روزنامه فرهنگی ،اجتماعی،
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 8صفحه
قیمت 1000 :تومان

دم انتخابات دم از دوگانگی ها می زنند؛
وقتی ِ

این دیپلماسی «غیرت» نداره؟!

نماینده مردم اصفهان در مجلس مدعی قرار داشتن مافیای اقتصادی در پشتپرده مخالفت ها با
طرح حذف غربالگری دوران بارداری شد؛

غوغای غربالگری !

معاون حقوقی و ثبتی اوقاف و امور
خیریه استان:

اجارهبهای هتل عباسی
پرداخت نشده است

رییس سازمان صمت استان:

واگذاری پلیاکریل در
انتظارتصمیم مقامات
کشوری است

5

دولت اجازه افزایش قیمت ها تا پس از انتخابات را نمی دهد،
اصناف خودشان دست به کار شده اند؛

5

2

خود سری اصناف

3
سخنگوی ستاد استانی کرونا دراصفهان:

محدودیت تردد شبانه
درشبهای قدراعمال
نمیشود
5
معاون نظارت و بهره برداری
شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشوربیان کرد:

فوالد مبارکه و
ذوب آهن،پیشگامان
تصفیه آب دراصفهان

فوتیها دوباره درچهارمحال وبختیاری
دورقمی شد؛

کرونا درایستگاه
وحشت

8

3

4

آگهی مزایده نوبت اول

اصالحیه شرایط آگهی فراخوان انتخاب مشاور نظارت کارگاهی
(ابنیه و روبنایی) سطح شهرو محدوده اقدام ملی شهرجدید بهارستان شماره:

شرکت عمران شهر
جدید بهارستان

 2000001352000002و 2000001352000005

شهرداری داران با استناد بودجه  1400در نظر دارد نسبت به واگذاری  11قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری واقع در بلوار پرستار مقابل درمانگاه
تامین اجتماعی و اداره اوقاف و امور خیریه براساس نرخ کارشناسی به قرار ذیل به صورت مزایده به فروش برساند.

پیرو آگهی و اسناد فراخوان (ارزیابی کیفی و گزارش شــناخت و پیش فراخوان و  ) ...انتخاب مشــاور نظارت کارگاهی (ابنیه و روبنایی)
محدوده اقدام ملی و سطح شهر و شــهر جدید بهارستان منتشــره در روزنامه های کثیر االنتشار (سیمای شــهر و نصف جهان و اقتصاد
آینده و اخبار اصفهان وعصر اصفهان و زاینده رود در تاریخ های  4و  5و  6اردیبهشت ماه) و ســامانه ستاد به شماره  2000001352000002و
 2000001352000005توسط این شــرکت به اطالع کلیه متقاضیان و مشاوران می رســاند گواهی صالحیت و گروه -تخصص مورد نیاز این
شرکت به شرح زیر تغییر یافت:
ردیف

شماره فراخوان

1

2000001352000002

2

2000001352000005

 -1پالک  2به مساحت  168مترمربع مسکونی از قرار هرمترمربع  35/000/000ريال جمعا به مبلغ  5/880/000/000ريال
 -2پالک  3به مساحت  168مترمربع مسکونی از قرار هرمترمربع  35/000/000ريال جمعا به مبلغ  5/880/000/000ريال
-3پالک  4به مساحت  168مترمربع مسکونی از قرار هرمترمربع  34/000/000ريال جمعا به مبلغ  5/712/000/000ريال
-4پالک  5به مساحت  168مترمربع مسکونی از قرار هرمترمربع  34/000/000ريال جمعا به مبلغ  5/712/000/000ريال

ً
جمعا به مبلغ  5/544/000/000ريال
-5پالک  6به مساحت  168مترمربع مسکوني از قرار هرمترمربع  33/000/000ريال
-6پالک  7به مساحت  178مترمربع مسکونی از قرار هرمترمربع  33/000/000ريال جمعا به مبلغ  5/874/000/000ريال

موضوع فراخوان
انتخاب مهندس مشاور واجد

گواهینامه صالحیت
مشاوره

گروه -تخصص

مشاوره می بایست پایه یک در گروه معماری و

شرایط برای نظارت کارگاهی بر

شهرسازی با گرایش ساختمانهای مسکونی ،تجاری،

شهر جدید بهارستان (پروژه

و شهرسازی با گرایش ساختمانهای آموزشی،

پروژه های اقدام ملی در سطح
های عمرانی روبنایی – ابنیه)

انتخاب مهندس مشاور واجد شرایط
برای نظارت کارگاهی بر پروژه های

در سطح شهر جدید بهارستان (پروژه
های عمرانی روبنایی -ابنیه)

اداری ،صنعتی و نظامی و پایه دو در گروه معماری
بهداشتی ،ورزشی و درمانی بصورت همزمان

مشاوره می بایست پایه یک در گروه معماری و

شهرسازی با گرایش ساختمانهای مسکونی ،تجاری،
اداری ،صنعتی و نظامی و پایه دو در گروه معماری
و شهرسازی با گرایش ساختمانهای آموزشی،
بهداشتی ،ورزشی و درمانی بصورت همزمان

مبلغ برآورد
اولیه (ریال)
(در اسناد
RFP

مشخص

می گردد)

(در اسناد
RFP

مشخص

می گردد)

مدت

-7پالک  10به مساحت  229مترمربع تجاری از قرار هرمترمربع  47/000/000ريال جمعا به مبلغ  10/763/000/000ريال
-8پالک  11به مساحت  187مترمربع تجاری از قرار هرمترمربع  48/000/000ريال جمعا به مبلغ  8/976/000/000ريال
-9پالک  12به مساحت  146مترمربع تجاری از قرار هرمترمربع  48/500/000ريال جمعا به مبلغ  7/081/000/000ريال

24
ماه

-10پالک  13به مساحت  105مترمربع تجاری از قرار هرمترمربع  49/000/000ريال جمعا به مبلغ  5/145/000/000ريال
-11پالک  14به مساحت  69مترمربع تجاری از قرار هرمترمربع  50/000/000ريال جمعا به مبلغ  3/450/000/000ريال
 -1پيشنهاددهندگان بايستی  5درصد کل مبلغ را بحساب  141443118465121بانک انصار بنام سپرده جاری شهرداری داران واريز نمايند و فيش
مربوطه را ضميمه پيشنهاد خود نمايند مطالبات قابل قبول نمی باشد.
 -2پيشنهاددهندگان بايد قيمت پيشنهادات خود را دردو پاکت الف ) شامل  5درصد فيش واريزی و آگهی امضاء مزايده ب) شامل پيشنهاد قيمت

24
ماه

 -3پيشنهادات از روز سه شنبه  1400 / 02 / 07تا پايان وقت اداری روز يکشــنبه  1400 / 02 / 19در پاکت الک و مهر شده به دفتر حراست شهرداری
تحويل نمايند.
 -4پيشنهادات رسيده در روز دوشنبه مورخ  1400 / 02 / 20باز و قرائت خواهد شد.
 -5سپرده نفر دوم و ســوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شــهرداری باقی مانده وچنانچه نفر اول از عقد قرارداد پس از يک هفته خودداری نمايد
سپرده او به نفع شهرداریرضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شــد و در صورتی که نفر دوم هم از انعقاد قرارداد خودداری نمود او نيز ضبط و نفر
سوم همچنين

مجددا تأکید می گردد به اســتناد ابالغیه دبیر محترم کار گروه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت مبنی بر الــزام بکارگیری امضای

 -6کميسيون در رد يا قبول پيشنهادات مختار خواهد بود.

الکترونیکی و عدم پذیرش نسخ فیزیکی و همچنین عدم پذیرش اســناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) لذا الزامی است

 -7پيشنهاددهندگان بايد قانون منع دخالت کارکنان دولت را بنمايند.
ً
نقدا و به صورت يکجا دريافت خواهد شد.
 -8بهای زمين

اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست .این شرکت از پذیرش نسخ فیزیکی اسناد ارزیابی

 -9پيشنهاددهندگان بايد قيمت پيشنهادی خود را بطور دقيق مشخص نمايند و کميسيون پيشنهادات مبهم و مخدوش را رد خواهد نمود ( مثال

که مشاوران کلیه اسناد فراخوان و مدارک و مستندات خود را در سامانه ستاد و با مهر و امضاء دیجیتال (الکترونیکی) بارگذاری نمایند.
کیفی خودداری می نماید مالک برای این شرکت اسناد بارگذاری شده در سامانه ســتاد و با مهر و امضاء دیجیتال (الکترونیکی) می
باشد لذا زمان دریافت اسناد و تسلیم پیشنهاد و گشایش پاکت ها به شرح زیر تغییر می یابد:
زمان مهلت دریافت اسناد 1400/02/18 :ساعت 17

يک درصد بيشتر از باالترين قيمت )
 -10هزينه ماليات و صدور سند و پروانه ســاختمان و تفکيک و خدمات و هزينه های ديگر به عهده خريدار می باشد و شهرداری هيچ گونه تعهدی
در قبال آن ندارد.
 -11جهت اطالع از مساحت و موقعيت زمين های مورد نظر به دفتر فنی يا نقشه منصوب در تابلوی اعالنات شهرداری مراجعه نماييد.

زمان تسلیم پیشنهاد 1400/02/28 :ساعت 17

 -12الزم به ذکر است در صورتی که برنده مزايده دارای مطالباتی از شهرداری باشد به هيچ وجه با مطالبات تهاتر نخواهد شد.

زمان گشایش پاکت 1400/02/30 :ساعت 10

 -13پيشنهاددهندگان بايد ذيل اين برگه آگهی را به منزله قبولی کليه شرايط آن مهر و امضاء نموده و ضميمه فيش بانکی خود نمايند.

توضیحات فوق به شرایط فراخوان و سایر اطالعات انجام شده قبلی اضافه و جزء الینفک شرایط محسوب و مابقی شرایط و اصالحات

 -14هزينه آگهی به عهده برنده مزايده می باشد.

انجام شده و توضیحات تکمیلی کماکان به قوت خود باقی است این برگ جزء اسناد تلقی می گردد.
اصالحات فوق در سامانه ستاد بارگذاری شده است.
م الف1128516:

شرکت عمران شهرجدید بهارستان

 -15خريدار بايد قيمت زمين را ظرف مدت يک هفته به حساب شهرداری واريز درغيراينصورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -16درج نام و نام خانوادگی شرکت کننده و شماره پالک زمين مورد نظر بر روی پاکت های پيشنهادی الزامی می باشد.

م الف1129293:

شهردار داران – ابراهیم گوگونانی

کافه سیاست

سیاست

پنجشنبه  9اردیبهشت  16 / 1400رمضان  29 / 1442آوریل  / 2021شماره 3240

سوال ازوزیراطالعات درباره فایل منتشرشده از«ظریف»
نمایندهکرج درمجلسازآماده بودن طرح سوال ازوزیراطالعات درباره فایل منتشرشده ازوزیرامورخارجه
خبرداد.علیرضا عباسی ،رییس مجمع نمایندگان استان البرزدرمجلس شورای اسالمی درتوئیتی نوشت:

دم انتخابات دم از دوگانگی ها می زنند؛
وقتی ِ

«طرح سوال ازوزیراطالعات درباره فایل منتشرشده ازوزیرامورخارجه؛ علت غفلت وکوتاهی بابت جلوگیری
ازدسترسی شبکه معاند ایران اینترنشنال به فایل صوتی تاریخ شفاهی دولت با وزیرخارجه چیست؟»

این دیپلماسی «غیرت» نداره؟!

نماینده سابق مجلس:

حضورمن درانتخابات الزم است
پریا پارسادوست

علی مطهری ،نماینده سابق مجلس و کاندیدای حضور در انتخابات ریاست جمهوری  1400گفت:
قانون اساسی میگوید رییسجمهور باید مستقیما فهرست وزرا را به مجلس ارسال کند .نه اینکه
اول با همه نهادها توافق کند و بدهبســتان انجام شود ،بعد فهرســت را به مجلس بدهد .بنابراین
هرکســی نمیتواند مقاومت کند .من افراد را میشناسم .کســانی که فعال کاندیدا هستند ،چنین
شخصیتی ندارند .فکر میکنم حضور کسی مثل من الزم باشد .البته برخی از این افراد در جنبههای
دیگری از من قویتر هستند .مثال سابقه اجرایی بیشــتری دارند .اما هدفی که داریم ،با این رقبا
تامین نمیشود بنابراین احساس کردم که باید حضور داشته باشم ،حاال هرچه نظر مردم باشد.

شلیک تیرهای هشدارکشتی آمریکایی به سمت قایقهای
نظامی ایران
ارتش آمریکا مدعی شد که کشتی این کشور پس از آنکه  ۳قایق سپاه پاسداران در خلیج فارس به آن
نزدیک شدند ،تیرهای هشدارشلیککرد.به نقل ازالجزیره ،ارتش آمریکا همچنین اعالمکردکه قایقهای
سپاه پاسداران ایران پس ازشلیکگلولههای هشداردهنده به فاصلهای امن منتقل شدند.ناوگان پنجم
نیروی دریایی آمریکا دربیانیهای مدعی شدکه روزدوم آوریل ( ۱۳فروردین) شناور«هارت  »۵۵نیروی
دریایی سپاه پاسداران به همراه سه قایق تندرو ،به دو شناور«رانگل» و «مونوموی» نزدیک شده بودند.

اتهامزنی جدید سفیرآمریکا دربغداد علیه ایران
سفیر آمریکا در بغداد طی گفت وگو با یک شبکه سعودی ،مدعی شد که منافع واشنگتن در عراق با
سالحهای ساخت ایران هدف قرار میگیرند«.متیو تولر» سفیر آمریکا در بغداد ،در گفت وگو با یک
شبکه سعودی ضمن تاکید بر اینکه حضور نیروهای آمریکایی در عراق به خواست دولت این کشور
است و قصدی برای افزایش این نیروها وجود ندارد ،به اتهامزنی علیه گروههای مقاومت در عراق و
ایران پرداخت.تولر مدعی شد« :حمالت علیه سفارت ما و پایگاههای نظامی ،اقتدار دولت را هدف
قرار میدهد .سفارت آمریکا در عراق بسته نخواهد شــد .فعالیت شبهنظامیان اقتدار دولت عراق را
تضعیف میکند».وی با استفاده از واژه شبهنظامیان به جای گروههای مقاومت ،در ادامه اتهامزنی
علیه جمهوری اسالمی ایران ادعاکرد« :طرفهاییکه منافع ما را درعراق هدف قرارمیدهند ،وابسته
به ایران هستند .سالحهای استفاده شده برای هدف قراردادن منافع ما درعراق ،ساخت ایران است».

واکنش «عبدی» به اتهام زنی به روحانی دربرنامه زنده
عباس عبدی به اتهام عجیب یک مفسر برنامههای صدا و سیما ،در برنامه زنده تلویزیون به رییس
جمهور واکنش نشــان داد.عباس عبدی ،فعال سیاســی اصالح طلب در توئیتی به اتهام عجیب
داریوش سجادی ،مفسر برنامههای صداوسیما در برنامه زنده تلویزیون به رییس جمهور واکنش
نشان داد و نوشــت« :در صداوسیما گفتند :روحانی گرای ترور قاسم ســلیمانی را داده بود .هر که
این حد از تبعیض و بیمسئولیتی رســانهای را ایجاد کرده ،مطمئن باشد که همین تبعیض آنان را
نابود خواهد کرد.

این دیپلماسی غیرت نداره؟شــعور داره! نمیتونه ببینه با یه حرکت بچگانه ،چهره کشــور تو عرصهبین الملل آسیب ببینه

-اون چهره ای که میگی ،وقتی لطمه می بینه که مملکتت رو نفت خوابیده

باشه و مرد خونه مجبوربشه واسه سیرکردن شکم زن و بچه اش کلیه اش
رو بفروشــه ،وقتی لطمه می بینه که به دوتا نوجوان ایرانی تو عربستان
تجاوزکنند ،تو بازالتماسشــون کنی که اجازه بهت بدن حاجی بفرستی تا

پول گیرت بیاد ،وقتی لطمه می بینه که امثال ناصراحتشــام جیب این

جماعت را غارت کنند و با گردن کلفت راه برن و خط و نشون بکشن ،وقتی
مست انگلیسی به ناموست بی حرمتی کنه ،تو با بنزت و
لطمه میبینه که
ِ
تشریفات بیای دلجویی

-به خاطرمنافع ملیه!

-به خاطرمنافع ملی جلوی غارت داخلــی ها رو بگیرید ،به ولله نیازی به

کاسه لیسی خارجی ها نیست  .به قرآن دارید دروغ میگید...

و من برای چندمین بار این سکانس فیلم «دیدن این فیلم جرم است»
را دیدم و دیالوگ ها را مرور کردم در روزهایی کــه بازهم حرف از دوگانه
«میدان» و «دیپلماسی» است و حرف زدن از«غیرت» ازنگاه مسئوالنی
که غرورما را به انفعال و التماس خودشان می فروشند ،جرم است!
برای مایی که در کار خبر هســتیم« ،امنیت» شــاید تعریف واضح تری
دارد .وقتی ســال ها ،مدام تصویر و فیلم به اســارت گرفته شدن زنان و
دخترکان بی گناه همسایه های دور و نزدیک را می بینی ،باید هم تعریف
واضح تر و عینی تری در ذهنت شــکل بگیرد .آن وقت اســت که ترس
رســیدن تکفیری های از خدا بی خبر به پشــت درب خانه ات ،برای تو
ملموس تر است چون هرروز دیده ای و شنیده ای که این به جاماندگان
از تیر و طایفه بی عزت و شــرافت ُاموی که برای حوریان بهشــتی هدیه
می خرند و برای امیرشان(!) یزید ،تندیس می سازند ،چگونه با مشت و
لگد ،خواب ازسرناموس مردان باغیرت می پرانند .آن وقت «امنیت» نان
شب است برای تو حتی اگر به تعبیر برخی آزادی نباشد ،غم زیاد باشد یا
دلخوری ها هرروزبیشترشود.
حتی خیــال اینکــه روزی ممکن اســت هرآنچه در فیلــم و عکس ها
دیــده ای ،در واقعیت ببینی و جای لگد چکمه های ســربازان اســلحه
دست مست ،پشــت درب خانه ات و دســت چرک و کثیف یزیدیان
به
ِ
ظلم پرست مسلمان نما ،روی سر و روسری ات باشد ،ترس به جانمان

می اندازد .دروغ که نداریم .ادا هم درنمی آوریم؛ واقعا ترســناک است.
وحشــتناک اســت با صدای گلوله و مشــت و لگد حرامی ها از خواب

بپری و بی غیرتــی متجاوزهــا ،غرورت را خدشــه دار کند یــا حتی «

دوگانگی ها و چندگانگی ها و چندصدایی ها.

نوردیده های دردانه با حاشیه امن»در خیابان حرمتت را بشکنند و بعد،

«ظریف» در مصاحبه ای  7ســاعته که تنها سه ســاعت آن را شنیدیم،

دیپلمات ها با تشــریفات بیایند برای دلجویی از حرمت شکن آن هم به

تعابیر و تعاریف دیگری هم درباره «سردار» دارد که شنیده نشد .اذعان

اسم صیانت ازمنافع ملی!

می کند اگر سلیمانی نبود ،در عراق و افغانستان پیروزی سیاسی حاصل

ما خون داده ایم و خاک نداده ایم .ما شهید داده ایمکه اینکهن مرزو بوم

نمی شد .تاکید می کند چه رفاقت دیرینه و عمیقی داشته اند .دیروز هم

عزیزاین همه شهید بود و هست.
جان
«امن» باشد و ضامن این امنیتِ ،
ِ

بار دیگر تکرار کرد که رفاقت شــان عمیق بود و همکاری شان دقیق ...و

پس در«میدان» می مانیم .این میدان اگرخالی شود ،خیلی ها پشیمان

درنهایت کاش دست از دوگانه ســازی برداریم .هرچند بازهم اگر حرف

می شوند حتی آن هاکه آرزوی براندازی دارند .ما ناامنی نچشیده ایمکه

انتخاب باشــد ،ترجیح حتما «میدان» اســت که «امنیت» می آورد نه

با کت و شلواری های کروات زده ینگه دنیانشین در کالب هاوس درباره

دیپلماســی ای کــه قــرار باشــد «میــدان» را خالــی کنــد و غیرت

دخالت دولت درسایه همنوا می شویم!

و غرورمــان را یکجــا بــه حــراج بگــذارد! ...از دوگانــه ســازی

و البته که «دیپلماســی» و «میدان» باید برای هم هزینه کنند و هزینه

حــذرمــیکنیم امــاگالیــه داریــم و ســال هاســتگالیــه مندیم.

دیپلماسی «منفعل» ازدست دادن مرد میدانی
شوند ولی گاهی هزینه
ِ

آقــای دیپلمــات راســت مــی گویــد :بایــد نگــران خــدا و مــردم

است که نبودنش ،خالئی به اندازه یک تاریخ حماسه و ایثار در قلب مان

و در سرزمین مان به وجود می آورد که با همه بودن های دیگر هم جبران

باشیم ؛ اما درد این استکه حداقل هشت سال با دولتی سرکردیمکه درد
مردم نداشت و خدا وقتی به یاد وزیر و سفیر و مدیرش می آمد که یک

نمی شود.

جایکارمی لنگید! مثل وقتیگفتند «برجام را خدا آورد» یا وقتی به تحقیر

باید در میدان ماند با دیپلماسی درســت و مقتدر .کاش دوگانه نسازیم
که ضربه می خوریم .دنبال دوگانگی نباشــیم که هرچه به دســت آمد

دم انتخابات ،حرف
و نه تدبیر گفتند «قیمت ها دست خداست ».حاال ِ

از دیپلماسی می زنند و من برمی گردم به اول مطلب« :این دیپلماسی

از «وحدت» بــود و هرچه از دســت رفت و از دســت دادیــم؛ از همین

غیرت نداره؟»

خبر روز

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

مردم فوج فوج ازانتخابات استقبال میکنند
یک عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه فضای جامعه وارد شورو شوق و جنب و جوش انتخاباتی شده است ،تاکیدکرد :استقبال مردم ازانتخابات

واکنش پمپئو به جنجال فایل صوتی:

اخبار
بلینکن :خوش مان بیاید یا نه ،ما باید بهکاربا عربستان ادامه دهیم

پرشورو حماسی خواهد بود.سید علی موسوی با تاکید براهمیت مشارکت حداکثری درانتخابات پیش روگفت :با چنین شرایطیکه درسطح جامعه مشاهده می

من به ترامپ مشاوره
میدادم ،کری به ظریف

وزیرخارجه آمریکا اعالمکردکه ایاالت متحده به رغم نقش بن سلمان درپرونده قتل جمال خاشقچی،

برنامه ها و دعوتکردن ازشخصیت ها همه نشان ازاین داردکه وارد شورو شوق انتخاباتی شدیم ،برهمین اساس معتقدم استقبال ازصندوق آرا پرشورخواهد بود

انتشــار فایل صوتــی جنجالی وزیــر خارجه

روزنامه نگارمنتقد سعودی بهکاربا عربستان و ولیعهد اینکشورادامه خواهد داد.آنتونی بلینکن ،وزیر

شود و با توجه به فعالیت کاندیداها و جنب و جوش انتخاباتی معتقدم انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا انتخاباتی حماسی
خواهد بود.وی افزود :اصولگراها ،اصالح طلبان ،دیگرجناح ها و همچنین خود مردم درجنب و جوش سیاسی و اجتماعی هستند ،فعالیت ها ،سخنرانی ها ،اعالم
و یک اتفاق حماسی خلق خواهد شد.نماینده مردم ملکان درمجلس عنوانکرد :شرایطیکه امروزنظام اسالمی با وجود همه این مشکالت درمنطقه ایجادکرده و
افتخاراتیکه جبهه مقاومت اسالمی با محوریت جمهوری اسالمیکسبکرد تحسین برانگیزو بسیارحائزاهمیت است ،این مدت شاهد بودیم رژیم صهیونیستی
چگونه در مقابل جبهه مقاومت شکست خورد و نظام سلطه چگونه در ســوریه و عراق از پا درآمد و جبهه مقاومت به پیروزی رسید ،آمریکا و ناتو در حال خروج از
افغانستان هستند ،یعنی فرمایش مقام معظم رهبری درخصوص خروج آمریکا ازمنطقه با تالش جبهه مقاومت درحال تحقق است.

ایران ،واکنش وزیر خارجــه دولت ترامپ را نیز
برانگیخت و به طعنه گفت که «جان کری» وزیر
خارجه ایران بوده و به ظریف مشــاوره میداده
است.انتشارفایل صوتی جنجالی «محمدجواد
ظریف» وزیرامورخارجه جمهوری اسالمی ایران

دلنوشته اینستاگرامی «ظریف» در پاسخ به جنجالهای اخیر؛

در مصاحبه با «سعید لیالز» ،واکنش «مایک
پمپئو» وزیرامورخارجه آمریکا را نیزبرانگیخت.

با حاج قاسم رفیق بودم

پمپئو در گفتوگو با شــبکه «فاکسنیوز» در

وزیر امور خارجه کشــورمان ،صبح روز چهارشنبه در

دولتمردان بعدی ازتجربیاتگرانبهای  ۸سالگذشته

یک مطلب اینستاگرامی به جنجال های اخیردرمورد

 -به یک کشمکش داخلی تبدیل میشود و آسیب

فایل صوتی منتشرشده ازوی و نوع تعاملش با سردار

شناسی صادقانه و مشفقانه برخی روندها به مثابه

شهید قاسم سلیمانی واکنش نشان داد.محمدجواد

ی شود .افتخاررفاقت عمیق
انتقاد شخصی معرفی م 

ظریف در این پســت به همراه انتشــار ویدئویی از

و همکاری با حاج قاسم بیش ازدو دهه ادامه داشته

حضورش در محل شــهادت ســردار ســلیمانی در

و رابطه قلبی وکاری ما تا هنگام شهادت ایشان نه تنها

فرودگاه بغداد نوشت :به هنگام ورود به بغداد باردیگر

کمرنگ نشد بلکه همواره تعمیق یافت .نه تنها امروز

واکنش به اظهارات ظریف کــه گفته بود «جان
کری» وزیر خارجه دولت «باراک اوباما» وی را
در جریان حمالت محرمانه رژیم صهیونیستی
به منافع ایران در ســوریه قرار داده بود ،گفت که
ت و ایثار مردم این سرزمینها بوده است.طی
رشاد 
 ۴۰سالگذشتهکوشیدهام درتحلیل مجتهد و دراجرا
مقلد باشم .درمقامکارگزارهمواره تابع سیاستهای

درشهادتگاه دوست دیرینهام شهید پرافتخارسپهبد

و درمحضرمردم بزرگ ایران ،بلکه دربیش ازدو دهه

حاج قاسم سلیمانی ،شــهید ابومهدی المهندس و

گذشته ،در داخل و یا خارج ،در پشت درهای بسته و

یارانشان حضور پیدا کردم و یک بار دیگر در کنار نماد

یا در علن ،صالبت ،انسانیت ،صلح طلبی و شجاعت

زبونی و استیصال جنایتکارانه ترامپ به دالوران این

شهید سلیمانی را درجهان فریاد زده و مکرریادآوری

خودسانسوری را خیانت دانستهام که از موالیمان
«إن َ
یانةِ ِخ َ
الخ َ
یان ُة
علی علیه السالم آموختهام َّ
أعظ َم ِ
خیانت ،خیانت به امت است و زشت ترین دغلکاری،

مصوب کشور بوده و از آنها با قدرت دفاع کردهام .اما
در بیان نظر کارشناســی ،عافیت طلبی ،مماشات و

مرزوبوم افتخار کردم .ولی بسیار تاسف خوردم که

کردهامکه اگرصلحی درافغانستان و عراق برقرارشده

چگونه یک بحث نظری محرمانه پیرامون ضرورت

است و اگر تروریسم داعش شکست خورده  ،بیش

أفظ َع الغِ ِّ
االمَّ ةِ  ،و َ
ُ
ش غِ ُّ
ش األئمَّ ةِ ؛ همانا بزرگ ترین

همافزایی دیپلماســی و میدان  -به منظور استفاده

ازهرچیزمرهون درایت و شجاعت سردارسلیمانی و

دغلکاری نسبت به پیشوایان است».

عکس روز

کری نقش وزیرخارجه ایران را ایفا میکرده و به
محمدجواد ظریف مشاوره میداده است.پمپئو
سپس با اشاره به فایل صوتیگفتوگوی ظریف
گفت درصورتیکه مکالمهکری با ظریف صحت
داشته باشد ،وزیر خارجه پیشین دولت باراک
اوباما که هماکنون به عنوان نماینده ویژه بایدن
در امور اقلیمی فعالیت دارد ،میبایست آشکارا
و با صراحــت با مردم آمریــکا دراین خصوص
سخن بگوید.پمپئو ادامه داد« :گویا اینگزارش،
تاییدی بر آن چیزهایی اســت که ما قبال به آن
باور داشــتیم و آن این است که زمانی که من به
رییسجمهور (دونالد) ترامپ گزارش میدادم،
کری نیز ظریف را در جریان اطالعات مربوط به
عملیاتهای اسراییل قرار میداد».وزیر خارجه
دولت ترامپ سپس ادامه داد« :امیدوارم صحت

رییس جمهورعراق
هم واکسن کرونا زد
دفتر ریاســت جمهــوری عراق
اعالم کرد که برهم صالح ،رییس
جمهوری واکســن کرونا دریافت
کرد.

نداشته باشد .جانکری باید پا پیش بگذارد و با
مردم آمریکا صحبتکند و دلیل دیداربا ظریف را
برای آن ها توضیح دهد».براساس اینگزارش،
این دیپلمات سابق آمریکایی سپس ادامه داد
کهکری قبل ازاین اعترافکرده بودهکه دردوران
دولت ترامپ با ظریف تماس داشته است.پمپئو

«بن سلمان» زمامدارسعودی خواهد بود

خارجه آمریکا در مصاحبه با « »CNNکه روز سه شنبه منتشر شــد ،گفت« :وقتی صحبت از مسئله
جمال خاشقچی و قتل فجیع وی میشود  ،فکرمیکنم آنچه دیدم این بودکه ایاالت متحده با انتشار
گزارشی موافقت کرد که مثل روز روشن نقش مقامات عربستان و ولیعهد این کشور در این پرونده را
نشانمیداد .این به خودی خود مهم است؛ چراکه موافقت ایاالت متحده با انتشاراینگزارش نشانگر
مسائل بسیاری استگرچه محتوایگزارش قبال هم ذکرشده بود .ما همچنین دراین پرونده ممنوعیت
ورود برخی مقامات به آمریکا را اعمالکردیم» .وی ادامه داد« :عالوه براین قبال درمورد اینکه باید چگونه
درباره راههای پیشرفت منافع و ارزشهای خود به موثرترین شکل ،فکرکنیم ،صحبتکردیم .خوش
مان بیاید یا نه  ،ما باید بهکار با عربستانکه هنوز در بسیاری ازمسائل با ما شریک است ،ادامه دهیم.
از جمله مسائلی که ما تالش میکنیم آن را انجام دهیم ،همانطور که خودتان میدانید پایان دادن به
جنگ در یمن است» .وی افزود«:به نظر میرسد که ولیعهد در آینده ،مدت طوالنی زمامدار عربستان
خواهد بود و ما باید با رهبرانی درسراسرجهان همکاریکنیمکهگاهی رفتاریکردهاندکه ما مخالف آنها
هستیم یا بعضا آنها را مذموم میدانیم .اما ما اینکاررا برای منافع و ارزشهای خود انجام میدهیم».

نگرانی لبنانی ها ازتکرارماجرای «خاشقچی» درریاض
منابع لبنانی اعالمکردند یکی ازآهنگسازان اینکشورکه به دعوت یک مقام سعودی به عربستان سفر
کرده بود ،درریاض بازداشت شده است.بهگزارش االخبار ،برخی منابع ازبازداشت «سمیرصفیر» یکی
ازآهنگسازان لبنانی درعربستان سعودی خبرمیدهند .االخبارتاکیدکرده استکه سمیرصفیرچند
روز پس از پاسخ مثبت به دعوت یکی از مقامات سعودی ،در ریاض بازداشت شده است.بر اساس
اینگزارش ،پس ازتماسهای وزارت خارجه لبنان ،به همسرسمیرصفیراجازه مالقات با همسرش
داده شده اما پس ازرفتن او به عربستان ،به همسرش اجازه دیدارداده نشده است.

بن سلمان:

حوثیها برسرمیزمذاکره بنشینند
ولیعهد عربستان ازانصارا ...یمن خواست درگیریها را متوقفکرده و برسرمیزمذاکره بنشیند.به نقل ازشبکه
خبری روسیا الیوم ،محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان درمصاحبهای درباره مخالفت انصارا ...یمن با طرح
صلح عربستان مدعی شد :بحرانکنونی اولین بحران درنوع خود درتاریخ دوکشورنیست .سیطره حوثیها
(انصارا )...برصنعا درسال « ۲۰۱۴کودتا علیه مشروعیت و اقدامی غیرقانونی» بود!ویگفت :هیچکشوری
درجهان وجود «شبهنظامیان درمرزها یا یکگروه مسلح غیرقانونی» درمرزها را نمیپذیرد .این مسئله برای
عربستان وکشورهای منطقه و دولت «مشروع» (دولت منصورهادی) یمن غیرقابل قبول است.

الوروف:

در این خصوص توضیــح داد« :ما معتقدیم که

لیست کشورهای «غیردوست» بهزودی ارائه میشود

وی (جانکری) قطعا به ایرانگفته است طاقت

وزیر امور خارجه روسیه گفت ،دولت مسکو به زودی فهرســتی از کشورهای غیردوست ارائه خواهد داد و

بیاورید ،این کارزار فشار ،قدرتی که آمریکا علیه
شــما اعمال میکند ،تمام خواهد شد[ ،بایدن]
پیروزاین انتخابات خواهد شد.

معیارها مشخص هستند.سرگئی الوروف ،درمصاحبه با اسپوتنیکگفت :فکرمیکنم این اتفاق به زودی
رخ دهد .دولت دستورالعملهای مشخصی دارد ،معیاریکه ما را دراین زمینه هدایت میکندکامال روشن
است .بنابراین به اعتقاد من زیاد نباید منتظربمانیم.هفتهگذشته ،والدیمیرپوتین ،رییس جمهوری روسیه
با امضای حکمی تعدادکارکنان روس درنهادهای دیپلماتیک خارجیکشورهاییکه رفتار«غیردوستانه» در
قبال روسیه نشان دادهاند ،محدودکرد و وزارت خارجه روسیه موظف شد تا فهرستی ازاینکشورها تهیهکند.

کافهاقتصاد
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معاون امور اقتصادی دادستان اصفهان:

مقررات تعزیراتی ،جنبه بازدارندگی ندارند
معاون امور اقتصادی دادستان اصفهان گفت :متاســفانه مقررات فعلی تعزیراتی جنبه بازدارندگی

دولت اجازه افزایش قیمت ها تا پس از انتخابات را نمی دهد،اصناف خودشان دست به کار شده اند؛

ندارند و به روزنیستند ،بنابراین باید به سمتکیفی شدن بازرسی ها پیش برویم.محمد محسنی اژیه

خود سری اصناف

در آیین اهدای نشان و گواهینامه نشان
اعتماد انجمن حمایت از حقوق مصرف
کنندگان اســتان اصفهان ،با بیان اینکه
سیاستگذاری دستگاه قضایی تنها جنبه
اما هم مدیران و هم مردم می دانند ایــن بهایی که برای نان پرداخته
می شود ،واقعی نیست .نان های بی کیفیتی که با هزار ترفند گران تر
فروخته می شــود .وضعیت در نانوایی های آزادپز و فانتزی فروش
ها بدتر هم هست.
در همین زمینه رییس اتحادیه نانهــای حجیم و فانتزی اصفهان با
اشــاره به افزایش قابل توجه هزینههای تولید گفت :با این وجود در
پیگیریهایی که برای افزایش قیمت داشــتیم اعالم شــد که قیمت
کاالها تا بعد از انتخابــات تغییر نکند.علی اکبــر جهانگیری در رابطه
با افزایش قیمت نان فانتزی اظهار کرد :تا کنون به صورت رســمی از
طرف اتحادیه افزایش قیمت اعالم نشده است؛ اما برخی از واحدهای
صنفی با توجه به افزایش شــدید قیمت مواد اولیه تولید نان فانتزی
(به جز آرد) قیمتها را افزایش دادهاند زیرا مدتها بود در حال زیان
دهی بودند.
وی افزود :ســال گذشته قیمت هر کیلو پالســتیک  ۶هزار تومان بود
و اکنون به  ۵۰هزار تومان رســیده اســت ،بنابراین آنالیز جدیدی از
قیمت و هزینههــای تولید به صنعت و معدن ارائــه دادهایم که اعالم
کردند از مســیر اتــاق اصنــاف آن را پیگیری کنیم.رییــس اتحادیه
نانهای حجیــم و فانتزی اصفهــان گفت :به اتاق اصنــاف نیز اعالم
کردیم کــه با توجه بــه افزایش قیمــت روزانه مواد اولیــه ،افزایش

مرضیه محب رسول

گرانی ،شاخص ترین مقوله این روزهای
بازار اســت .قیمت ها هــر روز به نوعی

افزایش می یابد دولتی ها اما مدعی هستند با هیچ افزایش قیمتی
موافقت نکرده اند و تخلفات را پیگیری می کنند.با این حال مردم در
مغازه ها چیز دیگری مشاهده می کنند؛ اقالم ریز و درشتی که هر روز
برچسب های تازه ای از قیمت ها را به خود می بیند و مردم هم ناچار
به خرید هســتند .بر اســاس آمار پایان فروردین ماه سال جاری با
افزایش تورم و ثبت ارقام باال در این شاخص همراه بود؛ به طوری که
کاال و خدمات در مقایســه با اســفندماه  ۲.۷درصد (تــورم ماهانه)
افزایش قیمت داشت.
از سویی تورم نقطه به نقطه  ۴۹.۵درصد اعالم شد که نشان داد هزینه
خانوارها به طور متوسط تا مرز  ۵۰درصد نسبت به فروردین ماه سال
 ۱۳۹۹افزایش دارد و از سویی تورم  ۱۲ماهه منتهی به فروردین ۳۸.۹
درصد گزارش شد .در فروردین ماه باالترین افزایش قیمت نسبت به
پارســال به گروه «روغن و چربی ها» با  ۱۰۹.۳درصد اختصاص دارد
بعد از آن گروه «شــیر ،پنیر و تخم مرغ» با  ۷۷.۴درصد و همچنین
گروه «چای ،قهوه و نوشابه» با  ۷۵.۱درصد قرار دارد.کمترین افزایش

قیمت نســبت به فروردین ماه ســال  ۱۳۹۹برای گروه «آب ،برق و
سوخت» با  ۲۰.۴درصد ثبت شده است.
شواهد نشان می دهد دولت به شدت تالش دارد تا قیمت ها حداقل
تا پس از انتخابات تغییری نداشــته باشــد گرانی اما باال تر از سطح
انتظارات مدیران عمل می کند .در آستانه ماه رمضان اعالم شد برخی از
برندهای لبنیات قیمت محصوالت خود را افزایش داده اند؛ موضوعی
که انجمن صنایع لبنی در واکنش به آن می گوید کاالهایی که مشمول
قیمت گذاری دولتی هستند به هیچ وجه افزایش قیمت نداشتند ،اما
ممکن است ســایر محصوالتی که قیمت گذاری آنها براساس هزینه
های تولید شــرکت ها صورت می گیرد مانند شــیر کاکائو ،ماســت
همزده ،شــیر طعم دار و دارای ویتامین و ...بــه دلیل افزایش هزینه
های تولید گران تر شــده باشند .مســئله برای حبوبات هم به همین
شکل است ،کاالهای اساســی یکی پس از دیگری گران شده بدون
اینکه مســئوالن زیر بار پذیرش تخلف قیمت هــا بروند .این موضوع
جنبه دیگری هــم دارد و آن اینکه برخی از اقــام مصرفی ضروری و
روزانه خانوار حاال به صف گرانی ها پیوســته انــد  .نان یکی از اقالمی
است که هر چند دولت با فشار زیاد قیمت رسمی آن را ثابت نگه داشته

اخبار
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

تغییرات اقلیمی ۸۰۰ ،میلیارد تومان به کشاورزی اصفهان
خسارت زد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت :خســارات ناشی از تغییرات اقلیمی در کشاورزی
و منابع طبیعی اصفهان بالغ بر ۸۰۰میلیارد تومان در ســال گذشــته بود.منصور شیشه فروش ادامه
داد :خسارت ناشی از تغییرات اقلیمی در بخش کشــاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از جمله
خشکسالی ،سیل ،سرمازدگی ،طوفان ،آتش سوزی درمراتع ،آفات نباتی و امراض دام و طیوردرسال
گذشته بالغ بر  ۸۰۰میلیارد تومان بود.وی افزود :شرایط کم بارشی ،باال رفتن میانگین دما و افزایش
تبخیر،کاهش پوشش برف درمناطقکوهستانی و ازبین رفتن رطوبت خاک درسال آبی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹
تشدید شده است و بررسی دریک دوره  ۱۰ساله منتهی به اسفندماه سالگذشته بیانگرافزایش درجات
خشکسالی درتمام نقاط استان بوده به طوریکه هم اکنون  ۸۰درصد ازمساحت آن درگیرخشکسالی و
کم آبی است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه براثرتشکیل الگوهای نامناسب
و نبود رطوبت کافی در سامانههای جوی در پاییز و زمستان سال گذشته و فروردین امسال کم بارشی
استان را دربرگرفت ،خاطرنشانکرد :انرژی این امواج ناپایداردرفروردین ماه به صورت وزش باد شدید
و طوفان تخلیه شدکه حدود  ۲۱۸میلیارد تومان به تاسیساتگلخانهای وکشاورزی استان خسارت زد.

حقوق کارگران و حق بیمه و مالیــات و هزینههای آب و برق که دولت
افزایش داده  ،الزم اســت قیمت مصوب عرضه نان فانتزی افزایش
یابد زیــرا با قیمتهــای کنونی تولیــد کنندگان در حــال ضرر دادن
هستند.
جهانگیری خاطرنشان کرد :الزم اســت این درخواست در کمیسیون
نظارت تصویب شــود و قیمت گذاری نان فانتزی با توجه به افزایش
قیمت مواد اولیه در دســته قیمت گذاری درجه  ۲و  ۳قرار بگیرد البته

اقالم تغییر نکند .در نهایت افراد صنف نیز خودســرانه و بدون اطالع
اتحادیه برآورد قیمتی کردهاند که فعال از ضــرر دهی جلوگیری کنند.
رییس اتحادیه نانهای حجیم و فانتزی اصفهان گفت :با مراجعاتی
که به ســازمان صمت اصفهان داشــتم و پیگیر درخواست افزایش
قیمت شــدم گفتند نامه آمده که فعال تا بعد از انتخابات هیچ کاالیی
گران نشود.

چکهای برگشتی اصناف
رفع اثرمیشود
معاون استاندار اصفهان گفت :زمان پرداخت
اقساط سه ماهه تشــکلهای آسیب دید ه
موکول بــه پایــان دوره پرداخت اقســاط
میشود .ضمن آن که قرار بر برگشت نخوردن
چکهای تشکلها و اصناف آسیب دیده نیز
شده یا آن که اگر برگشت هم خورده است،

انتشاریک ویدئو درشبکههای اجتماعی و اظهارمطالبی مبنی براستخدامکارکنان چینی به جایکارکنان
ایرانی در فروشگاه ایرانسل در اصفهان ،ایرانسل اطالعیهای منتشر کرد .در این اطالعیه آمده است« :با
توجه به انتشاریک ویدئو درشبکههای اجتماعی و اظهارمطالبی درآن مبنی براستخدامکارکنان چینی
به جای کارکنان ایرانی در فروشگاه محصوالت و خدمات ایرانسل در اصفهان ،به اطالع میرساند ،افراد
مشاهده شده درویدئو ۱۱ ،نفرتبعه جمهوری خلق چین بودهاندکه حوالی ساعت  ۹صبح روزیکشنبه۲۹ ،
فروردین  ،۱۴۰۰برای خرید سیمکارت ،به فروشگاه ایرانسل دراین شهرمراجعه و پس ازانجام اموراداری
مربوطه ،فروشگاه ایرانســل را ترک کردهاند.افراد فوق ،به دلیل لزوم رعایت موازین بهداشتی در دوران
کرونا ،در فضای باز بیرون از فروشگاه ایرانسل مســتقر و به نوبت وارد فروشگاه شدهاند .پس از حضور
ایشان درفروشگاه ایرانسل و تکمیل فرمهای درخواست مربوطه توسط آنان ،اموراحرازهویت ،ثبتنام
و تحویل سیمکارت ،مطابق با موازین قانونی ،توسط همکاران فروشگاه ایرانسل انجام شده است».

تا یک ماه آینده صورت می گیرد؛

صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در اردستان گفت :این نمایشگاه دائمی
در شهرک فناوری استان با هدف اطالع رسانی در زمینه تولیدات داخلی و حمایت از این واحدها راه
اندازی می شود .یزدی با بیان اینکه در این نمایشگاه ،واحدهای صنعتی می توانند نیازهای خود را
در خصوص قطعات و مواد اولیه تامین کنند ،افزود :در این نمایشگاه ،سرمایه گذار و تولیدکننده را
در کنار یکدیگر خواهیم داشــت و هر واحد صنعتی که در زمینه تولید قطعات فعال است ،می تواند

استان ارجاع شد و شورای تامین هم مصوبهای در این باره برای مسئوالن کشور ارسال کرده اســت.ایرج موفق اظهار داشت :موضوع واگذاری مدیریت پلیاکریل به
جوانب کار است.رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان بیان داشت :اخیرا هم نمایندگان استان در مجلس هم نامهای خطاب به وزیر صمت در این باره
نوشتهاند و خواستار توقف فرآیند واگذاری مدیریت پلیاکریل به هیئت مدیره حداقل تا  ۶ماه آینده شدند که این پیشنهاد در کنار مصوبه شورای تامین در حال بررسی
است و هنوز تصمیم نهایی توسط مقامات کشور گرفته نشده اســت.وی ادامه داد :رییس هیئت حمایت از صنایع به عنوان نماینده وزارت صمت در جلسات کارگروه،
برای واگذاری مدیریت به هیئت مدیره به شرط اینکه مقامات اســتان درباره فراهم بودن شرایط واگذاری به جمعبندی برسند ،اعالم آمادگی کرده است.موفق درباره
اخذ تضمین از هیئت مدیره برای اجرای برنامههای پیشنهادیشــان و حفظ حقوق کارگران توضیح داد :مرجع قضایی قرار است از هیئت مدیره ضمانت ،برای اجرای
برنامههای پیشنهادی و ارائه برنامه تولید ،قبل از واگذاری اخذ کند تا مشکلی برای کارگران و فرآیند تولید در این کارخانه به وجود نیاید.

برندهای خارجی لوازم خانگی بدون گارانتی

گرفتن پول نقد از بانکهاســت که با توجه
به این که پول یکی از عوامــل انتقالدهنده
ویروس کروناست،ارائه این خدمت ممنوع
شده و فقط بازنشســتگان تامین اجتماعی
و کشــوری و لشــکری امکان دریافت پول

اســتان اصفهان گفت :مرغداریهایی که ظرفیت تولید کم دارند ،فاصله آنها با جاده ها ،شــهرها و
روستاها زیاد است و یا سالنشان به اندازهای فرسوده است که بازسازی آن توجیه اقتصادی ندارد،
واحدهای متروک به شمار میآیند.وی افزود :مقرر شده امسال به متقاضیانی که در شهرستانهای

توسعه منابع استانداری اصفهان خاطرنشان

مختلف از نظر آمایشی شــرایط قابل قبولی دارند مجوز احداث واحدهای جدید داده شود؛ بنابراین

کرد :البته ساختمانهای اداری و مدیریتی

از مالکان این واحدها میخواهیم که تعیین تکلیف کنند.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد

با یک سوم نیرو در حال فعالیت و مابقی هم

کشاورزی اســتان اصفهان اظهار کرد :اگر واحدی امکان بازسازی داشــته باشد جهاد کشاورزی به

به طور دورکاری فعال هستند.قاضی عسگر

مالک آنکمک میکند ،اما اگربازسازی توجیه اقتصادی نداشته باشد پروانه شان را ابطالل میکنیم.

در رابطه با تعویق اقســاط بانکی تشــکلها

مجوزالزم هستند و درصدد شناسایی آنها جهتگرفتن مجوزو پروانهکسب هستیم.

شرکت ایرانسل شایعه استخدامکارکنان چینی درفروشگاه این شرکت دراصفهان را تکذیبکرد.درپی

هیئت مدیره در کارگروه واگذاری موافقان و مخالفانی دارد که در آخرین جلسه اســتداللهای خود را بیان کردهاند و استانداری هم همچنان در حال بررسی شرایط و

افتتاح حســاب ،دریافت تسهیالت جدید،

باشــند.معاون هماهنگی امور اقتصادی و

شاهینشهرو میمه وجود داردکه ازاین تعداد نزدیک هفت هزارو  ۵۰۰واحد دارای مجوزو مابقی فاقد

واکنش ایرانسل به شایعه استخدام چینیها دراصفهان

واگذاری پلیاکریل درانتظارتصمیم مقامات کشوری است

منظور از خدمات غیرضروری مواردی چون

الزم اســت بخشــی از شــعب بانکی فعال

اسالمی ایران تالشکردهایمکه بیش از ۵۰درصد ظرفیت تولیدی صنایع این شهرستان فعال باشند.

این حوزه به منصه ظهور برسد چراکه این یکی از سرفصل های مربوط به پیگیری حقوق عامه است.

در آن حضور داشته باشد.

رفع اثر شود.حسن قاضی عسگر اظهار کرد:

هستند یا ساختمان فرسوده دارند تغییرمیکند .معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی

رییس اداره صمت شاهینشهر و میمه تصریح کرد :بیش از ۱۰هزار واحد صنفی در سطح شهرستان

به دغدغه های اعضای آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته اســت و امیدواریم حمایت های قضایی در

معاون استاندار اصفهان:

از مرغداری های استان درمدار تولید نیستند،اظهار کرد :کاربری مرغداری هایی که در حاشیه شهرها

محصوالت صنعتی در استان اصفهان حائز رتبه دوم و در حوزه ارائه ارزشافزوده حائز رتبه اول است،

ورود دستگاه قضایی به آن بوده و هستند.محسنی گفت :ظرفیت های قانونی انجمن حمایت با توجه

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان گفت :در آخرین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع واگذاری مدیریت پلیاکریل به شورای تامین

را شامل میشود که برای انجام چنین اموری

ادامه داد :با وجود اعمال تحریمهای ناجوانمردانه اقتصادی از ســوی دولت آمریکا علیه جمهوری

بازار و تخلفات تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مورد مطالبه دستگاه های قضایی بود که مردم خواستار

خبر روز

بازگشت به مدار تولید ،تغییر کاربری می دهند.حسین ایراندوست با اشاره به اینکه حدود  ۴۰۰واحد

«تولید؛ پشتیبانی و مانع زدایی ها» درکارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید امسال برنامههای خوب

افزود :یکی از موارد و گزارش هایی که همواره به مراجع قضایی ارائه می شد ،مسائل مربوط به تنظیم

رییس سازمان صمت استان:

حکم قضایی و یا تزریق وجه به خودپردازها

و قابل اجرایی پیشبینیشده است.وی با بیان اینکه شهرستان شاهینشهرو میمه درحوزه تولیدات

الزم در این باره صادر شده که یکی از جلوه های حقوق عامه ،رعایت حقوق مصرف کنندگان است.وی

اعالم کرد که دولت گفته اســت تا بعد از انتخابات قیمت هیچ یک از

معاون سازمان جهادکشاورزی استان اصفهانگفت :واحدهای مرغداری متروک استان اصفهان برای

 ۵۰۰واحد صنعتیکوچک و بزرگ وجود داردکه به همین دلیل درراستای شعارسال مقام معظم رهبری

حقوق عامه توجه و دســتورالعمل های

تا یک ماه آینده ،نمایشــگاه دائمی تولیدات صنعتی اســتان اصفهان راه اندازی میشود.معاون

پرداخــت حقوق کارگران خود برآیند؛ ســازمان صنعــت و معدن نیز

مسدودی یا رفع مســدودی حساب توسط

مجوزفعالیت ندارند.محمد منظری اظهارداشت :درشهرستان شاهینشهرو میمه نزدیک به دو هزارو

ویژه از سوی دستگاه قضایی به مصادیق

راه اندازی نمایشگاه دائمی تولیدات صنعتی استان اصفهان

مــواردی مانند باز کــردن خــط اعتباری و

رییس اداره صمت شاهینشهرگفت :دو هزارو  ۵۰۰واحد صنفی از ۱۰هزارواحد فعال درشاهین شهر

وی تاکیــد کرد :طی چند ســال اخیر به

دارندگان واحد صنفی نیــز اعالم کردند که نمیتواننــد از پس هزینه

تغییرکاربری مرغداری های متروک

 ۲۵۰۰واحد صنفی فعال درشاهین شهرفاقد مجوزهستند

حمایت ازحوزه تولید و حقوق عامه است.

این درخواست هنوز به کمیسیون تلفیق نرفته است.وی تصریح کرد:

را دارنــد.وی افزود :اما خدمــات ضروری

رییس اداره صمت شاهین شهر:

برخوردی ندارد ،اظهار کرد :یکی از موارد
به غیر از مباحث جــرم و تخلف ،مباحث

اضافه کرد :زمان پرداخت اقساط سه ماهه

نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان درپاسخ به
این سوال که چطور می توان از ورود کاالهای تقلبی و
قاچاق به بازار فروش جلوگیری کرد ،گفت :متاسفانه
مردم تنها به مارک خارجی یک کاال نگاه می کنند در
حالی که ممکن اســت همان کاال نه گارانتی مناسب
داشته باشــد و نه اعتبار و پروانه کسب فروشگاهی،
بنابراین خرید این نوع کاالها جز ضــرر چیزی در بر
ندارد.نبود قیمت های عادالنه در بــازار لوازم خانگی
باعث شده که بسیاری از مردم کاالی خانگی را از سبد
خانواده حذف کنند و روی به تعمیر چندین باره لوازم

عکس روز

تشکلهای آسیب دیدهای چون گردشگری،
رستورانها ،تاالرها و هتلها موکول به پایان
دوره پرداخت اقساط میشود ضمن آن که
قرار بر برگشت نخوردن چکهای تشکلها
و اصناف آسیب دیده شــده و یا آن که اگر
برگشت هم خورده رفع اثر شود که این روند
تا پایان محدودیتهــای کرونایی بر جای
است.وی در پاســخ به این سوال که آیا این
قوانین برای همه افراد جامعه صدق میکند
یا خیــر؟ گفت :فقــط برای آن افــرادی که
جــزو اصناف و تشــکلهای آســیب دیده
قرار گرفتهاند.

تمدید تعطیلی
بازاراصفهان
با افزایش تعداد مبتالیان کرونا
دراصفهان و ادامه وضعیت قرمز
در این شــهر و دیگر شهرهای
استان ،ستاد استانی مقابله با
کرونا تصمیم به تمدید تعطیلی
مشاغل گروه دو ،ســه و چهار
گرفت.

خانگی شان بیاورند.علیرضا قندی افزود :وقتیکاالیی

درتوزیع این مواد اولیه باعث شدهکه برای تولیدکننده

که خریداری می شود خدمات پس ازفروش نداشته

گران تمام شود و ازسویی دیگراین مقدارتولیدکفاف

باشد ،خریدار با مشــکالت جدی روبه رو خواهد شد

نیاز داخل را ندهد.قندی با اعالم اینکه تا چند ســال

بنابراین مردم نباید تنها به امیــد یافتن قیمت کمتر

پیش با  ۱۰۰میلیــون یک تولید کننده می توانســت

در این بازار از بقیه خدمات غافل شــوند.وی با تاکید

بیش از  ۲۰تا  ۳۰یخچال از نوع ساید بای ساید بخرد

بر اینکه نبود قیمت های عادالنه در بازار لوازم خانگی

ولی اکنون و در شرایط حاضر حتی یک یخچال را هم

باعث شده که بسیاری از مردم کاالی خانگی را از سبد

به زورمی تواند تهیهکند،گفت :این موضوع باعث شده

خانواده حذف کنند و روی به تعمیر چندین باره لوازم

که روند کاهشی  ۷۰درصدی خرید و فروش را در بازار

خانگی شان بیاورند ،اظهار داشــت :همین موضوع

لوازم خانگی داشته باشیم.نایب رییس اتحادیه لوازم

باعث رکود بیش از حد در بــازار لوازم خانگی اصفهان

خانگی اصفهان در ادامه اظهار داشــت :اکنون مردم

شده است.نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان

بیش از آنچه به فکر خرید لوازم خانگی باشند به فکر

درپاسخ به این سوالکه به چه دلیل قیمت ها عادالنه

وضعیت معیشتی وکرونا هستند و اکنون تنهاکسانی

نیست،گفت :متاسفانه با اینکه بیش از ۷۰درصد مواد

به این بازارمراجعه میکنندکه نیازمبرم داشته باشند

اولیه تولید لوازم خانگی داخلی است اما ناکارآمدی

و همین رکود بیشتررا ایجادکرده است.
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راه اندازی مرکزآموزش مهارتی و حرفهای علوم پزشکی درشهرکرد
معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری درباره برنامههای پیش روی
معاونت علوم پزشکی دانشگاه در سال  ۱۴۰۰گفت :با پیگیریهای انجامشده ،مرکز آموزش مهارتی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:
فوتیها دوباره در چهارمحال وبختیاری دورقمی شد؛

و حرفهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد در شــرف راهاندازی است و با توجه به

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کرونا در ایستگاه وحشت

تفاهمنامه جامع بین این دانشگاه و دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،راهاندازی پردیس مشترک در
راستای جذب دانشجو دررشتههای پزشکی و داروسازی دردستورکاراین حوزه قراردارد.
یزاده درباره اقدامات معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی چهارمحال و بختیاری برای
مشهد 
مبارزه باکرونا بیانکرد :با وجود مشکالت ناشی ازشیوع ویروسکرونا دریک سالگذشته فعالیتها
در این حوزه ادامه داشته بهنحوی که این واحد دانشــگاهی موفق به اخذ موافقت اصولی مرکز رشد
دارابودن  Skill Labو  EDOفعال و مجهز ،مرکزرشد فناوری سالمت و واحدهای فناورمتعدد درحوزه
سالمت و دو مرکزتحقیقاتی علوم پزشکی فعال است.

از پیک سوم و چند هفته پس از ورود به پیک چهارم طبق پیشبینیهای
مسئوالن بهداشت و درمان اســتان در ابتدای آغاز موج چهارم ،مجددا دو
رقمی شد ،همچنین براساس آمارهای ارائه شده تعداد بیماران بدحال در

رشد  14درصدی استخراج ازمعادن چهارمحال و بختیاری
معاون امورمعادن و صنایع معدنی سازمان صمت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه استخراج مواد
معدنی درمقایسه با مدت مشابه سال قبل  14درصد افزایش یافته است،گفت :بیش ازپنج میلیون
و  600هزارتن مواد از 107معدن فعال این استان استخراج شده است.مهرداد قاسمی ادامه داد :مواد
استخراج شده این معادن شامل سنگ الشه ،سنگنما ،سیلیس ،سنگگچ ،خاکنسوز ،سنگهای
تزئینی و مواد اولیه سیمان اســت.وی اظهار داشت :مواد معدنی اســتخراج شده عالوه بر صنعت
ساختمانی در صنایع فوالد ،ذوبآهن ،آلومینیوم ،صنایع نسوز و سایندهها ،تولید گچ ،شن و ماسه،
صنایع سیمان و تهیه آجرهای شاموتیکاربرد ویژهای دارند.

بخشهای مراقبت ویژه نیزدرحال افزایش است.روزسه شنبه  ۱۱نفربراثر
ابتال بهکرونا درچهارمحال و بختیاری جان خود را ازدست دادند ،همچنین
 ۷۶نفرنیزبا شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتا بد دربخشهای مراقبت

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ویژه مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند ،این در حالیست
که در بهمنماه سال گذشته و با اعمال محدودیتهای کرونایی در آذرماه
شاهد تک رقمی شــدن بیماران بدحال بودیم و در برخی روزها نیز فوتی
ناشی از کرونا ثبت نمیشد.ورود به پیک چهارم کرونا با مشاهده شلوغی
بازار شــب عید ،برگزاری مراسمات شــادی و عزا ،برپایی دورهمیهای
خانوادگی درعید نوروزو مسافرتها دورازانتظارنبود و پیشبینیها سریع
ترازآنچه انتظارمیرفت محقق شد ،روزانه شاهد افزایش موارد سرپایی،
بستری و فوتیهای ناشــی از کرونا در چهارمحال و بختیاری بودیم ،اما

 ۹روستا درچهارمحال و بختیاری برق دارشدند

متاسفانه با این وجود همچنان عدهای نمیخواهند بپذیرندکهکرونا جان

مدیر عامل شرکت برق اســتان گفت ۹ :روســتا با  ۶۵۰۰۰میلیون ریال اعتبار از طریق اتصال یه شبکه

میگیرد.طبقگفته مسئوالن وزارت بهداشت و درمان ،آمارفوتیهای ناشی

در یک بیمارستان بر اثر ابتال به کرونا بســتری هستند ،عمده راه انتقال در

 ۷۰درصدی واکسیناسیون در جامعه برسیم از ماسک استفاده کنند ،هنوز

چهارمحال و بختیاری دورهمی و مراسمات عزا و عروسی است.وی افزود:

مدت زمان تاثیرگذاری واکسن اعالم نشده است.جزایری با بیان اینکه رعایت

شاهد کاهش دربخش بستری کرونایی نیستیم

مقرر شد نیروی انتظامی بر اساس گزارشات مردمی و نیروهای بهداشتی

پروتکلهای بهداشتی بهغیرازشاخص تهویه درچهارمحال و بختیاری حدود

برای منحلکردن مراسمات عزا و شادی وارد عمل شود ،با افرادیکه اقدام به

 ۸۶درصد برآورد شده است ،اضافهکرد :درنانواییها ،دفاترخدمات پیشخوان

رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری در تشریح وضعیت

انتشاراعالمیه ترحیم درکانالها و صفحات عمومی مجازی میکنند برخورد

دولت ،بانکها ،پایانههای مسافربری ،شاغلین درصنوف ،آرامستانها و...

الزم صورت بگیرد ،همچنین با مداحانیکه درمراسمات عزا شرکت میکنند

کمترین میزان استفاده از ماســک و رعایت پروتکلهای بهداشتی گزارش

برخورد شود.شیرانی با بیان اینکه در رعایت مصوبه دورکاری وکاهش ارائه

شده است.معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد با اشاره به

سراسری برق دارشدند.فرهزاد افزود :روستاهای سربیشه وچشمه قاسم ،نازی ،تنگ هونی ،منصورآباد،

ازکرونا درکشورافزایشی است و قطعا اگرروند ابتال بهکروناکنترل نشود،

خلیل آباد وقله خاکی،کریم آباد درهگرم ازجمله مناطق روستایی هستندکه با ساخت شبکههای توزیع

روزهای سختی درانتظارمردم وکادربهداشت و درمان است.

برق و نصب ترانسفورماتور ،برق دارشدند.وی با اشاره به اینکه درسالهای  ۹۲تا  ۹۹تعداد  ۵۰روستا در
استان با  ۱۳میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان اعتبار ،برق دارشده و تعداد  ۱۱۹۲خانوارروستایی ازنعمت برق
بهرهمند شدند ،گفت :برق رسانی به روستاهای کشور از سیاستهای اصلی وزارت نیرو و اولویتهای
کاری این شرکت است.تعداد روستاهای برق داردراستان چهارمحال بختیاری  ۷۵۳روستاست.

تولید خوراک آبزیان درچهارمحال و بختیاری افزایش یافت
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری
در حال تبدیل به قطب تولید خوراک آبزیان در کشور اســت ،گفت :ساالنه  ۱۵۰هزار تن انواع خوراک
آبزیان دراین استان تولید می شود.سجاد رستمی با بیان اینکه تولید خوراک آبزیان بیش از ۴۰درصد
در این استان رشد داشته است ،ادامه داد :تولید خوراک آبزیان در این استان طی سال های گذشته
کمتراز ۱۰۰هزارتن درسال بوده است.رستمی با بیان اینکه درحال حاضر ۴۰درصد خوراک آبزیان مورد
نیازکشوردراین استان تولید می شود ،بیانکرد :طی سال جاری چهارهزارو ۷۰۰تن خوراک آبزیان از
این استان به خارج ازکشورصادرشده است.ویگفت :این میزان خوراک دام بهکشورهای قزاقستان،
قرقیزستان ،ارمنستان و عراق صادرشده است.رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت چهارمحال و
بختیاری گفت :میزان تولید خوراک آبزیان در این استان افزایش داشته و هم اکنون پنج کارخانه در
این استان فعالیت میکنند.

عکس :؟؟؟

فناوری سالمت از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شده و اکنون دانشکده علوم پزشکی با

طی چند روزهای اخیرفوتیهایکرونایی چهارمحال و بختیاری پس ازگذر

چهارمحال و بختیاری از نظر شــیوع ویروس کرونا ،اظهار کــرد :در موارد
ســرپایی مبتال به کرونا در برخی ازشهرســتانهای اســتان حالت ثبات
مشاهده میشود ،اما درشهرستانهای پرجمعیت مانند شهرکرد و لردگان
همچنان موارد ابتال سیرافزایشی دارد و این موضوع روی وضعیتکل استان
نیز تاثیرگذار است .مجید شیرانی افزود :باتوجه به اینکه در موارد بستری
کرونا به قله نزدیک شــدیم ،اما همچنان شاهدکاهش در بخش بستری
نیســتیم ،باید تمهیدات الزم اندیشیده شــود تا بیش از این شاهد موارد
افزایش کرونا در چهارمحال و بختیاری نباشیم.شیرانی با بیان اینکه برای
ارائه خدمات به بیمارانکرونایی تمام ظرفیت بهداشت و درمان چهارمحال
و بختیاری بهکارگرفته شده است ،خاطرنشانکرد :اضافه شدن باربیماران
بیشترازظرفیتهای بیمارستانی میتواند عوارض و عواقب بسیاری داشته
باشد.رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه عمدهگرفتاری
مردم این استان به بیماریکرونا دردورهمیهای خانوادگی و فامیلی است،
یادآور شــد :موارد متعددی وجود دارد که اعضای یک خانواده و یا فامیل

خدمات درادارات باکاســتی و ضعف روبرو هســتیم،گفت :این موارد در

اینکه اعالم نتایج تست کرونا در شهرهای دوردســت به کمتر از  ۲۴ساعت

ادارات رعایت نمیشود ،نباید انتظار داشته باشیم کارهای یومیه در شرایط

و در مابقی شهرها به کمتر از  ۱۲ساعت رسیده است ،گفت :نتایج تستها از

قرمزکرونایی به روال عادی انجام شود ،باید تنها ادارات درموارد ضروری و

طریق پیامک به افراد اعالم میشود و افراد نیازی به مراجعه حضوری ندارند،

اضطراریکه امکان تعویق درآنها وجود ندارد به مردم خدمت ارائه دهند.

این اقدام بارورودی به مراکزانجام تست راکاهش داد.وی تاکیدکرد :مراکز

پس ازتزریق واکسن همچنان باید ماسک بزنید

 ۳۵مرکزافزایش یافتکه این افزایش مراکزمنتخب ازسیاستهای وزارت

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز در خصوص روند انجام

بهداشت و درمان برای کاهش بار ورودی بیماران کرونایی به بیمارستانها

واکیسناسیون درچهارمحال و بختیاری،گفت :فازدوم واکسیناسیونکرونا
در استان آغاز شده است و در گام اول ســالمندان باالی  ۸۰سال واکیسنه
میشــوند .سیدراشــد جزایری افزود :تا زمانیکه  ۷۰درصــد افراد جامعه
واکســینه نشــوند ،نمیتوان به مهار کرونا امیدوار بود،همچنین افرادی که
واکسن دریافت میکنند باید حداقل تا یک سال پس اززمانیکه به پوشش

ابالغ
 2/21شــماره پرونده 139904002129000528/1 :شــماره بايگانی پرونده:
 9900663شماره ابالغيه 140005102129000212 :بدين وسيله به  -1ابراهيم
هادی ورنامخواستی ،نام پدر :علی محمد ،تاريخ تولد 1346/03/16 :شماره ملی:
 ،1170965301شماره شناسنامه 28 :به نشــانی :ورنامخواست خيابان شريعتی
پالك  64کدپســتی  8473155685و  -2علی رحم کرمی ورنامخواستی  ،نام
پدر :عليمراد ،تاريخ تولد ، 1351/03/19 :شــماره ملی ، 1171033346 :شماره
شناسنامه 2 :به نشــانی :روســتای کاهريز و  -3محمدرضا فرهمند کاهريزی،
نام پدر :علی ،تاريخ تولد ، 1349/04/01 :شــماره ملی ، 1171003641 :شماره
شناسنامه 9 :به نشانی :زرين شهر -روستای کاهريز -کدپستی 8497173318
ابالغ می شود که بانك کشاورزی شــعبه زرين شهر به اســتناد قرارداد بانکی
شــماره  769479088مــورخ  1394/09/17و شــماره  796405364مورخ
 1395/05/31جهت وصول مبلغ  2/440/337/771ريال (دو ميليارد و چهارصد
و چهل ميليون و سيصد و ســی و هفت هزار و هفتصد و هفتاد و يك ريال) بابت
اصل طلب و سود و خسارت تاخير تاديه تا تاريخ  1399/08/12و از اين تاريخ به
بعد روزانه مبلغ  769/315ريال بابت خســارت تاخير روزانه و حق الوکاله طبق
مقررات عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه  9900663در

اين اداره تشکيل شده و طبق گزارشــات مورخ  1399/08/27و 1399/10/04
مامور ،محل اقامت شما به شرح متن ســند و اعالمی متعهد له شناخته نشده ،لذا
بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده ( 18اصالحی) آئين نامه اجرای اسناد رسمی
مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يکی از روزنامه های الکترونيکی کثيراالنتشــار
آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشــار اين آگهی که روز
ابالغ محسوب می گردد .نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد ،عمليات
اجرائی جريــان خواهد يافت .ضمن ًا چنانچه در ســامانه ابــالغ الکترونيکی قوه
قضاييه (ثنا) ثبت نام ننموديد الزم است به قيد فوريت در سامانه مذکور ثبت نام
نماييد .م الف 1127505 :مصطفی شمســی مســئول واحد اجرای اسناد
رسمی لنجان
ابالغ تصمیم واحد ثبتی (رای عدم افراز)
 2/22شــماره نامه 1400/02/05-140085602033000463 :نظر به اينکه
آقای عليرضا عظيمی فرزند جعفر و احدی از مالکين مشــاعی ششدانگ يکباب
خانه پالك ثبتی  3927فرعی از شماره  -33اصلی واقع در شهر نطنز جزء بخش
 9حوزه ثبتی شهرســتان نطنز (با وکالت شــماره  33347مورخ 1399/03/19
دفترخانــه  1309تهران خانــم فاطمه عظيمــی فرزند مهــدی) خواهان افراز
سهم مشاعی خود به طرفيت ســاير مالکين مشــاعی پالك مرقوم به نام های

خانم معصومه عظيمــی قصبه نطنزی فرزنــد اکبر و خانم منيــر خانم فخاری
و آقايان حميدرضا -عليرضا -مجيد رضا شــهرت همگی عظيمی قصبه نطنزی
و آقايان جواد  -محمود -عباس -حسن -محمدرضا -رحمت اله و خانم پروين
شهرت همگی مرادی و خانم مهسا و آقايان -ابوالفضل -محمد -حسين شهرت
همگی ميری و خانمها خديجه و نصرت شــهرت هر دو مرادی را نموده است و
منجر به صدور نظريه رد افراز  139985602033004009مورخ 1399/11/14
اين اداره گرديده اســت و اخطاريــه نظريه عدم افراز مرقوم بــه آدرس خوانده
(خانــم معصومه عظيمــی قصبــه نطنــزی) ارســال و برابر گواهــی مامور
پســت اخطاريه مرقوم بــه آدرس اعالمی از طــرف خواهان الصــاق گرديده
اســت و وکيل خواهان بموجب درخواســت وارده 139921702033003389
مــورخ  1400/02/05اعــالم نمــوده اســت آدرســی از خانــم معصومــه
عظيمــی قصبــه نطنزی نداشــته و دسترســی به ايشــان مقدور نمی باشــد
لذا اين آگهــی بمنزله ابالغ بــوده و چنانچه نســبت به رای مزبــور اعتراضی
دارند اعتــراض خــود را ظــرف مــدت ده ( )10روز از تاريخ نشــر اين آگهی
طبــق مادتيــن  5و  6آييــن نامه قانــون افــراز و فــروش امالك مشــاع
مصوبه  1357به دادگســتری شهرســتان نطنز تســليم و رســيد اخذ نمايند.
م الف 1128224 :علی جوانی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملك نطنز

تحدید حدود عمومی

(شماره های فرعی زير از شماره يك اصلی واقع در قريه سررباطان )
 -333مسجد علی بن موسی الرضا ســررباطان به نمايندگی اداره اوقاف
و امورخيريه شهرســتان گلپايگان ششــدانگ يکباب مسجد به مساحت
 638/91مترمربع
 -2344آقای علی پاشا فرزند حيدر ششدانگ يك قطعه زمين (قبال راهرو
بوده است ) به مساحت  79/03مترمربع
 -2349آقای حسين آقاشاهی فرزند محمدحسن ششدانگ يك قطعه زمين
به مساحت  1429/12مترمربع

مزروعی به مساحت  1461/77مترمربع
 -440خانم سودابه رستگار فرزند حسن ششدانگ يکباب خانه به مساحت
 1017/85مترمربع
(شماره فرعي زيرازشماره  7اصلي واقع در قريه حسن حافظ)
 -39آقای علی اصغر شاه زکی فرزند محمدتقی ششدانگ يك قطعه زمين
به مساحت  1816/42مترمربع
 -40آقای علی اصغر شاه زکی فرزند محمدتقی ششدانگ يك قطعه زمين
به مساحت  812/17مترمربع
 -555آقای پرويز غفاری فرزند کريم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی
به مساحت  1169/31مترمربع
 -556آقای پرويز غفاری فرزند کريم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی
به مساحت  3044/93مترمربع
 – 557آقای پرويز غفاری فرزند کريم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی
به مساحت  1641/87مترمربع

 -533آقای محمدحسن وکيلی فرزند ابوالفضل و سايرشرکا ششدانگ يك
قطعه زمين مزروعی به مساحت  2806/60مترمربع
 -737آقای مجيد اسکندری فرزند ابوالفضل ششــدانگ يکباب خانه به
مساحت  303/97مترمربع

تاريخ تحديد حدود  :شنبه 1400/3/8

 2/20آگهي تحديدحدودعمومي ثبت اسنادوامالك شهرستان گلپايگان
در سال 1400
آگهي تحديد حدود ماده 14پيرو آگهي نوبتي قبلــي تحديد حدودرقبات
مربوط به بخشهاي 4 ،3 ،2 ،1حوزه ثبت گلپايگان بشرح زير مي باشد
((بخش يك ثبت گلپايگان))
 -207آقای محمد شريفی فرزند جمال و سايرشرکا ششدانگ يك قطعه
زمين به مســاحت  7996/80مترمربع که  999/94مترمربع آن در حريم
کانال ميباشد
 -208آقای محمد شريفی فرزند جمال و سايرشرکا ششدانگ قطعه زمين
به مساحت  5567/30مترمربع
 -1035موقوفه حاج ابوالقاســم به نمايندگی اداره اوقــاف و امورخيريه
شهرستان گلپايگان ششدانگ يکباب مغازه به مساحت  45/13مترمربع
 -2216آقای محمد حبيب الهی فرزند مرتضی و ساير شرکا ششدانگ يك
قطعه زمين مزروعی به مساحت  3008/12مترمربع
يکفرعی از  2932اصلی – آقای ميثم مهدوی فرزند مرتضی و ساير شرکا
ششدانگ ساختمان به مساحت  137/54مترمربع
 -2991مســجد قائميه به نمايندگی اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان
گلپايگان ششدانگ يکباب مسجد به مساحت  578/74مترمربع
تاريخ تحديدحدود  :شنبه 1400/3/1
يکفرعی از  – 4292آقای محمدصادق اکبری فرزند حيدر و سايرشــرکا
ششدانگ يك قطعه باغ محصور به مساحت  1424/58مترمربع
 – 4486بقعه آخوند مالحســين به نمايندگی اداره اوقــاف و امورخيريه
شهرستان گلپايگان ششدانگ يکباب بقعه به مساحت  366/44مترمربع
(بخش دو ثبت گلپايگان))

(شماره های فرعی زير از شماره  2اصلی واقع در قريه ابلوالن عليا )
-249آقای فضل اله فصيحی فرزند محمد ششدانگ يك قطعه زمين به
مساحت  2625/01مترمربع
تاريخ تحديدحدود :دوشنبه 1400/3/3

(شماره های فرعی زير از شماره  3اصلی واقع در قريه ابلوالن سفلی )
 -154آقای حسين مردانشاهی فرزند رضا و ساير شرکا ششدانگ يك قطعه
زمين به مساحت چهارده قفيز
تاريخ تحديد حدود  :چهارشنبه 1400/3/5
(شماره های فرعی زير از شماره  6اصلی واقع در قريه رکابدار )
-438آقای مجتبی قزوينی فرزند غالمحسين ششدانگ يك قطعه زمين

منتخب ارائه خدمات به بیماران کرونایی در چهارمحال و بختیاری از  ۲۲به

(شماره فرعي زيرازشماره  8اصلي واقع در قريه رباط نعلبند)
 -383خانم فاطمه غفاری فرزند ســيف اله ششــدانگ خانه به مساحت
 104/21مترمربع
 -618موقوفه حاج محمد آقا گنجعلی به نمايندگی اداره اوقاف و امورخيريه
شهرســتان گلپايگان ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعی به مساحت
 1272/45مترمربع
(بخش سه ثبت گلپايگان))
(شماره فرعي زيرازشماره  49اصلي واقع در قريه مالزجان)
 -107خانم فاطمه اتحادی فرزند اســماعيل و سايرشرکا ششدانگ يك
قطعه زمين مزروعی به مساحت  6545/25مترمربع
((بخش چهار ثبت گلپايگان))

بود ،همچنین پیشبینی داروخانههای منتخب دراین مراکزنیزانجامگرفت
تا داروی ضدویروس افراد مبتال با  ۱۰درصد هزینه در اختیار آنان قرار گیرد.
جزایری یادآور شد :از ابتدای شیوع ویروس کرونا در چهارمحال و بختیاری
تاکنون بیش از ۳۸هزار و  ۵۹۰نفر به کرونا مبتال شدهاند و  ۹۳۸نفر نیز جان
خود را براثرابتال بهکرونا ازدست دادهاند.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی محکم سازان فریدن
سهامی خاص به شماره ثبت 235
و شناسه ملی 10861940026
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1399/11/26غالمرضا
مرادی فر به شــماره ملی  1158978537به ســمت رئیس هیئت
مدیره و مدیرعامل  ،احمدرضا مرادی به شماره ملی 1158977226
بسمت نائب رئیس هیئت مدیره  ،مجتبی عالی وندی دارانی به شماره
ملی  1159202005بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو
سال انتخاب و کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل
چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل
(غالمرضا مرادی فر) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری فریدن ()1127716

(شماره فرعي زيرازشماره  28اصلي واقع در قريه سرآور)
-485آقای هوشــنگ علی احمدی فرزند فضل اله ششدانگ يك قطعه
زمين مزروعی به مساحت  2615/12مترمربع
(شماره فرعي زيرازشماره  31اصلي واقع در مزرعه ويرحوری)
- 454موقوفه ســيف اله بنمايندگی اداره اوقاف و امورخيريه شهرســتان
گلپايگان ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعی به مســاحت 1158/42
مترمربع
(شماره فرعي زير از شماره  47اصلي واقع در قريه قالقان)
-106موقوفه ميرزا عبدالکريــم به نمايندگی اداره اوقــاف و امورخيريه
شهرســتان گلپايگان ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعی به مساحت
 10350/54مترمربع
تاريخ تحديدحدود  :دوشنبه 1400/3/10
تحديد حدود امالك ياد شده به ترتيب از ســاعت  9صبح به بعد در محل
شروع خواهد شد و در صورت مواجه شــدن با تعطيلي ناگهاني در روز بعد
تحديد ميگــردد لذا بموجب مــاده  14قانون ثبت بــه صاحبان امالك و
مجاورين اخطار مي شــود که در روز و ساعت مقرر د ر محل حضور به هم
رســانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانوني آنها در موقع
تعيين حدود حاضر نباشــند مطابق ماده  15قانون ثبت ملك آنها با حدود
اظهار شده از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد شد .اعتراضات مجاورين
و صاحبان امالك که در موقع مقرر حاضر نبــوده اند مطابق مقررات ماده
 20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد فقط  30روز پذيرفته
خواهد شــد ضمنا بموجب تبصره  2ماده واحده مصوب  83/3/25مجلس
شوراي اســالمي معترضين بايســتي ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم
اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مرجع قضائي مراجعه نمايند
تاريخ انتشار :پنج شنبه 1400/2/9
م الف 1122527 :محمد سلمانی رئيس ثبت اسناد و امالك گلپايگان

جامعه

بامسئولان

پنجشنبه  9اردیبهشت  16 / 1400رمضان  29 / 1442آوریل  / 2021شماره 3240

معاون حقوقی و ثبتی اوقاف و امور خیریه استان:

اجارهبهای هتل عباسی پرداخت نشده است
نماینده مردم اصفهان درمجلس مدعی قرارداشتن مافیای اقتصادی درپشتپرده مخالفت ها با طرح حذف غربالگری دوران بارداری شد؛

غوغای غربالگری !

معاون حقوقی و ثبتی اوقاف و امورخیریه استان اصفهانگفت :ازیک سالگذشته تاکنون اجارهبهای
هتل عباسی پرداخت نشده و درصورت انجام توافقات اجارهبها را دریافت خواهیمکرد.حجتاالسالم
اصغرتوسلی بابیان اینکه درزمینه ب ه روزرسانی اجارهبهای موقوفات با ارتقای سیستمهای هوشمند در
این زمینه اقدامات خوبی انجام شده است ،اظهارداشت :برای این امردرادارات شهرستانی نیزارتقای
سیستمها را دردستورکارداریم.معاون حقوقی و ثبتی اوقاف و امورخیریه استان اصفهان با بیان اینکه
برخی ادارات برای پرداخت و ب ه روزرسانی اجارهبهای موقوفات همکاری دارند ،ابراز داشت :آن دست
ازاداراتیکه دراین زمینه همکاری نمیکنند با ابزارقانون پیگیری الزم را انجام خواهیم داد چراکه همه
اقدامات اوقافکارشناسی شده است و ما براساس نظرکارشناس اجارهبها را دریافت خواهیمکرد.وی
درادامه درخصوص پرداخت اجارهبهای هتل عباسی اصفهان تصریحکرد :دراین زمینه به دنبال توافقاتی
هستیم و اعالمکردیمکه مباحث هتل عباسی با جدیت دنبال شود؛ یک سال استکه اجارهبهای هتل
عباسی پرداخت نشده است و درصورت انجام توافقات اجارهبها را دریافت خواهیمکرد.

اقتصاد عجیب و غریب و گردش ما لی چند هزار
میلیاردی پشت این قضیه شکل گرفته بود و همچنین

خرید لوازم مورد نیاز غربالگری انحصاری بود که باعث

ایجاد مافیابرای این قضیه میشد

چقدرتسهیالت به نیازمندان کمیته امداد پرداخت
شده است؟
هزار و  ۶۵۴میلیارد ریال تســهیالت قرض الحسنه پارســال ،به نیازمندان و مددجویان کمیته امداد
پرداخت شد.مدیر امور شعب صندوق قرضالحسنه امداد والیت استان اصفهان گفت :تمام وامهای
پرداختی این صندوق تا ســقف  ۱۰۰میلیون ریال با کارمزد صفر درصد پرداخت میشود؛ ضمن اینکه
تمام وامها مشمول بیمه عمرشده تا درصورت فوت وامگیرنده ،مشکلی به بازماندگان تحمیل نشود.
سیدمجتبی حجازی با تشریح عملکرد این صندوق در سال ۹۹افزود :تعداد  ۱۶هزار و  ۷۸۸فقره وام
قرض الحسنه به مبلغ  ۱۲۰۰میلیارد ریال به نیازمندان پرداخت شده است.وی با دعوت ازخیران برای
سپردهگذاری در صندوق قرضالحسنه امداد والیت گفت :خیران میتوانند با سپرده گذاری و انجام
عملیات بانکی خود درصندوق دراینکارخیرمشارکتکنند.

با ارجاع مصوبه جنجالی مجلس درمبحث

این قضیه شــکل گرفته بود و همچنین خرید لوازم مورد نیاز غربالگری

میآید ،یک بچه سندرم داون هست یعنی به احتمال  99.93درصد بچه

جوانی جمعیت به شــورای نگهبان ،دعوا

انحصاری بودکه باعث ایجاد مافیابرای این قضیه میشد.وی بااشاره به

سالم است اما به خاطرآن درصد اندک این غربالگری را صورت میدهند

میان موافقان و مخالفان این طرح باالگرفته است .مخالفان این مصوبه

درصد باالی انجام غربالگری در ایران اظهارداشــت :طبق مطالعات ما و

و ما با آن مشکلی نداریم فقط برای نظارت بهتربراین قضیه ،قانونی دراین

را به نوعی بازگشت به عقب دربحث بهداشت و درمان می دانند و ازهزینه

بررسی گزارشــات ،غربالگری که امری اختیاری اطالق میشد در ایران

زمینه مصوب کردیــم.وی در رابطه بــا انجام غیراســتاندارد و هزینهبر

ها و فشارهای مالی و روحی تولد نوزادان معلول بر خانواده ها و جامعه

بهاندازه 94درصد صورت گرفتهاست درحالی که در کشورهای پیشرفته

آزمایشات «ان آی پی»گفت :طبق تحقیقات ما این آزمایش هزینههای

می دانند .بهگفته این افراد ،ساالنه  ۸تا  ۹هزارمجوزسقط درمانی ازسوی

دنیا حدود 30درصد غربالگری انجام میشــود و ما متعجب شدیم که

باالیی داشته و نتیجه تشخیص آن به هیچ وجه قطعی نیست ازطرفی

ن پزشکی قانونی بهدلیل اختالل در جنین یا مشکالت مادر صادر
سازما 

دلیل این درصد باال چیست ،دراین رابطه با متخصصان مشورت کرده و

نتایج این آزمایش تا چند ماه پیش به خارج میرفت و بررسی میشد و

میشود ،اما این میزان سقط به هیچ عنوان درافزایش جمعیت تاثیرگذار

متوجه شدیمکه اگرفرزندی درسن نوجوانی ادعای معلولیتکرده و دیر

همین امرباعث ایجاد حساسیت پزشکان متخصص ،سازمان بازرسی و

نیست؛ موضوعی که  ۱۸فروردین ،ســیدمحمد اکرمی ،رییس انجمن

مراجعهکنــد ،میتواند ازمتخصصیکه اورا بهدنیا آورده شــکایتکند و

نیروهای امنیتی شــدهبود البته ادعای فعلی افراد این اســت که همه

علمی ژنتیک پزشکی ایران نیزبه آن اشارهکرده وگفته بود ،اگراین طرح

تمامی هزینههای درمانی و دیه به عهده آن پزشک متخصص خواهد بود

آزمایشها در داخل از کشور انجام میشــود ؛اما یک تجارت انحصاری

نهایی شود ،موجب تولد ساالنه  ۹هزار فرزند معلول خواهد شد .از سوی

چراکه بیمه قبول نمیکند.امیر حسین بانکی پور در ارتباط با درخواست

پشت این آزمایشات خوابیده بود.به نظرمی رسد نه مخالفان و نه موافقان

پریسا سعادت

دیگر موافقان عدم غربالگری فشــارها و تبلیغات مخالفان را ناشی از

پزشکان متخصص برای ایجاد ماده 53طرح جوانی جمعیت بیان کرد:

هیچکدام نمی توانند دیگری را مجاب به پذیرش دالیل خودکنند .ازیک

پولپاشــی مافیای ذی نفعان این طرح و حتی برخی از دسیســه ها و

ما به خاطر درخواستهای زیادی که ازجانب متخصصان مطرح شد ،در

طرف پزشکان و فعاالن اجتماعی و حتی برخی ازنمایندگان مجلس قرار

شیطنت های عمدی می دانند  .غربالگری ،طرحی استکه برای همهگیر

ماده  53ذکر کردیم کــه غربالگری اختیاری مجاز اســت امــا باید با

دارند و در سوی دیگر نمایندگان و فعاالن مدنی و مذهبی که دل نگرانی

شدن آن بیش از ده سال وقت و هزینه صرف شد و درست در زمانی که

استانداردهای علمی ،تحت نظر پزشک متخصص و طبق پروتکلهای

های ویژه خود را دارند و دراین میان مردم سرگردان و نگران چشم به راه

تقریبا همه مردم از آن آگاهی یافتند ،اعالم شد غربالگری اقدامی زائد و

وزارت بهداشت انجام شود و درغیراینصورت غیرمجازاست ،درتبصره3

تصمیمی هستندکه اگرچه قراراست سرنوشت و آینده جمعیتکشوررا

هزینه بر است که تنها اثر قابل توجه آن سقط های غیر ضروری است .در

صراحتا ذکرکردیم برای انجام نظارت برغربالگری باید درسامانهها درج

مشخص و بن بست رشد جمعیت را به نوعی بازکند؛ اما درنهایت همین

همین زمینه نماینده مردم اصفهان درمجلس طی اظهاراتی مدعی شده

شودکه پزشک درآینده متهم نشود.رییسکمیسیون مشترک رسیدگی

مردمی که برای آنها تصمیم گرفته شده است کمترین اطالع و سهم را در

است :اقتصاد عجیب و غریب و گردش مالی چند هزار میلیاردی پشت

به این طرح افزود :طبق اعالم وزارت بهداشت ازهریک هزاربچهکه بهدنیا

آینده این تصمیم خواهند داشت.

خبر روز

ناجا
ماسک های بهداشتی قاچاق به مقصد نرسیدند
فرمانده انتظامی شهرستان شاهين شهر و ميمه از کشف 11هزار و  900عدد ماسک بهداشتی و 325
عدد کیســه آب گرم خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در عملیات ماموران این فرماندهی
خبر داد.سرهنگ علی صادقی با اعالم
اين خبر بیان داشــت :ماموران گشــت
انتظامی يگان امداد فرماندهی انتظامی
شهرستان شاهین شــهر و میمه حین
كنترل ورود و خروج خودروهای عبوري
از محورهای مواصالتی شهرســتان در
پاســگاه پليس راه اصفهان _ كاشــان
به يك دســتگاه اتوبوس مســافربری
مشكوك شده و برای بررسی های بیشتر
آن را متوقف کردند.وی افزود :ماموران
پس از کسب مجوز از مقام قضایی خودرو را مورد بررسی دقيق قرار داده و در این عملیات  11هزار و
 900عدد ماسک و  325عدد کيسه آب گرم خارجی غير مجاز که فاقد هرگونه مجوز و بارنامه بوده و
به صورت قاچاق تهیه شده بودند را كشف کردند.فرمانده انتظامی شاهين شهرو میمه با بیان اینکه
ارزش ريالی اموال مکشوفه برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه یک ميليارد ريال است ،گفت :در این
راستا پرونده تشكيل و راننده خودرو برای رسيدگی قانونی به مرجع قضايی تحویل شد.

استخراج غیرمجازارزدیجیتال درکوره آجرپزی
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف  106دستگاه استخراج ارز دیجیتال خارجی قاچاق به
ارزش  30ميليارد ريال دريککوره آجرپزي خبرداد.سرهنگ حمیدرضا اکبری بیان داشت:ماموران
کالنتری  23فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان در پی کسب خبری مبنی بر فعاليت غير مجاز
افرادی درزمينه استخراج غيرقانونی ارزهای ديجيتال دریککوره آجرپزی موضوع را به صورت ويژه
در دستور کار خود قراردادند.وی افزود :ماموران پس از بررسی های الزم و کسب اطمینان از درستی
موضوع طی هماهنگی با مقام قضايی به محل اعزام و  2فرد متخلف را در حال استخراج غیر مجاز
ارز های دیجیتال دستگیر و در بازرســی از این مکان  106عدد ماینر خارجی قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ارزش این محموله مکشوفه را برابر اعالم کارشناسان مربوطه
 30میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت :در این رابطه متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای
انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

توقیف وانت پیکان حامل بسته های افیونی دربیابان
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف  160کیلو تریاک در بازرسی از یک دستگاه خودرو وانت
پیکان طی عملیات ویژه ماموران یگان تکاوری این فرماندهی دربیابان های اطراف یکی ازمحورهای
مواصالتی شرق استان خبر داد.سرهنگ محمدرضا هاشمی فر بیان داشت :نیروهای واحد رزمی
یگان تکاوری فرماندهی انتظامی اســتان حین گشــت زنی در بیابان اطراف یکــی از محورهای
مواصالتی منطقه شرق استان اصفهان به یک دستگاه خودروی وانت پیکان مشکوک و بالفاصله به
سمت آن رفتند.وی با بیان اینکه راننده خودرو با مشاهده ماموران اقدام به فرار از صحنه کرد ،افزود:
ماموران به تعقیب خودرو پرداختند و در یک اقدام ضربتی آن را متوقف و در بازرسی از آن  160کیلو
تریاک را کشف کردند.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به دستگیری راننده خودرو
و تحویل آن به مراجع قضایی اظهار داشت :فرد مذکور این مقدار مواد را با استفاده از راه های فرعی
و بیابانی از مرزهای جنوب شرقی به سمت اصفهان منتقل کرده بود که با هوشیاری و اقدام به موقع
ماموران دستگیر و تحویل قانون شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی:

اصفهان به  ۳دستگاه
اورژانس هوایی نیازدارد
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت:
ضروری اســت که سه دســتگاه اورژانس
هوایی بــرای اســتان اصفهان بــا توجه به
موقعیت ویژهای که دارد ،تامین شود.طاهره
چنگیز در حاشــیه آیین افتتــاح دو پروژه
اورژانس استان اصفهان با اشاره به فعالیت

اورژانس هوایی به اندازه کافی را دو چندان
کرده است.وی با بیان اینکه برای استانها و
مجموعههایی که وظیفه معین بودن را دارند
و چهار راه مواصالتی است در زمینه تجهیزات
اورژانس توجه شود ،اضافه کرد :دانشگاهها

بررســی کرده و راهکارهای جایگزین جوانان برای ارتباط با جنس مخالف مورد تحلیل قرار گرفته
است.معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش ابراز داشت :عمال یک نوع راحت طلبی در میان
نسل جوان به وجود آمده و حتی اگر بخشی از این موانع اقتصادی موجود برای ازدواج رفع شود ،باز
هم برخی جوانان انگیزه الزم برای ازدواج را ندارند.وی اظهار داشت :بر اساس این پایش ۳۷ ،درصد
جوانان کشور اعالم کردهاند که انگیزه تشــکیل خانواده را ندارند و انجام عمل ازدواج جزو لزومات
زندگی آنها نیست.تندگویان تصریح کرد :حاصل این پژوهش گزارشی جامع و محرمانه شد که در
اختیار شورای اجتماعی کشور قرار گرفته است.

آتی تعداد شهرهای قرمز کمتر شود و به سمت نارنجی و زرد شدن برویم ،در این  ۹شهرستان که به سمت وضعیت نارنجی رفتهاند عالوه بر فعالیت مشاغل گروه
یک که از قبل فعال بودند ،فعالیت مشاغل گروه دو برقرار میشــود.امیدواریم رعایت دقیق محدودیتها و فاصله گذاری اجتماعی ما را به سمت نارنجی و زرد
شدن وضعیت استان سوق بدهد.

ماجرای تولید الکل ازغالت آلوده دراستان اصفهان چیست؟

چندی پیش خبری در فضای مجــازی مبنی بر انتقال
غالت آلوده به استان اصفهان و با هدف تولید الکل دست
به دست شد ،موضوعیکه برخی ازافراد و یا حتی شرکت
های تولید الکل نســبت به آن انتقاد داشتند ،البته این
موضوع شــروعی برای گمانه زنی های نگران کننده در
جامعه بودکه با پاسخ قاطع معاون غذا و داروی دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان همراه شــد .ابوالفضل اصالنی با
اشاره به نحوه انتقال غالت آلوده به استان اصفهان اظهار
کرد :درمورد فرآیند حمل و نقل غالت آلوده و نگهداشت

عکس روز

بضاعت کمتری برای حمایت از پرسنل دارند
و وزارت بهداشــت باید در ایــن زمینه توجه
بیشتری به کادر اورژانس داشته باشد.

وی افزود :در این پژوهش میزان نیاز جوانان به ازدواج را در صورت رفع همه مشــکالت اقتصادی

اردستان ،سمیرم ،شاهینشهر ،شهرضا ،نطنز و نایین در شرایط حاد و بحرانی وضعیت قرمز هستند.وی گفت :امیدواریم با ادامه اعمال محدودیتها در روزهای

در عملیاتهای هوایی به اورژانس اســتان

استراتژیک در استان اصفهان اهمیت وجود

ارتباطهای جوانان است که بخشی از آن نیز شامل بررسی وضعیت ازدواج سفید در کشور میشود.

چادگان ،مبارکه ،فریدونشــهر ،بویین و میاندشــت ،برخوار ،خور و دهاقان از قرمز به نارنجی تبدیل شدند ،البته در بین شــهرهای قرمز هنوز شش شهرستان

ندارد ،ابراز داشت :تنها یک بالگرد هوانیروز

باید توجه داشت که وجود صنایع هستهای و

این پژوهش در موضوع ازدواج با محوریت نگرش جوانان به تشکیل خانواده و فرزندآوری و انواع

هستیم که بیش از  ۹شهرستان به وضعیت نارنجی تغییر وضعیت دادند ولی هنوز  ۱۵شهرستان قرمز هســتند.وی افزود :شهرستانهای خوانسار ،گلپایگان،

حتی یک بالگــرد اختصاصی اورژانس هم

دستگاه بالگرد اورژانس است ،اضافه کرد:

با موضوع ازدواج انجام دادهایم که نتایج آن را در ستاد ســاماندهی نیز به سازمانها اعالم کردیم.

دو ساعت و با جمعیت محدود باشد .منع ترددهای شبانه در شبهای قدر اعمال نمیشود.حجتا ...غالمی اظهار کرد :با توجه به اعمال دو هفتهای محدودیتها

توجه شود.وی با بیان اینکه استان اصفهان

اصفهان با این حجم ارائه خدمات نیازمند سه

انجام پژوهشی با موضوع بررسی میزان وقوع ازدواج سفید در کشور،اظهار کرد :اخیرا پژوهشی را

در سطح استان و فشار دستگاههای بازرســی و نظارتی با وجود این که هنوز وضعیت مطلوبی در استان نداریم؛ اما شــاهد تغییر وضعیت و رنگبندی جدیدی

تجهیزات در این اســتان بیش از گذشــته

علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه استان

با رفع تمامی مشکالت اقتصادی باز هم تمایلی به ازدواج ندارند.محمد مهدی تندگویان با اشاره بر

سخنگوی ستاد استانی کرونا در اصفهان با بیان این که  ۹شهرستان در وضعیت نارنجی قرار گرفتند ،گفت :برگزاری مراسم شبهای قدر باید در فضای باز به مدت

معین استان تهران نیزهست و باید به توسعه

استراتژیک نیاز به تجهیزات اورژانس هوایی

معاون ساماندهی امورجوانانگفت :براساس پایش ها و بررسی های اخیر ۳۷ ،درصد جوانان حتی

محدودیت تردد شبانه درشبهای قدراعمال نمیشود

اســتان اصفهان اظهار داشــت :این استان

را دوچندان کرده اســت.رییس دانشــگاه

۳۷درصد ازجوانان به دلیل سبک زندگی امروزی تمایل
به ازدواج ندارند

سخنگوی ستاد استانی کرونا در اصفهان:

 ۱۶۰پایگاه اورژانس شــهری و جادهای در

کمک میکند.وجــود صنایع هســتهای و

معاون ساماندهی امور جوانان:

افطاری ساده به
همت گروه های
جهادی
کمپین «یک ســفره نور» با
هدف افطاری ســاده و اعزام
گروه های تبلیغی توسط بنیاد
علوی در حال برگزاری است.

آنها ،در دانشــگاه مبدأ کل محموله با حضور نمایندگان

غالت آلوده (درمورد ذرت) پلمب و جهت تعیین تکلیف

حراست ،بازرسی و کارشناســان اداره غذا پلمب شده و

توســط اداره کل دامپزشکی در محل شــرکت توقیف

تحت الحفظ ســازمان صنایع دفاع با نظارت نیروهای

شده است.اصالنی تاکید کرد :باتوجه به اینکه مراحلی

ناظرآنها منتقل شده و درشرکت نورزکریای رازی با حضور

که در اصفهان انجام می گیــرد صرفا هیدرولیز آنزیمی

نمایندگان حراست و کارشناسان اداره غذا دانشگاه فک

است و شربت حاصله بدون برجای گذاشتن پساب به

پلمب شده و صورتجلسه مربوطه تنظیم می شود .وی

کارخانه پارچین حمل میشود ،موضوع آلودگی زیست

تصریح کرد :در خصوص نظارت بر اجرای دقیق فرآیند

محیطی منتفی است.وی در خصوص آخرین محموله

تولید الکل ،مرحله تبدیل غالت آلــوده صرفا تا مرحله

غالت انتقالی به استان اصفهان و نظارت بر روند انتقال

هیدرولیز ،تهیه شــربت و فیلتراســیون آن در شرکت

یادآورشد :آخرین بازدید هفته قبل زمان ورودگندم نصر

مذکور انجام می پذیرد که نظارت کامــل بر تمامی این

خوزستان توسط کارشناسان ذی ربط جهت فک پلمب

مراحل توسطکارشناســانکنترل مواد غذایی به همراه

محموله صورت گرفته است که در زمان فعالیت کارخانه

واحد حراست شبکه بهداشــت و درمان شهرضا صورت

کارشناسان مواد غذایی دانشگاه حضورداشته ،همچنین

میپذیرد.معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی

کلیه فرآیند توضیح داده شده تحت نظارت دوربینهای

اصفهان افزود:کلیه پسماندهای حاصل ازفرآیند تبدیل

مداربسته انجام می شود.

مستطیلسبز
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امامی فراستعفا کرد؛ مثل جوادی!
علیرضا امامی فر ،رییس مرکز ملی فوتبال ایران از سمت خود استعفا کرد و چند روزی است که
سر کارش حاضر نمی شود .او در تاریخ  17فروردین از ســوی رییس فدراسیون فوتبال به عنوان

آغاز دومین گام از رقابت های جام حذفی؛

رییس مرکز ملی فوتبال ایران انتخاب شده بود .این جایگاه پیش تر در اختیار محمد رضا ساکت
مدیر عامل فعلی باشگاه سپاهان قرار داشــت .اما علیرضا امامی فر چند روزی است که از سمت

جدال طالیی ها درمرحله یک هشتم

خود استعفا کرده و بر سر کار حاضر نمی شود.
جالب اینکه علیرضا امامــی فر در این باره مصاحبه ای نداشــته و فدراســیون فوتبال هم هیچ
واکنشی به این استعفا نشان نداده است.
آنطور که فارس گزارش داده ،علیرضا امامی فر در متن استعفایی که برای فدراسیون فوتبال تهیه
کرده مشکالت خانوادگی را دلیل این استعفا اعالم کرده؛ اما گویی این استعفا دالیل دیگری هم
داشته است .ظاهرا علیرضا امامی فر بعد از حضور در این پســت متوجه شد که تصمیمات او در
مجموعه فنی نیست و بیشــتر باید در خصوص زمین های کمپ تصمیم گیری کند و از این رو از
سمت خود استعفا کرد تا در آینده شرایط بهتری را در فوتبال تجربه کند.
پیش از علیرضا امامی فر ،علی جوادی مدیر روابط عمومی وسخنگوی فدراسیون فوتبال از سمت
خود استعفا کرده بود .وی به نشــانه اعتراض به انتخاب مجتبی خورشیدی به عنوان سرپرست
تیم ملی از سمت خود استعفا کرد .در حالی که علی جوادی تالش می کرد حسین فرکی یا مهدی
مهدوی کیا سرپرست تیم ملی شــوند ،عزیزی خادم به مجتبی خورشیدی برای سرپرستی تیم
ملی حکم داد و همین بهانه ای شد که علی جوادی از سمت خود استعفا کند.

نعمتی:

میخواهیم پله پله به فینال برسیم

مصاف تیم سپاهان اصفهان با تیم خوشه طالیی ساوه

را می توان یکی از جذاب ترین دیدارهای این مرحله
دانست .از یک سو شاگردان محرم نوید کیا به دنبال

برتری بی چون و چرا در این دیدار هستند و از سوی
دیگر تیم خوشه طالیی ساوه نیز به دنبال رقم زدن یک

شگفتی درجام شگفتی هاست

سیامک نعمتی با همراهی یحیی گلمحمدی در نشست خبری پیش از دیدار مقابل الریان قطر
حاضر شد و درباره شرایط تیمش بعد از شکست در بازی قبلی و انگیزه تیمش برای دیدار پایانی
مرحله گروهی گفت :به نظرم در کل کیفیت این دوره از مسابقات نسبت به سالهای قبل از سطح
باالتری برخورد اســت و وقتی بازی های گروه های دیگر را هم نگاه میکنیــم ،کیفیت بازی ها
خوب است و گروه ما هم شرایط خاص خودش را دارد و از ابتدا در تیم ما این همت وجود داشت
که بازی به بازی جلو برویم و صعود کنیم و بعد از آن مراحل را باال برویم و به فینال برسیم و این

تیم فوتبال سپاهان دردومینگام ازرقابت

در جام شگفتی هاست تا با حذف صدرنشین فعلی رقابت های لیگ

خوشه طالیی با تیم ششم ،تنها یک امتیاز است.

هــای جام حذفــی ،امشــب مقابل تیم

برتر ،راهی مرحله بعدی مسابقات جام حذفی شود .تیم فوتبال خوشه

ســپاهان اگرچه از نظر توان فنی و کیفیت بازیکنان قابل مقایســه با

خوشه طالیی ساوه قرار می گیرد ،دیداری که می تواند به منزله دیدار

طالیی در فصل گذشته با مربیگری محسن عاشوری و محمود فکری

تیم خوشهطالیی نبوده و تیم نویدکیا چند ســر و گردن باالتر از رقیب

تدارکاتی قبل از مصاف طالیی پوشان با تیم پرسپولیس به حساب آید.

عملکرد خوبی را به نمایش گذاشــت و حتی در هفتــه های پایانی به

دسته یکی خود به شمار میرود ،اما باید پذیرفت که در بازی امروز کار

شــاگردان محرم نوید کیا در حالی آماده دیدار در مرحله یک هشــتم

عنوان یکی از شــانس های صعود به لیگ برتر قلمداد می شد ؛اما در

سختی پیش رو دارد .چالش اول نویدکیا مقابل خوشهطالیی کیفیت

نهایی رقابت های جام حذفی فوتبال کشــور می شــوند که در مرحله

نهایت از لیگ برتری شدن بازماند.

پایین چمن ورزشــگاه شهید چمران ساوه اســت که عالوه بر کاهش

پیشین این مسابقات از سد تیم مس رفســنجان با نتیجه دو بر یک

این تیم برخالف فصل گذشته در مسابقات این فصل رقابت های لیگ

کیفیت بازی تیمها ،احتمال مصدومیت بازیکنان سپاهان را افزایش

سمیه مصور

بار قهرمان شویم.
وی در پایان گفت:مســابقات را خیلی خوب شــروع کردیم و امیدوارم بتوانیم با تمام وجود در
بازی ظاهر شویم و همانطور که خیلی خوب شــروع کردیم ،خوب هم تمام کنیم و آماده مراحل
بعد شویم.

استقالل دوباره صدرنشین گروه  Cشد
تساوی بدون گل استقالل و االهلی عربستان یکی از پیچیده ترین شــرایط را در بین گروه های
مختلف لیگ قهرمانان آســیا برای صعود رقم زد .با توجه به شکست الدحیل قطر مقابل الشرطه
و تســاوی اســتقالل و االهلی حاال  3تیم  8امتیازی در گروه  Cحضور دارند.در این بین معیار
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای رده بندی تیم ها در گروه های مختلف در صورت هم امتیاز بودن
تفاضل گل بازی های رودرروی آن  3تیم است و به همین خاطر استقالل صدرنشین گروه شده
است.آبی های فوتبال ایران به دلیل تفاضل گل بهتر در مصاف با االهلی و الدحیل حاال صدرنشین
گروه سوم لیگ قهرمانان شده اند .پشت سر استقالل الدحیل و االهلی قرار دارند .این در حالی
اســت که با توجه به قوانین جدید در صورتی که الدحیل در بازی آخر االهلی را شکســت دهد و
استقالل هم پیروز شــود ،تیم قطری به خاطر امتیاز آوری بیشــتر و تفاضل گل بهتر در مصاف با
استقالل صدرنشین خواهد شد.

گذشتند تا حریف تیم خوشه طالیی ساوه در این مرحله شوند.

دسته اول کشور شروع خوبی را با سهراب بختیاری زاده نداشت تا جایی

میدهد و این اتفاق در آستانه الکالســیکوی مهم پیشرو ،میتواند

طالیی پوشان نصف جهان که یکی از مدعیان اصلی این دوره از رقابت

که بختیاری زاده نهایتا در هفته ششم از این تیم جدا شد و وحید بیاتلو

نویدکیا و تیمش را به دردسر اندازد .از طرف دیگر انگیزه باالی بازیکنان

های لیگ برتر فوتبال کشور محســوب می شوند و این روزها در غیاب

سرمربی جوان و سابق ماشین ســازی تبریز هدایت خوشه طالیی را

خوشــهطالیی برای اثبات تواناییهایشــان میتواند برگ برنده تیم

تیم پرســپولیس در صدر جدول رده بندی این مسابقات جای خوش

برعهده گرفت و توانست ساوجی ها را با کســب نتایج نسبتا خوب به

ساوهای به شمار آید.

کرده اند ،به دنبال قهرمانی در رقابت های جام حذفی نیز هســتند تا

خصوص طی هفته های اخیر در یک روند مطلوب قرار دهد و این تیم

این دیدار را «وحید زمانی» به همراه دو کمک خود «حسن یوسفی»

امسال دو جام قهرمانی را برای هوادارانشان به ارمغان ببرند.

را به عنوان یکی از مدعیان صعود معرفی کند .شاگردان بیاتلو در پایان

و «حمید نادری» قضاوت می کنند .چهار دیدار دیگر این مرحله که به

مصاف تیم ســپاهان اصفهان با تیم خوشه طالیی ســاوه را می توان

هفته بیست و دوم مسابقات دسته اول فوتبال کشور با کسب پیروزی

علت حضور چهار نماینده فوتبال کشورمان در رقابت های لیگ قهرمانان

یکی از جذاب ترین دیدارهای این مرحله دانست .از یک سو شاگردان

پر گل  ۴بر یک مقابل گل ریحان مجمــوع امتیازات خود را به عدد ۳۰

آســیا به تعویق افتاده اســت در زمان دیگری برگزار خواهد شد ،تیم

محرم نوید کیا به دنبال برتری بی چون و چرا در این دیدار هستند و از

رساندند و در جایگاه یازدهم جدول  ۱۸تیمی لیگ آزادگان قرار دارند،

آلومینیوم اراک نماینده لیگ برتری فوتبال استان مرکزی نیز در مرحله

سوی دیگر تیم خوشه طالیی ساوه نیز به دنبال رقم زدن یک شگفتی

هر چند اختالف امتیازی تیم ها بسیار نزدیک است به طوری که فاصله

یک هشتم نهایی با تراکتور مصاف خواهد کرد.

دورخیزدختران تکواندوکاربرای المپیکی شدن
در شرایطی که پیش از این تیم ملی تکواندوی مردان ایران از طریق رنکینگ دو سهمیه توسط آرمین هادی پور و میرهاشم حسینی کسب کرده و دیگر شانسی برای
کسب سهمیه های بیشتر از طریق رقابت های قاره ای ندارد؛ حاال نوبت به دختران تکواندوکار ایرانی رسیده تا برای رسیدن به المپیک تالش کنند .مسابقات کسب
سهمیه المپیک در قاره آسیا طی روزهای  31اردیبهشت و یکم خردادماه به میزبانی «امان» اردن برگزار می شود.با اعالم سازمان تیم های ملی تکواندو ،مهال مومن
زاده دروزن  -49کیلوگرم و ناهید کیانی دروزن  -57کیلوگرم به عنوان نمایندگان تکواندوی زنان ایران به مصاف رقبای خود می روند.هدایت این نفرات برعهده مهرو
کمرانی به عنوان سرمربی و فاطمه صفرپور به عنوان مربی است و کادرفنی از بین چند گزینه تصمیم گرفته که این دو نفر را به عنوان تکواندوکاران با شانس بیشتر
راهی مسابقات گزینشی کند.مهال مومن زاده در  17سالگی توانست مدال نقره جهان را کسب کند و در این دوره نیز در کنار ناهید کیانی که طالی بازی های کشورهای
اسالمی را در کارنامه دارد ،جزو شانس های کسب سهمیه خواهد بود .در دوره قبلی المپیک کیمیا علیزاده،اولین مدال تاریخ ورزش بانوان را در ریو کسب کرد و در
این دوره نیز دختران تکواندوکار در صورت کسب سهمیه شانس کسب مدال خواهند داشت.

خبر روز
«مظاهری» و «کورتوا»
درجهان موازی
هرچندکه به لحاظ سطح فنی و مرحله برگزاری
مسابقات نمیتوان قیاسی میان دو تورنمنت
معتبرباشگاه دراروپا و آسیا داشت؛ اما هواداران
فوتبال برای ساعتها میخکوب تلویزیون بودند
تا هم مصاف مهمی درلیگ قهرمانان اروپا را در
مرحله نیمهنهایی میان رئال مادرید و چلسی

واقعیت تلخ؛

دنبال کنند و هم جدال سرنوشتساز استقالل

وزنه برداری درالمپیک شانس مدال ندارد
وزنهبرداری در شــرایط بحرانی قرار دارد .وزنهبرداران

سهراب مرادی وکیانوش رستمی بهدنبال سهمیه وزن

نهتنها هنوز سهمیههایشان را برای حضور در المپیک

96کیلوگرم هســتند .آنها درمسابقات قهرمانی آسیا

توکیو کامل نکردهاند که گفته میشود بهترین نفر تیم

که روزهای گذشته در تاشــکند برگزار شد ،نتوانستند

هم شانس چندانی برایگرفتن مدال طال ندارد و حتی

سهمیههای الزم برای المپیک را بگیرند.

بعضیها تردید دارندکه او روی سکو برود.

علی هاشمی در دسته 109کیلوگرم فاصله چندانی با

از  4ســهمیه 2 ،مرد و  2زن ،فقط یک سهمیه قطعی

سهمیه ندارد.کافی است او دراستارت لیست آخرین

شده اســت .وزنهبرداران زن که در شروع کار هستند،

مســابقه گزینشــی المپیک ثبت شــود؛ اما مسئله

هنوز به حدی نرسیدهاند که به حضور در المپیک فکر

این اســت که او و  2وزنهبردار دیگر میتوانند به این

کنند .درتیم مردان هم وضعیت چندان خوب نیست.

مسابقات اعزام شوند؟

علی داوودی وزنهبردارسنگینوزن تنهاکسی استکه

مســابقات کلمبیا آخرین فرصت برای نهایی شدن

حضورش درالمپیک را قطعیکرده است 3 .نفردیگر؛

سهمیههاست .در جلسه کمیته فنی که دوشنبه هفته

علی هاشمی،کیانوش رستمی و سهراب مرادی شاید

آینده برگزار میشود محمدحسین برخواه ،سرمربی

بهخاطر شرایط سخت کرونایی نتوانستند به سهمیه

تیم تصمیمش را اعالم میکندکه چهکسانی بهکلمبیا

برســند .از بین آنها فقط یک نفر میتواند به المپیک

میروند و اینکه کیانوش رســتمی اجازه دارد مثل 4

برود؛ اما هر  3مصمم هســتند که سهمیه را بگیرند.

سالگذشته خارج ازاردوی تیم ملی تمرینکند یا نه.

مقابل االهلی در هفته پنجم دور گروهی لیگ
قهرمانان آسیا.وجه اشتراک دو مسابقه ،پایان
بازی با نتیجه تساوی بود؛ اتفاقیکه شایدکمتر
پیشبینی میشدکه هردو مسابقه بدون برنده
به پایان برســد اما این اتفاق رخ داد و جالب
در شرایط فعلی مسئله مهم اعزام تیم است ،سفری
که شاید انجام نشود .محسن بیرانوند ،دبیرفدراسیون
درباره مشــکالت این اعزام میگویــد« :نظر برخواه
روی هر وزنهبرداری باشــد ،این آمادگی را داریم او را
اعزام کنیم ».اما ویزا و کرونا مشکلســاز شده است:
«مســابقات در آمریکای جنوبی برگزار میشــود ،از
ســفارت ترکیه اقدام کردیم اما گرفتن ویزای کلمبیا
ســخت اســت .بهترین حالت این بود که در همان
تاشــکند کار تمام میشــد اما این اتفــاق نیفتاد .از
طرف دیگرآنجا بهشــدت درگیرکروناست و قبال این
مسابقات لغو شده بود و در کل حضور در این رقابتها
سخت است».

عکس روز

آنکه میتوان گفت دو بازیکن همپســت هم
در ثبت این تســاویها در فاصلهای چند هزار
کیلومتری در یک شــب فوتبالی نقشآفرین
بودند؛ تیبو کورتوا در درون دروازه رئال مادرید و
رشید مظاهری دردروازه استقالل.
سنگربان بلندقامت رئال مادرید درشبیکه خط
دفاعیکهکشانیها مثل بازیهای قبلی آرامش
و ثبات همیشگی را نداشت و شب پرنوسانی
را گذراند ،جور مدافعان را کشــید و بارها ناجی
تیمش شد.یک ساعت از بازی رئال مادرید و
چلسیگذشته بودکه مصاف استقالل و االهلی
نیز آغاز شــد؛ در آنجا یــک دروازهبان نقش
تعیینکنندهای در نتیجه پایانی بازی داشت و
نگذاشت امیدهای تیمش برای صعود ازمرحله
گروهی ناامید شود .رشید مظاهری ،سنگربان
استقالل با چند مهار تماشایی اجازه عبور توپ

ِب ِکش ِب ِکش درتیم
ملی والیبال
والدیمیر آلکنو برای شاگردانش در
تیم ملی والیبال تمرینات منظمی
را برای آماده ســازی در نظر گرفته
اســت.یکی از بخش های تمرینی
آلکنوکه با همکاری دو بازیکن برگزار
می شــود و البته باعث شاد شدن
فضای اردو هم شــده ،تمرینات با
کش های تمرینی مخصوص است.

از خط دروازه استقالل را نداد تا با تساوی بدون
گل مصاف استقالل و االهلی خاتمه پیدا کند و
او نیزستاره میدان لقبگیرد.
این اتفاق جالبتوجه به شکلی تقریبا همزمان
در دو قاره اروپا و آســیا رخ داد ،رقابت موازی
از کورتوا و مظاهری برای نجات تیمهایشــان
در نقطهای حساس از مســابقات بود؛ کورتوا
میخواســت تیم زیدان امیدوار به فینالیست
شدن در بازی برگشت و خارج از خانه بماند و
مظاهری هم به دنبال آن بود تا با سیوهای خود
ناجی استقالل مجیدی در راه صعود از مرحله
گروهی شود.

فوتبالجهان
پاریسنژرمن آماده ارائه قراردادی  ۳ساله به «مسی»
پاریسنژرمن که این روزها سخت در تالش است تا قرارداد دو ستاره خود یعنی نیمار و کیلیان
امباپه را تمدید کند ،دو مهاجمی که قراردادشــان در پایان ماه ژوئن  2022به پایان میرسد ،حاال
به نظر میرسد مدیران این باشــگاه قصد دارند ضلع ســومی را به خط حمله تیم تحت حمایت
مائوریســیو پوچتینو اضافه کنند و آن لیونل مســی اســت.بر اساس گزارش شــبکه تلویزیونی
«تیانتی اسپورتس» آرژانتین؛ باشگاه پاریســنژرمن خود را آماده ارائه پیشنهادی سه ساله
به لیونل مسی میکند.
طبق این گزارش؛ این پیشــنهاد دو ساله با قابلیت تمدید برای سال ســوم و با شرایطی بینظیر
اســت .در این گزارش اما به جزئیات بیشــتری از پیشنهاد پاریسنژرمن اشــاره نشده است.
مائوریســیو پوچتینو ،سرمربی پاریســنژرمن اخیرا درباره شــایعه احتمال پیوستن مسی به
بارسلونا گفته بود :ما (او و مسی) در جریان بازی دو تیم پاریسنژرمن و بارسلونا در مرحله یک
هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با هم صحبت کردیم .جوردی آلبا ،نیمــار و رافینیا هم بودند.
صحبت خوبی با یکدیگر داشــتیم .اطمینان دارم به زودی متوجه خواهیم شد که برای مسی چه
اتفاقی خواهد افتاد.لیونل مسی که قرارداد کنونیاش با بارســلونا در پایان فصل جاری به پایان
میرسد و تابستان گذشــته هم قصد جدایی از این تیم را داشــت ،تاکنون  34جام مختلف را با
آبیاناریها کسب کرده است.

«بنزما» رکورد رونالدو را شکست
کریم بنزما در حال حاضر  33سال سن دارد و با این ســن توانست در نیمه نهایی لیگ قهرمانان
اروپا گلزنی کند و تبدیل به مســن ترین بازیکن تاریخ رئال مادرید شــود که در نیمه نهایی لیگ
قهرمانان اروپا گلزنی میکند .پیش از او کریســتیانو رونالدو با  32سال و  86روز در نیمه نهایی
لیگ قهرمانان اروپا برای رئال مادرید گلزنی کرده بود و این اتفاق در ســال  2017و در بازی برابر
اتلتیکو مادرید رخ داده بود.
اکنون کریستیانو رونالدو در یوونتوس توپ میزند و پس از رفتن از رئال مادرید دیگر نتوانسته به
مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا برسد و طی سه سال پیاپی مقابل پورتو ،لیون و آژاکس و
پیش از رسیدن به نیمه نهایی حذف شده است تا آخرین گل رونالدو در نیمه نهایی لیگ قهرمانان
اروپا به همان بازی مقابل اتلتیکو مادرید در سال  2017برگردد.

بازیکنان اینترپاداش قهرمانی را بخشیدند
قهرمانی باشــگاه اینتر در این فصل از رقابت های ســری آ ،به رغم بحران اقتصادی که با شیوع
ویروس کرونا در جهان تشدید هم شده است ،حتمی به نظر می رسد و نراتزوری همین روز شنبه
ممکن است بتواند جشن قهرمانی را برگزار کند.گروه شرکت های سونینگ ،مالک باشگاه اینتر،
به دنبال یافتن شــریکی قابل اعتماد برای بیرون رفتن از بحران اقتصادی اســت.اینتر نیز مثل
دیگر باشگاه های اروپایی قربانی پیامدهای شــیوع ویروس کرونا در جهان شد و با خالی شدن
اســتادیوم ها و پایین آمد درآمد از نقل و انتقال بازیکنان ،خزانه باشــگاه را خالی یافت.در ماه
نوامبر یکی از مدیران نراتزوری فاش کرد که «برای کمک به باشگاه در این برهه حساس در جهان
فوتبال» بازیکنان توافق کردند تا دریافت حقوق ماه های جوالی و آگوست را به تعویق بیندازند.
اکنون طبق گزارش خبرگزاری های متعدد در ایتالیااز جمله کالچومرکاتو ،بازیکنان اینتر آماده اند
تا قدمی دیگر برای کمک به باشگاهشان بردارند.گزارش شده که بازیکنان اینتر قرار است پاداش
های قهرمانی در این فصل را به باشگاه ببخشند.
در جدول ســری آ ،نراتزوری از  13امتیاز برتری برابر آتاالنتا در رده دوم برخوردار است و اگر اینتر
بتواند روز شــنبه کروتونه را شکســت دهد و روز بعد آتاالنتا نتواند در مقابل ساسولو برنده شود،
اینتری ها قهرمانی در سری آ را جشن خواهند گرفت.

بامسئولان
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مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

سموم مورد استفاده برای سم پاشی درختان شهربا تایید
جهاد کشاورزی انتخاب می شود

شهردار اصفهان مطرح کرد:

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با اشاره به سم پاشی درختان شهر

استفاده از ظرفیت کانون وکال درصیانت ازحقوق شهروندی

اصفهان که از فروردین ماه آغاز شده و این زمان مورد انتقاد زنبورداران اصفهانی قرار گرفته است،
اظهار کرد :عملیات سمپاشی عمومی مرحله اول مبارزه با آفات فضای سبز در سال های مختلف
با محاســبه درجه حرارت تجمعی برای تعیین دقیق زمان بروز و فعالیت آفات ،از نیمه فروردین
شروع شده و تا نیمه اردیبهشت ادامه دارد.

چهارماهه انجام داد و خط یک مترو را تکمیلکرد ،همچنین تعداد مسافران
مترو با سرعت رو به افزایشگذاشت به طوریکه اسفندماه سال  ۹۸تعداد
مسافران به  ۱۲۰هزارمسافردرروزرسید ،اما شیوعکرونا شرایط را تغییرداد.
وی آغازعملیات اجرایی خط دوم مترو و حلقه حفاظتی شهررا دیگراقدام
مهم شهرداری در این دوره مدیریت شــهری عنوان کرد و گفت :شهرداری
 ۱۳۰میلیارد تومان برای آزادسازی و احداث سالن اجتماعاتگلستان شهدا
هزینه کرد و این پروژه را به بهرهبرداری رساند.شهردار اصفهان با بیان اینکه
پروژه بزرگ مرکزهمایشهای بینالمللی اصفهان پس ازپرداخت بدهیها
و صرف هزینهای نزدیک به یکهزار میلیارد تومان در آســتانه بهرهبرداری
قرار دارد ،افزود :پروژه نمایشگاه بینالمللی اصفهان با هزینه  ۱۳۰میلیارد
تومان احداث شد؛ همچنین شهرداری اصفهان مجموعه پلها و تقاطع غیر
همسطح شهید سلیمانی را با شیوهای خاص و ویژه احداثکرد.

فروغ مرتضایی نژاد ادامه داد :در عملیات سمپاشی عمومی مرحله اول ،سمپاشی قسمت های
تنه ،شــاخه های اصلی و تاج تمام درختان نارون عليه آفات برگ خوار ،شــته ،شپشك خونی،
سوسك چوبخوار شاخك بلند و پروانه زنبور مانند و نيز سمپاشــی تاج درختان اقاقیا ،بید و کاج
عليه آفت شته در مکان های آلوده مدنظر است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در خصوص ادعای زنبورداران مبنی بر
افزایش تنوع درختانی که مورد سم پاشی قرار می گیرد نیز تصریح کرد :فرآیند انجام شده از سوی
سازمان پارک ها ،در سال جاری مشابه فرآیند سال های گذشته بوده و بدون تغییر در جزئیات،
عملیات سمرپاشی انجام شده است.وی افزود :با توجه به اینکه در سال های گذشته هیچ ارگان
یا صنفی مانند اتحادیه زنبورداران اعتراض یا شــکایتی مبنی بر ایجاد خسارت یا ضرر و زیانی به
شهرداری ابالغ نکرده و از طرفی وظیفه ذاتی شهرداری حفظ و نگهداری از فضای سبز است ،این
نهاد مطابق روال و سال های گذشته نسبت به سمپاشی درختان اقدام کرده است.
مرتضایــی نــژاد اضافــه کــرد :همچنین هر ســال ســموم مــورد اســتفاده در فضای ســبز
شــهرداری پــس از مذاکــره صــورت گرفتــه بــا مدیریــت حفــظ نباتــات ســازمان جهاد

تقویت ارتباط با خواهرخواندهها

کشــاورزی اســتان اصفهان بــرای دریافــت تاییدیــه و عــدم مغایرت با مســائل زیســت

وی خاطرنشان کرد :شــهرداری با توجه به دیپلماســی شهری پلی برای

محیطی و نیــز امــکان جایگزینی با ســموم کم خطــر و دوســتدار محیط زیســت انتخاب و

برقراری ارتباط با دنیا ســاخت ،وقتی موضوع برجام مطرح شــده بود در

خریداری می شود.

پاریس سخنرانی داشتم درشهرکراکوف لهستان برای  ۲۵۰شهرداردریک
شــهردار اصفهان در ویژه برنامه هفته معلم که توسط انجمن علمی حقوق

با تاکید براینکه باید سازوکارهای الزم فراهم شود تا وکال ازامکانات شهری

دانشــگاه اصفهان به صورت الیو اینستاگرامی برگزار شــد ،با تبریک هفته

اســتفاده کافی را ببرند ،گفت :با کانون وکال در ارتباط با حقوق شهروندی و

فرهنگی اصفهان اظهارکرد :سوم تا نهم اردیبهشت ماه به نام «هفته فرهنگی

آشنایی شهروندان با حقوق و وظایف خود تعامل خوبی برقرارشده است.

اصفهان» نامگذاری شــده اســت که در این هفته ویژه برنامههای متنوع

وی ادامه داد :شاید شهروندان از نظر تورم و گرانی و برخی دیگر از مسائل

فرهنگی تقدیم شهروندان خواهد شــد.قدرت ا ...نوروزی تصریح کرد :در

ناراحتیهایی داشته باشــند ،اما در حال حاضروضعیت شهری درشرایط

سالهای گذشته برنامههای متعددی به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان

خوبی قرار دارد.شهردار اصفهان با اشــاره به حضور خود به عنوان نماینده

برگزارمیشد ،اما درسال جاری با توجه به شرایطکرونایی برنامهها به صورت

شــهرداران کالنشــهرهای ایران در شــورای گفتوگوی دولت و بخش

مجازی برگزارمیشود و برخی ازآنها میتواند مورد استفاده جوانان قرارگیرد.

خصوصی ،تصریح کرد :شــهردار اصفهان در یکصدمین نشســت مجمع
شهرداران کالن شهرهای ایران به عنوان نماینده شهرداران کالن شهرها در

راهاندازی خانه حقوق شهروندی

شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی انتخاب شد.وی با اشاره به

شهرداراصفهان با اشاره به رونمایی ازچهاربسته آموزشی با موضوع «سواد

بودجه شهرداری،گفت :بودجه شهرداری ازدو هزارو  ۷۵۰میلیارد تومان در

رسانهای» ،خاطرنشانکرد :این بستههای آموزشی به افراد میآموزدکه از
فضای رسانهای چگونه استفاده شده و حقوق دیگران رعایت شود و برای
ارتقای دانش و فرهنگ جامعه چه اقداماتی میتوان انجام داد.وی با بیان

ابتدای فعالیت این دوره مدیریت شهری به حدود  ۱۰هزارمیلیارد تومان در

مجموعه سخنرانیکرده و به معرفی اصفهان پرداختم ،همچنین درمسکو و
چین نیزدربرنامههای مختلف سخنرانی داشتم ،برنامهها به خوبی پیش
میرفت تا اینکه شــرایط کرونایی حادث شــد ،اما این تهدید را به فرصت
تبدیلکردیم.نوروزی با اشاره به انجام مذاکرات شهرداری اصفهان با چین،
ایتالیا ،اسپانیا ،مالزی ،ازبکستان ،آذربایجان و سایر کشورها و شهرهای
خواهرخوانده اصفهان ،اظهارکرد :هرهفته روزهای چهارشنبهگفتوگوهای
آنالین تصویری با شهرداران شــهرهای خواهرخوانده یا سفرای ایران در
کشورهای مختلف را به منظورتبادل تجربیات و همافزایی برگزارمیکنیم.
وی با بیــان اینکه شــهرداری اصفهان بــه صورت مجازی در نمایشــگاه
بینالمللی چین شــرکتکرد ،خاطرنشــانکرد :درهفتههای اخیردیدار
تصویری آنالین بین شهردار اصفهان با شهرداران شهرهای کوانگجو (کره
جنوبی) و سمرقند (ازبکستان) برگزارشدکه دستاوردهای خوبی داشت.
ورود تکنولوژیهای نوین دراتوبوسرانی

سال جاری رسیده و وضعیت تحقق بودجه نیز در سالهای اخیر نسبت به
سایرکالنشهرها بسیارخوب بوده است.

اینکه ارتباط شهرداری باکانون وکال برای رفع بسیاری ازمسائل همیشه برقرار

شهردار اصفهان با ابراز خرسندی از راهاندازی سامانههای هوشمند  AVLو
 AFCدراتوبوسرانی اصفهان برای نخستین باردرکشور،گفت :با راهاندازی

پیشرفت پروژههای عمرانی درشهر

سامانههای هوشمند ،تکنولوژیهای نوین وارد اتوبوسرانی شدکه پیرو آن

تفاهمنامه مشترکی با وزارت دادگستری امضا شده تا ازاین مکان استفاده

نوروزی با اشاره به تکمیل خط یک متروی اصفهان درمدت چهارماه ،اظهار

مدیریت و نظارت برفعالیت اتوبوســرانی برای مدیران و سهولت استفاده

کرده و برنامههای آموزشی ،سمینارها و گفتوگوها را برگزار کنیم.نوروزی

کرد :شهرداری درابتدای فعالیت این دوره مدیریت شهریکارچهارساله را

برای شهروندان فراهم شده است.

بوده است ،افزود :شهرداری اقدام به راهاندازی خانه حقوق شهروندیکرده و

خبر روز

گزارش
حضورنوجوانان درشهربه عنوان یک کنشگر
اختتامیه کانون های «به وقــت نوجوانی» همزمان با هفته فرهنگی اصفهــان در باغ گلها برگزار
شد.رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با حضور در این اختتامیه گفت:
ظرفیت های اصلی شهر ما نوجوانان هســتند که باید از توان و پتانسیل آنها استفاده کنیم تا شاهد
اتفاقات خوبی برای شهرمان باشیم.
محمد عیدی با اشاره به نگاه کنشگر به نوجوانان افزود :ورود نوجوانان در بحث های شهری آنها را
به یک کنشگر تبدیل کرده و باعث شده که شاهد یک برنامه ریزی جدید از سوی مدیریت شهری
باشیم.

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان در این آیین ضمن تبریک هفته
فرهنگی اصفهان ،گفت :برای اینکه نوجوانان وارد عرصه جامعه شوند و در آن نقش پررنگی داشته
باشند باید شرایط مناســبی از لحاظ تفریحی و فرهنگی برای آنها فراهم شــود تا بتوانند از این راه
توانمندی های خود را نشان دهند.
فریده روشن با اشاره به سیاســت گذاری های صورت گرفته در شورای اسالمی شهر ،تصریح کرد:
نوجوانان شهر اکنون نیازمند دیده شدن در جامعه هســتند پس ما باید به عنوان نمایندگان مردم
این شرایط را برای آنها فراهم کنیم تا هرکدام استعدادهای خود را در زمینه های مختلف به نمایش
بگذارند.
وی افزود :ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بایســتی زیرساخت های الزم
فرهنگی و عمرانی را بــرای نوجوانان فراهم کند تا نوجوانان که کنشــگران اصلی هســتند بتوانند
استعدادهای خود را در این زمینه به نمایش بگذارند.
رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار داشت :در ادامه فعالیت
هایی که شورای شهر و شهرداری اصفهان در خصوص نوجوانان انجام داده ،سعی داشته ایم با فعال
کردن شورای مشورتی کودکان ونوجوانان ،بتوانیم از نظرات آنها در مدیریت شهری استفاده کرده و
نظاره گر اتفاقات خوب در شهر باشیم.
ایجاد شبکه سازی دربین نوجوانان
همچنین در ادامه این برنامه رییس اداره فرهنگی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری
اصفهان با ابراز خوشحالی از رسیدن به اهداف طرح به وقت نوجوانی گفت :طی دوسال توانستیم
پاتوق های فرهنگی را در سطح شــهر افتتاح کنیم و می توان گفت اکنون یک شبکه سازی در بین
نوجوانان ایجاد شده که این موضوع به نوعی نشان از پیشرفت کار دارد.
صالح خشوعی با بیان اینکه این اقدامات به پایان نرسیده و چشم انداز ما وسیع تر از این اقدامات
است ،ادامه داد :باید با قدرت بیشتر ادامه دهیم ،کرونا محدودیت هایی را ایجاد کرده که امیدوارم
مانعی برای برگزاری برنامههای ما نباشد تا بتوانیم این روند را ادامه دهیم و بتوانیم بیش از این از
استعداد نوجوانان بهره ببریم.وی تصریح کرد :مهارت افزایی از اهداف اصلی ما برای برگزاری این
کانون بود که در همین راستا توانستیم در مناطق مختلف اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.
در پایان این اختتامیه نیز معاون فرهنگی هنری ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری
اصفهان اظهار کرد :همه ما آگاه هســتیم که چنین اتفاقات و جریان هایی با حضور یک فرد چنین
نتیجه خوشایندی ندارد و چنانچه انفرادی این کارها انجام شود شاهد این نتیجه مطلوب نخواهیم
بود.مهدی تمیزی خاطرنشانکرد :این اقدام بستری را فراهمکرد تا نوجوانان پتانسیل خود را نشان
دهند بنابراین همه آنها در کنار یکدیگر میتوانند اتفاقات زیبایی را برای جهان شهر اصفهان رقم زنند.
گفتنی است؛ طرح «به وقت نوجوانی» ازجمله برنامه های هدفمند با چشم اندازچندین ساله است
که ویژه نوجوانان کلیه مناطق شهر اصفهان طراحی و برنامه ریزی شده تا استعدادشان شناسایی و
زمینه ای برای کارآفرینی آینده آنها ایجاد شود.

رشد  ۳۵درصدی صدورپروانههای ساختمانی
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان گفت :سال گذشته تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در
این منطقه نسبت به سال  ۹۸رشد  ۳۵درصدی داشته است.کاووس حقانی ضمن ابراز خرسندی
از افزایش ساخت و سازها در منطقه دو شهرداری ،اظهار کرد :سال گذشته نسبت به سال  ۹۸متراژ
پروانههای صادر شده در منطقه دو  ۶۸درصد رشد داشته است.
وی افزود :اگر چه در ســال گذشــته به دلیل شــیوع بیماری کرونا ،ســازمانها با تعطیلیهای
ناخواســتهای مواجه شــدند و همزمــان تورم و رکــود اقتصادی را در کشــور شــاهد بودیم که
با تالش کارکنــان منطقه ،صــدور پروانه ســاختمانی رشــد یافت.مدیر منطقه دو شــهرداری
اصفهان بــا بیان این که در حــوزه کاربردی کــردن برنامهریزی و فناوری اطالعات تالش شــده
تا این منطقه به عنوان پیشــرو در بین ســایر مناطق باشــد ،اظهــار کرد :در ایــن خصوص و با
توجه به شــیوع بیماری کرونا و اتخاذ تمهیدات مجموعه شــهرداری اصفهــان در فاصلهگذاری
اجتماعــی ســامانه میــز خدمــت الکترونیکــی بــه آدرس  My.Isfahan.irپیادهســازی
شده است.
وی خاطرنشان کرد :در راستای حفظ سالمت و تامین رفاه حال شهروندان و پیشگیری از شیوع
بیماری کرونا ،عالوه بر امکان حضوری مالقات ،امکان مالقاتهای تصویری اینترنتی و همچنین
ارتباط تلفنی مستقیم با شهردار منطقه با شــماره  ۳۳۳۷۷۳۳۴در روزهای دوشنبه از ساعت ۹
صبح تا  ۱۲ظهر فراهم شد.

سال گذشته بیش از ۲هزارعنوان کتاب دراصفهان چاپ شد
سرپرست معاونت امور فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اســامی اصفهان گفت ۲ :هزار و  ۲۴عنوان کتاب در زمینه های مختلف سال گذشته در این

بهرهبرداری ازمرکزآموزشی
مدیریت پسماند اصفهان
تا پایان اردیبهشت

کتاب از نویسندگان و ناشرین اســتان به ارزش حدود ۷۵میلیون تومان را از جمله اقدامات این اداره کل در سال گذشته برشمرد.حاجی زکی گفت :اختصاص

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند

سهمیه کاغذ یارانهای به ناشران ،برخورداری ناشران از تسهیالت بیمهای و معافیت مالیاتی ،برگزاری آیین تجلیل از فعاالن حوزه چاپ و نشر ،اجرای برنامههای

شــهرداری اصفهان اظهار کــرد :طی توافق

استان به چاپ رسید.علی حاجی زکی افزود :این تعدادکتاب با شمارگان  ۲میلیون و  ۳۱۹هزارو  ۹۶۵جلد دراستان اصفهان چاپ و منتشرشده است.وی با اشاره
به حمایت و چاپ سه هزارو  ۵۳۹عنوانکتاب ازنویسندگان توسط ناشران استان تصریحکرد :همچنین درسالگذشته  ۱۰مجوزجدید انتشارات درشهرستانهای
اصفهان ،فالورجان ،کاشان و بوئین میاندشت صادر شد.سرپرست معاونت امور فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان ،خرید  ۳۷۲عنوان

ترویجی کتابخوانی و معرفی نویسندگان به صندوق هنرمندان از دیگر فعالیتها و حمایتهای صورت گرفته برای حوزه چاپ و نشر استان اصفهان بود.

صورت گرفته میان سازمان مدیریت پسماند
شــهرداری اصفهــان و اداره کل آمــوزش و

عضو شورای شهر:

پرورش اســتان ،عملیات ساخت این مرکز
شرایط فرهنگی و تفریحی برای نوجوانان فراهم شود

مدیر منطقه  2شهرداری اصفهان اعالم کرد:

آثارشیخبهایی ،زینت بخش کالن شهراصفهان است

در موزه علــوم و فنون آمــوزش و پرورش
آغاز شــده و هــم اکنون مراحــل عمرانی و
نرم افزاری آن مــوازی با هم پیش میرود.
رحیم محمــدی در مــورد برنامهریزیهای
صورت گرفته برای احداث این پروژه ،افزود:
ساخت این مرکز در فضایی به مساحت ۱۷۰
متر مربــع آغاز شــده و دارای محیطی چند

رییسکمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی

بخشی برای آموزشهای پیوسته و فرآیند

شهراصفهان اظهارکرد :آثاربه جا مانده ازشیخ بهایی

محور مدیریت پســماند در قالــب ابزارها و

بر چهره اصفهان ،سال هاست که زینت بخش شهر

روشهای متنوع است.مدیرعامل سازمان

و تاثیرگذار بر ابعاد مختلــف فرهنگی و اجتماعی و

مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره

اقتصادی در این شــهر بوده و ایــن موضوع گویای

به تکنیکهای آموزشــی این مرکز تصریح

نقش معماری در توســعه شــهری و بهبود فضای

کرد :در مرکز هوشمند آموزشهای مدیریت

زیست شهروندان است.فریده روشن تصریح کرد:

پســماند ،بازدید کنندگان از مبدأ ورودی در

طراحی مادیها که هم اکنــون باعث توزیع فضای

قالب سینمای چندبعدی درکی ملموس از

سبز در مناطق مختلف شهر شده و همچنان اصفهان

وضعیت محیط زیســت و مدیریت پسماند

را با وجود آلودگی هوا زنده نگه داشته ،آثار معماری

به دســت میآورند و پس از عبــور از تونلی

که این شهررا به محلی برای جذبگردشگران و رونق

که برشهایی از اطالعات کلیدی مربوط به

بیشترگردشگری تبدیلکرده و مساجد طراحی شده

مدیریت پسماند را در اختیار آنها قرار میدهد
وارد فضای آموزشــی -نمایشی میشوند
که در قالب تئاتــر ،تکنیک کروماکی و دیگر
تکنیکهای نمایشی مباحث آموزشی را به

عکس روز

آنها منتقل میکند.وی در خصوص محتوای
آموزشی ارائه شده دراین مرکزآموزشی اظهار
کرد :هرم اســتراتژیک مدیریت پســماند،
اصلیترین الگوی آموزشی برای استخراج
محتواها بــوده و بر این اســاس اجتناب از
تولید پسماند ،کاهش ،بازمصرف و بازیافت
پسماندها در ادامه مورد تاکید قرار میگیرد
تا بازدیــد کنندگان در یک فرآیند آموزشــی
بتوانند این مباحث را به درستی دریافتکرده
و با تجربهای نزدیک بــه واقعیت در محیط
آموزشــی جذاب ،نگرشها و باورهای خود
را تغییر دهند.

آیین «کتاب
و سینما»
آیین رونمایی از کتاب های جدید
دفتر تخصصی ســینما بــا عنوان
«کتاب و سینما» روز سه شنبه به
مناسبت هفته فرهنگی اصفهان با
حضور جمعی از هنرمندان و اهالی
فرهنگ و ادب اصفهان برگزار شد.

توسط شیخ بهایی که سال هاست پایگاه فرهنگی و

و سن پترزبورگ ،جشنواره بازیهای بومی اصفهان،

خاستگاه بسیاری از تحوالت اجتماعی در این شهر

هفت شب ،هفت موســیقی ،برنامه رادیویی آداب

بوده از اقدامات شــاخص شــیخ بهایی در اصفهان

مهرازی درباره معماری اصفهان ،آئینهای مربوط

است.وی ادامه داد :بجا و شایسته است که در هفته

به ماه رمضان ســحوری خوانی در مناطق  ۱۵گانه،

فرهنگی اصفهان با معرفی بهتر آثار شــیخ بهایی به

رونمایی از هفده جلــد کتاب در حوزههــای تئاتر،

شهروندان ،پیشینه با عظمت شهر را متذکر شویم و

سینما ،ادبیات ،هنرهای تجسمی ،اصفهان شناسی

بتوانیم اصفهان را آن چنان که شایسته است نه تنها

و کودک و معرفی  ۱۳شــخصیت ملی تخت فوالد

به شهروندان بلکه به تمام کشور و دنیا معرفی کنیم.

برگزار میشود ،بخشی از این برنامههاست.

روشن اضافه کرد :امسال در هفته فرهنگی اصفهان

روشــن گفت ،:رونمایی از  ۷۰عنوان کتاب در حوزه

اگرچه همچنان شرایطکرونا ایجاب میکندکه برای

اجتماعی و شهروندی ،جشنواره ملی جمالزاده که

حفظ سالمت شهروندان از برنامههای عرصه محور

برای ســومین بار ،جمعآوری مقاالت اســتاد زاون

خودداری شــود؛ اما معاونت فرهنگی برنامههای

و تولیــد پادکســتهای کار آوا و آمایش وضعیت

خوبی را برای این هفته در فضای مجازی تهیه کرده

اجتماعی شهر و تولید شــش اطلس در زمینههای

است.رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای

ســامت ،زنان ،پدافند غیرعامل ،نهــاد خانواده و

اسالمی شــهر اصفهان خاطرنشان کرد :رقابتهای

فرهنگ شهروندی از دیگر برنامههایی است که در

مجازی شطرنج ،بین دو شهر خواهرخوانده اصفهان

این هفته برای شهروندان اجرا میشود.

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود

مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره
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آشپزی

طرزگفتارشما می تواند ازشخصیت شما بگوید!
کنید.برونگراها میگویند« :بیاییدکمی غذا بخوریم».درون

استفاده کنند که عصبانیت عاطفی خود را نشان دهند.

حدس بزند که چه نوع مزاجی دارید .اســم ،فعل ،صفت و

گراها مــی گویند« :شــاید بتوانیم هــات داگ بخوریم».

بیشــتر اوقات ،افراد مضطرب تمایل دارنــد کلمات ترس،

حتی سرعت صحبت شما می تواند از شخصیت شما تاثیر

برونگراها از کلمات لذت بخش بیشتری استفاده می کنند.

نگرانی و پریشانی را در گفتار خود بگنجانند .آنها می توانند

بگیرد .به عنوان مثال ،افراد برونگرا بیشــتر احتمال دارد

اگرافراد درونگرا دریک اتاق با هم بوده وگپ بزنند ،احتمال

در مورد خود چیزهایی بگویند ،مانند« :من یک غم و اندوه

یک غریبه ممکن اســت فقط با خواندن توئیت های شما

بلندتر و سریعتر صحبت کنند .اما روش های دیگری برای

زیادی وجود دارد که آنها در مورد حل مشــکالت شروع به

غم انگیز را تحمل می کنم ».اما حتی در این صورت ،درمورد

صحبت وجود دارد که می تواند به شما کمک کند شخصیت

صحبت کنند ،مانند« :من نیاز به تغییر آشپزخانه در آپارتمان

قضاوت در مورد شخصی اگر اینگونه صحبت می کند عجله

شخص مورد نظرتان را تعیین کنید.

جدید خود دارم زیرا خیلی قدیمی است».

نکنید .هر کس ممکن اســت گاهی احساس ضعف کند.

زبان درون گراها و برون گراها بسیار متفاوت است .درونگرا

با این حال ،وقتی برون گراها بــا یکدیگر صحبت می کنند،

افراد کوشا تر تمایل دارند از کلمات پیرامون موفقیت و موارد

ها دوست دارند از کلمات انتزاعی و مبهم تری استفاده کنند،

ترجیح می دهند بســیاری از موضوعات را پوشش دهند و

مرتبط با کار استفاده کنند.

در حالی که برونگرا ها اصطالحاتشــان بیشتر مشخص

موضوعاتی را درباره لذت هــای زندگی صحبت کنند« :من

شما می توانید افراد وظیفه شــناس را با کلماتی که مربوط

هســتند .به عنوان مثال ،وقتی شــخصی بخواهد کتابی را

اتاق نشیمن بزرگ آپارتمان جدیدم را دوست دارم».افراد

به کار است انتخاب کنید .چنین افرادی نتیجه گرا هستند،

توصیه کند ،ممکن اســت متفاوت باشــد.برون گراها می

با ذهن باز تمایل دارند از کلمات بیشتری در مورد حس ها

بنابراین دانشجویان سخت کوش ترجیح می دهند جمالت

گویند« :این کتاب عالی اســت!»افراد درونگرا می گویند:

استفاده کنند.

مربوط به موفقیت را بیش از افراد دیگر استفاده کنند.یک

«این کتاب بسیار آموزنده اســت».درونگراها تمایل دارند

روشــی که از طریق آن کلمات را انتخاب می کنید می تواند

پدر کوشــا می گوید« :ما باید مدرسه خوبی برای دخترمان

از مقاالت بیشتری استفاده کنند.در اینجا یک یافته جالب

نشان دهد که چقدر لیبرال هستید .افراد با ذهن باز ترجیح

پیدا کنیم .روی آن کار خواهم کرد».افرادی که در گشودگی

دیگر وجود دارد .افراد درون گرا بــه احتمال زیاد از مقاالتی

می دهند ازجمالتی استفادهکنندکه احساسات را به نمایش

تجارب بیشتری دارند ،بیشــتر از کلمه «ما» استفاده می

که به اشیای فردی یا رویدادهای منفرد اشاره دارند بیشتر

بگذارد .اگر همکارشــان اشــتباهی کرده یا ناراحت است،

کنند.

اســتفاده می کنند .همچنین ،در صحبت های آن ها ،می

ممکن است چیزی مانند این بگوید« :ناراحت نباش .شما

حتی استفاده ازکلماتی مانند «ما» به جای «من» می تواند

توانید کلمات طفره رفتن ،مانند «شاید» یا «ممکن» را پیدا

فقط باید درد دلکنید».افراد مضطرب تمایل دارند ازکلماتی

یک فرد جامعه گرا و ذهن باز را نشان دهد.

کباب فخزی
مواد الزم ۳۰۰ :گرمگوشت چرخکرده ۳ ،عدد پیاز ،یک یا دو
عدد سینه مرغ ،به مقدارالزم ادویه (زعفران ،آویشن ،دارچین ،پودرسیر،
زردچوبه ،فلفل سیاه ،زنجبیل و نمک) ،آب لیمو و آرد سوخاری به مقدارالزم

دستورتهیه :گوشت چرخکرده را با یک پیازآبگرفته و زردچوبه  ،نمک  ،فلفل سیاه ،
دارچین ،زعفران  ،پودرسیروکمی ادویهکاری و آرد سوخاری مخلوط میکنیم و ورزمی دهیم
و میگذاریم داخل یخچال یک ساعت استراحتکند .سین ه مرغ را تکه میکنیم و با یک پیازو
نمک وکمی آب لیمو (بدون آب) برای ده تا  ۱۵دقیقه رویگازبا شعل ه متوسط میگذاریم  ،تا آب
بیندازد و بعد آبش را میریزیم وگوشت را میشوییم و با دستکامل ریش ریش میکنیم.
یک پیازرا خاللیکرده و سرخ میکنیم و مرغ ریش ریش شده را به آن اضافه میکنیم و
زردچوبه ،فلفل سیاه ،آویشن وکمی زنجبیل میزنیم و اجازه می دهیم با پیازتفت خورده
و تقریبا سرخ شوند.گوشت چرخکرده را اندازه یک پرتقال متوسط برمی داریم وکف
سینی طوری پهن میکنیمکه مستطیلی شکل باشد .بعد ازگوشت مرغ به درازا
وسطش میریزیم و دو طرفگوشت چرخکرده را به هم نزدیک میکنیم تا
بسته شود و آنقدربا دست جابه جا میکنیم تاکامال یکدست شود.
گوشت ها را داخل تابه میچینیم و با برسکمی روغن می
مالیم و با حرارت مالیم اجازه می دهیم پخته و
هردو طرف شان سرخ شود.

خواننده پاپ مهمان «همرفیق» حسینی

فیلمسازبرنده اسکاردرجشنواره جهانی فجر
فیلم جدید ایشتوان ســابو ،کارگردان مجارســتانی برنده اسکار در

طبق اعالم روابط عمومى همرفیق ،علیرضا عصار به همراه بهترین رفیق

سیوهشــتمین جشــنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درمیآید.

خود این هفته در بیست و یکمین قسمت ،مهمان «همرفیق»

ستاد خبری جشنواره جهانی فجر اعالم کرده که «گزارش نهایی»

خواهد شد« .همرفیق» به کارگردانى و اجراى شهاب حسینى

هجدهمین فیلم بلند این کارگردان سرشــناس بــرای حضور در

و تهیه کنندگى حسن خدادادى هر پنجشنبه ساعت  ٩شب به

جشنواره جهانی فیلم فجر پذیرفته شده است.این فیلم درباره یک

صورت اختصاصی در نماوا منتشر میشود .محور اصلی این برنامه،

متخصص قلب و عروق مشهور و بازنشســته است که برای ادامه کار

تکیه بر موضوع رفاقت و دوستی است .اولین قسمت همرفیق  20آذر

درمانی ،با وجود تمایل همسرش به روستای محل تولد خود میرود.
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رییس بیمارستان مبارکه مطرح کرد:

معاون نظارت و بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور بیان کرد:

تامین اکسیژن با کیفیت برای بیمارستانهای استان اصفهان ،گامی

فوالد مبارکه و ذوب آهن،پیشگامان تصفیه آب دراصفهان

بزرگ درجهت درمان بیماران کرونایی
رییس بیمارســتان مبارکه گفت  :اگر کمک فوالد مبارکه برای خرید دستگاه و

برای بیماران کووید  ۱۹در این بیمارستان رخ می داد.ایرانپور با بیان اینکه در حال

تامین اکسیژن از لحاظ کمی و کیفی در این بیمارستان وجود نداشت ،مشخص

حاضر شرکت فوالد مبارکه اکسیژن مورد نیاز بیمارستان های استان را به صورت

نبود که چــه اتفاقی برای بیماران کووید  ۱۹رخ می داد.ســفر وزیر بهداشــت به

رایگان تامین میکند درادامه افزود :درصورتیکهکپسولهای اکسیژن ازکیفیت

اصفهان برای شرکت در بیست و سومین آیین پویش ره سالمت و آغاز فاز سوم

باال و استاندارد برخوردار نباشــند ،میتواند منجر به فاجعه در بیمارستان شوند.

کار آزمایی بالینی واکسن کرونا روز یکشنبه انجام شد و در این مراسم از حمایت

همانگونهکه اخیرا با منفجرشدن یککپسول اکسیژن دربیمارستانی ازکشورعراق

های بی دریغ فوالد مبارکه درزمینه تامین اکسیژن رایگان بیمارستان هایکشور

باعث کشته شدن تعداد زیادی از افراد حاضر در آنجا شد ،اما خوشبختانه ما در

و همچنین تجهیز بیمارســتان ها برای مقابله با بیماری کووید  ۱۹تقدیر و تشکر

بیمارستان مبارکه هم ازاکسیژن باکیفیت و دستگاه ایمن برخورداریم و هم اینکه

ویژه ای توسط وزیر بهداشت صورت گرفت .تامین اکسیژن با کیفیت و رایگان،

بیماران بدون مشکل اکسیژن را دریافت میکنند؛ این موضوع ،قدم بسیاربزرگی

همچنین کمک جهت خرید تجهیزات پزشکی وحتی رفاهی برای بیمارستان ها

است که از سوی شرکت فوالد مبارکه برداشته شده است.وی افزود :بیمارستان

نشان از عملکرد مناسب این شرکت در راســتای مسئولیت اجتماعی است .در

مبارکه در صورتی که نیروی انسانی به اندازه کافی در اختیار داشته باشد ،توانایی

همین زمینه رییس بیمارستان شهرستان مبارکه گفت :اثرگذاری شرکت فوالد

پذیرش  ۱۱۰بیمارکرونایی را دارد و دلیل آن همکاری وکمک شرکت فوالد مبارکه

مبارکه درگذراندن دورانیکه ویروسکرونا دراستان اصفهان و شهرمبارکه شیوع

بوده است ،زیرا درسالگذشته توانستیم تعدادی تخت ،تجهیزات پزشکی ،رفاهی

گسترده ای داشته ،بسیارقابل توجه است.محمد ایرانپوربا بیان این مطلب افزود:

و ...را به صورت کامل خریداری کنیم ،در واقع زیرساخت ها و تجهیزات مورد نیاز

برای مثال خرید تانکراکسیژن  ۱۰تنی باکمک شرکت فوالد مبارکه دراوایل سال

این بیمارستان با مساعدت شــرکت فوالدمبارکه فراهم شد.رییس بیمارستان

 ۹۹یکی ازمواردی استکه باید به آن اشارهکرد وگفت تمام هزینه خرید این تانکر

مبارکه در ادامه تصریح کرد :در اسفند ســال  ۹۸شرکت فوالد مبارکه کمک قابل

ازسوی شرکت فوالدمبارکه پرداخت شد .همچنینکیفیت اکسیژن این دستگاه

توجهی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان داشت وهمچنین به بیمارستان مبارکه

بسیار عالی است و به موقع ما را در شرایط کرونایی حمایت و اکسیژن مورد نیاز

کمک مالی رســاند .همچنین اکنون شــرکت فوالد مبارکه برای ساخت دیالیز

بیمارستان مبارکه را تامین کرده است.به گفته وی ،شرکت فوالد مبارکه در زمینه

خیرسازی کمک کرده که از طریق فرمانداری این موضوع در حال پیگیری بوده و

تامین اکسیژن استان اصفهان بسیارموفق عملکرده و حتی به دیگراستان ها در

همکاری دو طرفه وجود دارد.به گفته ایرانپور ،شرکت فوالدمبارکه رسالت خود را

کلکشورنیزیاری رسانده است .تا به امروزنیزشرایطی را برای بیمارستان مبارکه

در شرایط سخت کرونایی بسیار خوب انجام داده است .این شرکت در سال ۹۸

فراهمکردهکه مشکلی درجهت درمان بیمارانکرونایی نداشته باشیم.

نیز برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی به بیمارستان مبارکه کمک مالی کرده که

رییس بیمارستان مبارکه ادامه داد :اگرقراربه استفاده ازدستگاه اکسیژن موجود

اکنون ارزش مالی همان تجهیزات  ۵برابر شده است .همچنین طبق تفاهمنامه

در بیمارســتان مبارکه بود و کمک فوالد مبارکه برای خرید دستگاه های جدید و

بیمارستان مبارکه با شرکت فوالدمبارکه ،مبلغی را نیزبرای خریدکیت آزمایشگاه

تامین اکسیژن ازلحاظکمی وکیفی وجود نداشت ،مشخص نبودکه چه اتفاقی

به این بیمارستانکمک رسانده است.

معاون نظارت و بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در نشست

تامین آب درکشور خواهد بود ،اظهار کرد :بیش از  7هزار روستا در کشور باید

خبری با اصحاب رســانه گفت :تنش آبی پیش رو خواهیم داشــت ،زیرا

با تانکر آبرسانی شوند که بیشتر در اســتان های پهناور کشور هستند ،البته

امسال متوسط بارندگی 40درصد کمتر از سال گذشته بوده و حتی در منطقه

در سال گذشته تعداد روستاهایی که با تانکر آب دریافت می کردند حدود 5

شرق کشور به ویژه سیســتان و بلوچستان و خراســان  80درصد بارندگی

هزار روستا بود که امسال به دلیل کاهش بارندگی ها افزایش یافته است.

نسبت به پارسال کمتر بوده است و در فالت مرکزی بارندگی هم  50درصد و

کشفی با اعالم اینکه هیچ گونه برنامه ای برای جیره بندی آب در شهرهای

در منطقه خلیج فارس  41درصد بارندگی کمتر بوده است.

کشور نداریم ،گفت :اگر  50میلیون یورو اعتبار برای اجرای پروژه ها در سال

حمیدرضا کشفی با بیان اینکه  6.5میلیارد آب در شهرها مصرف می شود و

 99اختصاص نمی یافت امسال بیش از  600شهر دچار تنش آبی می شدند،

 50درصد زیر پوشش فاضالب هستند ،افزود :بنابراین سه میلیارد مترمکعب

در حال حاضر حدود  101شهر بیش از  20درصد درگیر تنش آبی خواهند بود.

قابلیت تصفیه دارد که باید بخشی از آن به آبخوان برگردد بنابراین اگر پروژه
های تصفیه آب اجرا شود یک میلیارد آب را می توان به بخش صنعت داد
و جایگزین آب شرب کرد.
کشفی با بیان اینکه ورودی مخازن کشور امسال کاهش یافته است ،افزود:
هنوز فصل گرم سال شروع نشــده که حدود  470شهر کشــور به آب های
سطحی وابسته هستند و متاثر از کاهش بارندگی شده اند .وی تصریح کرد:
مدیریت آبرسانی در این شهرها با چالش روبه رو شده ،در شهرهایی که به
آب زیرزمینی وابسته هســتند به دلیل اینکه آبخوان ورودی کافی نداشته
چاه های آب آنجا کیفیت الزم ندارند.

 25قرارداد بیع متقابل تصفیه پساب دراصفهان
معاون نظارت و بهره برداری شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور درباره
پروژه های تصفیه پســاب اعالم کرد :قراردادهایی با شرکت فوالد مبارکه و
ذوب آهن امضا کرده ایم که با ســرمایه گذاری در بخش پساب و بازخوانی
آن به اندازه ســرمایه گذاریشان از آب برداشــت خواهند کرد که زمان این
قراردادها بین  15تا  25سال است .باید توجه داشت که تصفیه پساب ها در
محل بســیار به صرفه تر از انتقال آب از دریاست ،چراکه  6.5میلیارد آب در
شهرها مصرف می شود و  50درصد زیر پوشــش فاضالب هستند ،بنابراین
سه میلیارد مترمکعب ظرفیت تصفیه پساب در کشور هست که باید بخشی

 16میلیون کولردرکشوراستفاده می شود

از آن به آبخوان برگردد ،پس وقتی مدل آبی داشته باشیم بخشی از پساب

کشــفی افزود :در حال حاضر  16میلیون کولر در کشور استفاده می شود و

باید به محیط زیســت برگردد و اگر پــروژه های تصفیه اجرا شــود حدود

 500هزار کولر جدید هر ســال تولید می شوند و این به شدت تنش آبی می

یک میلیارد آب را می توان از طریق تصفیه پســاب به بخش صنعت داد و

افزاید ،برای نمونه مصرف آب هر کولر در اســتان یزد  40مترمکعب در سال

جایگزین آب شرب شود.

است که با احتساب  400هزار کولر فعال در این استان حدود  16میلیون متر

وی افزود :در استان اصفهان  25قرارداد بیع متقابل داریم زیرا پساب های

مکعب آب در کولرهای این استان مصرف می شود.

پایداری وجود دارد که شــرکت های فوالد مبارکه و ذوب آهن و ...با اجرای

وی با تاکید بر اینکه همزمانی گرما و شیوع کرونا چالش اصلی کشور برای

پروژه ها آب مورد نیاز خود را تامین می کنند.

