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«سعید محمد» به چه کسی قول وزارتخانه و مسئولیت
داده است؟
به گزارش برنا ؛یک کاندیدا انتخابات  ۱۴۰۰گفت :بدی دو قطبی ســازی این است که نمی توان از

«میدل ایست مانیتور» بررسی کرد:

بسیاری از ظرفیت های جامعه استفاده کرد.
سردار«سعید محمد»،کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری  ،۱۴۰۰درخصوص دیدارخود با محسن

سیاست «صبرراهبردی ایران
برجام و
ِ

رضایی و رستم قاســمی گفت :من تا به امروز به هیچ کس هیچ قولی در مورد هیچ وزارتخانه ای و
مسئولیتی نداده ام و تماما تکذیب می کنم.
وی افزود :هیچ قراری مبنی براینکه بخواهم ازفردیکه با او دیدارداشته ام دروزارتخانه ای استفاده
شود ،وجود ندارد.

»

ایران با سیاست صبرراهبردی خود ،موجب شده تا رویکرد سیاست خارجی

چرا اصول گرایان ،دیگردوست ندارند «قالیباف»
رییس جمهورشود؟
قالیباف که ســال پیش در همین روزها به نظر قطعیترین و محتملتریــن گزینه انتخابات 1400
اصول گرایان بود ،این روزها به کمخبرترین چهره انتخابات  1400بدل شده است؛ تا جایی که حتی
نزدیکانش مدعیاند او برنامهای برای صندلی پاستورندارد!گزارهها وگزینههای انتخاباتی دراردوگاه
اصولگرایی آنقدر فراوان شده و حتی اقبال به رییس فعلی قوه قضائیه آنقدر زیاد است که انگار
همه عامدانه رییس مجلس را فراموش کردهاند .این یعنی قالیباف حتی در بین همان نمایندگانی
که باالخره برای ریاستش از آنها رأی گرفت ،مشتاق برای  1400ندارد.

کدام کاندیداهای اصالح طلب وضع بهتری دارند؟
شرق نوشت :در میان نامزدهای اصالحطلب ،اسحاق جهانگیری ،عباس آخوندی ،محسن هاشمی
و محمدرضا عارف ،شــرایط مطلوبتری نســبت به بقیه دارند.جهانگیری و عارف در سمتهای
معاوناولی و کارهــای اجرایی نقشآفرینی کردهاند و عباس آخوندی با ســابقه وزارت از برنامه و
روشی تئوریک برخوردار است .محســن هاشمی در کنار مســئولیتهای اجرایی از همنشینی با
آیتا ،...تجربههای فراوانی آموخته که برای دیگران دور از دسترس است.

اصول گرایان محترم! جرات دارید اعالم کنید وضع دینداری
چگونه شده است؟
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشــت :جامعهای که ماموران آن در ماه رمضان دنبال پیدا کردن
روزهخوار هستند و نه یافتن افراد گرسنه ،سرنوشــتی بهتر از اینکه هست نخواهد داشت .راستی!
آیا میدانید که چند نفر از مامورانی که دنبال روزهخواران هستند ،روزه میگیرند؟ اگر مردم آزادی
الزم را نداشته باشند ،ریاکاری پیشــه میکنند و خود را دوست و تابع ما معرفی میکنند ،در حالی
که در اندرون خود ،دشمن و مخالف ما هستند .آنان مترصد فرصتی میمانند تا رفتار واقعی خود
را علیه ما بروز دهند.

کاندیداهای نظامی ،آمدن «رییسی» را جدی نگرفته اند
اعتماد نوشت :وضعیت آشفته اصول گرایان که ناشی از روشن نبودن تکلیف کاندیداتوری ابراهیم
رییسی است تنها نکته قابلتوجه در این جریان سیاسی نیســت.نگاهی به سایر اخبار و تحوالت
در این جریان نشــان میدهد که نه آمدن رییســی خیلی قابل اتکاســت و نــه اجماع روی یک
گزینه واحد .شاهد این مدعا نیز دیداری اســت که اخیرا  3نامزد ریاستجمهوری اصولگرا با هم
داشتهاند.

دولت آمریکا به عنوان یک ابرقدرت دربرابرآن تغییرکند .اینکشوربا تکیه بر
قدرتش ،عمال جهان را واداربه پذیرش مواضع و سخنان خودکرد و این منطق
در جهانی که فقط زبان قدرت را میفهمد ،کامال راهگشاست.پایگاه خبری
«میدل ایست مانیتور» در گزارشــی به پیروزی سیاست «صبر راهبردی
ایران» دربرابرفشارهایگســترده دولت آمریکا علیه اینکشورپرداخته و
تاکیدکردهکه بنیانهای قابل توجه قدرت ایران ،عمال موجب شده تا آمریکا
به عنوان یک ابرقدرت جهانی ،بر شکســت «کارزار فشار حداکثری» خود
علیه آن اعتراف کند و راه تعامل با این کشور (ایران) را در پیش گیرد .امری
که برای بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و جهان ،حامل درسهای
قابل توجهی است و به نوعی آنها نیزباید ازایران دراین زمینه یاد بگیرند.
میدل ایســت مانیتور مینویســد« :در روزها و هفتههای گذشته ،سیل
هیئتهای نظامی و امنیتی اسراییل به آمریکا ســرازیر شده اند تا شاید
بتوانند دولت بایدن را از تالش هایش جهت بازگشــت بــه توافق برجام
منصرف کنند .با این حال ،اکثر آنها بدون کســب هرگونــه موفقیتی ،با
سرخوردگی خاک آمریکا را ترککرده اند .محافل نظامی و امنیتی اسراییل
براین باورندکه دولت جدید آمریکا مصمم است تا پرونده منازعات خود با
لغو بیش از۱۶۰۰
ایران را درمساله برجام ببندد .حتی اگراین مسئله به قیمت ِ
مورد تحریمی باشدکه دولت سابق آمریکا (دولت ترامپ) علیه ایران وضع

باید از ایران یاد بگیرند.آمریکا در برهه کنونی در حال لغو بخش اعظمی از

گشــود .امری که نمودهای آن را در روزهای اخیر و در پی ارسال پیامهای

کرده است».بهگزارش فرارو« ،بنیامین نتانیاهو» نخست وزیراسراییل نیز

تحریمها علیه اشخاص و نهادهای ایرانی است .اینکشورهمچنین راضی

دوستی مخصوصا ازجانب عربستان برای ایران ،مشاهدهکرده ایم.بنیامین

اکنون در موقعیتی نیست تا بتواند به نحو گستردهای علیه تحوالت جاری

شــده تا تحریمها علیه بخش نفت و انرژی ایران ،صنعت ،و بانکداری آن

نتانیاهو تمامی این تحوالت را تماشا میکند و مدام بر تعهد خود به ادامه

در مسئله هستهای ایران و به طور خاص مذاکرات این کشور با قدرتهای

را نیز لغو کند .اضافه بر این ،انتظار میرود که ایران با آزاد سازی بخشی از

دادن جنگ با ایران و توطئهورزی علیه آن پافشاری خواهدکرد .با این حال،

جهانی در وین ،کنشورزی کند .وی اکنون از موقعیت سیاســی به شدت

داراییهای بلوکه شده خود در خارج از این کشــور نیز رو به رو شود .امری

مشکل اصلی نتانیاهو در برهه کنونی این اســت که کاالی بی ارزشی که او

متزلزلی در اسراییل رنج میبرد و حتی از حضور خود در قدرت نیز مطمئن

که میتواند جایــگاه و موقعیت منطقهای و بین المللــی ایران را بیش از

علیه ایران میفروشد راکسی نمیخرد .درشرایط فعلی،کشورهای عرب به

نیست .این وضعیت درست برخالف تالشهای او دربحبوحه انعقاد توافق

پیش ارتقا بخشــد.ایرانیها در جریان مذاکرات هستهای وین ،به وضوح

جای آنکه دستورکارعادی سازی روابط با اسراییل را دنبالکنند سعی دارند

برجام درسال  ۲۰۱۵استکه حتی دراقدامی عجیبی و بی سابقه ،درکنگره

قدرت خود را به جهان نشان دادند و هیئت مذاکره کننده آمریکا به عنوان

تا خود را به ایران نزدیک کنند .امری که عمال انزوای اســراییل در منطقه را

آمریکا حاضر شد و در شــرایطی که رییس جمهور وقت این کشور (باراک

قدرتمندترین کشور جهان را پشت در نگه داشتند و در عوض آنها را وادار

تشدید خواهد کرد .آنها همچنین اکنون این نکته را به خوبی فهمیده اند

اوباما) ،قویا ازانعقاد برجام حمایت میکرد ،علیه آن دست به سخنرانی زد.

به تعامل غیرمستقیم با خود کردند .قبل از آغاز شدن گفت وگوها نیز طرف

که مذاکره و تعامل با ایران به جای اسراییل ،کوتاهترین راه برای حراست

ایران در چهار سال گذشته ،قوی ترین و سنگینترین فشارها و تحریمها

ایرانی دیگرطرفها را وادارکرد تا پرچم آمریکا را ازجمعکشورهای مشارکت

از صلح و امنیت شان اســت و به بهترین وجه ،در راستای منافع آنها نیز

را با سیاست صبر راهبردی خود پشت سر گذاشــته است .تهران در تمام

کننده در روند مذاکرات وین ،پایین بکشــند .این رویکرد ایران مخصوصا

قراردارد.

این مدت از درخواستهای محوریاش جهت احیای توافق برجام کوتاه

برای کشــورهای عرب که گفت وگو با آمریکا را التمــاس میکنند ،حامل

ایران با سیاست صبرراهبردی خود ،موجب شده تا رویکرد سیاست خارجی

نیامده و در نهایت نیز آمریکا (و اروپا) را مجبور به تغییر رویکرد کرده است.

درسهای مهمی است.باید پذیرفت که ایرانیها از دل فشارهای ترامپ،

دولت آمریکا به عنوان یک ابرقدرت دربرابرآن تغییرکند .اینکشوربا تکیه

دربرههکنونی ،بسیاری ازناظران و تحلیلگران براین باورندکه احیای توافق

توطئههای نتانیاهو و متحدان شان در منطقه و همچنین ضعف و سستی

بر قدرتش ،عمال جهان را وادار به پذیرش مواضع و سخنان خود کرد و این

برجام تا حد زیادی در همان مســیری قرار دارد که مطلوب ایران اســت و

اروپا ،پیروزمندانه بیرون آمده اند .در این راســتا ،ایران به احتمال فراوان

منطق در جهانی که فقط زبان قدرت را میفهمد ،کامال راهگشاست .قدرت

خواســتههای آن را تامین میکند .باید اعتراف کرد که سرسختی و صبر

خیلی زود از دامنه فشــارهای منطقهای و بین المللی نیز خارج میشود

در این زمینه صرفا به معنای قدرت نظامی نیست .ازجمله دیگرجلوههای

دیپلماسی ایرانی ،انتها ندارد .این همان نکتهای استکه بسیاری ازکشورها

و بســیاری بار دیگر (حتی باالجبار) ،آغوش خود را به ســوی آن خواهند

قدرت میتوان به قدرت فرهنگی ،فکری ،ایدئولوژیک و مذهبی اشارهکرد.

خبر روز

جزئیات جدید ازعملیات ترورسردارسلیمانی
یاهو نیوزبا استناد به اظهارات  ۱۵مقام فعلی و سابق دولت آمریکا جزئیات جدیدی ازعملیات ارتش تروریست آمریکا درترورسردارسپهبد شهید قاسم سلیمانی ،فرمانده
نیروی قدس سپاه پاسداران دربغداد منتشرکرد.یاهو نیوزنوشت« :درشب عملیات ترورقاسم سلیمانی عالوه بر ۳پهپادکه  ۲فروند ازآنها موشکاندازبودند ۳ ،گروه
از نیروهای تک تیرانداز ارتش آمریکا نیز با لباس مبدل و به صورت مثلثی در داخل فرودگاه بغداد و مناطق اطراف آن حضور داشتند».یاهو نیوز با اعالم اینکه «به دولت
عراق گفته شده بود بخش جنوب شرقی فرودگاه به دلیل تمرینات نظامی بسته شده است ،».افزود« :به اسلحه یکی از تک تیراندازان دوربینی متصل بود که جزئیات
عملیات را بهصورت زنده برای سفارت آمریکا دربغداد ارسال میکرد .وقتی قاسم سلیمانی ازهواپیما پیاده شد چند نیرویکردکه لباسکارکنان فرودگاه را پوشیده بودند
برای شناسایی او درمحل حاضرشدند».یاهو نیوزنوشت« :سلیمانی درفاصله  ۶ساعت تا سوارشدن به هواپیما ۳ ،بارگوشی موبایل خود را تغییرداده بود .اسراییلیها
به شماره تلفنهای سلیمانی دسترسی پیداکرده بودند و نیروهای آمریکایی بهکمک آنها توانستندگوشی او را هنگام ورود ازدمشق به بغداد ردیابیکنند».کالینکال،
که در جلسه بررسی صالحیت خود در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا برای تصدی مقام معاونت وزیر دفاع این کشور در امور سیاسی سخن میگفت ،از
ترورسردارسپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،به دستوردونالد ترامپ ،حمایتکرد.کالینکال درپاسخ به پرسش
شزای اقدام ترامپ در
یک سناتوردرجلسه بررسی صالحیتشکه پرسید« :آیا دنیا بدون سردارسلیمانی به مکان بهتری تبدیل شده است؟»،گفت« :بله ،اما ازتبعات تن 
انجام این عملیات نگران بودم».ارتش تروریست آمریکا بامداد روزجمعه  ۱۳دی ماه  ۱۳۹۸با حمله هوایی به فرودگاه بغداد سردارسپهبد قاسم سلیمانی ،فرمانده سپاه
قدس و  ۱۰تن دیگرازیاران ایشان ازجمله ابو مهدی المهندس ،فرمانده نیروهای بسیج مردمی عراق را به شهادت رساند.

موگرینی:

ائتالفی ضدایرانی در منطقه را فاش کرد.روزنامه االخبار گزارش مذکور را اینگونه آغاز میکند که

مسئول سابق سیاســت خارجی اتحادیه اروپا

«دونالد ترامپ» رییسجمهور پیشین آمریکا از زمان سفر نخستش به ریاض ،پایتخت عربستان

گفت :امــروز ایــاالت متحده به دیپلماســی،
چندجانبه گرایی و میز مذاکره بازگشته تا توافق
هستهای ایران احیا شود و همه طرفها از جمله
آمریکا به تعهدات شان بازگردند .اتحادیه اروپا
هم در تالش است تا به این روند کمک و تسهیل
کند.فدریکا موگرینی توافق هســتهای ایران را
خوانــد و از تالشها بــرای احیــای آن پس از
خروج یکجانبه آمریکا اســتقبال کــرد.وی در

فرضیه سرقت فایل «ظریف» منتفی است
نماینده مردم قم با اشاره به برخی اظهارات مسئوالن

مجتبی ذوالنور با اشاره به انتشار فایل صوتی ظریف

مبنی بر اینکه ســرویسهای جاسوسی اسراییل

گفت :اینکه دولت بگوید ســرقت ناجوانمردانه در

و عربستان در افشــای این فایل نقش داشته اند،

انتشارفایل صوتی ظریف رخ دادهکافی نیست ،باید

گفت :باید مشخص شود این افراد در دست و پای

دستهایی که در حفظ اطالعات محرمانه تقصیر و

آقایان و عمق مرکز استراتژیک چه میکردند .وقتی

قصور داشته اند افشا شود.

بحث نفوذ مطرح میشود همین آقایان رگ گردن

نماینده مردم قم با اشاره به برخی اظهارات مسئوالن

هایشان بیرون میزند و انکار میکنند.

مبنی بر اینکه ســرویسهای جاسوسی اسراییل

رییس کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه افشای

و عربستان در افشــای این فایل نقش داشته اند،

فایل صوتی ظریف را ســرقت نمیدانم ،گفت :این

گفت :باید مشخص شود این افراد در دست و پای

اقدام یک پروژه سیاسی و انتخاباتی بوده که از قبل

آقایان و عمق مرکز استراتژیک چه میکردند .وقتی

طراحی شده و با اهداف خاص انجام شده است.

بحث نفوذ مطرح میشود همین آقایان رگ گردن

نشســت مجازی شــورای آتالنتیک گفت :در
ســال  ۲۰۱۵اتحادیه اروپا در کنار ایاالت متحده
و ســایر قدرتهای جهانی توانستند تا به توافق
هســتهای ایران که به تعبیر من یکــی از ارکان
کلیدی دیپلماســی ،نظــام چندجانبهگرایی و
عدم اشاعه سالحهای هســتهای است دست
پیدا کنند.موگرینی با بیان اینکــه «ما در زمینه
هایشان بیرون میزند و انکار میکنند.
ذوالنور تاکید کرد :اگر افشــای ایــن فایل از طریق
سرقت بوده کار جاسوس و نفوذی است که اقدامی
فردی نبوده و ارتباطات شــبکهای وجود داشــته،
آقایان باید پاسخ دهند برای جلوگیری از نفوذ چه
کردهاند.

عکس روز
رونمایی ازتندیس
سردارشهید
سلیمانی
تندیس سردار شــهید قاسم
ســلیمانی بــا حضور ســردار
حســن زاده ،فرمانده ســپاه
محمد رسول ا ...تهران بزرگ و
پیروز حناچی ،شهردار تهران در
ابتدای بزرگراه شهید سلیمانی
غرب به شرق رونمایی شد.

افشای سند محرمانه ناتوی عربی علیه ایران

برجام ،رکن کلیدی نظام
چندجانبهگرایی است

رکن کلیدی دیپلماسی و نظام چندجانبهگرایی

نماینده مجلس:

اخبار

دســتیابی به این توافق تالشهــای طاقت
فرسایی را متحمل شدیم» مدعی شد :از طریق
برجام توانستیم مانع دستیابی ایران به سالح
هستهای و تنش نظامی درمنطقه شویم.مسئول
سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد:
امروز ایاالت متحده به دیپلماســی ،چندجانبه
گرایی و میز مذاکره بازگشته تا توافق هستهای
ایران احیا شود و همه طرفها از جمله آمریکا به
تعهداتشان بازگردند .اتحادیه اروپا هم در تالش
است تا به این روندکمک و تسهیلکند.موگرینی
بیان داشــت :به نظر من امروز بیش از هر زمان
دیگری مهم اســت که اتحادیه اروپــا و ایاالت
متحده با همکاری یکدیگر ایــن رکن بنیادین
امنیتی راکه نه تنها درخاورمیانه بلکه دردو سوی
اقیانوس آرام حائز اهمیت است حفظ کنند.وی
افزود :برجام یکی از حوزههای کلیدی در روابط
فرا آتالنتیک استکه نه تنها برای ایاالت متحده و
اتحادیه اروپا بلکه برای امنیت جهان حائزاهمیت
است .آنچه را ما (چند ســال پیش) به دست
آوردیم امروز هم میتوانیــم دوباره با یکدیگر به
دســت آوریم و اطمینان دارم که اتحادیه اروپا و
آمریکا دراین تالش مشترک موفق خواهند بود.

روزنامه «االخبار» لبنان ،در گزارشــی بلند ،جزئیاتی مهم از یک ســند محرمانه درباره تشــکیل

سعودی ،به دنبال ایده فریفتن «متحدان» با تشــکیل یک جبهه بود؛ جبههای که از هراس این
کشورها از آنچه «دشمن ایرانی» خوانده شده ،حکایت داشت؛ ایدهای برای کاستن از وزن سنگین
چالشهایی که متحدان دیگر نمیتوانستند به تنهایی با آن تعامل کنند ،آن هم همزمان با ادامه
«دوشیده شدن» این کشورها.این روزنامه لبنانی در ادامه میگوید که ترامپ در به اجرا درآوردن
این رویکرد ،تعلل نکرد و پس از گذشت چند ماه از سفر او به ریاض ،فصل جدیدی از «نمایش»
آمریکا با شعار «ائتالف راهبردی خاورمیانه» یا «ناتوی عربی» به راه افتاد.
در این گزارش آمده اســت ،این گام درست در بحبوحه سیاست «فشــار حداکثری» علیه ایران
برداشته و همزمان با آن ،اعالم نیت برای تشــکیل ائتالف مذکور با این اقدام همراه شد تا عامل
هراسافکنی چندبعدی به موج این سیاست اضافه شود.االخبار میافزاید که عربستان سعودی
در آن زمان برای چنین طرحی بسیار هیجان داشــت؛ عربستانی که به راهبرد ترامپ ایمان آورده
بود و تمام تخممرغهایش را در یک سبد گذاشته بود؛ اما برخی اتفاقات در نشستهای ادواری
همزمان با علنی شدن صحبت از «ناتو عربی» نشان داد که ریاض آرزوهایش را به طرزی مخالف
حقایق پروراند.

امضای پنج تفاهم نامه میان پاکستان و عربستان
به گزارش از منابع رسمی پاکستان« ،عمرانخان» نخست وزیر این کشور جمعه شب برای سفر
سه روزه رسمی وارد عربستان شــد.در جریان هفتمین ســفر عمرانخان به عربستان ،مقامات
دو کشور در شهر جده ،پنج تفاهم نامه همکاری در بخش رســانه ،مبارزه با مواد مخدر ،تاسیس
شــورای عالی هماهنگی مشــترک ،مقابله با جرائم ،تغییرات آب و هوا و تامین نیروی انسانی
(برای عربستان) امضا کردند.
در نشست هیئتهای بلندپایه پاکستان و عربســتان به ریاست عمرانخان و محمد بن سلمان،
فرمانده ارتش پاکســتان نیز حضور داشت.گفتنی است ،ســاعاتی قبل از عزیمت نخست وزیر
پاکستان به عربســتان ،ژنرال «قمر جاوید باجوا» فرمانده ارتش پاکستان که از قبل برای سفر
رسمی در عربستان به سر میبرد ،با ولیعهد این کشور دیدار جداگانه انجام داد.

درخواست فلسطین برای برگزاری نشست فوق العاده
سازمان های بین المللی
«ریاض المالکی» ،وزیر خارجه فلسطین برگزاری نشستهای فوقالعاده تعدادی از سازمانهای
بینالمللی به منظور حمایت از فلسطینیان در برابر تجاوزات صهیونیستها را خواستار شد.
المالکی گفت ،با ســفرای فلســطین به منظور ارائه درخواســتهایی جهت برگزاری نشســت
فوقالعاده اتحادیه عرب ،سازمان همکاری اسالمی ،شــورای حقوق بشر سازمان ملل و شورای
امنیت این سازمان ،تماسهایی برقرار کرده است.
از سوی دیگر ،هالل احمر فلسطین اعالم کرد ،در پی یورش نظامیان رژیم صهیونیستی و تعرض
به نمازگزاران در مســجداالقصی و نیز ســرکوب تحصنکنندگان در محله «شیخ جراح» قدس،
حدود  ۲۰۵تن زخمی شدند.
به نوشــته روزنامه «القدس العربی» ،المالکی همچنین گفت ،تشــکیالت خودگردان در تالش
است تا در نشست این سازمانها بیانیههایی با مضمون محکومیت جنایات اسراییل و درخواست
از کشورها برای قطع ارتباط با این رژیم آپارتاید به دلیل ارتکاب جنایت ضدبشری ،صادر شود.
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کافهاقتصاد
افت شدید فروش صنایع دستی درایام کرونا
رییس اتحادیه صنایعدستی اصفهان گفت :قوانین صادراتی مانند پیمانسپاری ارزی باعث شده
تا صادرات صنایعدستی افت شدیدی را تجربه کند و مجلس باید به فکر اصالح قوانین در راستای

ادارات اصفهان برای مدیریت مصرف برق ،موظف به کاهش  50درصدی مصرف خود شده اند؛

حمایت از هنرمندان باشد.سید عباس شیردل اظهار داشت :در سال  ۹۹به دلیل محدودیتهای
کرونایی و کاهش ورود گردشگران به اصفهان ،فروش صنایعدستی به یکهشتم سال  ۹۸رسیده

ریخت و پاش ممنوع!

که این موضوع در کنار افزایش بیرویه قیمت مواد اولیه مانند مس و سایر هزینهها باعث شده
تا هنرمندان دچار مشکالت فراوانی شده و متضرر شــوند.رییس اتحادیه صنایعدستی اصفهان
افزود :به واحدهای تولیدی و فروشــگاههای صنایعدستی هیچگونه تســهیالت حمایتی برای
جبران زیانهایشان داده نشده و وام  ۱۵میلیونتومانی که قرار بود با نرخ  ۱۲درصد بهشرط عدم
گرما و نیاز به خنک کننده ها در ادارات کاسته شود راهکاری که تقریبا
در ادارات کمتر مورد توجه قرار می گیرد .
در اغلب نهادهای دولتــی و به خصوص بانک هــا کارمندان ملزم به
پوشیدن لباس های واحد در همه فصول ســال هستند ،یعنی اینکه
در تابستان برق و در زمســتان گاز باید جور عدم تطابق فرد با محیط و
شرایط را بکشد در نتیجه اســتفاده از لباس های خنک برای فصول
گرم یکی از راهکارهایی اســت که می تواند خود به خود مصرف را در
ادارات کنترل کند.

اینکه اســتفاده از کولرهای گازی در ادارات ممنوع اعالم شود؛ اما در
هر اتاق و سالنی در نهادهای دولتی یک دستگاه پر مصرف کولر گازی
نصب شده باشــد نمی تواند چندان جلوی اســتفاده از این وسایل را
بگیرد به خصوص که در عمل هیچ نظارت کافی و درستی بر استفاده از
این دستگاه ها نیست پس قدم اول می تواند جمع آوری این وسایل
و جایگزینی آن با کم مصرف ها شود الگوی آن هم می تواند آقای وزیر
نیرو باشد که در اتاقش از پنکه استفاده می کند.

امسال روزهای بسیار سختی در تابستان
خواهیم داشــت ،این خبر را مســئوالن

شرکت توانیر و وزارت نیرو هفته هاست که اعالم کرده اند .بر اساس

ابالغی ادارات باید از ساعت  ۱۱تا پایان وقت اداری حدود  ۵۰درصد و

داده ها و آمار خاموشی تقریبا محتمل خواهد بود و با توجه به گرمای

از پایان ساعت وقت اداری تا ساعت  ۱۸بعد از ظهر ۹۰درصد از مصرف

زودهنگام هوا مسئوالن دست به کار هشدار و پیدا کردن راه حل های

معمول برق خود کاهش دهند.

مرضیه محب رسول

این راهکار شاید ســخت ترین بخش ماجرا باشــد .اینکه کارمندان
زودتر یا دیرتر به سر کار بیایند مستلزم هماهنگی میان تعداد زیادی
از نهادها خواهد بود ؛اما شــاید یک راه حل خوب حذف یک روز از کار
ادارات باشد که خود می تواند در کنترل مصرف برق کمک زیادی بکند
این طرح در ســال های گذشــته با تعطیلی کامل ادارات در روزهای
پنجشنبه در برخی از اســتان ها مانند هرمزگان اجرایی شده و نتایج

عملی برای مدیریت این بحران شده اند  .مدیرعامل شرکت توزیع برق
استان اصفهان با اعالم هشدار نســبت به خاموشی برق در تابستان،

برق تالش کرده کنترل مصرف در ادارات شــاید بیشترین ناکامی را

خوبی هم داشته است.

گفت :در حــال حاضر با توجه بــه خنکی هوا ،مصرف روزانه اســتان

به جا گذاشته است  .امســال اما راهکارهای ابتکاری هم برای کنترل

اصفهان در ساعت پیک حدود  ۱۵۰۰مگاوات است ،اما اگر مصرف برق

مصرف در برخی از اســتان ها اجرایی یا پیشنهاد شده است که خوب

اســتان حدود  ۲۰۰مگاوات از این عدد بیشتر شود احتمال خاموشی

است مدیران اســتان هم در مورد اجرایی کردن آنها برآوردی داشته

در بدو ورود بــه اکثر ادارات آنچه به چشــم می خــورد نورپردازی و

وجود دارد.حمید عالقمندان با بیان اینکه برای مدیریت شرایط فعلی

باشند.

بر همکاری اقشار مختلف مردم به خصوص مشترکان خانگی حساب
کردیم ،گفت :از سوی دیگر توانیر طرحهای جدیدی برنامه ریزی کرده
تا شاهد همکاری و همیاری بیشتر مشترکان برق باشیم.وی با اشاره
به اینکه یکی از مهم ترین طرحها بــرای صرفهجویی در مصرف برق

ادارات خوزستان به تصویب رسیده تا به این صورت از میزان احساس

اخبار

استفاده زیاد از روشنایی های مصنوعی است هر چند اغلب نهادهای
درست به دلیل عدم استفاده از پتانسیل های طبیعی گاهی چاره ای
به جز اســتفاده از نورهای مصنوعی وجود ندارد ؛اما می توان با عایق
کردن پنجره ها و دیوارها بخش زیادی از هر رفت انرژی در این مکان

درصدورپروانهها ازتولید حمایت میکنیم
مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت :این اداره کل با مجموعه اقداماتی از جمله تسریع در صدور
پروانهها و ترخیص مواداولیه و توانمندســازی کارشناســان از واحدهای تولیدی در سال جاری
پشتیبانی میکند.محمود فرمانی افزود :این اداره کل در سال جاری که به «تولید؛ پشتیبانیها،
مانعزداییها» نام گذاری شد در صدد بازنگری و کاهش فرآیندها و تسریع در بازرسیها در حوزه
های کاری خود به منظور کوتاه تر شــدن زمان نظارت ها و صدور پروانه های استاندارد است.وی
با بیان اینکه امســال تالش می شــود فاصله بازدیدهای نهایی تا زمان رفع نواقص کاهش یابد،
اظهار داشــت :با توجه به اینکه واحدهایی که کاال یا خدمات آنها مشمول استاندارد اجباری است
تا زمانی که موفق به اخذ پروانه استاندارد نشــوند نمی توانند تولید داشته باشند ،تالش این نهاد
بر این است که در جهت حمایت از تولید ،زمان صدور پروانه های کاربرد عالمت استاندارد را تا حد
ممکن کاهش دهد.مدیرکل اســتاندارد اصفهان ،دیگر اقدامات این اداره کل برای تحقق شــعار
سال  ۱۴۰۰را توانمندسازی کارشناسان کنترل کیفی واحدهای تولیدی و خدماتی دانست و گفت:
در این پیوند ،سامانه آموزشــی الکترونیکی را به ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا ،توسعه می
دهیم و مقدمات آن آماده شده است.

قطعی برق و گازدرزمستان ،عامل کمبود سیمان دربازار
مسئول فروش سیمان اردستان گفت :تولید ســیمان به دلیل قطعی برق و گاز در زمستان سال
قبل متوقف شــد که در کنار صادرات عاملی شده تا تعادل در بازار ســیمان برهم بخورد.محسن
نیلفروشان اظهار داشت :مشکل کنونی بازار و کمبود عرضه ناشــی از قطعی برق و گاز واحدهای
تولیدی در آذر ،دی و بهمن سال قبل است که باعث شد تا کل ذخیره و دپو کارخانهها مصرف شود
و چند ماه طول میکشــد تا این موضوع جبران شود.مسئول فروش سیمان اردستان ادامه داد:
کارخانهها ترجیح میدهند تا بهجای فروش داخلی صادرات انجام دهند که باعث شــده کمبود
سیمان در بازار تشدید شود.وی با تاکید بر اینکه شیطنت برخی کارخانهها هم در شکلگیری وضع
کنونی بیتاثیر نبوده توضیح داد :برخی از کارخانهها برای اینکه بتوانند قیمتها را افزایش دهند
عرضه را کاهش داده بودند و با ظرفیت پایینتری تولید میکردند که سرانجام از ابتدای این ماه
قیمتها حدود  ۳۸درصد افزایش یافت.مسئول فروش سیمان اردستان در پایان توقف صادرات
را شرط به تعادل رسیدن بازار عنوان و اعالم کرد :اگر صادرات متوقف شود پیشبینی میکنیم تا
پایان خردادماه بازار به تعادل برسد و قیمتها کاهش یابد.

وزیر راه اعالم کرد:

ها را مدیریت کرد.

باشند به هیچ وجه اجازه سفر با وسایل حمل و نقل عمومی داده نمیشود و نمیتوانند بلیتی را برای
سفر تهیه کنند.وی افزود :از سوی دیگر همه مســافرانی که تست کرونای آنها مثبت شده است از
طریق سیستم  BTSردیابی میشوند و اگر قرنطینه خود را بشکنند برای آنها پیامک هشدار ارسال
میشودکه باید درخانه و قرنطینه بمانند.وزیرراه و شهرسازی ادامه داد :براساس ردیابیهای صورت
گرفته مسافران کرونایی عمدتا از شهرشان خارج نشدهاند و غالبا سفرهای درون شهری داشتهاند
که دائما آنها رصد میشوند و در صورت جا به جایی به آنها به صورت پیامکی تذکر داده میشود.

بزرگترین انتخابات اقتصادی استان بر اساس مصوبه شورای عالی بورس ،رأس ساعت ۱۳:۰۰
روز شنبه  ۱۸اردیبهشــت بهصورت الکترونیکی از طریق سامانه دیما به آدرس dima.csdiran.
 irبا حضور سهامداران شرکت سرمایه گذاری ســهام عدالت استان برگزار شد.وی گفت :به علت

شد.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان تاکید کرد :زمان جلسه دوم متعاقبا به اطالع
تمام سهامداران خواهد رسید ،همچنین جلســه مجمع در نوبت دوم با حضور هر تعداد از سهام
شرکت قانونی بوده و برگزار خواهد شد.

میوه هایی که روی دست مدیران ماند
میوههای ذخیره ســازی شــده شــب عید در انبار اصفهان در حال فاسد شدن هســتند.توزیع

تجارت اصفهان اعالم کرد :مجموع میوه تنظیم بازار استان  ۲هزار و  ۵۰۰تن بود که همه آن توزیع
شده است.اســماعیل نادری گفت :مجموع میوه تنظیم بازار اســتان و کشور ،معادل یک درصد
مقداریست داللها و سودجویان احتکار کرده اند.وی با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار مسئولیتی
در قبال فاسد شدن میوههای انبار شده توسط داللها و محتکران ندارد ،گفت :داللها در شرایطی
که همزمان با آذر تا بهمن سال گذشته مردم نیاز به میوه داشتند ،پرتقال را حتی با قیمت  ۲۵هزار
تومان وارد بازار نکردند و نفروختند تا پیش از عید ســود بیشتری بهدست بیاورند.نادری افزود:
اکنون که هوا گرم شده و تقاضا برای میوههای زمستانی کاهش پیدا کرده است کسانی که میوهها

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان:

 ۳۴نمایشگاه تا پایان امسال دراصفهان برپا میشود
ی شده دراصفهان تا پایان امسال را  ۳۴عنوان اعالمکرد.علی یارمحمدیان
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان ،شمارنمایشگاههای پیش بین 
گفت :شرکت نمایشگاههای اصفهان در سالهای اخیر توانسته شــرایطی را ایجاد کند تا فعاالن اقتصادی و تالشــگران حوزه کسبوکار به بهترین شکل ممکن

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره
به  10برابر شد نرخ ارز در این دولت ،تصریح
کرد :شرایط اقتصادی کشور بعد از برجام
به مراتب بدتر شــده است .طغیانی عنوان
کرد :کاهش نــرخ ارز در این روزها مطابق

توانمندیهای خود را در معرض بازدید مخاطبان و عالقهمندان قرار دهند .وی تصریح کرد :قرار بر آن بود که نمایشگاههای اصفهان از پنجم اردیبهشت امسال و با
برگزاری نهمین نمایشگاه تخصصیگل وگیاه،گیاهان دارویی و ماهیان تزئینی آغازشود ،اما به دلیل قرارگرفتن درشرایط قرمزکرونایی ،این رویدادها با تاخیرآغاز

وضعیت نارنجی قرار دارد ،شرایط برای برگزاری نمایشگاهها مهیاست.وی با تاکید بر اینکه نمایشگاه اصفهان عالوه بر مباحث اقتصادی ،روی مباحث غیراقتصادی
نظیر اجتماعی و فرهنگی نیز تمرکز ویژهای دارد ،گفت :در سالهای اخیر برگزاری نمایشگاههایی مانند حمل و نقل پاک ،ازدواج ،کتاب ،قرآن ،گردشگری ،سالمت
و ورزش ،کودک و نوجوان و فرش دستباف در کنار دهها عنوان اقتصادی ،نشان میدهد شرکت نمایشگاههای اصفهان به جز جنبههای اقتصادی ،برای جنبههای
اجتماعی و فرهنگی و نقش آن در توسعه کشور نیز اهمیت ویژهای قائل است.

با واقعیت بازار نیســت و نمیتواند ثبات
داشته باشد.

آغازعملیات اجرایی نخستین شهرک رمزارزکشور

کشــاورزی و دامپروری کشــور نیز امروز
وابســته به خارج کشور شــده و توافقی

دراستان اصفهان

هم که گاهی با خــارج حاصل میکنیم نه
برای رفع این وابستگی بلکه برای واردات
ارز اســت که این هم خود راهکار اساسی
نیســت.این عضو کمیســیون اقتصادی
مجلس افــزود :هرچنــد اگــر توافقی با
کشــورهای تحریم کننده صورت بگیرد از
تالطم اقتصادی ما کاســته میشــود اما
اقتصاد کشــور اقتصاد معیوب و بیماری
اســت که اگر ارز نفتی به آن نرســد دچار
مشکل میشــود و تعادل خود را از دست
میدهد.
ما نبایــد مســیر کنونی را ادامــه دهیم و
اقتصاد کشــور را این مقدار به درآمد نقت
شرطی کنیم .وی اظهار کرد :بخشی از علت
کاهش قیمت ارز مذاکرات وین است که
به خاطر اثرگذاری روانی و این که قیمت ارز
شرطی شده است ،کاهش قیمت دالر را در

عملیات اجرایی احداث نخستین شهرک استخراج
رمز ارز کشور با سرمایه گذاری بخش خصوصی در
شــهرک صنعتی داران واقع در شهرســتان فریدن
در غرب استان اصفهان آغاز شــد.امین خانجانی،
میزان مصرف برق مــورد نیاز اســتخراج رمزارز در
فاز نخست این شــهرک را بالغ بر  ۲۱مگاوات اعالم
و اظهار کــرد :در فازهای بعدی مقــدار مصرف برق
تا  ۱۰۰مگاوات افزایش پیدا خواهد کرد و قرار است
بخشی از انرژی الکتریکی مورد نیاز از طریق احداث

عکس روز

پی داشته اما به دلیل چسبندگی قیمتها
و طبیعتا پایدار نبودن این کاهش قیمت ارز

وزیر راه و شهرســازی اعالم کرد که هیچ بیمار کرونایی نمیتواند با وسایل حملونقل عمومی سفر

نساندهنده نقص و مشکل در کدام بخش است؟ اظهار کرد :به مســافرانی که به کرونا مبتال شده

و  ۸۰۶هزار و  ۹۲۸نفر روش غیرمســتقیم مدیریت ســهام عدالت را انتخاب کردهاند ،اظهار کرد:

تصریح کرد :ستاد پیشگیری از کرونا مجوز را صادر کرده است که نمایشگاهها در شــرایط نارنجی و زرد کرونا برگزار شود؛ بنابراین اکنون که شهرستان اصفهان در

بازار ارز ،نمیتوان انتظار داشــت ســبب

یا مبتال به کرونا در ماههای گذشته بلیتی برای سفر فروخته شــده و اساسا این آمارهای ارائه شده

شنبه برگزار شود ،به حدنصاب نرسید.علی صبوحی با اشاره به اینکه در استان اصفهان یک میلیون

میشود.مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان با اشاره به اینکه رویدادهای نمایشگاهی در گروه دوم مشاغل و کسبوکارها جای گرفتهاند،

نفروختن بلیت سفربه کروناییها
سفرهای درونشهری داشتهاند نه برونشهری.محمد اسالمی درباره اینکه آیا به مسافر مشکوک

شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت اصفهان با نماد معامالتی «وسصفا» که قرار بود بعداز ظهر روز

کاهش نرخ ارزدربازار
واقعی نیست

به دلیل منطبق نبــودن با عرضه و تقاضای

برود چون بلیتی به او فروخته نخواهد شد و بر اساس رصدهای صورت گرفته موبایلی آنها عمدتا

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان اصفهان گفت :مجمع عمومــی عادی به طور فوق العاده

را احتکار کردند ،متضرر شدند.

خبر روز
مدیرکل استاندارد استان:

هم مانع صادرات شده است.

شده است.این در حالی است که معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن و

ادارات عایق شوند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی
مجلس:

اتفاق افتاد که حاصل آن زیان ســنگین به تولیدکنندگان و تقویت رقبای ما مانند چین شد و االن

دیرهنگام ،بستههای سنگین وزن و قیمت باال ،همگی از عواملی است که باعث انبار میوه تا کنون

اداری از ســاخت های بی روح و کمتر کاربردی برخوردار هســتند و

اخیرا اعالم شده که طرح ممنوعیت پوشــیدن کت برای کارمندان در

صنایعدستی نمیشــود ولی دولت به ما تحمیل کرده است؛ این تجربه یک بار در ابتدای دهه ۶۰

رأی نرســید ،مطابق قانون تجارت ،برگزاری انتخابات هیئتمدیره بــه مجمع نوبت دوم موکول

در همه تابســتان هایی که دولت برای همکاری مردم در صرفه جویی

کارمندان موظف به پوشیدن لباس مناسب شوند

قوانینی مانند پیمان ارزی اســت ،ادامه داد :پیمان ارزی طبق قانون به دلیل عدم ارزبری شامل

اینکه مشارکت سهامداران در مجمع عمومی عادی نوبت اول به حدنصاب  ۵۰درصد به عالوه یک

تغییرساعت اداری
مربوط به ادارات است ،توضیح داد :با توجه به اینکه ادارات و دستگاه

یکدهم نوروز  ۹۸بود.شــیردل با بیان اینکه مهمترین مانع در راه تولید و صادرات صنایعدستی،

به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی سهامعدالت

کولرهای گازی جمع آوری شود

های دولتی به شکلی تابع دولت هســتند ،امسال در نخستین طرح

اخراج کارگران پرداخت شــود به هیچ واحد صنفی اختصاص داده نشــده است.وی اضافه کرد:
در نوروز  ۱۴۰۰هم بهرغم کاهــش محدودیتها فروش واحدهای عضو اتحادیه یکهشــتم تا

کاهش قیمت ســایر کاالها و محصوالت
نیز بشــود.نماینده مردم اصفهــان بیان
کرد :ما از تقویت پول ملی اســتقبال می
کنیم ولی این پول ملــی قدرتمند باید از
مســیر وفور عرضه ارز صادراتی باشد نه از
جریان روانی حاکم بر بازار ،یعنی اقتصاد
قدرتمند شده باشد و صرفا یک جو روانی
ناپایدار نباشد.

برداشت چای
بهاره درگیالن
با نزدیک شــدن به اواســط
بهار،برداشــت و فــرآوری
چای در مزارع اســتان گیالن
آغازشده است.

نیروگاه در آن منطقه تامین شــود.وی افزود :بهره

صنعتی و خودکفایی در امور مختلف است و سالی

برداری اولیه این شهرک طی چهار ماه آینده انجام

که به فرموده رهبــر معظم انقالب به ســال تولید،

می شود و تکمیل مراحل بعدی پروژه ظرف مدت دو

پشــتیبانی ها ،مانع زدایی ها مزین شده همه باید

سال انجام خواهد شد .این فعال بخش خصوصی،

برای تحقق رونق اقتصــادی و جهش تولید تالش

اشتغالزایی مســتقیم افتتاح شــهرک استخراج

کنیم.وی با بیان اینکه این صنعت و فناوری به هیچ

رمزارزرا بالغ بر ۷۰۰نفربه صورت مستقیم و یک هزار

عنوانگازگلخانهای تولید نمیکند ،افزود :میتوان از

و  ۵٠٠نفر به صورت غیرمســتقیم اعالم کرد و گفت:

این شهرک به عنوان یک صنعت پاک یاد کرد حتی

 ۸۰درصد از این افراد از نیروهای بومی شهرســتان

قراراست ازگرمای تولیدی دراین شهرک صنعتیکه

فریدن خواهند بود.خانجانی با بیان اینکه راهاندازی

از ماینرها (استخراج کننده ها) تولید می شود برای

نخستین شــهرک اســتخراج رمز ارز کشور توسط

تامینگرمایش شهرکگلخانه ای منطقه دامنهکه در

بخش خصوصی جان تازه ای به این صنعت خواهد

نزدیکی آن قراردارد استفاده شودکه این امرمیتواند

داد ،اضافهکرد :حمایت الزمه پیشبرد اهداف تولیدی،

در مصرف بهینه انرژی نقش بسزایی ایفا کند.
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مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری گفت :در شــبهای قدر ماه مبارک رمضان امســال
اهداکنندگان خون در اســتان به منظور کمک بــه بیماران نیازمند  ۵۹۹واحد خــون اهدا کردند.
حسین هاشمی با اشاره به افزایش  ۲۳درصدی اهدای خون در شبهای قدر در استان افزود :در
شبهای قدر  ۶۳۳نفر برای اهدای خون به مراکز بن ،بروجن و شهرکرد مراجعه کردند.وی اظهار
داشــت :از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون یکهزار و  ۶۱۵نفر برای اهدای خون به پایگاههای
خون گیری مراجعه کردند که از این تعداد یکهزار و  ۳۲۵نفر موفق به اهدای خون شدند.به گفته
وی ۶۷۲ ،نفر از این تعداد اهداکنندگان مستمر و  ۴۵نفر بانوان بودند.
سالگذشــته در مدت مشــابه یکهزار و  ۶۲۲نفر بود که از این تعداد یکهــزار و  ۴۰۷نفر موفق
به اهدای خون شــدند که از این تعداد  ۶۸۸نفر اهداکنندگان مســتمر و  ۶۱نفر بانوان بودند.وی
به کاهش ذخایر خونی اســتان در هفته گذشته اشــاره کرد و گفت :مردم نوع دوست استان در
شبهای قدر و در چند روز گذشته برای کمک به بیماران نیازمند به این پایگاهها مراجعه کردند و
هم اکنون وضعیت ذخایر خونی مناسب است .هاشــمی با اشاره به اینکه ۳۵۰بیمار تاالسمی در
استان ماهانه به دریافت یک تا ۲بار خون نیاز دارند،افزود:مردم نوع دوست استان برای اهدای
خون مراجعه کنند.

رییس آموزش و پرورش استثنایی
چهارمحال وبختیاری خبر داد:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
در
۲نیروگاه خورشیدی توسط بخش خصوصی

سنجش نوآموزان بدو ورود
به دبستان در ۱۴پایگاه

شهرکرد احداث میشود

رییــس آمــوزش و پــرورش اســتثنایی چهارمحال
وبختیاری گفت :سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان

عکس :؟؟؟

هاشــمی افزود :تعــداد مراجعهکنندگان بــه پایگاههای انتقــال خون در ماه مبــارک رمضان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:
بختیاری:
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و

و همچنین پیش دبســتانیها در  ۱۴پایگاه براســاس
زمان بندی انجام شــده و بــا رعایت شــیوه نامههای
بهداشــتی از اواســط خرداد انجام میشــود.خداکرم
حیدری افزود :سنجش نوآموزان براساس نوبتگیری
و ثبتنام دانشآموزان توســط مدیر مدرسه در سامانه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سنجش انجام میشــود که برای جلوگیری از ازدحام،
باید یکی از والدین همراه با فرزند خود در روز و ساعت

 ۹۳۲نفربه جمع حامیان ایتام و فرزندان محسنین پیوستند
مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت :از ابتدای امســال تاکنون  ۹۳۲نفر در داخل و
خارج از استان در سامانه اکرام ایتام و محسنین ثبتنام کردهاند .علی ملک پور افزود :کمکهای
خیران و نیکوکاران عالوهبر کاهش بخشی از مشکالت اقتصادی ایتام و فرزندان محسنین ،زمینه
تحصیل و خودکفایی آنهــا را در آینده فراهم میکند.ملک پور اضافه کــرد :نیکوکاران عالقهمند
به مشارکت در «طرح محسنین» و «اکرام ایتام» میتوانند با مراجعه به سایت mohsenin.ir
و  emdad.ir/ekramیا ادارات کمیته امداد در سطح اســتان در این طرح ثبتنام و با پرداخت
ماهیانه حداقل ۳۰هزار تومان سهمی در رشــد و بالندگی این خانوادهها داشته باشند.وی ادامه
داد :همچنین خیران و نیکوکاران میتوانند با ارســال پیامک با پیش شــماره استان « »۰۳۸به
شماره  ۳۰۰۰۳۳۳۳و مراجعه به سایت اکرام ،اســتان مورد نظر و فرزند مورد نظر را انتخاب کنند
و شناسه  ۱۶رقمی برای پرداخت کمک به ایتام دریافت کنند.ملک پور بابیان اینکه  ۵هزار فرزند
محسنین و یتیم استان در سامانه اکرام ایتام و فرزندان محسنین کمیته امداد ثبتنام شدهاند
که از این مجموع  ۱۶۰فرزند فاقد حامی مالی هستند ،گفت :فرزندان محسنین دارای سرپرست
هســتند ،اما پدر خانواده به رغم میل باطنیاش به دلیل کهولت سن ،بیماری و از کارافتادگی و یا
علل دیگر ،توان اداره زندگی را ندارد.

تعیین شده به پایگاههای سنجش مراجعه کنند.
وی پیشبینی کرد برای سال تحصیلی آینده نزدیک به
 ۳۱هزار نوآموز ابتدایی و پیشدبستانی در استان مورد
ســنجش بینایی ،شــنوایی ،آمادگی تحصیلی ،کنترل
موارد بهداشــتی از جمله قد ،وزن ،چاقی و الغری مورد
ســنجش قرار گیرند.حیدری گفت :در ابتدای ســال
تحصیلی جاری  ۱۲هزار دانشآموز بدو ورود به دبستان
مورد ســنجش قرار گرفتند که از این تعداد  ۸۸۸نفر به
مراکز تخصصی ارجاع داده شدند.
وی افزود :از این تعداد  ۵۱۸نفــر دیرآموز بودند۲۵۳ ،
نفر به مدارس عادی ارجاع داده شدند و  ۱۱۵نفر هم به
مدارس استثنایی ارجاع داده شدند.رییس آموزش و
پرورش اســتثنایی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان
کرد :سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا سنجش
پیش دبستانیها اجرا نشد.
حیدری بــه اجرای تســت جهــش تحصیلــی برای
دانشآموزان پایههای تحصیلی مختلف هم اشاره کرد

توزیع  ۸هزارو  ۵۰۰بسته غذایی درچهارمحال و بختیاری
مدیر کل ســتاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در چهارمحال و بختیاری گفت :در مرحله دوم
رزمایش همدلی و احسان  ۸هزار و  ۵۰۰بسته غذایی به ارزش  ۲۰میلیارد ریال توزیع شد .ابراهیم
صالح افزود :در مرحله نخست از رزمایش همدلی و احســان هم  ۸هزار و  ۵۰۰بسته غذایی بین
نیازمندان توزیع شد.
حجت االســام و المســلمین نکونام نماینده ،ولی فقیــه در چهارمحال و بختیــاری هم گفت:
همچنین از ابتدای طرح مقابله با کرونا هم  ۹۰هزار بسته معیشــتی به ارزش  ۱۲۰میلیارد تومان

و گفت :سه پایگاه ســنجش تست جهش تحصیلی در
استان پیشبینی شده است.
وی افــزود :هماکنــون  ۵۱فضــای آموزشــی ویــژه
دانشآموزان با نیازهای خاص (اســتثنایی) در استان
فعال اســت .دو هــزار و  ۸۴۰دانشآموز در اســتان با
نیازهای خاص هســتند که یک هزار و  ۲۶۰دانشآموز
نیازمند کمکهای ویژه و در مدارس استثنایی مشغول
تحصیل هستند.

شامل خشکبار و مواد پروتینی توزیع شد.وی افزود :تا پایان طرح مقابله با بیماری کرونا ،توزیع
کمک مومنانه هر  ۴۵روز یک بار اجرا میشود.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان خبر داد :

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری اظهارداشت:

در این زمینه ،برای احداث نیروگاه اقــدام کنند.وی ادامه داد :از جمله

تاکنون  2050کیلووات نیروگاه خورشیدی در سطح استان احداث شده

مزایای بهرهمندی از انرژیهای نو به ویژه انرژی خورشــیدی میتوان

که شامل 25نیروگاه در حد انشعاب ،یک مزرعه خورشیدی ،نصب 9

به کمک در تولید برق و افزایش زیر ســاختهای استان ،حفظ محیط

نیروگاه در سازمانها و ادارات و پنلهای خورشیدی خانگی (عشایر)

زیست و کاهش آلودگیها ،بهرهبرداری و نگهداری آسان نیروگاههای

است.مجید فرهزاد با اشاره به اقدامات و برنامههای سال جاری افزود:

خورشیدی ،سرمایهگذاری سودآور و اقتصادی و کاهش اتالف انرژی

در حال حاضر احداث دو نیروگاه خورشــیدی توسط بخش خصوصی

اشاره کرد.

در شهرستان شهرکرد به ظرفیت  1500مگاوات در دست اجراست و به

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان تصریح کرد :باتوجه به

صورت میانگین در احداث نیروگاههای خورشــیدی برای هر کیلووات

کاهش بارندگیها و بــه تناوب آن کاهش برق تولیــدی نیروگاههای

انرژی برق  10میلیون تومان هزینه میشود.

برقآبی ،اجرای طرحهای مدیریت مصرف برق در ستور کار این شرکت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری بیان داشت:

قرار گرفته که از آن جمله ارائه طرحهای تشویقی مدیریت مصرف ویژه

احداث  1650کیلووات نیروگاه خورشیدی ،برای سال جاری در سطح

تعرفههای خانگی ،کشاورزی ،صنعتی و...را میتوان نام برد.

استان پیشبینی شده و با بهرهوری از ظرفیت نیروگاههای خورشیدی

وی خاطرنشــان کرد :اشــاعه فرهنگ مدیریت مصرف با استفاده از

استان حدود  3میلیون کیلوات ساعت به ظرفیت تولید انرژی برق در

ظرفیت رسانهای و اطالعرسانی جامع کاهش بار مصارف ادارات ،خرید

طول سال ،افزوده میشود.فرهزاد عنوان داشت :باتوجه به مطالعات

انرژی از ظرفیــت دیزل ژنراتورها در ادارات و شــرکتهای خصوصی،

انجام شده استان چهارمحال و بختیاری از نظر تابش خورشید ،ارتفاع

شناسایی و جمعآوری انشعابات غیرمجاز ،شناسایی و برخورد قانونی

و موقعیت مناسب ،از نقاط مســتعد احداث نیروگاههای خورشیدی

با مراکز غیرمجاز اســتخراج ارز دیجیتال ،کاهش بار اصولی و منطقی

است و سرمایهگذاران میتوانند با توجه به وجود زیرساختهای الزم

روشنایی معابر است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تشریح کرد:

منع خريد و فروش اراضی شهركها و نواحی صنعتی در

جزئیات ممنوعیت تردد تعطیالت عید فطردر

سايتهای اينترنتی

چهارمحال

خريد و فروش اراضی شهر كها و نواحی صنعتی

گذاری در شــهرکها و نواحی صنعتی ،نسبت به

اســتاندار چهارمحال و بختیاری در جلســه ستاد

کرد :باید نظارت بر اصناف افزایــش یابد .به جای

چهارمحــال و بختیاری در ســايتهای اينترنتی

واگذاری حق بهره برداری اراضــی به آنان اقدام و

اســتانی مقابله با ویروس کرونا گفــت :با توجه به

تذکر و تشکیل پرونده ،جریمه نقدی برای متخلفان

ممنوع است.

پس از انجام تعهدات از ســوی طرفهای قرارداد،

نزدیک شدن به تعطیالت عید فطر ممنوعیت تردد

در نظر گرفته شــود و ســازمان صنعــت ،معدن و

مدیرعامــل شــهرکهای صنعتی اســتان گفت:

مشــتمل بر اخذ گواهی پایان کار ساختمانی ،اخذ

از تاریخ  21تا  25اردیبهشتماه در کل استان اعمال

تجارت متولی نظارت و برخــورد با اصناف متخلف

برخــی ســودجویان بــا اقدامــات غیرقانونــی

پروانه بهره برداری ،تسویه حساب مالی و پرداخت

خواهد شد و هرگونه مسافرت و تردد غیرضروری در

خواهد بود.وی اضافه کرد :برگزاری کنکور سراسری

وانتشــارآگهی فروش اراضی شــهرکها ونواحی

قیمت منطقهای ملک ،عرصه را به نام آنان انتقال

جادهها مشمول این ممنوعیت است و با متخلفان از

و امتحانات پایههای دوازدهم ،نهم و ششــم طبق

صنعتــی درســایتهای اینترنتی روندســرمایه

قطعی میکند.

سوی نیروی انتظامی برخورد میشود.اقبال عباسی

مصوبه ســتاد ملی کرونا به صــورت حضوری بوده

گذاری حقیقی را مختل کرده اند که منجر به منتفع

وی گفت:اراضــی شــهرک هــای صنعتــی

ادامه داد :کلیه مراکز گردشگری و تفرجگاه در این

و چنانچه افــرادی با تحریک دیگــران قصد ایجاد

شــدن دالالن زمین و ســوداگران و تحقق جرائم

بــه هیــچ عنــوان قابلیــت خریــد و فــروش

ایام تعطیــل و ارائه هرگونه خدمات به مســافران

بینظمــی دارند ،اگــر دانشآموز هســتند باید از

اقتصادی همچون کالهبــرداری و انتقال مال غیر

را ندارنــد و بــرای فعا لیــت هــای تولیــدی

تخلف است.وی خاطرنشان کرد :حضور کارکنان در

سوی آموزشوپروش برخورد قاطع صورت پذیرد

دستگاههای خدماتی به صورت یکسوم و در سایر

و اگر دانشآموز نبوده و قصد تحریک دارند باید از

دستگاهها نصف خواهد بود به استثنای فرمانداری،

سوی دستگاههای امنیتی مورد تعقیب قرار گیرند.

بخشــداری و کمیتههــای تخصصی کــه در زمینه

اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش

انتخابات پیش رو فعالیت دارند.عباســی تصریح

رعایت موارد بهداشتی از ســوی مردم استان بیان

شده است.

واگذار می شوند.

حمیدرضا فالح افزود:شرکت شهرکهای صنعتی

فالح تصریح کرد:همشــهریان درصورت مشاهده

اســتانها با انعقاد قــرارداد حق بهره بــرداری از

اقدامات غیرقانونی ســودجویان درســایتهای

زمین ،اعیانی و تاسیســات با متقاضیان سرمایه

اینترنتــی و همچنیــن در شــهرکها و نواحــی

فقدان سندمالکیت
 ۲/54طبق تقاضای وارده شماره  400۲۶0۸مورخ  1400/1/۲9و با ستناد ۲برگ
استشهادیه مصدق پیوست که امضای شهود رســما گواهی گردیده آقای احمد
طالبیان فرزند جواد مدعی اســت سند مالکیت ششــدانگ قطعه زمین مزروعی
مشــهور به چهار قفیزی باغچه شــاه پالک  3/509واقع در بخش  4حوزه ثبتی
کاشــان با حق مجرا از زمین  5۲0که در صفحه  ۲95دفتر  4امالک ذیل شماره
 43۶به نامش ثبت و ســند مالکیت صادر و تســلیم گردیده و به علت جابجائی
مفقود و تا کنون پیدا نگردیــده لذاطبق تبصره امــاده  1۲0اصالحی آئین نامه
ثبت مراتب آگهی :تاهر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مذکور باوجود
سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشــار این آگهی لغایت 0اروز به این اداره
مراجعه واعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت وسند معامله تسلیم
نماید تامراتب صورت مجلس واصل سند به ارائه کننده مستردگردد .بدیهی است
چنانچه ظرف مهلت مقرراعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند
ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .م الف
 1132274 :مهدی اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان
فقدان سند مالکیت
 ۲/55شماره نامه 1400/0۲/13-1400۸5۶0۲015000551 :نظر به اینکه آقای
حســن عطائی کچوئی فرزند جعفر به استناد  ۲برگ استشهادیه محلی که هویت
و امضاء شهود رسما گواهی شده ،مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکباب
خانه پالک  1۶17فرعی از  -354اصلی واقع در کچوئیــه لنجان بخش  9ثبت
اصفهان که به نام وی ،ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی  ۸3۸۸00صادر و تسلیم
گردیده و معامله دیگری انجام نشده و به علت جابجایی مفقود شده است لذا چون
نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده ،طبق ماده  1۲0اصالحی آئین
نامه قانون ثبت ،مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به
ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تایخ انتشار این آگهی تا
 10روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا با مدارک مثبت تسلیم

صنعتی کشــور میتواننــد گزارش ســوء جریان
مربوطه را به ســامانه پاســخگویی به شــکایات
ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای
صنعتــی ایــران در نشــانی www.isipo.
 irیــا دورنــگار مدیریــت حراســت به شــماره
 ۸۸۷۷۰۷۹۹ارسال کنند.

نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت اعتراض ،اصل
سند یا سند معامله ارائه نشــود ،اداره ثبت ،المثنای سند مالکیت را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد .م الف 1131646 :مصطفی شمسی
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین شهر ( لنجان )
مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)
 ۲ /5۶شــماره آگهــی 14000390۲003000037 :شــماره پرونــده:
 139۶0400۲00۲0000۲3آگهــی مزایده پرونده اجرائی به شــماره بایگانی
 9۶00393تمامیت سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب واحد مسکونی به
پالک ثبتــی  9۶4فرعی از  34اصلــی واقع در بخش  1۸اصفهان به مســاحت
 140/۶۲متر مربع واقع در زیرزمیــن به آدرس :اصفهان -جــاده نائین -پایانه
شرق -روستای جیالن آباد قهاب -کوچه شهید رجایی( )4به شماره پالک ۶35
و کدپســتی  ۸1۶5159۶70-۶9که سند مالکیت آن با شــماره چاپی 35703۶
شماره دفتر  59صفحه  439ذیل ثبت  13۶10ثبت و صادر شده است با حدود و
مشخصات :شــماالً :بطول  ۶/۶۲متر دیواریست به کوچه ،شرقاً :به طول ۲۲/51
متر دیواریست به پالک  34باقیمانده ،جنوباً :بطول  ۶/۲۶متر درب و دیواریست
به کوچه ،غرباً :به طول  ۲۲/4۶متر دیواریســت به پالک  34باقیمانده طبق نظر
کارشناس رسمی پالک مذکور  140/5متر مربع عرصه و اعیانی آن حدودا ً ۲00
متر مربع با کاربری مسکونی با قدمت حدود  15سال در دو طبقه با اسکلت دیوار
باالبر -سقف تیرچه بلوک -بنده ســفید کاری و قسمتی ســرامیک -در طبقه
همکف دیوارها تمام ًا کاغذ دیواری می باشد  -کف موزاییک -نما دو طرف خود
آخر سفتکاری است -دربهای ورودی و پنجره ها فلزی -سرویس بهداشتی کاشی
و سرامیک -کف حیاط موزائیک -دستگاه پله قســمتی سرامیک سفید کاری و
نرده های آهنی -گرمایش بخاری -ســرمایش کولــر دارد  ۲کنتور برق -گاز
مشترک -آب مشترک و بدون فاضالب -آشپزخانه با سنگ و سرامیک بصورت
اپن و دارای آبگرمکن می باشــد؛ ملکی بتول احمدی فرزند محمود که در قبال
طلب خانم طاهره عباســی فیروزآبادی بابت مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره

 11۶7۶مورخ  ۸۸/03/0۶دفترخانه ازدواج شماره  171اصفهان توقیف گردیده
از ساعت  9الی  1۲روز چهارشنبه مورخ  1400/03/05در شعبه اول اداره اجرای
اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان ،خیابان جی خ  7تیر نبش میدان هفت تیر
شعبه مهریه از طریق مزایده به فروش می رســد .مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد
و دویســت میلیون ریال ( 1/۲00/000/000ریال) شــروع و به هر کس خریدار
باشد به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا ً فروخته می شود .این آگهی یک مرتبه
در روزنامه زاینده رود در تاریخ 1400/0۲/۲0چاپ و منتشر می گردد و در صورت
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد .توضیح ًا جهت شرکت در جلسه
مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت
اسناد و امالک اصفهان و شناســه واریز (دریافت از حسابداری اداره اجرای اسناد
رسمی اصفهان) بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه
کارت شناسایی معتبر الزامی اســت .برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و
در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند،
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .ضمن ًا چنانچه
روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت
و مکان مقرر برگزار خواهد شد .م الف 1132474 :زهرا یعقوبی رئیس اداره
اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزایده اتومبیل
 ۲ /57شــماره آگهــی 14000390۲00300003۶ :شــماره پرونــده:
 139۶0400۲00۲0000۲3آگهــی مزایــده خودرو پرونده اجرائی به شــماره
بایگانی  9۶00393یک دستگاه سواری پراید سیستم جی تی ایکس مدل 13۸9
رنگ سفید به شماره موتور  33۸5473و شــماره شاسی  141۲۲۸9447991به
شماره انتظامی  ۲7۶-13د  57به آدرس( :پارکینگ صداقت) می باشد که طبق
نظر کارشناس رســمی دادگســتری خودروی مذکور گلگیرهای چپ و راست
جلوی آن در اثر تصادف خسارت دیده سقف آن در اثر افتادن جسم سنگین روی

داشــت :از همه دســتگاههایی که در زمینه کمک
مومنانه و حمایت از اقشار آسیبپذیر فعالیت دارند
خواهشمندیم در کنار بســته ارزاق ،لوازم بهداشتی
همچون ماسک را نیز در اختیار نیازمندان قرار داده
و برای خرید و توزیع ماســک مجموعه استانداری
مبلغ  100میلیون تومان را کمک خواهد کرد.

آن فرو رفتگی پیدا کرده اســت رنگ آن در اثر قرار گرفتن در معرض آفتاب کم
رنگ شده است الستیک جلوی چپ آن پنچر می باشــد و روی رینگ فرسوده
شده سایر الستیکها نیز فرسوده حدود  ۲0درصد ســالم است در مجموع نسبت
به مدل آن  13۸9وضعیت متوسط دارد سایر قســمتهای خودرو از نظر شیشه ها
سالم و آیینه بغل سالم -بدنه و عقب خودرو ســالم ،متعلق به علیرضا احمدی با
قیومیت بتول رنجبر خیادانی ،که بموجب ســند نکاحیه 13۸۸/03/0۶-11۶7۶
دفترخانه ازدواج  171شهر خوراسگان استان اصفهان در قبال طلب خانم طاهره
عباســی فیروزآبادی و حقوق دولتی ( 5درصــد) متعلقه به موجــب کد امنیتی
 ۸431۲/۶۸4979۶1مورخ  99/0۶/0۲پلیــس راهور اصفهان توقیف گردیده از
ساعت  9الی  1۲روز چهارشنبه مورخ  1400/03/05اداره اول اجرای اسناد رسمی
اصفهان واقع در اصفهان ،خیابان جی تاالر میدان هفت تیر شــعبه مهریه اداره
اجرای اسناد رســمی اصفهان از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ
پایه  550/000/000ریال (پنجاه و پنج میلیون تومان) شروع و به هر کس خریدار
باشد به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا ً فروخته می شود .این آگهی یک مرتبه
در روزنامه زاینده رود در تاریخ 1400/0۲/۲0چاپ و منتشر می گردد و در صورت
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد .توضیح ًا جهت شرکت در جلسه
مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت
اسناد و امالک اصفهان و شناســه واریز (دریافت از حسابداری اداره اجرای اسناد
رسمی اصفهان) بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه
کارت شناسایی معتبر الزامی اســت .برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و
در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند،
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .ضمن ًا چنانچه
روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت
و مکان مقرر برگزار خواهد شد .م الف 1132476 :زهرا یعقوبی رئیس اداره
اجرای اسناد رسمی اصفهان

جامعه

بامسئولان

دوشنبه  20اردیبهشت  27 / 1400رمضان  10 / 1442می  / 2021شماره 3248

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

۱۸شهراصفهان دروضعیت نارنجی کرونا قراردارند
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت ۱۸ :شهرســتان اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا

واکسیناسیون  ۱۵هزاربیمارخاص دراصفهان به زودی انجام خواهد شد؛

قرار دارنــد.آرش نجیمی با اشــاره آخرین وضعیت رنگ بندی شهرســتانهای اســتان اصفهان

خبرخوش برای بیماران خاص

در زمینه شــیوع کرونا اظهار داشــت :بر
اســاس آخرین اعالم وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی 18 ،شهرستان
اصفهان در وضعیــت نارنجی کرونا قرار
ام آ که شرایط تزریق واکسن را داشتند به طور کامل واکسینه شدند،
البته ممکن اســت تعدادی به خاطر تزریق خــون ،تب ،عفونت فعال
و یا مشکالت دیگر هنوز واکسینه نشــده باشند که در همین چند روز
لکه گیری واکسیناســیون انجام می شــود.مظاهری با اعالم اینکه
واکسیناسیون بیماران ام اس ،ســرطان و پیوند درحال انجام است،
اظهار کرد :از هفته آینده واکسیناسیون بیماران مبتال به نقص سیستم
ایمنی اولیه و اوتیســم باالی  ۱۸ســال را شــروع می کنیم .بیماران
دیابتی ،قلبی و سایر بیماری های زمینه ای ،واکسیناسیون مطابق با
دستورالعمل های وزارت بهداشــت و طبق برنامه زمان بندی و تعداد
واکســنی که تخصیص می یابد در مــاه های آینده توســط معاونت
بهداشتی انجام خواهد شد.
هر چند تالش ها برای تسریع واکسیناســیون بیماران خاص انجام
شــده ؛ اما نگرانی بیشــتر این افراد از عوارض واکسن به دلیل نقص
ایمنی همچنان باقی اســت .اخیرا انجمن بیماران تاالسمی نسبت به
تزریق نوع خاصی از واکسن به این گروه از بیماران معترض بوده است.
دبیر انجمن تاالســمی ،با اشــاره به نگرانی ها در مورد تزریق واکسن
چینی به تاالسمی ها گفته بود بهطور منطقی توضیح داده شود که چرا
تزریق واکسن برای بیماران خاص که یکی از آسیبپذیرترین گروهها
به شــمار میروند متوقف یا فقط نوع خاصی واکسن برای آنها درنظر

پس از طی شدن مراحل واکسیناسیون

پریسا سعادت

سالمندان باالی هشــتاد سال در استان

اصفهان حاال نوبت به بیماران خاص رســیده کــه در صف اول نوبت
واکســن کرونا قرار بگیرند .افــرادی که به واســطه محدودیت ها و
مریضی خود در بیش از یک سال اخیر سخت ترین دوران را گذرانده
اند .
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت درباره
وضعیت واکسیناسیون بیماران خاص و نادر علیه بیماری کرونا ،گفت:
بر اساس سند ملی واکسیناسیون بیماران نادر در فاز  ۲/۲قرار داشتند
و بعد از ســالمندان باید پوشــش واکسیناســیون برای شان انجام
میشد ،اما با رایزنیها و ادلهای که به کمیته فنی منتقل شد ،قرار شد
که درصدی از هر محموله واکســنی که در کشور توزیع میشود ،برای
این بیماران اختصاص یابد که از همان اواخر اسفند سال گذشته این
تخصیصها اتفاق افتاد و به تدریج در حال واکسیناسیون هستیم.
مهدی شــادنوش تاکید کرد :موعد واکسیناســیون بــرای بیماران
به صورت پیامک اطالعرســانی شــده و روز ،ســاعت و محل انجام

واکسیناســیون به آنها اعالم میشــود و میتواننــد مراجعه کرده و
واکسنشــان را دریافت کنند .پیامــک برای هر فــردی که میرود،
مختص همان فرد است.
در ماههای گذشــته شــاهد بودیم که وقتــی پیامک بــرای بیماری
ارسال می شــد ،به ســایر افراد هم اطالع میدادند که در فالن مرکز
واکسیناسیون انجام میشود.
در حالی که فقط واکســن همان شــخص آن روز و در آن مرکز آماده
تزریق اســت .در اصفهان هم بیماران خاص بر اساس نوبت بندی و
زمان در نظر گرفته شده واکسن خواهند زد .رییس اداره بیماریهای
معاونــت درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان در ایــن زمینه
گفت :باتوجــه به اینکه تعــداد بیماران خاص زیاد اســت ،مجبوریم
واکسیناسیون بیماران را براساس اولویت و زمان بندی انجام دهیم تا
از تجمع بیماران جلوگیری شود.
شــهربانو مظاهری با یادآوری اینکه واکسیناســیون بیماران خاص
باالی  ۱۸سال در استان اصفهان از ابتدای اردیبهشت آغاز شد ،ادامه
داد :بیماران دیالیزی ،هموفیلی و تاالسمی ،ام پی اس ،ای بی ،اس

گرفته شده است؛ «فضای مبهم و همچنین بیپاسخ ماندن سواالت
مردم یکی از دالیل بیاعتمادی آنها به تزریق واکســن اســت .ضمن
اینکه بقیه بیماران خاص هم وضعیت مشابهی مانند بیماران تاالسمی
دارند .برای تزریق بیمــاران خاص در تهران هنوز هیــچ برنامهریزی
درستی انجام نشده.
بیماران تاالسمی بهویژه در دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید
بهشتی هنوز در نوبت تزریق واکسن قرار دارند».
در این میان اما بهنظر میرسد وضعیت بیماران مبتال به بیماریهای
کلیوی از ســایر بیماران خاص بهتر اســت ،بهطوریکه اعظم پناهی،
مدیر انجمن بیماران کلیوی در مورد تزریق واکسن کرونا به این بیماران
میگوید« :تعامل خوبی بین انجمن و معاونت درمان وزارت بهداشت
وجود دارد ،تا جایی که بیماران زمانیکه بــرای انجام دیالیز مراجعه
میکنند ،تیم واکسیناســیون هم میآیند و همانجا برای شان تزریق
انجام میدهند.
البته به بیماران پیوندی از قبل اعالم میکنند که هر شــخص باید در
کدام مرکز واکسینه شود .این کار در تهران و شهرستانها در کنار تزریق
دوز دوم در حال انجام است ،اما هنوز به پایان نرسیده است».

خبر روز

اخبار
توقیف  ۱۲۷میلیارد کاالی قاچاق دراصفهان
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان داشت :در راســتای اجرای منویات مقام معظم
رهبری در خصوص رفع موانع تولید و حمایت از تولیــد کنندگان داخلی طرح مبارزه با قاچاق کاال
با اولویت کا الهای گمرکی و ترانزیتی در دســتور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی
انتظامی استان اصفهان قرار گرفت .سرهنگ محمدرضا هاشمی فر افزود :ماموران در این طرح
که به مدت  ۲روز انجام شــد حین کنترل و رصد هوشــمندانه خودروهای عبوری در محورهای
مواصالتی استان به  ۳دســتگاه کامیون و  ۱۱خودروی شوتی مشکوک و در بازرسی دقیق صورت
گرفته از آنها انواع کا الهای خارجی قاچاق را کشــف کردند.جانشــین فرمانده انتظامی استان
اصفهان ،محمولههای مکشــوفه در این طرح را شــامل روغن خوراکی ،انواع ابزار آالت صنعتی،
دســتگاههای اســتخراج ارز دیجیتال ،انواع لوازم یدکی خودرو ،پوشــاک ،کیف و کفش ،لوازم
جانبی تلفن همراه ،تجهیزات رایانه ای ،لوازم آرایشــی و بهداشــتی ،تجهیزات پزشکی ،سیگار و
لوازم خانگی عنوان کرد.
سرهنگ محمدرضا هاشمی فر در ادامه از کشف  ۱۶۳کیلو مواد افیونی در یک عملیات پلیسی خبر
داد و بیان داشت :ماموران یگان تکاوری فرماندهی انتظامی استان اصفهان حین کنترل و رصد
هوشــمندانه خودروهای عبوری در محور مواصالتی جنوب استان به  ۲دستگاه خودروی سواری
پژو  ۴۰۵و پژو پارس مشکوک و آنها را متوقف کردند.وی افزود :ماموران پس از هماهنگیهای
الزم از خودروهای مذکور بازدید کردند که در نتیجه این عملیــات از خودروی پژو  ۹۰ ،۴۰۵کیلو و
از خودروی پژو پارس  ۷۳کیلو تریاک کشف شد.جانشــین فرمانده انتظامی استان اصفهان با
بیان اینکه در این عملیات در مجموع  ۱۶۳کیلو تریاک کشف شده است از دستگیری  ۳سوداگر
مرگ خبر داد و گفت :قاچاقچیــان این مقدار مواد افیونی را از مرزهای جنوب شــرقی بارگیری
کرده و قصد انتقال آن به مرکز کشور را داشــتند که با اقدام هوشمندانه ماموران پلیس استان در
نقشه خود ناکام شدند.

دستگیری قاچاقچیان هروئین درخمینی شهر
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با
اشرافیت و هوشمندی خود از فعالیت گســترده دو نفر در زمینه قاچاق و توزیع مواد مخدر مطلع
و بالفاصله رســیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند .ســرهنگ غالمرضا براتی افزود:
ماموران پس از یک سری تحقیقات گسترده پلیسی مخفیگاه متهمان را شناسایی و با هماهنگی
مقام قضایی آنها را در یک اقدام ضربتی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه شان یک کیلو هروئین
را کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر با اشاره به تحویل متهمان دستگیر شده
به مرجع قضایی گفت :از شــهروندان میخواهیم در صورت مشــاهده موارد مشکوک و فعالیت
ســوداگران مرگ مراتب را با مرکز فوریتهای پلیســی  ۱۱۰در میان بگذارند تا با این گونه افراد
برخورد قانونی شود.

استخراج ارزدیجیتال درانباری متروکه
فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان بیان داشت :ماموران انتظامی شهرستان فالورجان در پی
کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال دریک
انبار متروکه واقع در حاشیه شهر فالورجان موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
سرهنگ ایرج کاکاوند افزود :ماموران پس از کسب اطالعات الزم طی هماهنگی با مقام قضایی
از محل مذکور بازدید کردند و در نتیجه این عملیات  ۲۹دستگاه ماینر قاچاق که به صورت مخفیانه
راه اندازی شده بود را کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان با بیان اینکه کارشناسان
ارزش ریالی این دستگاهها را  ۲میلیارد و  ۹۰۰میلیون ریال برآورد کردند ،گفت :در این رابطه یک
فرد متخلف دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی
استان اصفهان :

جریمه تردد بین
شهرستان های استان
اصفهان چقدراست؟

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان
اصفهان با اشــاره به اینکه ســفر در عید

گرفته اســت.وی افزود :بر این اساس
در حال حاضر شهرستا نهای اصفهان،
اردســتان ،آران و بیدگل ،تیران و کرون،
چادگان ،خمینی شهر ،خوانسار ،سمیرم،
شــاهین شــهر ،فریدن ،فریدونشهر،
فالورجــان ،گلپایگان ،لنجــان ،مبارکه،
نائین ،نجفآباد و نطنزدروضعیت نارنجیکرونا قراردارند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
با بیان اینکه سه شهرستان اصفهان نیزدروضعیت قرمزکرونا قراردارند،گفت :شهرستانهایکاشان،
دهاقان و شــهرضا همچنان وضعیت قرمز کرونا را دارند.وی با بیان اینکه وضعیت شیوع کرونا در
شهرستانهای برخوار ،خورو بیابانک و بویین میاندشت نیززرد است ،تصریحکرد :همچنان دراستان
اصفهان هیچ شهرستانی در وضعیت آبی کرونا ثبت نشده است.

شناسایی  ۹۰کانون بیماری سالک
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه تاکنون ۹۰کانون بیماری سالک دراستان شناسایی
شده است ،گفت :درمورد مبارزه با سن گندم و ســن غالت از اول فروردین تاکنون  ۴۰هزار هکتارمبارزه با
آفات انجام شده است.منصور شیشه فروش اظهار کرد :خشکسالی و کم بارشی در بعضی از نقاط استان
شرایط را برای بروزبیماری سالک ایجادکرده است ازجمله درمناطق شرق اصفهان و شهرستانهایی مانند،
برخوار ،اردستان ،نطنز و بادرود ،کاشان و آران و بیدگل سالهای مختلفی با مسئله سالک مواجه بودیم.
وی افزود :تاکنون  ۹۰کانون بیماری سالک در استان شناسایی شده که از اسفند سال گذشته برنامههای
پیشگیری تحت عنوان کنترل کانونهای سالک با محوریت شبکههای بهداشت و درمان به اجرا درآمده
که درمحورهای اطالعرسانی عمومی ،آموزشگروههای هدف ،استفاده ازلوازم و تجهیزات حفاظتی انجام
میشود.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه وجود موشهای صحرایی درمناطق
کویری باعث انتقال این بیماری است ،تصریحکرد :النهکوبی موش به عنوان مخزن بیماری درشش هزار
هکتاردرمناطقکویری با همکاری مرکزبهداشت و شهرداریها انجام میشود .همچنین بهسازی محیط
یکی از روشهای دیگر است که به همه شهرداریها و جهاد کشــاورزی ابالغ شده تا نسبت به بهسازی و
پاکسازی محیط و با جمعآوری نخالهها و پسماندها ازافزایش موشها جلوگیریکنند.

استقبال خوب اصفهانی ها ازتزریق واکسن ایران و کوبا
دوازدهمین روز اجرای مرحله سوم کار آزمایی بالینی واکسن ایران و کوبا در اصفهان با استقال خوب
داوطلبان همراه بوده است.مدیر اجرایی مرحله ســوم کارآزمایی بالینی واکسن ایران و کوبا گفت:
اصفهان یکی از ۷استان شرکتکننده دراین طرح ملی استکه سهم  ۳هزارنفری دارد.مهدی فارسی
افزود :تاکنون بیش از  ۵هزار نفر در اصفهان برای داوطلب شــدن این طرح ملی ثبت نام کرده اند.
وی گفت :البته تاکنون عارضه جدی از سوی داوطلبان گزارش نشده است.کنار همه اینها این روزها
واکسیناسیون گروه های پرخطر هم سرعت بیشتری گرفته ؛ اما آنچه که مهم به نظر می رسد برای
حفظ و بهبود شرایط همه ملزم به رعایت شیوه نامه های بهداشتی هستیم.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان خبر داد:

جذب بیش ازهزارتبعه بی سواد درنهضت سوادآموزی
معاون سوادآموزی ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهانگفت :ارائه آموزشها دربحرانکرونا به صورت غیرحضوری و مجازی ،نیمه حضوری و حضوری برگزارشده است
و سالگذشته شش هزارو  ۴۴۰نفربیسواد وکمسواد جذب نهضت سوادآموزی شدندکه ازاین تعداد حدود هزارو  ۱۰۰نفراتباع خارجه هستند.نسرین باباپورخاطرنشان
کرد :در حال حاضر ۱۶مرکز یادگیری محلی در استان فعالیت میکنند و طرح ســوادآموزی اتباع خارجی به منظور ارتقای شاخص باسوادی و آموزش سواد به مهاجران
مقیم ایران برای تقویت و ترویج فرهنگ اسالمی و توانمندسازی مهاجرین خارجی با اولویت اتباع کشور افغانستان در جهت بهبود زندگی فردی و اجتماعی شکل گرفته
است.باباپور ،اظهارکرد :طرح سوادآموزی زندانها از دیگرطرحهایی استکه با هدف آموزش سواد پایه و مهارتهای اساسی زندگی به زندانیان بیسواد وکمسواد ارائه
میشود و با مشارکت سازمان زندانها این طرح دراستان درحال اجراست.وی درباره نرخ بیسوادی و آماربیسوادان استان تصریحکرد :سالگذشته شش هزارو ۴۴۰
نفربیسواد وکمسواد جذب شدهاندکه ازاین آمارحدود هزارو  ۱۰۰نفراتباع خارجه هستند.باباپوردرخصوص وضعیت ارائه آموزشهای نهضت سوادآموزی درپاندمیکرونا،
اظهارکرد :ارائه آموزشها با توجه به وضعیت قرمز ،نارنجی ،زرد و آبی مناطق دربحرانکرونا به صورت غیرحضوری و مجازی ،نیمه حضوری و حضوری برگزارشده است.

فطر ممنوع است ،گفت :محدودیتهای
کرونایی تمدید شده و هر گونه تردد بین

 ۱۰۰هزار دانشآموز در امتحانات نهایی امسال در استان شرکت می کنند :

شهرستانهای اســتان ممنوع و مشمول

علم بهتراست یا ثروت ؟!

جریمه یک میلیون تومانــی و  ۵۰۰هزار
تومانی است.
ســرهنگ محمدرضا محمدی اظهار کرد:
برابر مصوبات ستاد ملی و استانی مقابله
با بیماری کرونا محدودیتهای ترافیکی
در شهرهای قرمز و نارنجی برای یک هفته
دیگر تمدید شد.
وی افزود :بر اســاس ایــن مصوبه تردد
خودروهــا بیــن شــهرهای نارنجــی به
نارنجی ،قرمز به قرمز ،قرمــز به نارنجی
و بالعکــس و حتی تــردد از شــهرهای
نارنجی و قرمز به شــهرهای زرد و سفید
ممنوع است و رانندگان در صورت تخلف
با جریمههای یــک میلیون تومانی و ۵۰۰
هزار تومانی مواجه خواهند شد.
رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی
اســتان اصفهان گفت :مصوبات از اوایل
جلسات ســتاد بر اســاس همین قانون
بــوده و در حــال حاضــر هــم وضعیت

رییس اداره آموزش متوســطه ،آموزش و پرورش
اصفهان با اشــاره بــه افزایش تعــداد حوزههای
امتحانــات نهایی گفت :امســال حــدود  ۱۰۰هزار
دانشآمــوز در حوزههــای نهایــی اســتان برای
امتحانات نهایی حضور دارند کــه در پایه دوازدهم
قریب بــه  ۳۵هــزار و در پایه نهم حــدود  ۶۵هزار
دانشآموز در کل اســتان اصفهــان امتحان نهایی
میدهند.حســین نادیــان  ،تصریــح کــرد :برای
رعایت فاصله اجتماعی دانشآموزان در امتحانات
تعداد حوزههــای امتحانی اســتان افزایش پیدا

عکس روز

شهرســتان اصفهان نارنجی است و تردد
خودروهای پالک بومی شهرســتانهای

نابودی بیش
از ۱۰۰۰اصله
تاغ درسجزی

این اســت که شــهروندان این شــرایط

بیــش از  ۱۰۰۰اصلــه

اســتان بــه شهرســتان اصفهــان
ممنوع است.
وی بــا بیــان اینکــه در ایام عیــد فطر
ســفر ممنوع اســت ،افــزود :توصیه ما
بــه نســبت مطلــوب کــه با همــکاری
خودشــان و تــاش بســیار کادر درمان
به دســت آمــده را بــه شــرایط بحرانی
بازنگردانند و از ســفر در ایــام عید فطر
خودداری کنند.

درخت تاغی که ســد راه
ریزگردهــای نفس گیر
شرق اصفهان است  ،زیر
چرخ بی تدبیری از ریشه
کنده شد.

کرده است و همان طور که امتحانات سال گذشته

است که خانواده به فرزند خود هشدار دهند بعد از

بدون مشکل برگزار شــد امسال هم حفظ سالمت

خروج از مدرسه ،در کوچه و خیابان و محیط بیرون

دانشآمــوزان و رعایت پروتکلهای بهداشــتی و

در رعایت فاصله اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی

حضور مراقبان ســامت در جلســه امتحان نهایی

توجه الزم را داشته باشــند و بعد از امتحان دادن با

اولویت اصلی کار آموزش و پرورش است.وی ادامه

نظارت دقیق خودشان فرزند را به خانه ببرند.رییس

داد :به خانوادههایی که نگران این موضوع هستند،

اداره آمــوزش دوره اول و دوم متوســطه ،آموزش

پیشنهاد دادیم که خودشان یک روز قبل از امتحان

و پرورش اصفهان درباره اینکــه بعضی خانوادهها

نهایی فرزندشان به مدرســه و محل حوزه امتحان

تاکید برغیرحضوری بودن برگزاری امتحانات دارند،

او بیایند و از نزدیک محل و نحــوه فاصلهگذاری و

گفت :در صورت غیرحضوری بودن امتحانات به طور

تهویه هوا را بازدید کنند تا به اطمینان برسند.نادیان

ناخواسته عدهای از دانشآموزان با تقلب در فضای

در خصوص اینکه هر فردی در محیط بیرون احتمال

مجازی و استفاده ازکمک دیگران معدلهای باالیی

دارد ناقل ویروس کرونا باشــد ،خاطرنشــان کرد:

کســب میکنند و این نوع امتحان عادالنه نیست

توجه به حفظ سالمت دانشآموز در محیط مدرسه

و دانشآموزانی که شایســتگی ورود به یک رشته

وظیفه آموزش و پرورش است ،از سوی دیگر الزم

تحصیلی را دارند این فرصت را از دست میدهند.

مستطیلسبز
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پاس  ۵۰متری مدافع اراکیها  ۳امتیازداشت
مدافع آلومینیوم در روز تولدش پایهگذار برد ارزشــمند این تیم مقابل صنعت نفت شــد.پیروزی

امیدهای از دست رفته المپیک؛

خارج از خانه آلومینیوم برابر صنعت نفت آبادان در شــرایطی به دســت آمد کــه تکگل این تیم
یکی از زیباترین گلهای هفته شــد؛ نه

سرنوشت عجیب و غریب مدال آوران ریو

فقط بهخاطر ضربه آخــر ،بلکه به دلیل
پاس زیبایی که قبل از این گل توســط
مدافــع اراکیهــا و از زمین خــودی تا
پشت محوطه جریمه حریف فرستاده
شد.امیرمحمد هوشمند که ابتدای فصل
به آلومینیوم آمد و یکی ازپدیدههای این
تیم بود ،پس از به ثمر رســاندن گل سه
امتیازی مقابل مس رفسنجان ،در دیدار
شنبه شب برابر صنعت نفت آبادان هم
پایهگذار تک گل تیمش شد و پاس زیبای او از سمت راست خط دفاعی به پشت محوطه جریمه را
پاکدل تبدیل به گل کرد.این مدافع جوان که در دیدار با صنعت نفت زوج شاهین توکلی را در کنارش
نداشت و همراه با رامتین سلیمانزاده در پســت دفاع میانی بازی میکرد ،در بسته ماندن دروازه
تیمش نیز نقش موثری داشت و کار منســجمی که در خط دفاعی داشتند ،موجب شد تا تیمش
کلینشیت کند.هوشمند در شــرایطی بازی خوبی مقابل صنعت نفت داشت که در همین روز وارد

باورنکردنی استکه بگوییم ازمیان این  8نفرفقط حسن
یزدانی توانسته مجوز ورود به المپیک توکیو را کسب کند

و شاید در روزهای آینده سهراب مرادی نیز این سهمیه را
به دست بیاورد

 ۲۱سالگی شــد و اعضای تیم آلومینیوم اراک نیز پس از پایان مسابقه و در محل اردوی تیم ،برای
او جشن تولد گرفتند.

آقای وفادارکه به استقالل و پرسپولیس «نه» گفت
سرخابیها به بازیکن سابق سایپا چند بار پیشنهاد دادند .ابراهیم صادقی  17سال برای سایپا بازی
کرد .در این سال ها او پیشنهاداتی از استقالل و پرسپولیس داشت ولی با همه آنها مخالفت کرد.
او در پاسخ به این سوال که چرا کال در سایپا ماند و به تیم های بزرگ پایتخت نرفت می گوید« :به
تمام لحظاتی که در این باشگاه داشتم افتخار می کنم .خوشــحالم که نماد وفاداری سایپا شدم.
این یادگار خوبی برایم است .مهم تر از بردها و شکست ها به نظرم میراثی است که در یک باشگاه
می گذاری .حس خوبی دارم .همیشــه از من به عنوان بازیکن با اخالق و وفادار یاد می کنند .طی
 17سالی که در سایپا بودم پیشنهاداتی از استقالل و پرسپولیس داشتم .خب خودم پرسپولیسی
بودم چون سه سال برای تیم جوانان این باشــگاه هم بازی کردم ولی از روزی که به سایپا رفتم به
لباس این تیم تعصب داشتم».

سمیه مصور

کیانوش رستمی ،ســهراب مرادی ،حسن

اوت کرد و همین روند به از دســت رفتن شانس حضورش در المپیک

فرنگی به یک باره از سال گذشته توسط محمد بنا کنار گذاشته شد و در

یزدانی(طال) ،کمیل قاسمی(نقره) ،سعید

انجامید .حاال او باید المپیک توکیو را از خانه تماشا کند؛ در حالی که می

کمال تعجب شانســی برای حضور در المپیک پیدا نکرد .عبدولی که در

توانست یکی از شانس های مسلم مدال ایران باشد.

المپیک لندن با اشتباه داوران به مدال نرســید و در ریو برنز گرفت ،می

عبدولی ،قاسم رضایی ،حسن رحیمی وکیمیا علیزاده(برنز) .این ها نام 8
ورزشکاری است که  5سال قبل در المپیک ریو برای ورزش ایران  8مدال

کمیل قاسمی؛ خداحافظی زودهنگام

رنگارنگکسبکردند و ایران را دررده بیست و پنجم جدول مدالی المپیک
قراردادند.حاال و درشرایطیکهکرونا باعث تعویق یک ساله المپیک شده و
نزدیک به دو ماه تا شروع این رویداد بزرگ باقی مانده ،با نگاهی به لیست

چالش استقالل با «مجیدی» برای لیست تمدیدیها
باشگاه استقالل این روزها به واسطه درخشش آبیپوشان درلیگ قهرمانان آسیا ازسوی هوادارانش
برای تمدید قرارداد بازیکنان تحت فشار قرار دارد .این تحت فشار قرار گرفتن چیز عجیبی نیست و
هر فصل به دلیل کوچ بسیاری از ستارهها باعث ناراحتی عالقهمندان به این تیم شده است.امسال
مدیریت باشــگاه و در رأس آن احمد مددی از فرهاد مجیدی خواست زودتر لیست بازیکنانی که
برای فصل آینده میخواهد را بدهد تا روند مذاکرات زودتر آغاز شود ،اما سرمربی استقالل اعتقاد

مدال آوران المپیک قبلی کمی غصه مان می شود .سوال بزرگ اینجاست
که چرا ورزشکارانی که پتانسیل رفتن روی سکوی المپیک را دارند ،در این
سال ها به درستی حفظ نشــدند و حاال هر کدام در یک گوشه با خاطرات

وداع کرد .او بعد از شکست مقابل پرویز هادی در انتخابی تیم ملی سال

تصمیم به خداحافظیگرفت؛ آن هم خیلی زودترازموعدیکه پیش بینی

 98تشک را بوسید و با چشمانی اشکبارقید ادامه حضوردرکشتی را زد.

می شد .خیلی ها اعتقاد داشتند حسن رحیمی همچنان می توانست

نداشت .او درسال های اخیرچند باریکنارمحمد بنا دیده شده ،اماگویا

تنها مدال آور تاریخ ورزش زنان ایران بعد از چند جراحی سخت ناگهان

خیلی عالقه ای بهکارمربیگری هم ندارد.

تصمیم به خروج از ایــران گرفت .او با وجود خارج شــدن از ایران برای

المپیک طی کرده را می توان بدون حتی یک نقطه صعودی دانســت.
او که سومین مدال المپیکی خود را نشــانه گرفته ،با اصرار بر تمرینات

یکی ازکسانیکه تصورمی شد قطعا درالمپیک توکیو هم به دنبال مدال

پناهجویان هم نتوانســت سهمیه المپیک را کســب کند و از راهیابی به

انفرادی و خــارج از اردوی تیم ملی ،در چند مســابقه مهم بین المللی

باشد ،سعید عبدولی بود .او به عنوان باتجربه ترین عضو تیم ملیکشتی

رکابزن مدعی المپیک:

مشهد قهرمان ،پانزدهمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه های ایران ،پس از بازه زمانی تعیین شده توسط کنفدراسیون هندبال آسیا اعالم آمادگی خود را
مسابقات باشگاه های زنان آسیا موافقت شد.به رغم این موضوع سعید حسامی ،مدیرعامل باشگاه های اشتاد سازه مشهد با ارسال نامه ای رسمی به فدراسیون

رکابزن جاده ایران درباره دعوت نشدنش به

برای شرکت در این رقابت ها اعالم کرد که با رایزنی مسئولین فدراسیون هندبال ایران ،موافقت و همکاری مقامات کنفدراسیون هندبال آسیا با حضور این تیم در
هندبال ،از شرکت در رقابت های هندبال باشگاه های زنان آسیا انصراف داد.حسامی ،مثبت شدن نتیجه تست کرونای  6بازیکن ،عدم امکان انجام تمرینات و
حضور تیم هندوستان در این رقابت ها را از دالیل انصراف این تیم بیان کرد.این انصراف در شرایطی به صورت رسمی اعالم شد که پیش از این مدیر عامل باشگاه
اشتاد سازه از حضور قطعی هندبالیست های دختر مشهدی در مسابقات آسیایی خبر داد و حتی حسامی در برخی از مصاحبه های انجام شده خواهان واکسینه
شدن عوامل تیم برای حضور در مسابقات اسیایی به میزبانی آلماتی قزاقستان بود.

مرحله جدید اردوی تیم ملی جهت انتخاب
رکابزن اعزامی به بــازی های المپیک بیان
کرد :روزهای اول اردو خانم دکتر قنادی که
متخصص تغذیه هســتند از ما تست CBC
گرفتند همان موقع به مــن گفتند ویتامین
 Dمن زیاد است ،من هم اردو را ادامه دادم

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد:

و در آن اردو یک مســابقه انتخابی در جاده
امام زاده داوود داشتیم که اول شدم .برای

باشگاه سپاهان باید الگویی برای حرفه ای شدن سایر

باشگاهها و رشته های ورزشی باشد
ت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهانکه با حضور
هیئ 
تعدادی از معاونین و مدیــران صورت گرفت با تاکید
براینکه باشگاه باید الگویی برای حرفه ای شدن سایر

خواهد کرد  ،تصریح کــرد  :توجه به اســتعدادهای

باشگاها و رشته های ورزشی کشــور باشد  ،افزود:

درخشان و ورزش بانوان و برنامه ریزی برای ورزش

باید با برنامه ریزی های مختلف و برگزاری همایش

جوانان و استفاده ازظرفیت آنان با رویکرد امیدبخشی

های علمی به سمت باشگاه داری حرفه ای برویم و

به جامعه مورد تاکید اســت.مدیرعامل فوالد مبارکه

باشگاه این رسالت را درکنارکارهای دیگربرعهده دارد

ورزشــگاه نقش جهــان را آورده مهم و بــزرگ برای

که درجامعه ورزشی این موضوع را نهادینهکرده و باید

اصفهان و ایران عنوان و تاکید کرد :با توجه به اهمیت

الگویی برای حرفه ای شــدن برای دیگرباشگاهها و

ورزشــگاه باید نواقص آن جهت میزبانی شایســته

رشته های ورزشی باشد.مهندس حمیدرضا عظیمیان

مسابقات آســیایی و جهانی به زودی بر طرف شود.

افزود :توجه و حمایت از رشــته هایــی که مخاطب

عظیمیان با اشاره به فعالیت  ۹۰تیم ورزشی این باشگاه

بیشتری دارد باید در اولویت برنامه های این باشگاه

درگروه های سنی مختلف و درصدرجدول بودن تیم

المپیک توکیو بازماند.

خبر روز
گفتند غلظت خونم باالست

شود.وی با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه در راستای

رســیدن به المپیک توکیو تالش کرد و تعویق یک ســاله مسابقات هم

سعید عبدولی؛ حذف عجیب توسط بنا

مسابقات هندبال قهرمانی باشگاه های زنان آسیا از تاریخ  6لغایت  13تیر ماه ســال جاری به میزبانی آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد که تیم اشتاد سازه

مسئولیت اجتماعی خود از باشگاه سپاهان حمایت

کیمیا علیزاده؛ خروج ازایران و ناکام دررسیدن به توکیو

به نفع این دختر تکواندوکار بود .با ایــن حال کیمیا علیزاده در قالب تیم

انصراف نماینده ایران ازهندبال باشگاه های زنان آسیا

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در دیــدار با اعضای

را رهاکرد و تالشی هم برای بازگشت انجام نداد تا خیلی زودکناربرود.

یکی از مردان دو مداله ورزش ایران که در لندن طال و در ریو به مدال برنز

درروزهای آینده سهراب مرادی نیزاین سهمیه را به دست بیاورد.

لیستی بدهد.مجیدی اعتقاد دارد که لیگ امسال به دلیل شرایط کرونا و وقفههایی که دارد طوالنی

قراربگیرد و برنامه ریزی های الزم دراین زمینه انجام

نفر اول سبک وزن کشتی آزاد باشد ،اما او با رفتن رسول خادم تیم ملی

رســید ،بعد از المپیک  2016دیگر انگیزه ای برای ادامه کار روی تشــک

روندی که کیانوش رستمی در سال های اخیرو بعد از کسب مدال طالی

مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا تقویت کنند.

المپیکیکه هنوزرنگ قطعی اولین آن مشخص نیست ،با دنیای قهرمانی

یکی دیگر از کشــتی گیران مدال آور ایران در ریو هم در سال های اخیر

قاسم رضایی؛ المپیک ریو پایان کاربود

فقط حسن یزدانی توانسته مجوزورود به المپیک توکیو راکسبکند و شاید

دارد که اعالم لیست باعث به هم خوردن تمرکز بازیکنان خواهد شد و صالح نمیبیند در این زمان
است و هنوز فرصت باقی مانده است ،اما باشگاه اســتقالل با این چالش روبه رو است که چطور

خیلی زودتر از آنچه که فکر می کردیم کمیل قاســمی بعــد از دو مدال

حسن رحیمی؛ خداحافظی در 29سالگی!

المپیک ریو زندگی میکنند.باورنکردنی استکه بگوییم ازمیان این  8نفر

کیانوش رستمی؛ سراشیبی بعد ازطالی المپیک

جواب هوادارانش را بدهد ،به خصوص اینکه قصد دارند این تیم را برای دیدار با الهالل عربستان در

توانست یکی ازشانس هایکسب مدال درتوکیو هم باشد.

فعالیت های ورزشی رشته های مختلف این باشگاه
به ویژه رشته فوتبال و تالش هئیت مدیره و حمایت
هواداران گفت :یکی از بخشهایی که میتواند نشاط
و شادابی را به جامعه تزریقکند ورزش است و باشگاه
فوالد مبارکه سپاهان با عملکرد خود به این مهم دست
یافته است.

عکس روز

قنادی به من اعــام کرد کــه غلظت خون
من باالســت و زمانــی که این مســئله را با
نادو مطرح کرده اســت ،نادو اعالم کرده که
ممکن است در مســابقات تست من مثبت
شود و فعال من را داخل هیچ برنامهای قرار

یک دیدار از مســابقات لیگ برتر
کویت شــاهد حمایــت بازیکنان
دو تیم از ملت مظلوم فلســطین
بود .بازیکنان تیمهای الســالمیه
و العربی در مراســم شــروع این
دیدار با پرچم فلسطین وارد زمین
شدند.

قرار دارد.صالح که پیش از این بین سالهای  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۶عضو تیم چلسی بود ،از سال  ۲۰۱۷در
عضویت لیورپول است و تاکنون در  ۱۹۸بازی  ۱۲۳گل برای سرخ پوشان مرسیساید به ثمر رسانده
است.طبق گزارش «بیلد»؛ توخل در کنار صالح ،خواهان اضافه شدن ارلینگ هالند از دورتموند و
روملو لوکاکو از اینتر به ترکیب تیم تحتهدایتش است.صالح  ۲۸ساله که تا سال  ۲۰۲۳با لیورپول
قرارداد دارد و ارزشش در بازار نقلوانتقاالت  ۱۱۰میلیون یورو است ،رفتنش به اللیگا را رد نکرده بود.

این باشگاه مطرح شده گفت :نمیدانم این اخبار از کجا آمده اما توافقات الزم صورت گرفته و تنها
امضای قرارداد جدید باقی مانده است.ستاره و کاپیتان سابق بارســلونا در پاسخ به این سوال که
گفته میشود مسئوالن باشگاه السد بعد از عملکرد ناامیدکننده در لیگ قهرمانان آسیا دیگر تمایلی
به ادامه همکاری با او ندارند ،گفت :نمیدانم این مسائل از کجا مطرح شده اما حقیقت این است
که ما در آستانه تمدید قرارداد هستیم ،در خصوص همه چیز توافق کردیم و تنها امضای نهایی باقی
مانده است.ژاوی اضافه کرد :فکر میکنم این تنها شایعاتی است که مطرح شده و در خصوص آن
نمیشود صحبت کرد؛ اما من از بودن و کار کردن در اینجا واقعا خوشحالم و دوست دارم به کار خودم
در کنار این بازیکنان ادامه بدهم .در مسابقات آسیایی فکر میکنم خوششانس نبودیم در حالی
که شــش بازی خوب انجام دادیم و عملکرد ضعیفی نداشــتیم .ما در دو بازی شکست خوردیم؛

ندهند .این در حالی اســت که تاکنون این

اما همه دیدند دلیل شکستها چه بود و چه اتفاقاتی خصوصا در بازی آخر مقابل النصر روی داد.

تســت های دوپینگ زیادی داده ام و هیچ

«نویر» به «اولیورکان» رسید

مسئله را به من نگفته بودند و من هم تا االن
مشــکلی نداشــتم و نخواهم داشت چون
برای المپیک برنامه دارم .حتی اعالم کردم
که آمادگی دارم که تســت خون بدهم.این
رکابزن همچنین مدعی شد :اگر میخواهند
با دوپینــگ مبارزه کنند ،فــردی بوده که در
اردوی قبلی از دادن تست ادرار امتناع کرده

حمایت ازفلسطین
درمستطیل سبز

جداییاش از این تیم نیز مطرح است ،در لیست خریدهای تابستانی توماس توخل برای چلسی

دعوت شدگان نیست و بسیار شوکه شدم.

صحبت کنم.

داریم باید حمایت از رشته های پایه و استعدادهای

نشریه آلمانی «بیلد»؛ محمد صالح که گفته میشود از وضعیتش در لیورپول راضی نیست و شایعه

سرمربی اسپانیایی باشگاه الســد قطر با تکذیب اخباری که پیرامون جدایی قریبالوقوع وی از

حمیــد پورهاشــمی در ادامه گفــت :خانم

درخشان را مد نظرنظرقراردهد.وی ضمن قدردانی از

مهاجم مصری تیم فوتبال لیورپول ممکن است به جمع آبیپوشان لندنی بازگردد.بر اساس ادعای

این مرحله از اردو متوجه شدم که اسمم بین

تماس گرفتم به من گفت که با خانم قنادی

باشگاه سپاهان بر اساس رسالت و انتظاری که از آن

چلسی به دنبال بازگرداندن «صالح» به استمفوردبریج

واکنش «ژاوی» به شایعه جدایی ازالسد

زمانی که با آقای پراش ســرمربی تیم ملی

فوتبال سپاهان در بازی های لیگ برتر کشور ،گفت:

فوتبالجهان

اســت و از او ترســی ندارند اما در مورد من
آینده نگری مــی کنند که ممکن اســت در
مسابقه مثبت شود.
پورهاشــمی در پاســخ به این پرسش که
درخواست داده است که تست دوپینگ خون

دروازه بان افسانه ای کنونی بایرن مونیخ ،به رکورد دروازه بان افسانه ای سابق این باشگاه رسید.
مانوئل نویر حاال اندازه اولیور کان در بوندســلیگا کلین شیت کرده اســت.به نقل از سایت رسمی
بوندسلیگا ،با پیروزی  0-6بایرن مونیخ مقابل مونشــن گالدباخ ،مانوئل نویر موفق به ثبت کلین
شیت شماره  204خود در بوندسلیگا شد؛ بیشترین کلین شیت یک دروازه بان در بوندسلیگا .نویر
حاال با رکورد اولیور کان برابری می کند؛ سوپر مانو این رکورد را پس از  437بازی بوندسلیگایی به
نام خودش ثبت کرد ،در حالی که تایتان برای رسیدن به چنین رکوردی  557بار درون دروازه تیم
های آلمانی قرار گرفت.
این رکورد توسط سایت رسمی بوندسلیگا و ترنسفرمارکت تایید شــده است؛ حدودا  4ماه قبل،
برخی رسانه ها از شکستن رکورد بیشترین کلین شیت یک دروازه بان در تاریخ بوندسلیگا توسط
نویر خبر داده بودند.در آن اخبار ،تعداد کلین شیت های اولیور کان  196ذکر شده بود.

بدهد ،تاکید کرد :بله ،اما به من اعالم کردند
که امکانش نیست اینجا تست خون بگیرند.

بازگشت اسپانیول به اللیگا

را می گیرند یک ســاعت بعــد نتیجه اش

اســپانیول از فصل آینده باز هم در اللیگا حضور خواهد داشت.اسپانیول موفق شد با تساوی 0-0

تست  CBCبه گونه ای اســت که وقتی آن
را میدهند و اگر من مشــکلی داشتم باید
همان روزهــای اول اردو به من می گفتند تا
اگر چاره ای هست به دنبال درمانش باشم.

مقابل رئال ساراگوســا ،صعود خود به اللیگا را قطعی کند .تیم کاتاالنی حال حاضر با  78امتیاز از
 38بازی ،در صدر جدول ســگوندا دیویژن قرار دارد و با توجه به عملکرد بهتر نســبت به آلمریای
 66امتیازی در بازی رو در رو ،به فاصله  4هفته مانده به پایان رقابت ها ،به باالترین سطح فوتبال
اسپانیا برگشت .اسپانیول فصل گذشته پس از  26ســال حضور مداوم در اللیگا ،به دسته پایین
تر سقوط کرده بود.

بامسئولان
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معاون فرهنگی شهردار اصفهان:

رویکرد فرهنگی مدیریت شهری شیرازقابل تقدیراست
معاون فرهنگی شــهردار اصفهان و رییس کمیســیون فرهنگی مجمع کالنشــهرهای کشــور

تذکر رییس شورا به شهرداران مناطق  ۱۵گانه اصفهان؛

به مناســبت روز و هفته شــیراز ،با شــهردار شــیراز و معاون فرهنگیاش دیدار کــرد و گفت:

مراقب باشید درپرونده های کمیسیون ماده  100تخلف صورت نگیرد
این مسئله همواره مورد توجه مدیریت شــهری بوده است ،در کنار آن
تقاطع غیرهمسطحی در حال احداث است و بالغ بر  ۴۰میلیارد تومان
باید هزینه شــود که کلنگزنی پروژه انجام گرفته و به ســرعت پیش
میرود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد :ای کاش مدیران در
شهردولتآباد همه مسائل را دریک صفحه و درکنارهم ببینند و خدمات
مدیریت شهری اصفهان در آن محدوده نادیده گرفته نشود ،در گزارش
پخش شده از صدا و سیما به این موضوع به طور گسترده پرداخته شد
و یک طرفه بدون اینکه مدیران شــهری اصفهان حضور داشته داشته
باشند مصاحبهای با شهردار و رییس شورای شهر دولتآباد و بخشی از
مردم انجام گرفت و پخش شد.
وی افزود :اگــر مــردم از اقدامــات و وظایفی که مدیریت شــهری
در این رابطه خواهد داشــت اطالع پیــدا نکنند میتوانــد از مصادیق
تخریب مدیریت شــهری اصفهــان باشــد ،از مدیران صدا و ســیما
درخواســت دارم در رابطــه با مــوارد ایــن چنینی که دوطرفه اســت
گزارش دوطرفه پخش شــود که اگر انتقادی هســت اقدامات انجام

رویکــرد فرهنگی مجموعه مدیریت شــهری شــیراز در ســالهای اخیــر ،قابل تقدیر اســت
و شــیراز به خوبی در این مســیر حرکت کرده اســت .محمد عیــدی در این دیدار از شــیراز به
عنوان مجموعهای کامل از خوبــی و زیبایی و روز و هفته شــیراز را فرصتی بــرای تامل در تمام
زیباییها دانســت و عنوان کــرد :برنامههای فرهنگی که طی چند ســال اخیر بــه ویژه در یک
سال شــیوع کرونا در شــیراز انجام شــده اســت ،بیانگر موفقیت شــهرداری در اعتمادسازی
عمومی و جذب مشــارکت ،حضور و همراهی هنرمندان و فرهیختگان شیراز در عرصه مدیریت
شهری است.
وی ضمن اشــاره به تجربــه موفق شــیراز در احیای بافــت تاریخی ،مشــارکت دادن مردم در
نوآوریهای شهری ،را گامی مهم در راستای مدنی کردن مدیریت شــهری برشمرد و اظهار کرد:
شیراز مجموعهای کامل از خوبی و زیبایی است و باید مدیران شهری و فعاالن فرهنگی و هنری
کالنشهرهای کشور تجارب خود را باهم تبادل کنند.
حیدر اسکندر پور ،شهردار شیراز نیز در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت نگاه فرهنگی در مدیریت
شهری بر جایگاه فرهنگی دو شهر شیراز و اصفهان و حرکت دوشادوش این دو در مسیر توسعه،
اشاره کرد و گفت :ترویج رویکرد فرهنگی در شــهرداریها فارغ از وظایف عمرانی و خدماتی این
نهاد ،پیامدهای مثبت گستردهای برای شهرها خواهد داشت چراکه فرهنگ بذری است که امروز
کاشته میشود و سالها بعد در رفتار و اندیشهی شهروندان به ثمر مینشیند.
اسکندرپور ،باز زندهسازی بافت تاریخی را مهمترین ویژگی ممتاز شیراز و مصداق روشن مشارکت
شهروندان در مدیریت شــهری دانســت که بیش از آنکه اقدامی عمرانی باشــد ،نوعی رویکرد
فرهنگی تلقی میشود.

گرفته هم برای مردم مطرح شــود ،امید دارم چنیــن اتفاقی در آینده
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان صبح دیروز در نطق پیش از دستور

صرفهجویی درمصرف آب موجود توسط همه مردم استان اصفهان مورد

خود در صد و هفتادمین جلســه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با

توجه قرارگیرد ،با فرض اینکه تصمیمی دررابطه با جاری شدن زایندهرود

تبریک عید سعید فطراظهارکرد :امید دارم ورود به عید فطربه تمام معنا

گرفته شود و حتی در شرایط آبســالی صرفهجویی در مصرف آب از

ورودی مبارک باشد که همراه با یک ماه بندگی به درگاه خداست ،ورود

مقولههای قابل توجه است که نباید هیچ وقت از قلم بیفتد.

به جشن عید باید برگرفته ازنشاط و شادابی باشد.علیرضا نصراصفهانی
با بیان اینکه آب و جاری شدن آب در رودخانه زایندهرود یکی ازمسائلی
است که همچنان در شــهر اصفهان مورد توجه و دلنگرانی بوده که به
عنوان مطالبهای عمومی ازطرف همه مردم اصفهان مطرح است ،افزود:
این مطالبه بحق و فراگیر باید همچنان ادامه داشــته باشد ،باید توجه
داشته باشــیم این مطالبه عمومی همه مردم استان اصفهان صرفا به
عنوان مطالبه مردم شــرق اصفهان تقلیل پیدا نکند؛ امروز دغدغه اول
همه مردم استان اصفهان آب و جاری شدن آب در رودخانه زایندهرود
است.
وی ادامه داد :آب از موضوعاتی اســت که همه مردم اســتان اصفهان
دغدغهمندانه پیگیر آن هستند و نسبت به آن اتفاق نظر دارند ،باید این
درخواست دنبال شود و طرحهای مصوبی که در زمینه تامین آب شرب
و کشاورزی وجود دارد با سرعت بیشــتری دنبال شود.نصراصفهانی
با بیان اینکه مطالبهگری مردم در این رابطه با مطالبهای بحق اســت،
خاطرنشان کرد :البته در این شــرایط خاص در کنار مطالبهگری باید

انتقاد رییس شورا ازگزارشات صدا و سیما
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به پخش گزارشاتی در
سیمای شهر اصفهان در چند هفته گذشته گفت :دو هفته پیش گزارشی
در رابطه بــا اینکه تعدادی از زنبورهای عســل در اثر غفلت شــهرداری
اصفهان معدوم شدند و به جهت سمپاشی درختان در اطراف کندوهای
عسل این زنبورها از بین رفتند ،البته به جوابهایی که در این رابطه داده
شد کمتر پرداخته شده است.
وی اضافه کرد :در هفته جاری هم به مسئله خیابان جانبازان حدفاصل
بین شهرداری منطقه  ۷و شهرداری دولتآباد پرداخته شد که چندین
سال است شهرداری اصفهان درگیر آن است و اقدامات خوبی در رابطه
با آن انجام گرفته اســت ،احــداث این خیابان تاثیــرات قابل توجهی
برای مردم شــهر دولتآباد دارد و شهرداری و شــورای شهر دولتآباد
هم بخشی از این مسیر را آزادســازی و احداث کردهاند و منتظر اقدام
شهرداری اصفهان در این زمینه هستند.نصراصفهانی در ادامه بیان کرد:

موریانهها ،آغازی برای پایان بناهای تاریخی اصفهان
اســتان اصفهان بیش از  ۶هزار اثر تاریخی شــناخته شــده مربوط به دورههای مختلف دارد که
بسیاری از آنها آنطور که باید و شاید نگهداری نشــده اند و نمیشوند؛ گاه افراد برای سودجویی
دست به تخریب این بناها میزنند و گاه از سر خودخواهی خش و خطی بر چهره آنها میکشند؛
مســئوالن کمبود اعتبار را بهانه میکنند و عوامل طبیعی هم آهسته و پیوســته حیات را از آنها
میگیرند مثل همین موریانههایی که به جان برخی بناها افتاده اند.
رییس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی شهرستان اردستان گفت :مسجد جامع
اردستان بر آتشکدهای بنا شده که نشان میدهد قدمت این اثر به پیش از ظهور اسالم باز میگردد.
مهدی مشهدی افزود :در زمســتان ســال  ۱۳۹۸پس از بارندگی ،برای برگزاری نماز ،صحنها
پوشانده و بخاری روشــن میشد که در آن زمان موریانههایی مشــاهده و آسیبهایی هم به بنا
وارد شــد.رییس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی اردســتان ادامه داد :در سال
گذشته اقداماتی از جمله روغن کاری درها ،سم پاشی تمام بدنهها و کف ضلع غربی صحن انجام
شد و خوشــبختانه در حال حاضر خطری از طرف موریانهها مســجد را تهدید نمیکند.مشهدی
درباره فیلم منتشر شده در فضای مجازی از وضع نا بسامان مسجد اردستان گفت :فیلم مربوط
به چند سال پیش است ،طی دو سال گذشته بسیاری از قسمتهای مسجد بازسازی و مشکل
موریانه رفع شده است.

پروندههایی مواجه میشوند که تخلفاتی در آنها صورت گرفته است و
باید به کمیسیون ماده  ۱۰۰ارجاع شده و در آن کمیسیون تعیین تکلیف
شود که هیچ گریزی هم از آن نیست ،اذعان کرد :هر اتفاق ساختمانی
که در شــهر اصفهان صورت میگیرد یا باید منطبق بــر پروانه دریافتی
باشــد یا در صورت عدم انطباق حتما باید از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰
مسأله آن حل شود ،بعضا ساختمانهایی داریمکه ازریشه و اثاث بدون
پروانه ساخته شده اســت و باید این تعیین تکلیف در کمیسیون ماده
 ۱۰۰انجام گیرد.
رییس شــورای اســامی شــهر اصفهان همچنین مطرح کــرد :این
تبدیل به یک روند در شــهرداریهای مناطق  ۱۵گانه شده است که هر
پروندهای که بخواهد به کمیســیون ماده  ۱۰۰فرســتاده شود دنبال آن
هســتند اول توافقی را با مالک انجام داده و بعد پرونده به کمیسیون
فرستاده شــود ،اگر این اقدام حق و در راســتای دفاع از حقوق شهر و
عموم مردم باشد این رویه میتواند یک رویه بسیار غلط باشد؛ همه در
این رابطه دقت داشته باشند تا زحمات و خدمات شهرداران در مناطق
مختلف مخدوش نشــود و به سمتی نرویم که برداشــت و تلقی این
باشــد که اقداماتی غیرقانونی بدون مصوبات شــورا در مناطق در حال
انجام است.

بیان اینکه این سازمان  ۳۴۰میلیارد تومان قرارداد
پروژه دردست اجرا دارد ،جزییات این پروژهها را
پروژههای سال جاری ســازمان عمران احداث
فونداســیون پیادهروهای شــرقی و غربی پل
فردوسی اســت که در مرحله اجرا قرار دارد.وی
با اشــاره به احداث خیابان ارغوانیه (حدفاصل
میدان هســتهای تا بلوار رضوان) ،افزود :مبلغ
پیمان این پروژه بالغ بر  ۱۰۰میلیارد ریال و مبلغ
اجرا شــده آن بالغ بر  ۱۷میلیارد ریال است و تا
اوایل خردادماه امســال مــورد بهرهبرداری قرار

مدیر حفظ بناهای تاریخی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی استان اصفهان
با اشــاره به اینکه موریانهها تهدید جدی برای میراث تاریخی هســتند گفت :استان اصفهان به
دلیل اقلیم خشک و کویری از موریانهها در امان نیست .فریبا خطابخش افزود :بررسیها نشان
میدهد بقعه امامزاده احمد در پشت مســجد امام و میدان امام به شدت تحت تاثیر موریانهها
قرار گرفته و به حد تخریب رســیده اســت.مدیر حفظ بناهای تاریخی اداره کل میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان اصفهان ادامه داد :بناهای دیگری از جمله خانه بقایی و
بازارهای اصفهان نیز گرفتار هجوم موریانه اســت.خطابخش اظهار کرد :دو سال پیش یک گروه
ژاپنی همایشــی در مورد موریانه زدایی برگزار کردند و طعمههایی را نیز در اختیار ما گذاشتند که
کارایی نداشتند ،اما به تازگی با روش کارشناسان یزدی بقعه امامزاده احمد را موریانه زدایی کردیم
که البته تا مشخص شدن نتیجه باید صبر کنیم.
موریانه زدایی باید مستمرباشد
کارشناس ارشــد و عضو شورای فنی و مســئول امور شهرســتانهای اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در خصوص مشــکالت و آسیبهای ناشی از موریانه
بر آثــار و بناهای تاریخی گفت :متاســفانه از بین بــردن کامل موریانهها در آثــار تاریخی ممکن
نیست و پس از چند سال دوباره این مشکل دیده میشود .محســن نکویی عنوان کرد :موریانه
زدایی از برنامههای میراث فرهنگی اســت که به کمک کارشناســان و با فرآیند آزمایشــگاهی
انجام میشود.مســئول امور شهرســتانهای اداره کل میــراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع
دســتی اســتان اصفهان تاکید کرد :البته موریانه زدایی باید به صورت مســتمر و هر چند سال
یکبار انجام شــود و هرســاله اعتباری به این امر اختصاص یابد ،همچنین باید از تجارب مفید
و علمی موجود و بــه روز در این خصوص بهره برد.نکویی به تشــریح عوامل آســیب رســان به
بناهای تاریخی پرداخت و گفت :ازعوامل عمده آســیب رســان به بناهــای تاریخی میتوان به
عوامل جوی ،آالیندهها و عوامل بیولوژیک (زیســتی) اشــاره کرد که در صورت رها بودن بناهای
تاریخی ،سرعت تخریب را باال خواهند برد .شــاید مهمترین عامل در تخریب آثار تاریخی عامل
انسانیاســت که امیدواریم مســئوالن با فعالیتهای آموزشــی و فرهنگی نقــش این عامل را

اصفهان ادامه داد :احداث تقاطع غیر همسطح
شــهید ســلیمانی در منطقه  ۱۵یکــی دیگر از
پروژههای این ســازمان به شــمار میآید.وی
تصریح کرد :از دیگر پروژههای ســازمان عمران
که به پایان رســید میتوان به احــداث خیابان
کوهانستان با هزینهای بالغ بر  ۱۲میلیارد ریال و
خیابانسازی بهشت درقالب دو قرارداد به ارزش
 ۷۶میلیارد ریال در محدوده منطقه  ۹شهرداری،
ســاماندهی خیابان الهیه با هزینهای بالغ بر ۱۶
میلیارد ریال درمنطقه  ،۱۴احداث محوطه میدان
شهدای هستهای درمنطقه چهارو خیابانسازی
مجموعه گل نرگس در منطقه هفت شــهرداری
اشــارهکرد.طرفهتابان با بیان اینکه تکمیل سازه
و پارکینگ خیابان اردیبهشت و اصالح هندسی
ورودی ســازمان بازیافت در حال انجام است،
گفت :اجرای سازه نگهبان و خاکبرداری ایستگاه
مترو شاهد تاکنون  ۳۲درصد پیشرفت فیزیکی
داشته و تا دیماه  ۱۴۰۰تکمیل خواهد شد.وی
با اشــاره به احــداث مســیر ورودی خروجی
نمایشــگاهها ،اظهار کرد :مبلغ پیمان این پروژه
با پیشــرفت  ۷۴درصدی ،بالغ بــر  ۸۴میلیارد
ریال و مبلغ اجرای آن  ۳۹میلیارد ریال است و تا
پایان اردیبهشتماه به اتمام میرسد.مدیرعامل
سازمان عمران شهرداری اصفهان همچنین خبر
از پیشــرفت  ۸۴درصدی احداث باند شــمالی
خیابان نظام درمنطقه پنج شهرداری داد .

 ۲۰هزار رقم گل ســرخ در دنیا وجود دارد؛ این گل بومی ایران و به ویژه در نواحی مرکزی است و
انواع نسترنهای آن در کشورمان وجود دارد.فروغ مرتضایینژاد افزود :از دیر باز در کتب قدیمی
صحبت از گل سرخ بوده که به عنوان گل ملی در ایران شناخته شده  ،البته در  ۱۰کشور دنیا گل ملی
همان گل سرخ یا گل رز است.
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد :وقتی صحبت از گل سرخ
به میان میآید بدان معنا نیست که رنگ آن قرمز باشد ،بلکه منظور گل رز با رنگهای مختلف در
دنیاست که در ایران هم نسترنها به عنوان پایههای اصلی این گل وجود دارد و روی پایه نسترن،
انواع رزهای ُپر َپر پیوند میشود.

وی با بیان اینکه گل رز جز گونههای درختچهای بســیار مقاوم به شــمار میآید ،گفت :بعضی از
واریتهها مثل نسترن سفید که در شهر دیده میشــود دوام و عمر گلدهی طوالنی دارد به طوری
که از بهار تا زمستان پایههای آن پر از گل است.
مرتضایینژاد خاطرنشان کرد :همزمان با عید سعید فطر جشنواره «رز» حدفاصل چهارراه تختی
تا دروازه شیراز با استفاده از  ۲۰هزار درختچه گل رز برگزار میشود که سعی شده در این جشنواره از
گل رز با رنگ قرمز استفاده شود و نشاط و سرزندگی را برای شهروندان به ارمغان آورد.وی ادامه
داد :در جشنواره امســال ،گلهای رز حدفاصل چهارراه تختی تا دروازه شــیراز (چهارباغ پایین،
چهارباغ عباسی و چهارباغ باال) داخل باکسهای ویژه قرار میگیرد.

م شهری
اکوسیست 

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان با

تشریح کرد.مجید طرفه تابان اظهار کرد :یکی از

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شــهرداری اظهار کرد :در حال حاضر  ۱۵۰گونه و حدود

توسعه تابآوری؛ بهترین راهکاربهبود کیفیت

اجرای پروژههای عمرانی به
ارزش  ۳۴۰میلیارد تومان
دراصفهان

میگیرد.مدیر عامل ســازمان عمران شهرداری
موریانهها ،تهدیدی جدی برای آثارتاریخی

کمرنگ کنند.

صورت بگیرد.

جشنواره «رز» دراصفهان برگزارمی شود

نصراصفهانــی در ادامه با بیــان اینکه شــهرداران مناطــق  ۱۵گانه با

خبر ویژه

گزارش

همزمان با عید فطر؛

معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان
با اشــاره به رابطه بین تابآوری و توســعه پایدار
شــهری ،اظهــار کــرد :توســعه پایدار بــه عنوان
مناسبترین شیوه توســعه شهرها در هزاره جدید
مطرح شــده و بر راهبردهای زیــادی تاکید دارد
که یکــی از مهمتریــن راهبردهای بهبــود کیفیت
اکوسیستمهای شــهری توسعه شــهرهای تاب
آور است.
ســید احمد حســینینیا با بیان اینکه بین توسعه
پایدار شــهری و تابآوری نوعی همسویی برقرار
است و در بســیاری از ابعاد نقاط مشترک دارند،
افزود :هنگامی که ســده بیستم شروع شد حدود
 ۲۰۰میلیون نفر ( ۱۲.۵درصد) در شــهرها زندگی
میکردند ،اما یک سال بعد این رقم به  ۳.۶میلیارد
نفر ( )۵۲درصد رسید.
این دکترای شهرسازی تخصصی ادامه داد :بنا بر
برآوردهای صورت گرفته در ســال  ۲۰۵۰جمعیت
شهری جهان به  ۶۷درصد خواهد رسید که این آمار
در کشورهای مختلف یکســان نیست به این معنا
که در مناطق توســعه یافته جمعیت شهری به ۸۶

عکس روز
قلعه خشتی
نوش آباد درغبار
فراموشی
قلعه خشتی نوش آباد یکی از
آثار تاریخی ارزشمندی است
که هــم اکنــون در وضعیت
بحرانی قرار دارد و هیچ برنامه
حفاظتی و مرمتــی برای آن
تعریف نشده است.

درصد خواهد رســید و این رقم برای کشورهای در

جمعیت دارند.این دکترای شهرســازی تخصصی

حال توسعه معادل  ۶۴درصد برآورد شده است.

با تاکید بــر اینکه در ســا لهای اخیر شــهرها به

وی با بیان اینکه شــهرها مقادیر قابــل توجهی از

دلیل اثرات منفی فعالیتهای شهری نشانههای

منابع طبیعی را مصرف میکننــد و تاثیر عمد های

فزایندهای از مشکالت زیست محیطی را به نمایش

بر محیط زیست ،بسیار فراتر از مرزهای آنها دارند،

گذاشــتهاند ،تصریح کرد :تخریب و کاهش منابع

گفت :ایــن روندهای ناپایــدار نیاز بــه مهار قابل

طبیعی ،تغییرات آب و هوایی و فشــار توسعه در

مالحظهای دارد و در نهایت باید برعکس شود؛ جای

مناطق ســبز به نگرانیهای اصلی شــهرها تبدیل

پای اکولوژیکی شهرها ،ســیار و فراتر از مرزهای

شده است؛ به بیان دیگر کمبود امکانات بهداشتی

اداری آنها است ،چنانچه خدمات تولیدی و جذب

و خدمات درمانی ،افزایش ساخت فاضال بهای

کننده اکوسیســتم جریان انرژی و مواد را تسهیل

روباز ،دورریــزی ضایعات صنعتــی و زبالهها در

میکند.حسینینیا گفت :منشأ منابع مورد استفاده

مکانهای نامناسب و ایجاد آلودگیهای محیطی،

جمعیت شــهری عموما به دور از محل مصرف آنها

«کالنشــهرها» را بــه «کالن زبالهدانها» تبدیل

یافت میشــود ،بنابراین پیامدهــای بیوفیزیکی

کرده اســت که این امر حیات بشر را به طور جدی

شهرنشــینی ســریع و کنترل شــده در هر جایی

تهدید میکند.

احساس میشود.

وی خاطرنشان کرد :یکی از مهم ترین راهبردهای

وی با بیان اینکه بر مبنای گزارشهای سازمان ملل

بهبود کیفیت اکوسیســتمهای شــهری ،توسعه

متحد «شهرنشــینی» به حرکت مــردم از مناطق

شــهرهای تابآور اســت که نوع نگــرش و نحوه

روســتایی و مناطق شــهری گفته میشــود که با

رویارویی با آن را تحت تاثیر اساسی قرار میدهد

سه روند عمده همراه اســت ،افزود :روند نخست

به همین جهت تبیین رابطه تابآوری در برخورد با

مرکز کالن شهرها معادل منظومههای بیش از ۲۰

سوانح و کاهش اثرات آن از اهمیت باالیی برخوردار

میلیون نفر جمعیت در کشــورهای در حال توسعه

بوده و ضروری است که تابآوری و سطوح مختلف

آســیا ،آمریکای التین و آفریقاست ،دوم حضور

تا بآوری افراد و گرو ههای اجتماعی نیز شناخته

بیش از نیمی از جمعیت شهری جهان در شهرهای

شود و عوامل و شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی

با جمعیت کمتر از  ۵۰۰هزار نفر و سوم  ۹۵درصد از

و محیطــی_ کالبدی تابآوری جوامع شــهری و

رشد جمعیت شهری در شهرهای کشورهای در حال

تمرکز آن در گروههــا و مکانهای خاصی از قلمرو

توســعه اتفاق میافتد که حدود چهار میلیارد نفر

انسانی _محیطی مورد توجه قرار گیرد.
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سیاست خارجی درهیچ جای دنیا دروزارت خارجه تعیین نمیشود 2

آشپزی

به جای مقایسه خود با دیگران ،این  3کاررا انجام دهید
اگر از کودکی بــه نوازندگی عالقهمند باشــید و پدرتان کیهان

تئودور روزولت معتقد است مقایسه ،قاتل لذتهای زندگی

انگیزشی درزندگیتان بدانید.

تولید گندم در اصفهان افت محسوسی خواهد داشت؛

است .روزولت تنها فردی نیست که چنین باوری دارد و روان

کلهر باشد ،نسبت به فردی که در خانوادهای متولد شده که با

شناسان هم بارها گفتهاند مقایســه خود با دیگران تنها باعث

الفبای موسیقی هم آشنایی ندارد ،خیلی جلوتر هستید .این

شبکه های اجتماعی روی کاغذ برای برقراری ارتباط طراحی

کاهش اعتماد به نفس و افزایش استرس میشود؛ اما چرا از

همان پشت پردهای استکه با مقایسه خودمان با افراد موفق

شدهاند اما ممکن است در واقعیت کامال متفاوت باشند ،زیرا

مقایسه دائمی خود با دیگران دست برنمیداریم؟ اگر تازه به

اطالعی ازآن نداریم.

دوستان شــما تنها آن چیزهایی را که دوســت دارند به شما

ناقص امنیت غذایی
پازل
ِ

باشگاه میروید نباید خود را با فردی حرفهای مقایسهکنیدکه

دست باالی دست بسیاراست

نشان میدهند ،نه واقعیت زندگیشان را .آنچه درشبکههای

 10سال روی این کار وقت و انرژی گذاشته است .اگر دانشجو

جمعیت دنیا به  8میلیارد نفر میرسد؛ اما تعداد کسانی که در

اجتماعی میبینید این استکه همه به جزشما زندگی لوکس

هستید نباید نمره  15خودتان در ریاضی را با  19کسی مقایسه

هر حرفه پیشتاز هستند شاید به  100نفر هم نرسد .پس وقتی

و فوقالعادهای دارند؛ اما واقعیت چیز دیگری اســت ،پس

کنیدکه پدرش استاد ریاضی است .درحقیقت ،مقایسه میزان

صدها میلیون دست باالی دست وجود دارد ،آیا مقایسهکردن

خیلی به آن اهمیت ندهید.

پیشرفت ،نتایج یا موفقیتها تنها وقتی درست استکه نقطه

خودتان با دیگران بیفایده نیســت؟ حتی اگر بهاندازه لیونل

 .3ازموفقیت دیگران بهعنوان منبعی الهامبخش استفادهکنید

شروع دو نفریکسان باشدکه بهاحتمالزیاد اتفاقی نادراست.

مسی وکریستیانو رونالدو هم موفق باشید ،بازهم نمیتوان از

در مورد زندگی و شغل افراد موفق یا تمام کسانی که در حرفه

مقایسه آنها به نتیجه درستی رسید.پس این مقایسهها هیچ

مورد نظرتان از شــما بهتر هســتند ،مطالعه کنید .ببینید چه

فایدهای ندارد و بهتر اســت بهجای آنها به سراغ راهکارهای

چیزهایی را میتوانید ازموفقیت آنها بیاموزید و بهترین موارد

مفیدتری برویمکه درادامه ارائه شدهاند.

را در زندگی خود به کار ببندید.باید به خود یادآور شــوید حتی

شهرداری
معلم،
فرد روز
امیداشت
همزمانرباادگر
خاص خود را دارند
استعدادهای
بوده و
منحصربه
تمام اف

کرد؛یکی هوش بیشتری
یآید؛
خاصی به دنیا م
هرکسی با
رونمایی
استعداد معلم
اصفهان ازنماد
دارد ،یکی عضالت قویتری و یکی از همــان کودکی صدای

حرکتتان رو بهجلو بوده و پیشرفت خود را احساس میکنید،

7

پس دلیل خوبی برای هیجانزده شدن خواهید داشت .هرروز

منابع دراختیارشما و دیگران یکسان نیست

نصف پیمانه،سیردو حبه،نعنا خشک سه قاشق غذاخوری،مغزگردوی
اصفهان ازقله اپیدمی
آسیاب شده یک سوم پیمانه،روغن به مقدارالزم،نمک به مقدارالزم
درموج چهارم
کرونارای آن
طرزتهیه  :بادمجان ها را پوست بگیرید سپس به صورت طولی ازوسط نصفکنید.ب
که تلخی بادمجان ازبین برود بعد ازخردکردن آنها را بشویید و روی آنهاکمی نمک بپاشید و
عبورکرد
به مدت  15دقیقه آنها راکناربگذارید؛ سپس آنها را خشک و درمقدارکمی روغن سرخکنید ،بعد

3

ازسرخ شدن با استفاده ازکاغذ روغنگیر ،چربی اضافه آن را بگیرید .نعنای خشک را  ۱۰دقیقه درآب

5

قراردهید تا خیس بخورد؛ سپس آن را درون مقداری روغن با حرارت مالیم تفت دهید .یک قاشق
ازنعنا را برای تزیین رویکشک بادمجان جداکنید وکناربگذارید .پیازها راکمی روغن سرخکنید.

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و

هنگامیکه پیازشروع به سرخ شدنکرد ،سیررنده شده یا خرد شده را به آن اضافه

اشتیاق بیشتری برای بهتر شدن داشته باشید و آن را ابزاری

منابع طبیعی مجلس:

فرارسیدنشباهیقدروضربتخوردنحضرتامامعلیعلیهالس

کنید و حدود یک دقیقه تفت بدهید تا طالیی شود .بادمجانها را به مخلوط

پیازو سیراضافهکرده و با حرارت مالیم به تفت دادن ادامه دهید ،در
همینکشاورزان اصفهان
صدای
حین با یک قاشق چوبی یاگوشتکوب بادمجانها را لهکنید.
باید شنیده شود
نعنا داغ وگردوی آسیاب شده را نیزبه این ترکیب اضافهکنید.کشک را با یک

خشکسالی پشت دروازه شهر!

کسانی که در کاری بهترین هستند ،شکستها و سختیهای

درطول زمان به پیشــرفت و عملکرد خــود توجهکنید .وقتی

دیگران اشتباه است و همانند قیاس سیب و پرتقال با یکدیگر

مواد الزم  :بادمجان پنج عدد ،پیازبزرگ یک عدد،کشک پاستوریزهمرکزبهداشت استان:

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی،
زیادی را متحمل شدهاند .هرکدام از ما منحصربهفرد هستیم
سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
دراینباره
و میتوانیم بهترین باشیم .یک ضربالمثل ژاپنی
اردیبهشت 1400
دوشنبه 13
کند،
رقابت
۲0کناری
میگوید :یکگل به این فکرنمیکندکه باگل
رمضان 144۲
بلکه تنها شکوفه میدهد.
 3می ۲0۲1
شماره 3۲43
 ۸صفحه
قیمت 1000 :تومان

عکس :ایسنا

ادای دین مدیریت
پس مقایسه خودمان با
خاص خود را داریم
نقاط قوت و
فرهنگیان
ضعفبه
شهری

مدیرمرکزبیماریهای واگیر

سرپرست شرکت آب منطقهای استان :سد زاینده رود تنها  ۲۸درصد آب دارد

 .1خودتان را با خودتان مقایسه کنید

خوش یا استعداد بینظیری در موســیقی دارد .هر یک از ما

بهحساب میآید.

کشک بادمجان مجلسی

 .2به شبکههای اجتماعی وابسته نشوید

چهارم لیوان آب سرد مخلوطکرده ،درون ترکیب بادمجان و پیاز
بریزید وکمی تفت دهید تا آب اضافی آن بخارشود.

3

فوالد مبارکه طالیه دار

شعار«ما میتوانیم» در

صنعت فوالد كشوراست

رییس ستاد کرونا ازمطرح شدن

اعتراض دانش آموزان درشورای
آموزش و پرورش خبرداد؛

دو راهی سالمت
یا عدالت آموزشی؟

اول
نوبتنوبت
دوم

«رمانتیسم عماد و طوبی» اکران آنالین
نمی شود

میسازد

غزاده ،تهیهکننده فیلم سینمایی «رمانتیسم عماد و طوبی»
مهدی صبا 

وودی آ لن  ۸۵سا له  ،کارگردان و فیلمنامه نویس برنده

ناقص امنی
پازل
ِ

درباره اکران این فیلمگفت :برای اکران این فیلم درانتظارپایانکرونا ،باز

جایزه اسکار ،پروژه بعدی اش را تااندازه ای شبیه فیلم سال

شدن سینماها و ایجاد تغییراتی هستیم.با اکران آنالینکامال مخالفم،

« ۲۰۰۵امتیاز نهایی» دانست و از فرانسه نیز به عنوان محل

فیلم برای اکران درسینما ساخته شده و باید آنجا به نمایش درآید ،البته

فیلمبرداری فیلم نام برد .وی گفت :در حال حاضر فیلمنامه ای

بعد از اینکه مردم فیلم را در ســینما دیدند ،میتوان آن را در پلتفرمهای

آماده دارم ،این فیلم را قرار بود در پاریس کلید بزنیم که البته همه

اکران آنالین برایکسانیکه ندیدهاند ،به نمایش درآورد.

گیری کرونا برنامه مان را متوقف کرد.

3

5

دررا درفرانسه
اش
تولید بعدی
«وودی آلن» فیلم
اصفهان افت محسوسی
گندم

8

همزمان با گرامیداشت روزمعلم ،شهرداری

سرپرست شرکت آب منطقهای استان:

اصفهان ازنماد معلم رونمایی کرد؛

یک مرحله ای
عمومی
آگهی مناقصه
مزایده
آگهی

ادای دین مدیریت
شهری به فرهنگیان

دوم
چاپاول
چاپ
شرکت عمران شهر
جدید بهارستان

7

آگهی مزایده (نوبت سوم)

خشکسالی پشت

بدینوسیله شهرداری دستگرد با توجه به مصوبه شماره /5/455ش 99/مورخ  99/12/24شورای محترم

شهرداری نجف آباد درنظردارد به استناد مصوبه های شماره  99/145مورخ  ، 99/02/01شماره  99/1601مورخ

اســالمی در نظر دارد نســبت به فروش مقداری ضایعات شامل آهن ،پالســتیک ،چوب و  ...اقدام نماید

 ، 99/06/03شماره  99/2826مورخ  ، 99/10/21شماره  ،99/564مورخ  99/03/07و شماره  99/2183مورخ

وقت
مراحلآخر
شــهرداری تا
واحد
مزایده
اســناد
توانند
مزایده می
کنندگان
شــرکت
لذا
برگزاری
مالیباینکه کلیه
باتوجه
به لذا
نماید،
واگذار
دریافتایمنی
جهتصالحیت
گواهی
پیمانکاری و
معتبر
صالحیت
گواهینامه

 99/08/12شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش عرصه پنجاه و سه پالک مسکونی (از محل منابع

حراست
واحد
مزایده به
اسناد
تحویل
نســبت
1400/03/02
تاریخ
 1400/03/01مراجعه و تا
مورخ
اداری
الکترونیکی
تدارکات
سامانه
درگاه
به طریق
ها از
بازگشــایی پاکت
گران و
پیشنهادمناقصه
دریافت اسناد تا
مناقصه از

داخلی) ،واقع در بلوار آزادگان ،میدان انقالب ،مجموعه آپادانا به مساحت کل  26672متر مربع با قیمت پایه

نمایند.به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهدشد.
دولت(ستاد)
اقدام

کارشناسی کل به مبلغ  672/650/500/000ریال بصورت پالک بندی جداگانه و حسب مشخصات موجود

شرکت عمران شــهرجدید بهارســتان در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی (عملیات اجرایی شبکه توزیع آب اراضی غرب

بهارستان) به شــرح زیر را در بهارستان ازطریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد) به شرکت های دارای

الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درســایت مذکــور ودریافت گواهی امضای
سازند.
ضایعات
مناقصه را محققشرح
الکترونیکی جهت شرکت در ردیف

واحد

ساعت  14مورخ آهن آالت
تاریخ انتشارآگهی درسامانه از 1
 1400/02/21می باشد.

 1کیلو

قیمت پیشنهادی

رییس ستاد کرونا ازمطرح شدن

کســبایاطالعات بیشــتر و دریافت اســناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ
متقاضیان
جهتزان درشور
دانش آمو
اعتراض
خبرداد؛
پرورش
آموزش و
قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند .برندگان اول ،دوم و سوم مزایده هر گاه
امور
 1400/02/30به

دو راهی سالمت
یا عدالت آموزشی؟

 1کیلو
پالستیک
2
1400/03/03
 17مورخ
اسنادمناقصه ازسایت  :تاساعت
مهلت زمانی دریافت
3
چوب1400/03/17
درسایت:تاساعت  14مورخ
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد

در مدارک مزایده اقدام نماید.

حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .سایراطالعات و جزئیات مربوط به مزایده

 1کیلو

دراسناد مزایده مندرج است و شهرداری نجف آباد دررد یا قبول یک یاکلیه پیشنهادات مختارمی باشد.

زمان گشایش پاکت ها درسایت:ساعت صبح  10مورخ 1400/03/19

امضاء
(ضمانتنامه) و نحوه
محسن ارائه پاکت
اسناد مناقصه و
دستگرد
الف– شهردار
تجویدی
مناقصه گران درصورت نیازبه اطالعات بیشتردرخصوصسید

م الف1130695:

الکترونیکی ( دیجیتالی )اسناد و بارگذاری پاکتهای ( الف و ب و ج ) درسامانه ستاد به آدرس بهارستان بلوارامیرکبیر

مراجعه یا با شماره تلفن 36861090امور قراردادها  -تماس حاصل نمایند ( .توجه  :مناقصه گران می بایست به دقت
شرایط و اسناد مناقصه را مطالعه نمایند )
الزم به ذکر است (.پرداخت طبق شرایط مندرج درشرایط مناقصه )

3

5

م الف1130294:

محمد مغزی نجف آبادی – شهردارنجف آباد

آگهی مزایده

دوم
نوبتاول
نوبت

چاپ اول

اطالعات تماس سامانه ستادحهت انجام مراحل عضویت درسامانه و کسب اطالعات بیشتر در خصوص نحوه انجام

بدینوسیله شهرداری دستگرد با توجه به مصوبه شماره /5/455ش 99/مورخ  99/12/24شورای محترم

شهرداری

مهر و امضاء الکترونیکی ( دیجیتالی )  :مرکز تماس 021-41934دفترثبت نام 88969737:و 85193768

اســالمی در نظر دارد نســبت به فروش مقداری ضایعات شامل آهن ،پالســتیک ،چوب و  ...اقدام نماید

9/06/03

لذا شــرکت کنندگان مزایده می توانند جهت دریافت اســناد مزایده به واحد مالی شــهرداری تا آخر وقت

9/08/12

اداری مورخ  1400/03/01مراجعه و تا تاریخ  1400/03/02نســبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست

داخلی)،

ردیف

شماره مناقصه

1

2000001352000007

م الف1132513:

موضوع مناقصه

عملیات اجرایی شبکه
توزیع آب اراضی
غرب بهارستان

گواهینامه
صالحیت

پیمانکاری

حداقل رتبه
 5رشته آب

مبلغ برآورداولیه
(ریال)

57.532.467.747

مبلغ ضمانت

نامه شرکت در

مناقصه(ريال)

2.880.000.000

مدت

پیمان

اقدام نمایند.

 4ماه

شرکت عمران شهرجدید بهارستان

م الف1130695:

کارشناس
ردیف

شرح ضایعات

واحد

1

آهن آالت

 1کیلو

2

پالستیک

 1کیلو

3

چوب

 1کیلو

قیمت پیشنهادی

سید محسن تجویدی – شهردار دستگرد

در مدارک

متقاضیان

0/02/30
حاضربه

دراسناد م

م الف294:

