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در هفته ای که گذشت، ایران، اروپا و حتی  علیرضا کریمیان
آمریکا در بهت ترور شهید »فخری زاده« 
به سر می برد. در این میان برخی با کلید واژه »انتقام« و بعضی دیگر 
با حربه صبر و عدم تعجیل در ایران تالش کردند تا راه های تالفی این 
ترور شنیع را بررســی کنند. مجلس اما بالفاصله دســت به کار شد و 
طرحی را برای خروج از تعهدات هسته ای و قطع همکاری با آژانس به 
تصویب رســاند. این طرح هر چند هنوز از فیلتر شــورای نگهبان عبور 
نکرده؛ اما انتقادات تند دولتی ها و حمایت های صریح افراد منتصب 

به جناح اصولگرایان را برانگیخته است.
 روحانی با ادبیاتی تند نماینــدگان مجلس را متهم به منفعت طلبی و 
فرصت جویی کرد و ظریف هم در لفافه سخنانش در جریان کنفرانس 
مجازی »گفت وگوهای مدیترانه« ایتالیا بــا تاکید براینکه برجام دو 
ســال مورد مذاکره قرار گرفته اســت بنابراین هیچگاه مورد مذاکره 
مجدد قرار نخواهد گرفت، تاکید کــرد: زمان بندی ها در برجام موضع 
مذاکره و بده بســتان بود و حتــی صحبت در مورد تغییر آنها نشــانه 
سوءنیت است. وی در پاســخ به ســوالی در خصوص مصوبه اخیر 

مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت، اگر چه دولت موافق این مصوبه 
نبود، اما اقدام تروریستی علیه یک دانشمند برجسته ما مردم ایران 

را بسیار حساس کرده است. 
رییس دســتگاه دیپلماســی در این کنفرانس اعالم کرد، اگر دولت 
بنابر الزام قانون ناچار به خروج از تعهدات باشد حتما این کار را انجام 
خواهد داد؛ اما عواقــب آن را نخواهد پذیرفت. ظریــف با بیان اینکه 
قانونی در پارلمان تصویب شــده که ممکن اســت ما دوست نداشه 
باشیم، افزود: اما بر اســاس روند دموکراتیک وقتی به قانون تبدیل 
شــد، آن را اجرا خواهیم کرد. البته این قانون برای وادار کردن اروپا و 
آمریکا به اجرای تعهدات شان اســت. در ادامه مخالفت های دولت 
برخی این اقدام را نوعی مانور نمایشی برای انتخابات 1400 می دانند؛ 
اما تعدادی از طرفداران این اقدام آن را آخرین راه چاره و حربه فشار بر 

اروپا و آمریکا قلمداد کرده اند.
 آنگونه که رییس کمیته امنیت ملی مجلس گفته است مصوبه مجلس 
در طرح اقدام راهبردی علیه تحریم ها، برای کسانی که به توافقات دل 
بسته بودند و دشمنان بدعهد، پیام های جدی داشت. وی تاکید کرد: 

نتیجه پروتکل الحاقی و بازرسی های بی حد و اندازه آژانس، شهادت 
دانشمندان هسته ای ما بود که مجلس با این مصوبه دولت را مکلف 

خواهد کرد که این پروتکل را هرچه سریع تر لغو کند.
 عزیزی همچنین افزود: بر اســاس شــواهد و قرائــن رد پای رژیم 
منحــوس صهیونیســتی در اقــدام جنایتکارانه ترور شــهید فخری 
زاده کامال مشــخص بود که نشــان از عمق کینه این نظــام جعلی با 

اندیشه های بلند ملت ما داشت. 
به نظر می رســد این اقدام دولت شکاف بیشــتری در میان موافقان 
و مخالفان مذاکره بــا آمریکا در درون کشــور ایجاد کرده اســت در 
این شــرایط بایدن نیز در اولین اظهار نظرش در مــورد اتفاق رخداده 
گفته اســت، ترور شــهید فخری زاده هر نــوع تعامل با ایــران را به 
شــدت ســخت خواهد کرد. در شــرایط کنونی به نظر نمی رســد با 
تصویــب نهایی مصوبــه مجلس راه بازگشــتی بــرای تعامل و گفت 
وگو میان ایران و آمریکا بر ســر برجام وجود داشــته باشــد؛ اتفاقی 
 که اگــر رخ دهــد در آینــده پیــش بینی همه چیز بســیار ســخت 

خواهد شد.

ایران از توافق اخیر در افغانستان استقبال کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از توافق اخیر در افغانستان استقبال و ابراز امیدواری کرد این 
گفت و گوها به توافق نهایی و ایجاد ثبات پایدار در این کشور منجر شود.سعید خطیب زاده با تاکید بر 
حمایت جمهوری اسالمی ایران از راه حل های مسالمت آمیز و بازگشت آرامش و استقرار امنیت در 
جمهوری اسالمی افغانستان، ضمن استقبال از توافق اخیر، ابراز امیدواری کرد آغاز گفت و گوها با هدف 
برقراری آتش بس که خواست عمومی مردم افغانستان است، منجر به دستیابی به توافق نهایی و 
ایجاد ثبات پایدار در این کشور شود.مذاکرات صلح دولت افغانستان و گروه طالبان ۲۲ شهریورماه در 

دوحه به صورت رسمی آغاز شد و دو طرف به تازگی از نهایی شدن چارچوب مذاکرات خبر می دهند .

سازمان شانگهای، ترور شهید فخری زاده را محکوم کرد
سازمان همکاری شانگهای در بیانیه ای با محکومیت ترور شهید محسن فخری زاده، دانشمند صنعت دفاعی 
ایران را اقدامی شنیع خواند.این سازمان میان دولتی در بیانیه ای اعالم کرد که ترور فخری زاده دانشمند 
ایرانی در تاریخ ۲۷ نوامبر )۷ آذر( در تهران را محکوم می کند.سازمان شانگهای در این بیانیه این ضایعه را به 
دولت جمهوری اسالمی ایران و خانواده شهید فخری زاده تسلیت گفت.در این بیانیه آمده است: سازمان 
همکاری شانگهای قویا تمام اقدام های بی ثبات کننده صلح در منطقه و همچنین تروریسم را به هر شکلی 
محکوم می کند.بر اساس اعالم این سازمان، چنین اقدام هایی نه تنها بر خالف تمام هنجارهای روابط بین 
دولتی و قوانین بین المللی است بلکه صلح و ثبات در یک منطقه شکننده را تهدید می کند.   این سازمان ابراز 
امیدواری کرد که عامالن این حمله بزدالنه در محضر عدالت شناسایی شده و مسئولیت آنها را بر عهده گیرند.

اصالح قانون انتخابات برای افزایش زمان برگزاری 
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت:قطعا اگر نیاز باشد مجلس طی هماهنگی که 
با شورای نگهبان و دولت خواهد داشت زمان برگزاری انتخابات در دو روز را اصالح خواهد کرد.محمد 
صالح جوکار درباره پیشنهاد کشور به شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 
آینده در دو روز گفت: در قانون انتخابات ذکر شده که باید انتخابات در یک روز برگزار شود.وی با بیان 
اینکه در شرایط شیوع کرونا باید زمان برگزاری انتخابات را توسعه بدهیم، افزود:باید در زمان شیوع 
کرونا زمان بندی انتخابات را به گونه ای تنظیم کنیم که به مشارکت مردم ضربه وارد نشود.نماینده یزد در 
مجلس با بیان اینکه برای توسعه زمان برگزاری انتخابات باید قانون اصالح شود، ادامه داد: اگر تا زمان 

برگزاری انتخابات بحران کرونا ادامه داشته باشد قطعا مجلس برای اصالح قانون ورود خواهد کرد.

فایننشال تایمز: 

تسلیم شدن ایران محتمل نیست
 روزنامه انگلیسی در یادداشتی کارزار فشــار حداکثری آمریکا علیه ایران را »شکست خورده« خواند 
و خطاب به جو بایدن به عنوان »رییس جمهور بعدی« آمریکا نوشــت: »تسلیم شدن ایران محتمل 
نیست«.در ابتدای این یادداشت آمده است: »این موضوع قابل بحث است که آیا هدف کارزار »فشار 
حداکثری« دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا که روزهای پایانی خودش را در این منصب می گذراند، 
مجبور کردن ایران به بازگرداندن تهران به میز مذاکره در یک موقعیت تضعیف شده بود یا اینکه هدف 
از آن، عمال تغییر رژیم جمهوری اســالمی بود. هدف هر چه بود، )این کارزار( شکست خورده است«.

تحلیلگر این روزنامه غربی سپس به ترور شهید محسن فخری زاده، دانشمند برجسته حوزه دفاعی و 
هسته ای ایران، اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد قاسم سلیمانی و همچنین 
تشدید فشارهای تحریمی آمریکا علیه ایران به رغم همه گیری ویروس کرونا اشاره کرد.نویسنده این 
یادداشت سپس به افزایش فعالیت های ایران در حوزه برنامه هسته ای بعد از خروج آمریکا از برجام 

و اعمال مجدد تحریم ها به عنوان نمونه ای از ناکامی مواضع واشنگتن در قبال تهران اشاره داشت.

سیاستبا مسئولان

 موجی از انتقادات و حمایت ها از طرح جنجالی مجلس همچنان ادامه دارد؛

چه چیز در انتظار ایران است؟

کاهش نظامیان فنالند در افغانستان 
همزمان با اعالم کاهش نیروهای آمریکایی از افغانســتان، فنالند نیز از کاهش شمار نظامیان خود 
خبر داد.براساس این اعالم، فنالند تصمیم گرفته دو سوم نیروهای خود را از افغانستان خارج کند.در 
حال حاضر، فنالند ۶0 سرباز در افغانستان دارد و به رهبری ماموریت ناتو در افغانستان در امر آموزش 
و مشورت دهی به نیروهای افغان همکاری می کند.به گفته مقامات فنالند، قرار است نیروهای فنالند 
در افغانستان از ۶0 تن به ۲0 تن کاهش پیدا کنند و افراد باقی مانده دوباره سازماندهی شده و وظایف 
مشخصی برای آنها تعیین خواهد شد و تیم امنیتی به خانه باز خواهد گشت.این در حالی است که 
قبل از این نیز وزیر دفاع فنالند گفته بود که ماموریت سربازان این کشور در افغانستان پایان خواهد 
یافت.همزمان با اعالم پنتاگون مبنی بر کاهش نیروهای آمریکایی به ۲500 تن در افغانستان، برخی 

کشورهای عضو ناتو نیز اعالم کردند شمار نظامیان خود را در این کشور کاهش خواهند داد.

»دیوید کوهن« گزینه احتمالی برای ریاست سیا
یک روزنامه آمریکایی به نقل از منابع مطلع از تصمیم احتمالی »جو بایدن« برای ســپردن ریاست 
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا به »دیوید کوهن« که در دولت اوباما هم این سمت را برعهده داشت، 
خبر داد.به گزارش نیویورک تایمز، برخی منابع از تصمیم »جو بایدن« برای تعیین »دیوید کوهن« به 
عنوان رییس سازمان جاسوسی سیا خبر دادند.کوهن در دولت »باراک اوباما« رییس جمهور پیشین 
آمریکا هم ریاست سازمان سیا را برعهده داشت.به نوشــته نیویورک تایمز؛ اما بایدن هنوز تصمیم 
نهایی را در این خصوص نگرفته است.بر اســاس این گزارش، »آوریل هاینز« که قرار است به عنوان 
رییس سازمان اطالعات و امنیت ملی آمریکا منصوب شود نیز از این گزینه احتمالی حمایت می کند.

درخواست روسیه از اروپا برای حمایت از صلح قره باغ
وزیرامورخارجه روسیه از کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا خواست از روند حل و فصل صلح 
آمیز مسائل قره باغ حمایت کنند. سرگئی الوروف با تاکید بر لزوم حمایت این سازمان از روند صلح در قره 
باغ اظهار داشت: توانمندی سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل و فصل مناقشات مورد نیاز است. وی 
تصریح کرد: توافق هایی که برای حل و فصل وضعیت های بحرانی در محدوده کشورهای عضو سازمان 
امنیت و همکاری اروپا به دست می آید باید از سوی کشورهای عضو این سازمان مورد حمایت قرار گیرد تا 
به اجرای این توافق ها کمک شود.وزیر امور خارجه روسیه گفت: انتظار چنین رویکردی در مورد حل و فصل 
مناقشه قره باغ داریم که برای کمک به این روند ادامه خواهیم داد.  الوروف یادآورشد که مسکو همکاری 
بین سران گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا )روسیه، فرانسه و آمریکا( را عالی ارزیابی می کند.  
رییس دستگاه دیپلماسی روسیه ادامه داد که سازمان امنیت و همکاری اروپا باید نقش خود در مبارزه با 
تروریسم را در شرایطی که در کشورهای اروپا اعمال تروریستی رخ می دهد، افزایش دهد.  وی همچنین 

بر ضرورت مشارکت بیشتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید کرد.  

گسترش بحران سیاسی در رژیم صهیونیستی
یک عضو کنست از خودداری نتانیاهو در واگذاری سمت نخست وزیری به گانتس و باال گرفتن تنش ها در 
این رژیم خبر داد.رییس فراکسیون فهرست مشترک احزاب عربی در کنست رژیم صهیونیستی، تاکید 
کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیری این رژیم به دنبال راهی برای فرار از واگذاری نخست وزیری به بنی 
گانتس است. احمد الطیبی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین افزود: کنست به صورت مقدماتی 
به انحالل خودش رای داد. ۶1 نماینده به انحالل کنست رای دادند و ما 11 عضو فهرست مشترک از جمله 
نمایندگانی بودیم که به انحالل این کنست رای دادیم. البته این رای گیری فعال مقدماتی بود و سه مرحله 
دیگر برای نهایی شدن انحالل کنست باقی مانده است. ما باید چند هفته دیگر منتظر بمانیم. تماس ها 
بین نتانیاهو و بنی گانتس در تالش به منظور دستیابی به راه حلی برای این بحران ادامه خواهد داشت. 

ســفیر و نماینده دائم ایران در آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی در نامه ای به مدیرکل آژانس خواستار 
محکومیت ترور شهید فخری زاده به صورت شفاف 
و بی قید و شــرط شــد و گفت:  آژانس باید از ترور 
دانشــمندان هســته ای و خرابکاری در تاسیسات 
صلح آمیز هسته ای یکی از اعضا تبری جوید. »کاظم 
غریب آبادی« ، با ارسال نامه ای به »رافائل گروسی« 
مدیرکل آژانس بیــن المللی انــرژی اتمی، ضمن 
محکومیت شدید ترور شهید فخری زاده، خواهان 
محکومیت شــفاف و بی قید و شــرط ایــن اقدام 
تروریستی و غیر انسانی از سوی وی شد.در بخشی 
از این نامه آمده است: ترور دکتر محسن فخری زاده، 
تداوم اقدامات تروریستی است که از یک دهه قبل 
با ترور چندین دانشمند هسته ای ایران در سال های 

۲010، ۲011 و ۲01۲ آغاز شد، که مستلزم توجه مناسب 
از سوی جامعه بین المللی و سازمان های بین المللی 
مرتبط است. جمهوری اسالمی ایران قویا انتظار دارد 
که آژانس بین المللی انرژی اتمی، شفاف و بی قید 
و شرط این اقدام تروریستی را محکوم کند.این نامه 
می افزاید: آژانس باید از ترور دانشمندان هسته ای 
و خرابــکاری در تاسیســات صلح آمیز هســته ای 
یکی از اعضای معاهده عدم اشــاعه ســالح های 
هســته ای و آژانس بین المللی انرژی اتمی تبری 
بجوید. بایســتی یادآوری کنم که بالفاصله پس از 
ترور اولین دانشمند هسته ای ایرانی در سال ۲010، 
جمهوری اسالمی ایران در نامه ای به مدیرکل وقت 
آژانس اعتراض قاطع خود را درباره انتشــار اسامی 
دانشمندان و کارشناسان خود در گزارشات آژانس، که 

به واسطه فعالیت های مرتبط پادمانی در دسترس 
آن قرار می گیرند، اعالم کــرد. قویا انتظار می رود که 
آژانس به رویه انتشار غیر ضروری اطالعات تفصیلی 
در مورد برنامه هســته ای ایران در گزارشــات خود، 
خاتمه دهد.در نامه مزبور آمده است: شواهد اساسی 
آشکاری، دست داشتن و مسئولیت رژیم اسراییل 
در این حمله تروریستی را نشــان می دهد، به ویژه 
اینکه مقامات رژیم اسراییل بارها از دکتر فخری زاده 
نام برده بودند و چندین مرتبه نیز برای ترور ایشــان 

برنامه ریزی کرده بودند. 

نامه »غریب آبادی« به مدیرکل آژانس؛

 آژانس شفاف ترور شهید فخری زاده را محکوم کند

خبر روز

رییس دفتر رییس جمهور:

 آن هایی که می خواهند 
پیروز شوند به دولت 

حمله می کنند
رییس دفتر رییس جمهور گفت: برخی از 
اقدامات جفا در حق مردم است، دوستان 
سنگ اندازی کرده و قوانینی را به تصویب 
می رســانند تا دولت نتوانــد تحریم ها را 

بردارد.
محمود واعظی درباره ایــن که در صحن 
مجلس شــورای اســالمی، نمایندگانی 
مطرح کرده اند که پس از پایان ریاســت 
جمهوری، روحانی و دولــت مردانش را 
به زندان می اندازند و محاکمه می کنند و 
مطرح کردن این مســائل آن هم از پشت 
تریبون مجلس در شــرایطی فعلی کشور 
چــه بازتابــی در جامعه خواهد داشــت، 
گفت: بســیار متاســفم که بــی اخالقی 
بــه برخــی از نماینــدگان مجلــس هم 
سرایت کرده اســت و اینگونه رفتارها در 
 جامعه اثرات منفــی اجتماعی و امنیتی 

خواهد داشت.
رییس دفتــر رییس جمهــور ادامه داد: 
هشت سال خودشان سرکار بودند نه تنها 
نتوانستند مشکل هســته ای را حل کنند، 
بلکه قطعنامه هایی را چه در شورای امنیت 
ســازمان ملل و چه در شورای حکام علیه 

کشور گرفتند. 
آنها می خواهند که این دولت نتواند برای 
مردم گشایشــی بــه وجود بیــاورد برای 
همین به طور دائم حملــه می کنند تا در 
انتخابات 1400 خودشــان پیروز شــوند.
وی ادامــه داد:به نظر من ایــن اقدامات 
جفا بــه حق مــردم اســت، دوســتان 
ســنگ انــدازی می کننــد و قوانینی را 
 به تصویب می رســانند تا دولــت نتواند

 تحریم ها را بردارد. 
عجیب این اســت که در مصوبــه اقدام 
راهبردی بــرای لغو تحریم هــا بندهایی 
گذاشــته اند کــه معلوم اســت مانع رفع 
تحریم می شــود؛ امــا اســمش را رفع 

تحریم ها گذاشته اند.

اخبار درخواست رییس کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا برای بازگشت به برجام
رییس جدید کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در بخشی از بیانیه خود خواستار تالش برای بازگشت به برجام شده است.قانونگذاران دموکرات مجلس نمایندگان 
آمریکا »گرگوری میکس« را به عنوان رییس جدید کمیته امور خارجی این مجلس انتخاب کردند. میکس، نخستین آمریکایی آفریقایی تبار است که به این سمت انتخاب 
شده. انتظار می رود او در این سمت همکاری های نزدیکی با »جو بایدن«، رییس جمهور منتخب آمریکا در خصوص مسائل مربوط به ایران و دیگر مسائل مرتبط با سیاست 
خارجی آمریکا داشته باشد. میکس در بیانیه ای که بعد از انتخابش به این سمت منتشر کرده گفته که برای بازگرداندن آمریکا به »برنامه جامع اقدام مشترک« )برجام(  و 
سازمان جهانی بهداشت تالش خواهد کرد. وی در این بیانیه تصریح کرده است: »برای پیوستن دوباره به برجام و سازمان جهانی بهداشت تالش خواهیم کرد، اما الزم است که 
ائتالف های جدیدی هم برای پرداختن به بحران موجودیتی تغییرات جوی و تهدیدهای نوظهور تشکیل دهیم.«این قانونگذار ارشد آمریکایی در ادامه با تاکید بر اینکه تحقق این 
اهداف در گروه تجدیدساختار وزارت خارجه دولت »جو بایدن« است گفت که کمیته تحت نظر او در تشکیل این وزارتخانه، »نقشی پیشرو« بازی خواهد کرد. در این بیانیه آمده 
است: »هیچ کدام از این کارها بدون بازسازی وزارت خارجه مان قابل تکمیل نیست. دیپلماسی باید به عنوان نخستین ابزار پیشبرد سیاست خارجی در خط مقدم و مرکز امور 
قرار گیرد نه اینکه بعد از اقدام نظامی نقش ثانوی داشته باشد.«در ادامه آمده است: »کمیته امور خارجی بایستی در بازسازی وزارت خارجه آمریکا نقش پیشرو داشته باشد.«

وز عکس ر

 ناآرامی ها
 در شیلی

تظاهــرات بــر ضــد رییس 
جمهــوری شــیلی در شــهر 
سانتیاگو همچنان ادامه  دارد.

نتیجه پروتکل الحاقی و بازرسی های بی حد و اندازه 
ی ما بود که  آژانس، شهادت دانشمندان هسته ا
مجلس با این مصوبه دولت را مکلف خواهد کرد که 

این پروتکل را هرچه سریع تر لغو کند
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دارندگان چک های برگشتی نیمه نخست آذر نگران نباشند
چک های برگشتی در زمان اجرای محدودیت های جامع کرونا رفع سوء می شود.دبیر ستاد استانی 
مقابله با کرونا در اصفهان گفت: با مصوبه ارســالی به بانک ها، چک های افــرادی که از اول آذر تا 

امروز برگشت شــده ، رفع سوء خواهد 
شد.ایوب درویشــی افزود: پس از رفع 
محدودیت ها وضع بــه روال عادی باز 
خواهد گشــت.وی در ادامه با اشاره به 
اینکه کاهش شمار ابتال و فوتی های کرونا 
نتیجه اعمــال محدودیت های کرونایی 
بود، اضافه کرد: در حال حاضر در مرحله 
ممنوعیت ها و کنترل هوشمند بیماری 
هستیم و بیماران از طریق ارتباط گیری با 
اطرافیان رصد می شوند، همچنین بخش 

درمان نیز تجهیز خواهد شــد.طرح محدودیت های جامع کرونایی که از اول آذر همزمان با سراسر 
کشور در استان اصفهان آغاز شده، دست کم تا 15 آذر ادامه دارد.

ارائه خدمات برق فقط با »برق من«
از ابتدای زمستان، تمام خدمات شرکت برق غیرحضوری می شود و مردم استان اصفهان می توانند 
از طریق نصب نرم افزار »برق من« خدمات دریافت کنند.سخنگوی شرکت توزیع برق استان گفت: 
به دنبال راه اندازی سامانه یکپارچه ارائه خدمات غیر حضوری برق در کشور از طریق نرم افزار »برق 
من« ، مردم اســتان از این پس قادر خواهند بود بدون مراجعه به ادارات و مناطق برق در استان، 
تمام خدمات برقی را با نصب این نرم افزار دریافت کنند.امیر رمضانی به ویژگی های نرم افزار »برق 
من« اشاره کرد و افزود: نمایش اطالعات و وضعیت آخرین قبض صادره، امکان پرداخت قبض در 
لحظه، نمایش سوابق و جزئیات مصرف و پرداخت، ثبت ارقام کنتور توسط مشترک، نمایش ماشین 
حساب تعرفه برای مدیریت مصرف، امکان ثبت درخواست انشعاب جدید، قابلیت پیگیری پرداخت 
هزینه انشعاب، ثبت درخواست های تفکیک و ادغام، تغییر نام و مکان، جمع آوری و وصل انشعاب و 
ثبت درخواست آزمایش کنتور از جمله قابلیت هایی این نرم افزار است.وی تاکید کرد: از ابتدای دی 
ماه، تمام خدمات برقی از طریق نرم افزار »برق من« ارائه می شود و افرادی هم که خواهان دریافت 

خدمات مشاوره در حوزه برق هستند، می توانند با شماره ۳۷1۲1 تماس بگیرند.

معاون بازرگانی سازمان صمت اصفهان:

 مشکل کمبود الستیک نداریم
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان از عدم کمبود الستیک خودروهای سبک 
خبر داد و گفت: در حال حاضر هیچ مشکل کمبود وجود ندارد و علت افزایش قیمت به علت افزایش 
دالر و تهیه مواد اولیه است.اسماعیل نادری با اشاره به علت افزایش قیمت الستیک خودرو اظهار 
داشت: آخرین باری که قیمت گذاری برای الستیک های خودروهای سبک انجام شد، قیمت دالر 
16 هزار تومان بوده است.وی افزود: با افزایش دالر و رسیدن به بیش از ۲6 هزار تومان و با توجه به 
اینکه اغلب هزینه تولید به مواد اولیه که عمدتا وارداتی اســت ، تولیدکنندگان الستیک درخواست 
افزایش قیمت محصول نهایی الستیک را کردند.معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان با اشاره به زمان بر بودن موافقت با افزایش قیمت الستیک گفت: به همین دلیل با کاهش 
تولید و کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه های متاثر بر فروش روبه رو شدیم.وی ادامه داد: بعد از 
موافقت سازمان حمایت مبنی بر افزایش قیمت الستیک، با توجه به افزایش قیمت دالر، مشکل 

تولید رفع شد و در حال حاضر مشکل کمبود الستیک وجود ندارد.

 رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان می گوید معامالت خودرو تا ۶۰ درصد کاهش داشته است؛

تب تند خودرو فروکش کرد

سایه نوسانات قیمت ارز و دالر بر بازار خودرو نیز سنگینی می کند، نوساناتی 
که روزی قیمت خودروهای لوکس خارجی را تا 1۰ میلیارد تومان باال می 
برد و روزی ارزش آن را تا ۳۰ درصد این قیمت کاهش می دهد و استرس 
ناشی از این نوسانات درگیر فعاالن این صنف شده است.هر چند سرعت 
افزایش قیمت این خودروها از سرعت کاهش قیمت آنها بسیار کمتر است؛ 
اما همان میزان کاهش قیمت نیز کورســوی امیدی برای خرید خودرو 
برای افراد کم بضاعت را فراهم می کند.قیمت خودروهای تولید داخل نیز از 
گزند نوسانات ارز در کشور در امان نبوده و دچار افزایش و کاهش نیز شده 
است؛ هر چند کارشناسان بر این باورند تب افزایش قیمت خودرو آنقدر 
که خودروهای لوکس خارجی را مبتال کرده به خودروهای داخلی سرایت 
نکرده است.بازار خودرو در اصفهان نیز متاثر از نوسانات قیمت این کاال در 
سراسر کشور بوده و این تغییرات در این محصول به عنوان یکی از نیازهای 
اصلی هر خانوار اســترس زیادی را به متقاضیان خریــد این کاال و حتی 
فروشندگان این صنف ایجاد  کرده است. اعمال محدودیت های کرونایی 
بدون در نظر گفتن تسهیالت بسیار آزار دهنده است ضمن اینکه باید توجه 
داشت در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت ها همواره شاهد کاهش 
معامالت نیز بودیم.رییس اتحادیه فروشندگان خودرو در اصفهان نیز در 

این ارتباط به کاهش 6۰ درصدی معامالت خودرو در اصفهان اشاره می کند 
و می گوید: محدودیت های کرونایی این شرایط را برای ما ایجاد کرده و تنها 
تعداد اندکی خرید و فروش اینترنتی در این زمان صورت گرفته اســت.

حمیدرضا قندی با بیان اینکه حق العمل معامالت در بنگاه های معامالت 
خودرو در اصفهان هنوز بر اساس مصوبه سال ۹۳ دریافت می شود، اظهار 
می کند: بر اســاس این مصوبه نیم درصد از فروشنده و نیم درصد از مبلغ 
خودرو از خریدار دریافت می شود که البته در شرایط کنونی مشتریان کمتر 
از این مبلغ را نیز پرداخت می کنند.وی با بیان اینکه عمده خرید و فروش 
خودرو در اصفهان در دست دالالن است، اضافه می کند: باید توجه داشت 
برخی افراد سرمایه خود را در بازار خودرو هزینه کرده و در برخی موارد نیز 
تعیین کننده قیمت خودرو در بازار می شوند که باید این امر مدیریت شود.

رییس اتحادیه فروشــندگان خودرو در اصفهان، خرید و فروش خودرو 
در مبادی غیر رسمی به ویژه نرم افزارهای خرید و فروش کاال در کشور را 
چالش بزرگی برای فروشندگان رسمی خودرو می داند و ابراز می کند: باید 
توجه داشت که ارزش افزوده خودرو را نمایشگاه داران پرداخت می کنند و 
پول ها جای دیگری هزینه می شود.وی همچنین به استرس ایجاد شده 
ناشی از نوسانات ارز و تاثیر آن بر قیمت خودرو اشاره می کند و می گوید: 

طی 15 روز اخیر خودروی داخلــی 5 درصد و خودروی خارجی بین ۲5 تا 
۳5 درصد در بازار اصفهان کاهش قیمت داشته و این در حالی است که طی 
چند روز اخیر مجدد شاهد افزایش قیمت ها هستیم و باید توجه داشت 
که این نوسانات اســترس زیادی را به بازار وارد می کند.قندی از فعالیت 
۹۰۰ واحد صنفی در اصفهان در زمینه فروش خودرو اشاره می کند و ادامه 
می دهد: از این تعداد 65۰ واحــد دارای مجــوز و ۲5۰ واحد بدون مجوز 
هستند.خرید و فروش خودرو در مبادی غیر رسمی به ویژه نرم افزارهای 
خرید و فروش کاال در کشور چالش بزرگی برای فروشندگان رسمی خودرو 
است، باید توجه داشت که ارزش افزوده خودرو را نمایشگاه داران پرداخت 
می کنند و پول ها جای دیگری هزینه می شود.اســترس موجود در بازار 
خودرو با توجه به نوسانات قیمت ایجاد شده طی ۲5 روز اخیر سرگردانی 
زیادی را بین شــهروندان در خصوص خریدن و یا نخریدن خودرو ایجاد 
کرده است. کارشناس بازار خودرو می گوید: بازار خودرو نیز مانند بازار ارز 
و طال همواره دچار هیجان است، دست افراد در این بازار باز است و برخی 
به دلیل دارایی فراوان و ســرمایه گذاری در این زمینه تعیین کننده قیمت 
هستند. مصطفی آدم زاده که بر این باور است کاهش و یا افزایش قیمت 
خودرو در کشــور هیچ گاه یک دست نبوده اســت، ابراز می کند: از سوی 
دیگر باید توجه داشت که بازار فعال تعطیل است و خرید و فروشی شکل 
نگرفته که بتوان این کاهش را احساس کرد.وی با بیان اینکه میزان تولید 
خودرو در داخل و حتی میزان واردات آن در نوسانات قیمت تاثیر چندانی 
ندارد، می افزاید: آنچه در این بازار تعیین کننده است قیمت ارز است چرا 
که نمی توان حتی از تولید کنندگان انتظار داشت لوازمی که به قیمت دالر 
گران قیمت خریده اند را ارزان بفروشند.این کارشناس بازار خودرو کاهش 
قیمت اعالم شــده را بیشــتر برای خودروهای لوکس خارجی می داند و 
می گوید: البته باید توجه داشته باشیم که افزایش قیمت خودروهای ایرانی 
به اندازه خودروی وارداتی نبوده و از این رو نباید انتظار داشــت خودروی 
داخلی نیز به اندازه خودروی خارجی کاهش قیمت داشــته باشد.وی با 
بیان اینکه پیش بینی بازار خودرو در شرایط فعلی که بی اعتمادی زیادی 
در بازار وجود دارد کار بسیار سختی اســت، ادامه می دهد: به رغم کاهش 
قیمت خودرو طی 15 روز اخیر در چند روز گذشته شاهد افزایش 1۰ الی 15 
تومانی قیمت خودروی داخلی بودیم که این امر نیز غیرقابل پیش بینی 
بود.افزایش قیمت خودروهای ایرانی به اندازه خودروی وارداتی نبوده و از 
این رو نباید انتظار داشت خودروی داخلی نیز به اندازه خودروی خارجی 
 کاهش قیمت داشته باشد.آدم زاده می افزاید: اما پیش بینی می شود ت

ا پایان سال افزایش قیمت خودروی خارجی را نداشته باشیم و قیمت ها 
تثبیت خواهد شد.

خبر روز

رییس سازمان برنامه و بودجه:

یارانه ها 2 تا 3 برابر می شود
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دالر ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کاالهای اساسی در نظر 
گرفته شده، اما چنانچه شرایط طوری باشــد که این ارز حذف شود، یارانه ها ۲ تا ۳ برابر می شود.

نوبخت با اشــاره به جریان یارانه در ســال آینده اظهار کرد: افزایش یارانه معیشتی در بودجه در 
نظر گرفته شده است و پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد.وی افزود: دالر ۴۲۰۰ تومانی برای تامین 
کاالهای اساسی در نظر گرفته شده، اما چنانچه شرایط طوری باشد که این ارز حذف شود، یارانه ها 
۲ تا ۳ برابر می شود؛ همچنین در بودجه سال آینده 16 هزار میلیارد برای رفع فقر در نظر گرفته شده 
است.رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه پرداختی همه کارکنان دولت ۲5 درصد اضافه 
می شود، اظهار کرد: افزایش ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی 
و همچنین نیروهای مسلح به میزان ۲5 درصد است؛ بنابراین میزان افزایش حقوق سال آینده 
۲5 درصد خواهد بود.نوبخت ادامه داد: برای کادر درمان بودجه هایی در نظر گرفته شــده و حتی 

سربازان حقوقی که می گرفتند در این بودجه دو برابر شده است.

قالی بافان وام 12 میلیون تومانی می گیرند
مدیرعامــل اتحادیه تعاونــی های فــرش دســتباف از پرداخــت وام 1۲ میلیــون تومانی به 
قالی بافــان با بازپرداخــت ۳6 ماهه خبــر داد.عبدا... بهرامــی درباره حمایت شــبکه بانکی از 
بافندگان فرش دســتباف گفت: در طول ١٠ ســال اخیر تســهیالت کم بهره به قالی بافان یا وام 
خرید به خریداران فرش داده نشــده و بانک توســعه تعــاون تنها بانکی بوده کــه در این زمینه 
ورود کرده و تســهیالت به خریداران و قالی بافان داده اســت.وی ادامــه داد: در حال حاضر دو 
تفاهم نامه با بانک توســعه تعاون داریم کــه یکی برای حمایت از مصرف کننــدگان و خریداران 
فرش دســتباف اســت و بر اســاس آن ۲۰ درصد مبلــغ فاکتور توســط خریــدار پرداخت می 
شــود و ۸۰ درصد مبلغ مابقی را بانک توســعه تعاون بــا نرخ مصوب بانک مرکــزی می پردازد 
و  خریدار در قالب اقســاط ۳6 ماهه ظرف مدت ســه ســال آن را به بانک مســترد می کند که 
 این طرح با وجــود منابع محدود بانــک، گام خوبی در جهــت حمایت از تولیــد و عرضه فرش

 دستباف بوده است.

 کاهش قیمت تمام شده خودروهای جدید با 
مشترک سازی قطعات

معاون وزیر صمت گفت: باید تالش کنیم قیمت خودروهای جدید با مشــترک ســازی قطعات 
کاهش یابد.محســن صالحی نیا کــه از مراحل تولیــد خودروهای جدید یکی از شــرکت های 
خودروســازی بازدید می کرد، تمرکز بر توســعه محصول، طراحی زیبا و بهبــود کیفیت از طریق 
تعامل حوزه تحقیق و توسعه این خودرو سازی با مراکز دانش بنیان را مهم ارزیابی کرد و افزود: 
حداکثر مشــترک ســازی قطعات خودروهای هر پلتفرم به رونق زنجیره تامیــن و توان افزایی 
سازندگان قطعات و همچنین کاهش قیمت تمام شده به دلیل صرفه های واحد مقیاس و حفظ 
حقوق مشتریان می انجامد.وی اضافه کرد: در راستای راهبرد جهش تولید شاهد اجرای مناسب 
سیاست گذاری انجام شده وزارت صمت و ایدرو در این خودروســازی بوده ایم به گونه ای که در 
۸ ماهه امســال افزایش تولید 6۰ درصدی معادل حدود 1۲۰ هزار دستگاه نسبت به سال گذشته 
اتفاق افتاده اســت.معاون وزیر و رییس هیئــت عامل ایدرو افزود: در بعــد جهش کیفی تولید 
نیز با وجود تنگناهای تحریم و شــرایط کرونا، ارتقای کیفیت موتور خودروها و حرکت به ســمت 
 مصرف سوخت کمتر و تطابق با استانداردهای بســیار باالتر ایمنی را در طراحی محصوالت جدید 

شاهد هستیم.

با مسئولان

معاون ساخت و توسعه آزادراه های شرکت ساخت کشور اعالم کرد:اخبار

سرمایه گذاری ۶00 میلیارد تومانی برای فاز سوم پروژه آزادراه شرق اصفهان
معاون ساخت و توسعه آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: در قرارداد قطعه ســوم آزادراه شرق اصفهان در حدود 6۰۰ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری منظور شده است که با توجه وضعیت قیمت، احتماال تغییراتی خواهد کرد.جالل بهرامی در خصوص قطعه پایانی آزادراه شرق اصفهان، اظهار کرد: قطعات اول 
و دوم آزادراه شرق اصفهان به طول 6۳ کیلومتر با دستور رییس جمهور مورد بهره برداری قرار گرفت و در ادامه این پروژه قرار است به آزادراه اصفهان-شیراز برسد که اکنون 
عملیات اجرایی آن در حال انجام است.وی با بیان اینکه کریدور شمال به جنوب کشور قرار است با سال 1۴۰۴ تکمیل شود، گفت: تکمیل آزادراه اصفهان-شیراز در حوزه استان 
اصفهان در حال مطالعه است و به محض انجام مطالعه و سرمایه گذار می تواند شروع شود و به طور قطع این پروژه یکی از پروژه های مهم در دولت آینده خواهد بود.معاون 
ساخت و توسعه آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، تصریح کرد: قرار است ۲1۰ کیلومتر از این کریدور در استان فارس تکمیل شود و همکاران 
ما در شرکت ساخت به دنبال آن هستند که در دولت کنونی این پروژه را تمام کنند.وی با اشاره به ارزش 1۸۰۰ میلیارد تومانی قطعات یک و دو پروژه آزادراه شرق اصفهان، 

گفت: در قرارداد قطعه سوم آزادراه شرق اصفهان در حدود 6۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری منظور شده است که با توجه به وضعیت قیمت، احتماال تغییراتی خواهد کرد.

 معاون اقتصادی استانداری 
انتقاد کرد:

افزایش مراجعات 
حضوری غیرضروری به 

بانک های اصفهان
معـاون اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان بـا 
انتقـاد ازمراجعـات حضـوری غیرضـروری 
بـه بانـک هـای اصفهـان گفـت: با توجـه به 
شـیوع کرونا، اجـرای کامل طـرح بانکداری 
الکترونیکی در اسـتان در دسـتور کار است.

سـید حسـن قاضـی عسـگر بـا اشـاره بـه 
فعالیـت بانک هـای اسـتان اصفهـان بـه 
عنـوان مشـاغل ضـروری در زمـان اعمـال 
محدودیت هـای کرونایـی از ابتـدای آذرماه 
تاکنـون اظهـار داشـت: متاسـفانه بـا وجود 
توصیه به شـهروندان در انجام عملیات های 
بانکـی بـه صـورت غیرحضـوری، عـده ای با 
مراجعـه غیرضـروری در بانک هـا سـالمت 
خـود و دیگران را بـه خطر می اندازنـد.وی با 
انتقـاد از مراجعـات غیر ضـروری و بی مورد 
حضـوری بـه ویـژه در ایـام محدودیت های 
کرونایـی در اصفهان افزود: در راسـتای رفاه 
حـال شـهروندان، بانک هـا بـا یـک سـوم 
ظرفیـت در ایـن ایـام مشـغول بـه خدمت 
رسـانی هسـتند؛ اما انتظار می رود که مردم 
نیـز از مراجعـه حضـوری غیرضـروری بـه 
بانک هـا اجتنـاب کنند.معـاون اقتصـادی 
اسـتانداری اصفهان با اعالم اینکه بانکداری 
الکترونیکی در دسـتور کار بانک های استان 
اصفهـان قـرار گرفته اسـت، تصریح کـرد: با 
توجه بـه افزایـش هزینه هـای بانکـداری و 
بازنشسـته شـدن تعداد زیادی از نیروهای 
بانکـی، توسـعه بانکـداری الکترونیکـی در 
اسـتان اصفهـان ضـروری اسـت.وی بـه 
نقـش مـردم در ترغیب توسـعه بانکـداری 
الکترونیکـی هـم اشـاره ای کـرد و گفـت: با 
توجـه بـه تامیـن زیرسـاخت های دولـت 
الکترونیـک، شـهروندان می تواننـد شـهر را 
به سـمت هوشـمند شـدن هدایـت کنند که 
یکـی از ارکان آن این نـوع از بانکـداری رایج 

در دنیاسـت.

مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری اصفهان گفت: 
اعتباری که امسال وزارت جهاد کشاورزی برای استمهال 
تسهیالت خســارت وارده به بخش کشاورزی استان 
تخصیــص داده کافی نیســت و بایــد در آن بازنگری 
شود.منصور شیشه فروش با بیان اینکه استمهال وام 
خسارت از حوادث و خشکســالی کشاورزی استان به 
حدود ۹۰۰ میلیــارد ریال اعتبار نیــاز دارد، تصریح کرد: 
رقمی که برای این بخش توســط این وزارتخانه سال 
جاری در نظر گرفته شد حدود 15 درصد اعتبار موردنیاز 
است و پاسخگوی مشموالن آن نیست.وی با اشاره به 

خسارت بخش کشاورزی استان از سرمازدگی، آفات 
و خشکسالی، اظهارداشت: اصفهان یکی از قطب های 
کشاورزی کشــور اســت و با توجه به این خسارت ها 
ضرورت دارد که در تعیین اعتبار اســتمهال تسهیالت 
بازنگری شود.شیشــه فروش با بیان اینکه کشاورزان 
با توجه به خشک شــدن زاینده رود با کمبود منابع آبی 
مواجه هستند، تصریح کرد: بر اساس بند خ ماده ۳۳ 
برنامه ششم توسعه الزم است که اقدامات و اعتبارات 
کافی برای رفع مشکالت کشــاورزان به دلیل خسارت 
حاصل از حوادث و خشکسالی صورت گیرد.استمهال 
تســهیالت براســاس بند )خ( ماده ۳۳ قانون برنامه 
ششم توسعه درباره بخشودگی سود، کارمزد و جریمه 
های وام های سررسید شده، مربوط به خسارت دیدگان 
بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه است.وی 

با بیان اینکه سرمازدگی در بهار و مهر امسال حدود یک 
هزار و 5۰۰ میلیارد ریال خســارت به بخش کشاورزی 
اســتان وارد کرد، خاطرنشــان کــرد: مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان از وزارت جهاد کشاورزی خواسته 
است تا اعتبار ویژه ای برای مقابله با آفات و خرید سموم 
تخصیص دهد.وی با تاکید بر اینکه بیمه کشاورزی، مهم 
ترین راه برای جبران خسارت های وارده به این بخش 
است، خاطرنشان کرد: مهلت بیمه کردن کشاورزی در 
سال جاری تا پایان آذر تمدید شد و کشاورزان به صورت 
الکترونیکی می تواننــد برای آن اقدام کنند.شیشــه 
فــروش وضعیت بیمه بخش کشــاورزی در اســتان 
اصفهان را رضایت بخش ندانست و گفت: از ابتدای مهر 
امسال تاکنون فقط حدود 1۰ درصد از اراضی کشاورزی 

و ۹ درصد از باغ های استان بیمه شده اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

اعتبار تخصیصی استمهال وام خسارت کشاورزی اصفهان کافی نیست

تولید روزانه 50 تن 
انواع شیشه در 

نجف آباد
شــرکتی تولیــدی در نجف آباد 
استان اصفهان، با اتکا به نیروی 
جوان و تــوان داخلــی، روزانه 
 بیــش از 5۰ تن انواع شیشــه

 تولید می کند.

وز عکس ر
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فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان:

 خیران، یاری رسان سپاه در امر محرومیت زدایی
هستند

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در حاشیه اولین مرحله کمک مومنانه فکری به 
همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی ســپاه صاحب الزمان )عج( اظهار کرد: یکی از ظرفیت های بسیار 
خوب سپاه صاحب الزمان )عج(، قرارگاه پیشرفت و آبادانی است که  در نقاط محروم استان مشغول 
خدمت رسانی است.ســردار مجتبی فدا گفت: بخش عمده خدمت رســانی و محرومیت زدایی در 
روستاهای مختلف استان با حمایت، پشتیبانی و استفاده از ظرفیت خیران و اعتبارات سپاه اجرا می 
شود.وی افزود: امروز در امر خدمت رسانی  و کمک مومنانه در بخش فرهنگی، هفت هزار جلد کتاب 
فراهم و برای اهدا در مدارس، مســاجد و کتابخانه های عمومی مناطق محرم استان توسط قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی ارسال می شود.سردار فدا خاطر نشان کرد: همچنین مایجتاج مردم مانند لباس، 
آرد و نفت و امکانات برای نقاط صعب العبور و زمستانی فراهم شده است.مرحله اول  کمک مومنانه 
فکری شامل 100 بسته کتاب، 350 دست لباس، 500 جفت کفش، 600 کیسه آرد و 350 کارت هدیه در 
بین روستاهای محروم استان توزیع می شود؛ مرحله دوم این کمک مومنانه شامل حدود 100 بسته 

معیشتی و فکری در بین نیازمند منطق محروم سطح استان توزیع خواهد شد.

فرمانده لشکر 14 امام حسین )ع(:

 نظامی که  شعار مرگ برآمریکاسر  می دهد همیشه
 مورد تهدید وتحریم است

اختتامیه دوره تکمیلی بســیج باحضوربســیجیان در حسینیه ثارا... لشــکر14امام حسین)علیه 
السالم(برگزارشد. دراین مراسم فرمانده لشکر14امام حسین)علیه السالم( ضمن خسته نباشید 
برای بسیجیانی که دوره پانزده روزه خود را به پایان رساندند ،ابراز خرسندی کرد که این دوره باوجود 
سنگین بودن بدون حادثه طی شد .دراین مراسم فرمانده لشــکر14امام حسین)علیه السالم( به 
ایراد سخنرانی پرداخت وگفت: باید بدانیم فلســفه وجودی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
واینکه امام خمینــی)ره( برای چه انقالب کرد چه بوده،وقتی لباس خاکی یا ســبز به تن می کنیم، 
لباسی که به خاطر دفاع از انقالب ووالیت ونظام ورهبری پوشیده ایم، افتخارمان هم این هست که 
بسیجی هستیم وان شاءا... که اخالق مان وشهادت مان هم بســیجی باشد.این فرمانده در ادامه 
افزود: نظام ما همیشه مورد تهدید بوده وهســت، چرا یک نظام باید مورد تهدید باشد  نظامی که به 
رهبری امامی است که شعارمرگ بر آمریکا ومرگ بر استعمار ،مرگ برظلم سرداد، کسی که راه عدالت 
وعدالت خواهی را طی کرد،هرکجا که پرچم عدالت ومبارزه با ظلم باال باشــد مقابلش ظلم ستیزی 
است ،بی عدالتی است حق وباطل مقابل همدیگرقرار می گیرند وباید کاری کنیم که در جبهه حق قرار 
بگیریم ،انقالب ماهم حق بود که مقابل باطل قرار گرفت ،انقالبی که شعار مرگ بر آمریکا داد،درست 
موقعی که هیچ کس جرات گفتن این شعار را نداشت.فرمانده لشکر14امام حسین)علیه السالم( 
اشاره ای به مسائل داخلی روزآمریکا کرد و بیان داشت: کشور آمریکا کشوری است که وقتی با هر 
کشور دیگر مشکل پیدا می کند قلدر است ودســتور حرکت ناو بزرگ هواپیما بر را می دهد که برو به 
سمت فالن کشور ،امااالن طوری شده پرچم آمریکا را در کشــور خودش آتش می زنند وبه رییس 
جمهوروقت شــعارمرگ می دهند ودیدیم که پلیس جنایتکار چه اقدامات مرگباری در مقابل اینها 
انجام دادند، مثل سیاه پوســتی که می گفتند اصال این ها انسان نیســتند وزانوی خودشان را روی 
گردن این شخص گذاشتند که منجر به مرگ وی واغششاتی شد که هنوز هم ادامه دارد، چرا که ریشه 
اصلی آمریکا ،صهیونیست ویهود است و آنها هســتند که خط می دهند ، انتخابات آنها هم همینطور 
است؛ هردوی آنها لنگه های کفشــی هســتندکه یک نفرآن را به پا می کند.هردو رییس جمهور از 

صهیونیست ویهود خط می گیرند.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

نیاز 300 میلیاردی شهرداری برای ادامه آزادسازی رینگ چهارم در منطقه 15

شــهردار اصفهان در برنامه »شــهر پرسشــگر، شــهردار پاسخگو« با 
گرامیداشــت روز جهانی افراد دارای معلولیت، اظهار کــرد: برای رفاه 
هر چه بیشــتر این قشــر از شــهروندان، مکان  های عمومی شــهر با 
روندی ســریع و جدی تا حد قابل قبولی مناســب سازی شده است.

قدرت ا... نوروزی با اشــاره به مناسب ســازی و پیاده روسازی معابر 
شــهر و تمام دسترســی ها در محور چهارباغ برای حضور افراد دارای 
معلولیت، گفت: برای ســاختمان های مســکونی و تجــاری در حال 
 احداث ضوابط به گونه ای اســت که برای تردد افــراد دارای معلولیت

 مناسب باشد. شهردار اصفهان تصریح کرد: همچنین در این زمینه در 
شهرداری ستاد مناسب  سازی فضاهای شهری با هدف اجرای صحیح 
قوانین مربوطه تشــکیل شده است تا نیازســنجی، سیاست گذاری و 

اولویت بندی طرح  ها و پروژه ها انجام شود.
وی ادامــه داد: اصفهــان می توانــد ســرآمد مناسب ســازی برای 
معلوالن باشــد که باید شــهرداری با جدیــت و تعصب اقــدام کند تا 
حقــوق شــهروندی بــه خوبــی محقــق شــود. بــه همین ســبب 
 کارت بلیــت  های دو ســفره رایــگان ویــژه معلوالن شــهر اصفهان 

ارائه شده است.

60 درصد معابر اصفهان مناسب برای تردد معلوالن
نوروزی با بیان اینکه در حال حاضر در تعدادی از ایستگاه های خط یک 
مترو آسانســور نصب و در اختیار افراد توان  خواه قرار گرفته و به زودی 
این امکان در تمام ایســتگاه ها فراهم می شود، گفت: امکان استفاده از 
پله های برقی برای افراد دارای معلولیت و نابینایان در ایستگاه  های مترو 
فراهم شده است.وی افزود: 80 دستگاه اتوبوس سال گذشته وارد چرخه 
حمل و نقل عمومی شهر شــد و همه آنها مجهز به جک مکانیکی و رمپ 
ویژه معلوالن است.شهردار اصفهان اظهار کرد: مدیر کل بهزیستی استان 
اصفهان 60 درصد از معابر شــهر اصفهان را برای تردد معلوالن مناســب  
عنوان کرده است و با توجه به اینکه این دستگاه متولی اظهار نظر معتبر 
در ارتباط با میزان مناسب سازی ها در شهر اســت، تالش شهرداری در 
جهت مناسب سازی 100 درصد معابر شهر است.وی بیان کرد: همچنین 
دغدغه ها و مشکالت این قشــر در نشستی با حضور 18 انجمن فعال در 
حوزه افراد دارای معلولیت مطرح شد تا تصمیماتی منطبق با منطق واقع 
گرایانه گرفته شود. در همین زمینه در شرایط کرونایی تعدادی از مترجمان 
برای ترجمه سخن افراد ناشنوا به کارمندان هنگام مراجعه به شهرداری به 
کار گرفته شده اند.نوروزی با اشاره به گرامیداشت 16 آذرماه روز دانشجو 
گفت: این روز یادآور خواســته بحق اســتقالل طلبــی و آزادی خواهی 

دانشجویان و جوانان تحصیل کرده در تمام دوران است و تنها مربوط به 
سال 1332 که سه نفر از دانشجویان به شهادت رسیدند، نیست.وی در 
پاسخ به سوال یکی از شــهروندان در مورد ساماندهی خیابان رویان در 
منطقه 15 اظهار کرد: در این خیابان که در حریم شهر قرار دارد، پژوهشکده 
رویان واقع شده اما شهرداری فقط موظف به حفظ و نگهداری از آن بوده و 
ساماندهی و جاده  سازی آن در حوزه اختیارات اداره کل را ه و شهرسازی 
است.شهردار اصفهان گفت: البته با وصل شدن کمربند شمالی به رینگ 
چهارم، معضالت تردد و ترافیک در شرق برطرف می شود. به همین سبب 
شهرداری 300 میلیارد تومان برای آزادسازی بخشی از رینگ در منطقه 15 
شهرداری اعتبار نیاز دارد.وی از اتصال پل  های آفتاب و شهید سلیمانی 
به یکدیگر تا پایان ســال خبر داد و گفت: هفت کیلومتر مسیر رینگ در 
منطقه 15 قرار دارد که مسئله مربوط به پنج و نیم کیلومتر آن حل شده و 
مابقی به زودی برطرف خواهد شد. نوروزی با اشاره به تخصیص بودجه 
برای کمربند شمالی شهر اصفهان در بودجه سال آینده تصریح کرد: اجرای 
کمربند شمالی در محدوده منطقه 15 شهرداری 80 میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد.وی با اشاره به آزادســازی ادامه خیابان سردار باقری در منطقه 
15 که مورد سوال یکی از شهروندان بود، اظهار کرد: در منطقه 15 قسمت 
اعظم بودجه صرف ساخت پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح 

شهید سلیمانی می شود و آزادســازی ادامه خیابان سردار باقری هم با 
توجه به وسعت 5 هزار متری آزادســازی نیاز به اعتبار زیادی دارد.وی 
اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح را 60 میلیارد تومان عنوان و تصریح 
کرد: ما باید 20 خانه را در این مسیر آزادســازی کنیم که نیاز به همکاری 
شــورای معتمدین محله برای ترغیب مردم به آزادسازی داریم.شهردار 
اصفهان گفت: یکی دیگر از موضوعات در این طرح، اولویت بندی احداث 
این خیابان یا خیابان رویان در منطقه 15 است که باید در بررسی بودجه 

امسال مورد توجه قرار گیرد.

تخصیص بودجه 1400 به ساخت ادامه خیابان زاهد در منطقه یک
وی در مورد ادامه خیابان زاهد در منطقه یک نیز اظهار کرد: این خیابان 
با منطقه هشت پیوند دارد و اگر آزادسازی تکمیل و اجرا شود، خیابان 
ساخته و یکی از مشکالت ترافیکی در هسته مرکزی شهر رفع می شود. 
همچنین سعی شده در بودجه سال 1400 منطقه یک نیز این طرح لحاظ 
تا باقی مانده کار انجام شود.نوروزی بیان کرد: بخشی از ایستگاه های 
متروی خط دوم در منطقه یک در حال ساخت است که بودجه و وقت 
زیادی از شهرداری این منطقه گرفته است اما تکمیل سایر طرح ها نیز 

در دستور کار منطقه قرار دارد.

معاون عمران شهری شهرداری:

بيش از 150 ميليارد تومان پروژه خيابان سازی و پياده 
روسازي در اصفهان فعال است

معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان گفت: در آذرماه سال جاری بيش از 118 ميليارد تومان 
پروژه خيابان سازی و 32 ميليارد تومان پروژه پياده روســازی در مناطق شهری اصفهان فعال 

است.
 ایرج مظفر اظهار کرد: پروژه های خيابان ســازی و پياده روســازی در مناطــق مختلف در حال 
فعاليت مستمر اســت كه از آن جمله می توان به ســاماندهی گذر میرعماد، پیاده روسازی ضلع 
غربی خیابان چهارباغ خواجو و پیاده روســازی محور میانی خیابان چهارباغ عباســی در منطقه 

3 اشاره کرد.
وی با اشــاره به طرح های عمرانی فعال در شــهر اصفهان ادامه داد: ســاماندهی پیاده روهای 
مجاور رودخانه پارک های ملت و ســعدی، احداث باند دوم بلوار نظام ســپاهان شهر، احداث 
خیابان کمکی ارتش در منطقه 5، پیاده روســازی خیابان مالصــدرا در منطقه 6، احداث خیابان 
شهید ترک الدانی حدفاصل بزرگراه شــهید خرازی تا خیابان شــهید حجازی و احداث ورودی 
خیابان کوهانســتان در منطقــه 9، ادامه احــداث خیابان مفتح تــا آزادگان و احــداث خیابان 
 فیروزه )مــوازی حکمت( و ســاماندهی خیابــان معرفت در منطقــه 12 از جمله پــروژه های

 فعال شهری است.
معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهــان تصریح کــرد: پیاده رو ســازی خیابــان قائمیه و 
پیاده روســازی ضلع غربی خیابــان جانبــازان و اتصال کندرو شــهید حبیب الهــی در منطقه 
13، ســاماندهی خیابان مقداد حدفاصل ســه راهی اندوان تا محله قصــر در منطقه 15 از دیگر 
پروژه هاي فعال اســت.وی اظهار کرد: گســترش و اصالح زيرســاخت هــای مواصالتی درون 
 شــهری از مهم ترين وظايف شــهرداری اســت که در رفاه و زندگــی روزمره شــهروندان تاثیر

 قابل توجهی دارد.

وزیر امور خارجه ایران در نامه به شهردار اصفهان مطرح کرد:

سرمایه گرانقدر اصفهان در تقویت دیپلماسی عمومی 
 محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال نامه ای به شهردار اصفهان ضمن قدردانی 
از ارسال یادبود منقش به نماد شهر اصفهان از سوی شهردار اصفهان اظهار کرد: امیدوارم با رهایی 
هرچه ســریع تر جهان از این ویروس منحوس، فضای مناســب برای برگزاری نکوداشت شهر 
اصفهان بیش از پیش فراهم شــود تا با همکاری یکدیگر قدم هایی نه تنها در شناساندن بیشتر 
شهر اصفهان بلکه در جهت خنثی کردن تبلیغات مسموم در جهان علیه کشورمان و پیشبرد اهداف 
آن در زمینه دیپلماسی عمومی برداریم.وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه این نامه آورده است: 
شهر اصفهان به عنوان نگین زرین در میان کشورهای جهان به خوبی شناخته شده است که نمی 

توان به آسانی از نقش تمدن ساز آن در ابعاد مختلف گذشت. 
وجود چهره های فرهنگی، فرهیختگان و استادان بزرگ شــهر نیز مکمل آثار گرانبهای تاریخی و 
تمدنی اصفهان است که در مجموع فرصتی مناسب و عالی را ایجاد کرده تا از این سرمایه گرانقدر 

بتوان در راستای تقویت دیپلماسی عمومی بهره برداری کرد.
 وزارت امــور خارجــه در راســتای اســتفاده از چنین ســرمایه هایی در ســطح بیــن المللی 
آمادگی دارد بــا همکاری شــهردار اصفهان بــرای برپایی نمایشــگاه ها و برگــزاری کنفرانس 
هایــی در ســالگرد چنیــن روزی در کشــورهای مختلــف جهــان در راســتای شناســاندن 
نقــش تمدن ســاز اصفهــان اقــدام کنــد. وی تصریــح کــرد: اســتفاده از دیــدگاه اصفهان 
 شناســان در ســطح بیــن المللــی نیــز هموارکننــده راه بــرای شناســاندن بهتــر شــهر

 اصفهان خواهد بود.

در شهربا مسئولان

خبر خوان

وز عکس ر

 سالگرد استاد
 تاج اصفهانی

سی و نهمین ســالگرد استاد 
جــالل الدین تــاج اصفهانی 
روزپنجشــنبه 13 آذر 99 بــا 
حضور جمعی از شــاگردان و 
اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفهــان در آرامگاه ایشــان 

برگزار شد.

عکس: ایمنا

خبر ویژه

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

عملیات گودبرداری اطراف 
 مسجد امام اصفهان 

متوقف شد
مدیرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان اصفهــان از توقف 
عملیات خاکبــرداری و گودبــرداری یک 
واحد مســکونی در محدوده میــدان امام 
)نقش جهان( خبر داد و گفت: گودبرداری 
این واحد بر اساس ضوابط مناطق تاریخی 
نبود.فریــدون اللهیــاری اظهار داشــت: 
مالک این زمین مســکونی به مســاحت 
حدود 50 متــر مربع در چند روز گذشــته 
اقدام به گودبــرداری به عمــق 2 متر و ۷0 
سانتی متر کرده بود که با توجه به اینکه در 
محدوده تاریخی و مســجد شیخ لطف ا... 
و اطراف میــدان امام اصفهان قــرار دارد، 
این عمق زیاد و خطرساز است.وی با بیان 
اینکه گودبرداری بیــش از حد در محدوده 
مناطق تاریخی ماننــد میدان امام اصفهان 
مشکالتی را مانند تحت تاثیر قرار دادن آب 
هــای زیرزمینی به وجود مــی آورد، اظهار 
داشــت: انجام هرگونه عملیــات عمرانی 
و ســاخت و ســاز در محدوده آثار تاریخی 
باید بــا اخــذ اســتعالم از اداره کل میراث 
فرهنگی باشــد؛ اما برای ایــن ملک این 
مجوزها کامل نبود.اللهیــاری با بیان اینکه 
حریم درجه یک، شــعاع حدود 50 متری 
و درجه دوم شــعاع حــدود یکصد متری 
اطراف آثار تاریخی میــدان امام اصفهان را 
در برمی گیرد، خاطرنشــان کرد: این ملک 
در ضلع شــرقی مسجد شــیخ لطف ا... و 
در محدوده حریم درجه 2 قــرار دارد.وی، 
ارتفاع مجاز ساختمان در حریم درجه یک 
میدان امام اصفهان را نیــز پنج متر اعالم 
و اضافه کرد: ضوابط و مقررات مشــخصی 
برای ساخت و ســاز در حریم آثار تاریخی 
اصفهان وجود دارد و شــهروندان باید قبل 
از هرگونه عملیات عمرانی نســبت به اخذ 
مجوزهــای الزم بویــژه از اداره کل میراث 

فرهنگی اقدام کنند.

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان:

آزادسازی حریم چشمه باقرخان تدریجی است
مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان گفت: حریم مادی چشمه باقرخان به صورت تدریجی آزادسازی خواهد شد.رضا اخوان اظهار کرد: حدود دو هزار و 300 متر از 
مادی چشمه باقرخان )حدفاصل خیابان بزرگمهر تا خیابان همدانیان( در منطقه چهار، یک کیلومتر مرز مشترک با منطقه 15 و یک هزار و 800 متر از طول آن در 
منطقه سه قرار گرفته است.وی تصریح کرد: برای اطراف مادی چشمه باقرخان بر اساس طرح تفصیلی شهر حریم خاص تعریف شده است و باید از هر طرف 
13 متر آزادسازی انجام شــود، اما با توجه به اینکه انجام این اقدام نیاز به منابع مالی سنگین دارد، جزو پروژه های اولویت دار منطقه نیست.مدیر منطقه چهار 
شهرداری اصفهان ادامه داد: در حال حاضر بر اساس برآوردهای ریالی شده، برای آزادسازی حریم مادی چشمه باقرخان حدود یک هزار میلیارد تومان معادل 

شش برابر بودجه سال جاری منطقه چهار، اعتبار نیاز است از این رو انجام آن در کوتاه زمان امکان پذیر نیست.

معاون اجرایی ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با اشاره به اجباری شدن اســتفاده از لوازم 
بهداشتی و حفاظت فردی پیشرفته در ایستگاه های 
بازیافت، اظهار کرد: با توجه به ارتباط مستقیم و چهره 
به چهره متصدیان ایستگاه های بازیافت با شهروندان 
و عدم امکان تعطیلی خدمات این ایســتگاه ها، به 
منظور حفظ سالمت شهروندان و جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا، عالوه بر ضرورت اســتفاده از ماسک 
و دستکش، استفاده از شــیلد محافظتی هم برای 
متصدیان ایستگاه های بازیافت اجباری شد.محمد 
بدیعی با اعالم این خبر توضیح داد: از همان ابتدای 
شــیوع این بیماری، تمهیــدات الزم بــرای کنترل 
بهداشتی ایستگاه های بازیافت آغازشده و هم اکنون 
نیز این اقدامات با شدت بیشتری دنبال می شود و بر 

همین اساس به صورت یک روز در میان ایستگاه های 
بازیافت سطح شهر ضدعفونی می شوند و نیز برنامه 
ریزی شده تا به منظور جلوگیری از انباشت پسماندها 
در ایســتگاه ها و همچنین پیشــگیری از پراکندگی 
آلودگی، روزانه کلیه ایستگاه ها از پسماندهای خشک 
تخلیه شود.وی همچنین به الزام رانندگان خودروها 
و دیگر عوامل مجاز جمع آوری پسماندهای خشک 
به رعایت پروتکل های بهداشتی اشاره کرده و افزود: 
رانندگان و کارگران جمع آوری پســماند خشک نیز 
عالو÷ه بر آن که به طور مستمر از ماسک و دستکش 
استفاده می کنند، نسبت به ضدعفونی خودروها هم 
اقدام می کنند تا از انتقال ویروس جلوگیری شــود.

معاون اجرایی ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با اشاره به لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی 

از جانب شــهروندان نیز توضیح داد: با توجه به الزام 
اجرای کلیه تمهیدات بهداشتی در فرآیند جمع آوری 
پسماند، شــهروندان به عنوان گروه مخاطب نیز باید 
این موارد را رعایت کنند تا شــاهد انتقال ویروس از 
این طریق نباشیم، لذا استفاده از ماسک و دستکش 
هنگام مراجعه به ایستگاه های بازیافت، ضدعفونی 
دســت ها پس از هربار مراجعه، قراردادن جزء ویژه 
پسماندهای خانگی در جعبه ایمن، نریختن ماسک 
و دستکش در پسماندهای خشک و رعایت مواردی 
از این دســت می تواند تا حد زیادی شــهروندان و 
عوامل جمع آوری و پردازش پسماندهای خشک را از 

سرایت بیماری کووید 19 مصون دارد.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اعالم کرد:

الزام متصدیان ایستگاه های بازیافت به استفاده از کلیه لوازم 
حفاظت فردی در برابر ویروس کرونا



بارندگی از ابتدای سال زراعی جدید تا امروز در کل 
استان ۲۴ میلیمتر است که نسبت به بلند مدت 
حدود ۳۴ درصد  و نسبت به سال گذشته تا امروز 

حدود ۴۰ درصد افزایش نشان می دهد
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نحوه فعالیت مدارس استان اصفهان در هفته جاری
معاون پژوهـش برنامه ریزی و توسـعه منابـع اداره کل آموزش و پرورش اسـتان اصفهـان، نحوه 
وضعیت کار مدارس اسـتان اصفهان تشـریح کرد.سـید محمد میرپور با اشـاره به محدودیت های 
متناسـب با وضعیت و رونـد بیماری کوویـد 19 اظهار داشـت: با توجه بـه نامه اسـتانداری اصفهان 
در خصوص نحـوه فعالیـت ادارات و حضـور کارکنان درمحـل خدمـت در وضعیـت زرد،  نارنجی و 
قرمـز از نظـر فراگیـری و شـیوع بیمـاری و همچنین بـر اسـاس تصمیم سـتاد اسـتانی مدیریت 
کرونـا ، فعالیـت ادارات آمـوزش و پـرورش در شـهرهای زرد اسـتان بـا حضـور دو سـوم کارکنان، 
شـهرهای نارنجـی بـا حضـور پنجـاه درصـد کارکنـان و شـهرهای دارای وضعیـت قرمـز اسـتان 
بـا حضـور حداکثـر یـک سـوم کارکنـان صـورت خواهـد گرفت.معـاون پژوهـش برنامه ریـزی و 
توسـعه منابـع اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان در ادامه بـا تاکیـد بر ایـن موضوع که 
کلیـه ادارات در آموزش وپرورش اسـتان موظفند ارائـه خدمـات الکترونیکی و غیرحضـوری را در 
دسـتور کار خود قـرار دهنـد، اظهار داشـت: باید بـه نحـوی برنامه ریزی شـود تـا همچنـان امکان 
 دسترسـی دانش آمـوزان و شـهروندان بـه سـامانه های ارائه خدمـات آموزشـی و سـایر خدمات

 وجود داشته باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

محرومیت حاشیه شهر اصفهان غیرقابل انکار است
نماینـده مردم اصفهان در مجلس شـورای اسـامی گفـت: با وجود گمـان افکار عمومی نسـبت به 
برخورداری اصفهـان، محرومیت هـا و فقدان امکانات اولیه نیز در این شـهر قابل مشـاهده اسـت 
و نمی تـوان آن هـا را به خصـوص در حاشـیه شـهر اصفهان انـکار کرد.مهـدی طغیانی ، سـخنگوی 
کمیسـیون اقتصـادی مجلس بـا سـیدپرویز فتـاح، رییس بنیـاد مسـتضعفان انقاب اسـامی 
دیـدار کـرد.  در ابتـدای ایـن جلسـه نماینـده مـردم اصفهـان ضمـن اشـاره بـه برخـی از اقدامات 
صـورت گرفتـه در دوران مدیریـت سـیدپرویز فتـاح از وی قدردانی کـرده و اظهـار داشـت: به  رغم 
گمان افـکار عمومی نسـبت بـه برخـورداری اصفهـان، محرومیت هـا و فقـدان امکانـات اولیه نیز 
در این شـهر قابل مشـاهده اسـت و نمی توان آن هـا را به خصوص در حاشـیه شـهر اصفهـان انکار 
کـرد. رییس بنیـاد مسـتضعفان انقـاب اسـامی نیز ضمـن قدردانـی از نماینـده مـردم اصفهان 
بابـت پیگیـری محرومیت هـا و دغدغه هـای وی در حوزه هـای اقتصادی، گفـت که بـا هماهنگی 
مدیـران و معاونـان بنیاد مسـائل اصفهان در جلسـه ای بررسـی خواهد شـد تا اقدامـات عملیاتی 

مرتبط نیـز صـورت گیرد. 

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان:

موردی از ابتال به آنفلوانزا در اصفهان مشاهده نشده است
مسـئول بیماری های واگیر مرکز بهداشـت اصفهان گفت: هنوز مـوردی از ابتا به بیمـاری آنفلوانزا 
در اسـتان اصفهان مشـاهده نشـده که به دلیل رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی توسـط مردم 
اسـت.رضا فدایـی بـا اعـام اینکـه هنـوز مـوردی از ابتـا بـه آنفلوانـزا در اسـتان اصفهـان گزارش 
نشـده اسـت، اظهار داشـت: اعمـال محدودیت هـا، رعایـت بهداشـت و فاصلـه گـذاری اجتماعی 
عاوه بـر اینکه شـیب صعـودی کرونـا را رو به نزولـی کـرده مانع از شـیوع بیمـاری آنفلوانزا شـده 
اسـت.وی از تاثیـرات مثبت اعمـال محدودیت هـای هوشـمند از ابتـدای آذرمـاه در اصفهان گفت 
و افـزود: بیماری هـای واگیـردار یـا مسـری، نوعـی از بیماری هـای عفونـی هسـتند کـه از طریق 
تماس فیزیکی فـرد بیمار بـه فرد سـالم منتقل می شـود و تنهـا راه کنتـرل این بیماری هـا رعایت 
دسـتورالعمل های بهداشـتی است.مسـئول بیماری های واگیر مرکز بهداشـت اصفهـان وضعیت 
بیماری سـالک را نسـبت به سـال های گذشـته در اسـتان اصفهان کمتر دانسـت و گفت: تجزیه و 

تحلیل و ارائـه آمار بیمـاری سـالک د راسـتان اصفهـان پایان آذرمـاه اعام خواهد شـد. 

  بارش ها در استان ۳۴ درصد افزایش یافت؛

خطر خشکسالی از سر اصفهان گذشت

اگر چه ازابتدای شهریور ماه سازمان هواشناسی با صدور اطاعیه هایی 
مدعی شده بود امسال پاییز و زمستان خشکی را خواهیم داشت و این 
مسئله برای سال آبی پیش رو یک بحران دوباره را رقم خواهد زد؛ اما 
ظاهرا به سیاق اغلب پیش بینی ها این بار هم هواشناسی با غافلگیری 
روبه رو شد و با بارش های دو هفته اخیر نه تنها کمبودها جبران شده 
بلکه نسبت به بلند مدت 34 درصد افزایش بارش ها را شاهد بوده ایم. 
پیش بینی ها از ابتدای مهر، بروز پدیده نانینو یا همان خشکســالی 
را بــرای اغلب مناطق ایران اعــام کرده بود؛ اما بــارش ها این پیش 
بینی ها را تغییر دادنــد. آنگونه که معاون توســعه و پیش  بینی اداره 
کل هواشناســی اصفهان گفت: بارندگی از ابتدای مهر تا سیزدهم آذر 
امسال در استان نسبت به بلند مدت 34 درصد افزایش یافته است.
نوید حاج بابایی افزود: بارندگی از ابتدای سال زراعی جدید تا امروز در 
کل استان ۲4 میلیمتر است که نسبت به بلند مدت حدود 34 درصد  و 
نسبت به سال گذشته تا امروز حدود 4۰ درصد افزایش نشان می دهد.

وی ادامه داد: سامانه های بارشی خیلی خوبی از اواخر آبان و ابتدای 

آذرماه در استان و کشور شکل گرفت و افزایش بارش را به دنبال داشت 
که بارش ها از مقدار نرمال فزونی پیدا کرده اســت.معاون توســعه و 
پیش  بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه بارش های پاییز 
دیر شروع شد، اظهار داشت :پیش بینی شده بود که در شرایط »النینا« 
بارش خوبی در فصل پاییز اتفاق نخواهد افتاد؛ اما با به روز رسانی جدید 
مدل های هواشناسی، شرایط بســیار ویژه ای در مناطق غرب و جنوب 

غرب در زمان کوتاهی مشاهده شد.
وی بیان کرد: الگوهای جوی در زمان بسیار کوتاهی به صورت استثنایی 
و کمیاب به طــور کامل تغییر پیدا کرد و ســامانه های جوی به ویژه در 
مناطق غرب و جنوب غرب به شدت تغییر پیدا کرد و بارش های خوبی 
را در آذرماه به وجود آورد.به گفته وی، مدل های اقلیمی پاییز امســال 
در کشــور با خطای بســیاری همراه بود و صحت نداشــت و بارش ها 
خیلی بیش از انتظار محقق شــد.معاون توسعه و پیش  بینی اداره کل 
هواشناسی اصفهان خاطرنشــان کرد: مدل های کوتاه مدت از اعتبار و 
دقت باالتری برخوردار هستند و بر این اساس بارش هایی از روز یکشنبه 

در سراسر استان پیش بینی می شود. ظاهرا بارش ها در سرچشمه های 
زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری هم قابل توجه بوده است. 
بر اساس اعام مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری در 
این استان طی سال زراعی کنونی میانگین بارش در کوهرنگ از ابتدای 
پاییز تاکنون ۲9۷.۵ میلی متر بوده است که در مقایسه با بلندمدت 1۲ 

درصد افزایش نشان می دهد.
مهران چراغپور با بیان اینکه میانگین بارش های اســتان چهارمحال و 
بختیاری از ابتدای سال زراعی )ماه مهر( تاکنون 13۶ میلی متر بوده 
است، اظهار کرد: این میزان بارش نسبت به مدت مشابه در بلند مدت 
۲3 درصد افزایش نشان می دهد.وی با اشاره به اینکه میانگین بارشی 
استان چهارمحال و بختیاری در یک ســال زراعی )از ابتدای ماه مهر 
تا پایان شهریور( ۵۸۰ میلی متر است، افزود: از ابتدای پاییز تا امروز 
۲3 درصد از میانگین بارشی استان دریافت شده  و تا اینکه بارش یک 
سال زراعی کامل تامین شود باید تا پایان سال زراعی ۷۷ درصد بارش 

داشته باشیم. 

با مسئولان 5جامعه

معاون امور توانبخشــی اداره کل بهزیستی اصفهان 
گفت: کمبود مناسب سازی شهری اعم از مترو و معابر 
و نبود محتواهای آموزشی مناسب سازی شده برای 
معلوالن از مشکات مهم این قشر در اصفهان است.

پژمان پورشبانان افزود: »خودباوری« ویژگی مهمی 
اســت که فرد دارای معلولیت با ارتقای توانمندی به 
آن دســت می یابد که اداره کل بهزیستی اصفهان در 
راستای تقویت توانمندی های فرد دارای معلولیت گام 
بر می دارد.معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی 

اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه توانمند سازی فرد 
دارای معلولیت او را به حضور فعال در جامعه ترغیب 
خواهد کرد، تصریــح کرد: نگاه جامعــه در برخورد با 
افراد دارای معلولیت هم نقش بســزایی دارد؛ چراکه 
همگام با توانمند شــدن فرد و رسیدن به خودباوری، 
نگاه جامعه هم می تواند در ایفــای نقش اجتماعی 
فرد دارای معلولیت سهم بســزایی داشته باشد.وی 
با تغییر دید و نگرش جامعه بــه فرد دارای معلولیت 
تصریح کرد: »موانع فرهنگی« در قالب فشــارهای 
جامعه می تواند عامل بازدارنده حضور فعال افراد دارای 
معلولیت در جامعه تلقی شود.پورشبانان به »موانع 
فیزیکی« هم به عنوان سد راه حضور فعال افراد دارای 
معلولیت اشاره ای کرد و افزود: کمبود مناسب سازی 
شهری اعم از مترو، معابر، بانک ها و پارک ها به انضمام 

فقدان مناسب سازی محتواهای مورد نیاز افراد دارای 
معلولیت از مسائل و مشــکات این طیف جمعیتی 
است.وی اضافه کرد: اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
ســعی دارد عاوه بر ارتقای توانمندسازی افراد دارای 
معلولیت و فرهنگ سازی در تغییر نگرش جامعه به 
این طیف از جامعه درصدد است خدمات توان پزشکی 
مورد نیاز افراد اعم از فیزیوتراپی، کاردرمانی را تسهیل 
کند.معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان به ایجاد مراکز توانبخشــی روزانه و شبانه در 
اصفهان در راستای توانمندسازی افراد دارای معلولیت 
گریــزی زد و گفت: مراکز ویزیــت در منزل، مراقبت 
در منزل مجموعه ای از خدماتی اســت تا افراد دارای 
معلولیت بتوانند با کســب دانش و آموزش توانمند 

شوند و در جامعه حضور فعال داشته باشند.

معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی اصفهان:

شهر اصفهان برای معلوالن مناسب سازی نشده است

بازگشایی مراکز شماره گذاری در شهرهای زرد و نارنجی 
رییس مرکــز شــماره گذاری و تعویض پاک پلیــس راهور ناجــا توضیحاتی را در مــورد نحوه 
فعالیت این مراکز در شــهرهای دارای وضعیت نارنجی و زرد ارائه کرد.ســرهنگ علی محمدی، 
درباره وضعیت فعالیت مراکز شــماره گــذاری و تعویض پاک، گفت: از دو هفتــه پیش و برابر 
مصوبه اباغی از ســوی ســتاد ملی مقابله بــا کرونا، مراکز شــماره گذاری در شــهرهای دارای 
وضعیت قرمــز تعطیل شــد.وی درباره نحــوه فعالیت مراکز شــماره گــذاری و تعویض پاک 
در شــهرهایی که از وضعیت قرمز خارج شــده و به ســطح زرد و نارنجی رســیده اند، گفت: در 
شــهرهای نارنجــی و زرد تمامی مراکز شــماره گذاری و تعویض پــاک از امروز  باز هســتند و 
شــهروندان می توانند از طریــق دریافت نوبــت اینترنتی خدمــات مربوطــه را دریافت کنند.

محمدی افزود: 1۰ مرکز استان، شــامل استان های خراسان رضوی، خراســان شمالی، گیان، 
مازندران، گلســتان، فــارس، قزوین، اردبیــل، کهگیلویه و بویراحمد، سیســتان و بلوچســتان 
 همچنان در وضعیــت قرمز کرونایــی قرار دارنــد و مراکز تعویــض پاک این شــهرها تعطیل

 خواهند بود.

کالهبرداری با فروش اکانت بازی آنالین در اصفهان
رییس پلیس فتای استان اصفهان از دستگیری فردی که به بهانه فروش اکانت بازی آناین از 
یک نوجوان اصفهانی بالغ بر ۵ میلیون ریال برداشــت کرده بود خبر داد.سرهنگ سید مصطفی 
مرتضوی، اظهار کرد: در پی ارائه مرجوعه قضایی توســط یک نوجوان بــه پلیس فتا، فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان مبنی بر کاهبرداری شخصی ناشناس از وی به بهانه فروش اکانت بازی 
آناین، رسیدگی به موضوع را در دستور کار کارشناســان قرار داد.وی افزود: در تحقیقات صورت 
گرفته مشخص شد شاکی در شبکه اجتماعی تلگرام با آگهی جعلی فروش اکانت بازی آناین با 
تخفیف ویژه مواجه و پس از تماس با آگهی دهنده و دریافت شماره کارت اقدام به واریز مبلغ ۵ 
میلیون ریال به حساب وی می کند؛ اما نه تنها هیچ گونه خدماتی دریافت نکرده بلکه فروشنده نیز 
دیگر پاسخگو نبوده است. سرهنگ مرتضوی خاطرنشان کرد: با انجام تحقیقات گسترده پلیسی 
و با جست وجو در فضای سایبری سرانجام متهم دستگیر و در مواجهه با ادله و مستندات علمی 
پلیســی به جرم خود اعتراف و انگیزه خود را از این اقدام مجرمانه کسب منافع مالی عنوان کرد.

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان گفت: به نوجوانان و جوانان که بیشترین کاربران بازی های 
آناین هستند توصیه می کنیم با توجه به افزایش خریدهای آناین و غیر حضوری در پی شیوع 
بیماری کرونا برخی کسب و کارهای فاقد مجوز برای جلب توجه مشتری به تبلیغات اغوا کننده و 
فریبنده ای روی می آورند در حالی که بسیاری از شــعارهایی که در تبلیغات آنها گفته شده است، 

درست نیست.

دستگيري عامل برداشت از حساب در برخوار 
فرمانده انتظامي شهرستان برخوار از دستگيري فردي که مبلغ 3۰۰ ميليون ريال از حساب يکي 
از شهروندان برداشــت کرده بود در اين شهرستان خبر داد. ســرهنگ نعمت خليلي  گفت: پيرو 
شکايت يکي از شــهروندان مبني بر برداشت غيرمجاز از حســاب بانکي وي به صورت اينترنتي 
به بهانه برنده شــدن در قرعه کشــي در یکی از بانک ها، پيگيري موضوع در دســتور کار پليس 
قرار داد.وي افزود: با تحقيقات اوليه و بررســي مستندات توســط پليس مشخص شد، طي دو 
مرحله مبلغ 3۰۰ ميليون ريال از حســاب بانکي شــاکي به صورت غيرمجاز برداشت شده است. 
سرهنگ خليلي بيان داشــت: کارشناســان پليس فتا با انجام اقدامات فني و تخصصي و پس 
از هماهنگي بــا مراجع قضايي متهم شناســايي و دســتگير و پس از پذيرفتن جــرم ارتکابي و 
 بازگرداندن مبلغ کاهبرداري شده به شــاکي پرونده جهت ســير مراحل قانوني تحويل مراجع

 قضایي شد.

خبر روزاخبار

در راستای مقابله با کرونا صورت 
گرفت؛

فعالیت 91۷ تیم جهادی از 
بسیج بانوان اصفهان

ســخنگوی ســتاد مقابله با کرونای ســپاه 
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان با اشاره 
به اقدامات اجرایی شــده در بحــران کرونا 
برای زنان بد سرپرســت و زنان سرپرســت 
خانوار اصفهان اظهار داشت: به همت بسیج 
و با همکاری این قشــر در 1۰ ماه گذشته یک 
میلیون و ۸۲1 هزار ماسک و 14۵ هزار و ۵۰۰ 
دست »گان« و »شــیلد« در استان اصفهان 
تولید و توزیع شده است.سرهنگ علی قمیان 
با بیان اینکه در 1۰ ماه گذشته ۲93 هزار ۸93 
بسته معیشتی برای بانوان سرپرست خانوار 
استان اصفهان تهیه و توزیع شده است، ابراز 
داشت: همچنین 3۸4 سری جهیزیه برای 
این افراد تهیه و توزیع شده است.سخنگوی 
ســتاد مقابله با کرونای سپاه صاحب الزمان 
)عج( استان اصفهان با بیان اینکه در مجموع 
برای ارائه خدمات به بانوان بی سرپرســت 
و بد سرپرســت اســتان اصفهان در بحران 
کرونا سه هزار و ۶1۰ بانوی بسیجی فعالیت 
داشته اند، اضافه کرد: این افراد در قالب 91۷ 
تیم جهادی فعالیت داشــتند و از این تعداد 
۲۸۶ نفر خیــاط بوده اند.وی با بیــان اینکه 
۸۰۷ هزار و 9۶9 نفر توســط بانوان بسیجی 
غربالگری شده اند، اضافه کرد: همچنین دو 
هزار و ۶۰۰ نفر از کادر درمان اســتان اصفهان 
توسط بســیج بانوان مورد تقدیر قرار گرفته 
است.سرهنگ قمیان با بیان اینکه 1۰3 مورد 
سرکشی از بیماران مبتا به کرونا توسط بانوان 
بسیجی اســتان اصفهان انجام شده است، 
ادامه داد: این بانوان در سطح استان ۸9 هزار 
بسته فرهنگی را نیز توزیع کرده اند.وی با اشاره 
به اطعام 34۰ هزار و 3۰ نفر از نیازمندان استان 
اصفهان توســط بســیج بانوان، ابراز داشت: 
همچنین یک میلیارد و 4۲۷ میلیون تومان 
کمک نقدی توسط بسیج بانوان برای کمک 
به نیازمندان در بحران شیوع کرونا تأمین شده 
است.سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سپاه 
صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان اضافه 
کرد: بانوان بسیجی استان اصفهان در 1۰ ماه 
گذشته 443 گوســفند برای تأمین گوشت 
موردنیاز نیازمندان تهیه و سه هزار و 4۲3 مورد 

نیز پخت نان داشته اند.

طرح »مدرسه خوانا« از اول دی ماه در اصفهان اجرا می شود
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان از اجرای طرح مدارس خوانا از اول دی ماه در مدارس خبر داد و گفت: در اصفهان 14۸ مدرسه دولتی، 
غیرانتفاعی، شهری، روستایی، عشایری و چند پایه و 119 پیش دبستانی در طرح شرکت می کنند. لیاسادات ابطحی با بیان اینکه آموزش دوره ابتدایی باید به صورت 
دقیق و صحیح صورت بگیرد، گفت: کلید تمام یادگیری ها، یادگیری زبان و  مهارت خواندن و نوشتن است اما آیا به صورت درست خواندن و نوشتن در مدارس آموزش 
داده می شود یا اینکه آنچه دانش آموزان انجام می دهند روخوانی و رونویسی است.وی ادامه داد: پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان می دهد که یکی از دالیل 
مهم تکرار پایه دانش آموزان در دوره ابتدایی، ضعف در خواندن و نوشتن و آداب مهارت های زندگی به ویژه در سه پایه اول دبستان است.ابطحی تصریح کرد: وضعیت 
خواندن و نوشتن دانش آموزان در دوره های مختلف ضعف های قابل توجهی دارد و به همین دلیل باید در این مهارت های چهار گانه زبانی و آداب و مهارتی دانش آموزان 
بررسی ویژه و کار اساسی صورت بگیرد، آموزش و پرورش در دوره ابتدایی که مشتمل بر آموزش پیش دبستانی و دبستانی است با یک موضوع اثر گذار مواجه است که باید 
یادگیری صحیح در کودکان اتفاق بیفتد. وی با اشاره به تاش های آموزش ابتدایی مبنی بر آموزش صحیح دانش آموزان، اظهار داشت: در این راستا با تدوین برنامه های 
درسی جدید و روش های نوین یادگیری می خواهیم به جایی برسیم که دانش آموزان ما در مهارت های زبانی و زندگی متبحر باشند و در زندگی آدم های موفق تری باشند.



سرپرست دبیری هیئت قایقرانی استان اصفهان در گفت و گو با کمیته اطالع رسانی و روابط بین الملل هیئت قایقرانی استان اصفهان اظهار داشت: امیدوار هستیم 
آب در رودخانه زاینده رود جاری شود یا استخر یا امکاناتی در اختیار هیئت قایقرانی استان اصفهان قرار بگیرد؛ آرزو داریم رودخانه زاینده رود جاری شود تا ورزشکاران 
قایقرانی بتوانند تمرین کنند.سیدبهداد مهاجرانی ادامه داد: مکانی برای تمرین آبی قایقرانان وجود ندارد، برنامه های زیادی داریم اما با رودخانه خشک چه کاری 
می توانیم انجام دهیم.وی با بیان این که در حال حاضر ورزشکاران تمرینات هوازی انجام می دهند، گفت: با مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان صحبت کردیم 
و قرار شد مکان آبی در اختیار ما بگذارند تا بتوانیم در رده های سنی مختلف تمرینات را انجام دهیم و برای مسابقات پایان سال و ابتدای سال آینده میالدی آماده 
شویم.رییس کمیته پیش کسوتان هیئت قایقرانی استان اصفهان در گفت گو با کمیته اطالع رسانی و روابط بین الملل هیئت قایقرانی استان اصفهان اظهار داشت: 
با وضعیتی که رودخانه زاینده رود پیدا کرده است، هیچ کاری نمی توان انجام داد؛ ورزشکاران قایقرانی بالتکلیف هستند و فقط تمرینات بدنسازی انجام می دهند.

شیرزاد نطنزی با اشاره به این که کرونا هم که به اندازه خودش کل ورزش را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: ورزشکاران با این اوضاع و احوال نیز باغیرتی که دارند 
تمرینات بدنسازی و هوازی خود را انجام می دهند؛ وقتی رودخانه زاینده رود جاری بود، قایقرانان تمرینات خود را انجام می دادند.

سرپرست دبیری هیئت قایقرانی استان اصفهان:

 با رودخانه خشک چه کاری می توانیم انجام دهیم
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ذوب آهن در بحران کرونا
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان طی چهار هفته اول لیگ برتر سه تساوی و یک شکست را متحمل 
شده است.این تیم در راه کسب این نتایج به زعم کارشناســان داوری بیشترین آسیب را از نوع 

قضاوت داوران دیده است. 
ذوب آهن اصفهان قرار است روز یکشنبه در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف تیم فوتبال  شهر خودرو 
برود ولی با اخبار ناخوشــایند جدیدی روبه رو شده است.شنیده می شــود تعدادی از بازیکنان 
اصلی این تیم و برخی از نفرات کادر فنی به ویروس کرونا مبتال شده اند. این خبر ناگوار می تواند 

شوک بزرگی به پیکره این تیم وارد کند.
دکتر شریفیان پور، پزشــک تیم فوتبال ذوب آهن گفت: شــش نفر از بازیکنان و یک نفر از کادر 
فنی به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شــده اند و جواب تســت آنها مثبت بوده است حدود 
۷-۸ تست مشکوک هم داشــته ایم که باید مجددا تست بدهند تا وضعیت قطعی آنها مشخص 
شود. این ویروس، رهاورد سفر تیم فوتبال ذوب آهن به آبادان است متاسفانه قبل و بعد از بازی 
هواداران خوب و خونگرم آبادانی به استقبال بازیکنان ما آمدند ولی پروتکل های بهداشتی رعایت 

نشد و اکثرا فاقد ماسک بودند.
باید دید رحمان رضایی برای بازی با شــهر خودرو چه تدابیری خواهد اندیشید. به نظر می رسد 

بازی تیم های ذوب آهن و شهرخودرو به تعویق افتاده و در زمان دیگری برگزار شود.

برای »مسلمان«؛ خودت باعث شدی بگویند برو!
محسن مسلمان، چهره درخشان بازی سپاهان و سایپا بود. او نمایشی در حد دوران اوج فوتبالش 
ارائه داد و آنقدر ساختار دفاعی میزبان را تحت فشار گذاشت که باالخره زهرش را ریخت و پاس 

گل داد. از نوع بازی مسلمان مشخص بود که بابت جدایی اش از سپاهان شاکی است. 
هافبک ســایپا بعد از بازی هم همین مســئله را تایید کرد: »نویدکیا به من گفت اگر بمانی به تو 

کم بازی می رسد. 
غیرمستقیم به من گفتند برو.« صد البته محرم خیلی هم نجابت کرده که به قول شما غیرمستقیم 
حرفش را زده، وگرنه با عملکرد 2 سال آخرت در سپاهان و ذوب آهن باید صریح تر از اینها عذرت 
را می خواست. شما که استعدادش را داری؛ اگر پارسال هم همینطوری بازی می کردی، چه کسی 

جرأت می کرد بگوید برو؟

استراحت اجباری برای »کرمانشاهی« و تیمش
رضا کرمانشاهی و تیم داوری اش در چهار هفته ابتدایی لیگ برتر دو اشتباه بزرگ مرتکب شدند 
و به نظر می رسد به همین دلیل چند هفته ای اســتراحت کنند تا دوباره با تجدید قوای روحی به 
فضای قضاوت در بازی های لیگ برتر برگردند.اولین اشتباه تاثیرگذار در بازی نساجی – تراکتور 

رخ داد که کمک داور دوم گل تراکتور را در موقعیت آفساید قبول کرد. 
در ادامه و در بازی پرسپولیس – شهر خودرو رضا کرمانشاهی باید در دقیقه 36 بازی و در حالی که 
نتیجه بازی بدون گل پیش می رفت میالد سرلک را به دلیل خطای شدید به روی بازیکن حریف 

با کارت قرمز مواجه می کرد؛ اما به او کارت زرد نشان داد. 
در حالی که اگر کارت قرمز را به درستی به بازیکن پرسپولیس نشــان می داد و این تیم ده نفره 
می شد شاید شــرایط بازی به گونه دیگری رقم می خورد.با توجه به این دو اشتباه تاثیر گذار از 

سوی تیم داوری رضا کرمانشاهی به نظر می رسد آنها چند هفته ای مجبور به استراحت شوند. 
بر اساس قوانین داوری محرومیت داور به دلیل اشتباه تاثیر گذار در جریان بازی به طور رسمی 
اعالم نمی شود؛ اما چند هفته ای از سوی کمیته داوران از قضاوت در بازی های لیگ برتر محروم 
می شود و در بازگشت ابتدا قضاوت بازی های آســان به او محول خواهد شد تا دوباره به شرایط 

نرمال بازگردد.

تفاهم  نامه حمایتی باشگاه سپاهان و دونده ملی پوش اصفهانی به امضا رسید؛

حمایت طالیی پوشان از »فرزانه فصیحی«
در مراسمی تفاهم نامه ای میان باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اصفهان 
و فرزانــه فصیحی، دونده ملی پــوش اصفهانی به امضا رســید.این 
تفاهم نامه به منظور حمایت باشــگاه ســپاهان از فرزانه فصیحی در 
مســابقات تور جهانی داخل ســالن، قهرمانی داخل ســالن جهان، 
قهرمانی فضای باز آسیایی و بازی های آسیایی داخل سالن است که 
با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره باشــگاه سپاهان و رییس 
هیئت دو و میدانی اســتان اصفهان به امضا رسید.مدیرعامل باشگاه 
سپاهان در این مراسم اظهار داشــت:  از مجموعه باشگاه سپاهان به 
خانواده فصیحی که دختر این خانواده »دختر باد« نام گرفته اســت 
،تبریک می گویم. طی چند سال گذشته در جلسه ورزشکاران با مقام 
معظم رهبری ایشان تاکید کردند زمانی که در مسابقات جهانی، زنان 
شایسته ایرانی را با مدال حجاب و عفاف می بینیم جای افتخار است 
و بر همین اساس در باشگاه ســپاهان این نکته را مدنظر قرار داده که 

ورزش بانوان را در کنار ورزش آقایان مورد توجه قرار دهیم.
محمدرضا ساکت بیان کرد: یک دختر شایسته ایرانی در سخت ترین و 
دشوارترین شرایط با رعایت کامل عفاف و حجاب در خط دو و میدانی 
تصویری را به وجود می آورد که همه را به شــگفتی وا می دارد. باشگاه 
سپاهان با تأسی از اندیشــه های مدیرعامل مجموعه فوالد مبارکه و 
اعضای هیئت مدیــره حمایت خود را از تنها دونــده ملی پوش ایرانی 
و اصفهانی که ســهمیه رقابت های جهانی و آســیایی را کسب کرده و 

ایرانیت و اسالمیت خود را حفظ کرده است، اعالم می کند.
وی افزود: هدف اصلی شــرکت فوالد مبارکه این اســت که در مسیر 
فعالیت های ورزشی رویکردهای ارزشــی، ملی، فرهنگی و اعتقادی 
را حفظ کند. در سال های گذشــته دو و میدانی اصفهان بی فروغ شد؛ 
اما در ســال های اخیر حرکــت ارزشــمندی در دو و میدانی اصفهان 
با  تالش های هیئــت دو و میدانی به وجود آمده اســت.مدیرعامل 
باشگاه سپاهان ادامه داد: بالندگی یک رشته در یک استان به تحرک 
هیئت ها بســتگی دارد و رشته ای در اســتان بالنده می شود که تمام 
ارکان آن هیئت با تالش و توجه، آن رشــته را روز به روز با تالش های 

خود سرافرازتر و بالنده تر  کنند.
وی افزود: باشگاه ها بار اجرایی یک رشــته را به دوش می کشند اما 
هیئت همراه و دلســوز، آن رشــته را بالنده می کند. سیاست باشگاه 
ســپاهان در رشــته دو و میدانی حمایت از اســتعدادهای ورزشــی 
در این رشــته در کل اســتان اصفهان و به ویژه در شهرســتان مبارکه 
اســت و امیدوارم این فضای ســنگین و ویروس منحوس برافتد تا 
سیاســت های باشــگاه ها در حمایت از رشــته های مختلف ورزشی 

دنبال شود.
محمدرضا برکت، رییس هیئت دو و میدانی استان اصفهان نیز در این 
مراسم اظهار داشت: حمایت های باشگاه سپاهان در رشته دو و میدانی 
قابل تقدیر است. در سال گذشــته بر اساس شاخص های فدراسیون 
دو و میدانی رتبه دوم و در 6 ماهه ســال جاری رتبه نخســت را میان 
هیئت های استانی کسب کرد. حمایت های بسیار شایسته ای از سوی 
باشگاه سپاهان از فرزانه فصیحی، این دونده ارزنده اصفهانی انجام 
گرفت و با ورود محمدرضا ساکت جهش بزرگی در رشته دو و میدانی 

در اصفهان و در باشگاه سپاهان انجام شد.
عضو هئیت مدیره باشــگاه ســپاهان نیز در این مراســم بیان کرد: با 
انقالب اسالمی دشمن احساس کرد سینما و ورزش تعطیل می شود؛ 
اما امام راحل بیان کردند با ســینما و ورزش مخالف نیستیم ولی با 
ابتذال مخالفیم. این که فرزانه فصیحی با این حجاب برتر در مسابقات 
بین المللی شرکت می کند و باعث افتخار میهن اسالمی می شود، جای 

تبریک به خانواده محترم او را دارد.
کریم فخارزاده گفت: فوالد مبارکه دارای شــرکت های مختلفی است 
که عملکرد آن ها را مورد بررسی قرار می دهد؛ اما مجموعه فوالد مبارکه 
از باشــگاه ســپاهان خوش نامی و قهرمانی را طلب می کند. باشگاه 

ســپاهان باید به مباحث ارزشــی توجه کند و به این مهم در این چند 
وقت به خوبی توجه شده است.

قول افتخار آفرینی برای کشور و شهرم را می دهم
فرزانه فصیحی، دونده ملی پوش اصفهانی نیز در این مراســم اظهار 
داشت: ســال گذشته سال دشــواری را ســپری کردم و پس از کنار 
گذاشتن دو و میدانی دوباره به این رشته بازگشتم و خیلی خوشحال 
هستم که برای شهرم افتخار آفرینی کردم. وی گفت: در سال گذشته 
برای نخســتین بار به عنوان نخســتین بانوی ایرانی موفق به کسب 
ورودی مســابقات جهانی شــدم. فکــر می کنم از این کــه به عنوان 
انگیزه برای ســایر ورزشــکاران نقش آفرینی می کنم، به هدف خود 
دســت یافته ام و امیدوارم با موفقیت هایی که کسب می کنم جواب 
حمایت های باشگاه سپاهان را بدهم.فصیحی در پایان گفت: روزهای 
خوبی برای اصفهان و باشــگاه سپاهان در راه اســت و قول می دهم 
برای ایران افتخارآفرینی کنــم.در پایان این مراســم تفاهم نامه ای 
میان باشگاه سپاهان و فرزانه فصیحی، دونده ملی پوش اصفهان در 
راستای حمایت  از این ورزشــکار برای حضور در مسابقات پیش رو به 

امضا رسید.

رییــس فدراســیون شــنا، شــیرجه و واترپلو از 
اختصاص وام به اســتخرداران، ناجیان و مربیانی 
که به دلیل تعطیلی استخرها متضرر شده اند، خبر 
داد.محسن رضوانی با اعالم این خبر گفت: درباره 
ضرری که اهالی ورزش های آبی متحمل شــدند، 
مکاتبه ای با وزیــر ورزش و جوانان انجام دادم. در 
همین راستا و به دستور وزیر ورزش و جوانان، آقای 
نیکوخصال بــا وزیر تعاون جلســه ای برگزار کرد و 
وامی مصوب شد که به استخرداران، ناجی و مربیان 
داده شود، ما پیگیر هســتیم و امیدوارم به زودی 

اجرایی شود.
 وی با اشــاره به ضربه ای که اهالــی ورزش آبی از 
ویروس کرونا و تعطیلی اســتخرها خوردند، اظهار 
داشت: ضربه ای که ورزشــکاران آبی خوردند هیچ 
رشــته ای در دنیا نخورده اســت، به دلیل اینکه از 

همان ابتدا از استخرها به عنوان محیطی خطرناک 
برای انتقال ویروس یاد می شــد و مسئله بزرگی 
شــد و بعد از مدتی کشــورهای مختلف با توجه به 
حساســیت و توجه شــان به این رشــته با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی استخرها را بازگشایی 
کردند. به عنوان مثال کشــورهای شرق اروپا مثل 
صربستان، مجارســتان و کرواسی مسابقات لیگ 
واترپلو را برگزار کردند. مســابقات لیگ واترپلو در 
این کشورها بعد از فوتبال دومین رشته پرمخاطب 
است. لیگ واترپلو در این کشورها بدون تماشاگر و 
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی انجام می شود. 
در کشورهای اروپایی مثل انگلستان هم استخرها 
بسته شده اســت، اما تمرینات قهرمانان شان در 
قرنطینه و استخری خاصی انجام می شود.رییس 
فدراسیون شنا، شــیرجه و واترپلو افزود: ناجیان 

غریق ما هم آسیب بسیار جدی خوردند و به دلیل 
مشکالتی که برای ناجیان غریق پیش آمده است، 
باید به آنها کمک کنیم. ما به شدت پیگیر بازگشایی 
استخرها هســتیم.وی در ادامه به پیگیری هایی 
که برای بازگشایی اســتخرها داشته است، اشاره 
کرد و گفت: از حدود یک ماه گذشته از طریق دکتر 
علی نژاد، معــاون توســعه ورزش قهرمانی وزارت 
ورزش و جوانان پیگیری کردیم، اما با بازگشــایی 
استخرها مخالفت شد و ستاد مبارزه با کرونا با این 

پیشنهاد به شدت مخالفت کرد.

رییس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو :

به ناجیان و مربیان وام داده می شود

خبر روز

مورینیو:

 بازیکنانم انگیزه ای برای لیگ اروپا ندارند
تاتنهام در خانه السک به میدان رفت و در حالی که تا اواخر بازی از حریف پیش بود، گل تساوی 
را دریافت کرد و این دیدار با تساوی 3 بر 3 به پایان رســید. گرت بیل از روی نقطه پنالتی، سون 
هیونگ مین و دله الی بــرای تاتنهام گلزنی کردند. ژوزه مورینیو بعــد از این دیدار گفت: من قبال 
می دانســتم که انگیزه همه بازیکنان برای صعود از مرحله گروهی لیگ اروپا یکســان نیست و 
خیلی ها انگیزه کافی ندارند. با این حال، برخی از بازیکنان برای ما مهم هستند و در هر شرایطی 
شما برای تعادل تیم باید چندین بازیکن از این دست را در زمین داشته باشید.او در بخش دیگری 

از صحبت هایش گفت: نتیجه بهتر از بازی بود. 
نیمه دوم بهتر از نیمه اول رقم خورد. تنها نتیجه خوب مســابقه این اســت کــه به مرحله حذفی 
صعود کردیم و در واقع صعود تیم قطعی شــد و در صورتی که در هفته پایانــی بتوانیم آنتورپ را 
شکست دهیم می توانیم به عنوان تیم نخســت راهی مرحله حذفی رقابت ها شویم.تاتنهام با ۱۰ 
امتیاز دومین تیم گروه J است. السک، در رده سوم قرار دارد  و ۷ امتیاز دارد. اسپرز قبل از بازی 
با آنتورپ در لندن باید در خانه در لیگ برتر به دیدار آرســنال برود تا بتواند جایگاه خود را در صدر 
جدول رده بندی حفظ کند. دیداری که گفته می شــود هری کین را در اختیار خواهد داشت و این 

بازیکن می تواند تیمش را در این دیدار همراهی کند.

»زالتان« غیرممکن ها را تبدیل به ممکن می کند
میالن در فصل جدید تحت هدایت استفانو پیولی، نتایج فوق العاده ای کسب کرده و در شرایطی 
که هیچ کس انتظارش را نداشــت فعال با پنج امتیاز بیشــتر نســبت به تیم دوم، صدرنشــین 
رقابت های سری آ محسوب می شود؛ روسونری هم چنین در لیگ نیز شانس خوبی برای صعود 

به مرحله بعدی دارد.
به طور قطع یکی از مهم ترین دالیل موفقیت میالن در فصل جدید نمایش های فوق العاده ستاره 
سوئدی این تیم یعنی زالتان ابراهیموویچ بوده که در سن 39 سالگی نیز همچنان بازیکنی نشان 
داده که می تواند به تنهایی تفاوت ها را رقم بزند و به نوعــی تیمش را برای موفقیت رهبری کند.

پائولو مالدینی، مدیر ورزشــی میالن به تمجید از زالتان ابراهیموویچ پرداخته و می گوید: » من 
همیشه نکات مثبتی را می دیدم که به نوعی پایه موفقیت تیم بود. زالتان ابراهیموویچ می تواند 
شما را به سمت نتیجه  سوق دهد که شاید برای تان غیرممکن به نظر برسد ؛اما این امر همیشه در 
مورد بازیکنان قهرمان صادق بوده است. به عنوان مثال آریگو ساکی همواره ما را تحت تاثیر قرار 
می داد تا چیزهای بیشتری داشته باشیم و از حریف بهتر عمل کنیم. ما در حال حاضر روحیه ای 

عالی داریم و می خواهیم این حرکت را ادامه دهیم.«

»آرسن ونگر« و رد یک پیشنهاد مربی گری جدید
آرسن ونگر بیش از دو دهه روی نیمکت آرســنال به افتخارات فراوانی دست یافت و یکی از مهم 
ترین ســرمربیان تاریخ فوتبال لقب گرفت. با این حال مرد فرانسوی این روزها از سرمربی گری 
فاصله گرفته و در فیفا به عنوان رییس توسعه جهانی فوتبال فعالیت می کند.آرسن ونگر در سال 
های بعد از ترک آرسنال چندین پیشنهاد مربی گری دریافت کرده است. طی این مدت شایعاتی 
درباره حضور این فرانسوی روی نیمکت بارســلونا یا تیم ملی هلند و برخی تیم های دیگر مطرح 
شده بود؛ اما او تصمیم گرفت که از این حرفه دور باشد و بیشتر در حوزه مدیریتی فعالیت کند.حاال 
در جدیدترین شایعه پیرامون آرسن ونگر گفته می شــود که اخیرا یک پیشنهاد جدید را رد کرده 
است . تیم ملی صربســتان که در جام جهانی 2۰۱۸ روسیه حاضر بود، اخیرا و با توجه به شکست 
مقابل اسکاتلند در ضربات پنالتی نتوانسته به رقابت های یورو راه پیدا کند، به دنبال این بوده که 
ونگر را به خدمت بگیرد اما گزارش شده که سرمربی فرانسوی با این پیشنهاد مخالفت کرده است.

فوتبال جهان

مذاکرات پنهانی استقالل 
برای جذب بازی ساز!

تیم اســتقالل تهران تا پایان هفته چهارم لیگ 
برتر با کســب دو پیروزی، یک تســاوی و یک 
شکست هفت امتیاز کسب کرده و در رده چهارم 
جدول رده بندی لیگ بیستم حضور دارد. تیم 
تحت هدایت محمود فکری که برای بازی هفته 
پنجم در ورزشگاه آزادی برابر صنعت نفت آبادان 
آماده می شــود قرار اســت با یک تغییر همراه 
شود.فکری که با جدایی پرحرف و حدیث از تیم 
نساجی مازندران هدایت تیم استقالل تهران را 
برعهده گرفت زمانی به این تیم ملحق شــد که 
نقل و انتقاالت این تیم بــه صورت کامل بدون 
حضور سرمربی انجام شد و او هیچ دخالتی در 
جمع بندی نفرات برای این فصل از مسابقات 
نداشــت.باوجود اینکه اکثــر بازیکنان فصل 
گذشته استقالل برای فصل جدید حفظ شده اند 
و همینطــور ۷ بازیکن جدید هم بــه این تیم 
ملحق شد اما خأل یک بازیکن بازی ساز از سوی 
کادرفنی در ترکیب احساس شده است و از این 
جهت مدیران باشــگاه با نظــر کادرفنی تیم به 
دنبال جذب یک بازیکن در پست هافبک بازی 
ساز هستند.اســتقالل در پست هافبک خالق 
فصل گذشــته از حضور علی کریمی اســتفاده 
می کرد کــه این بازیکن پــس از پایان آخرین 
اردوی آماده ســازی تیم ملی فوتبال همانطور 
که گفته بود با وجود تالش های زیاد باشــگاه 
تهرانی در نهایت ایران را ترک کرد و به تیم القطر 
ملحق شد.در حال حاضر آرش رضاوند به عنوان 
جانشــین کریمی در ترکیب استقالل شناخته 
می شــود و او پس از نیمکت نشینی هایی که 
اغلب داشت فرصت پیدا کرده تا در ترکیب اصلی 
فیکس باشــد؛ اگرچه در صورت مصدومیت او 
برابر پیکان هم داریوش شجاعیان جانشین او 
شد و کادرفنی مشکل چندانی با جانشینی این 
بازیکن هم ندارند اما کادرفنی جذب یک بازیکن 
تراز اول در پســت هافبک بازی ســاز را الزمه 
موفقیت در ادامه فصل می دانند.در این راســتا 
شنیده می شــود گفت وگوهای باشگاه با چند 
بازیکن داخلی و همینطور چند بازیکن ایرانی که 
البته سابقه برتن کردن پیراهن استقالل را هم 
داشته اند انجام شده ؛اما هنوز هیچ اطالعاتی از 

روند دقیق این مذاکرات در دسترس نیست.

مستطیل سبز

وز عکس ر

مجسمه »مسی« در 
موزه شهر بارسلونا

مســی به عنوان اســطوره باشگاه 
بارســلونا و بهترین بازیکــن تاریخ 
این تیم شناخته می شود و اکنون از 
مجسمه او در موزه  این شهر رونمایی 
شده اســت. لیونل مسی سال آخر 
قــراردادش با بارســلونا را ســپری 
می کنــد و هنــوز خبــری از تمدید 

قرارداد نیست. 
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94 زندانی در چهارمحال و بختیاری آزاد شدند
مدیرکل زندان های استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: امسال 94 زندانی در استان طی 
مقاطع مختلف آزاد شدند که همزمان با هفته بسیج نیز 10 زندانی جرائم مالی غیرعمد با یک میلیارد 
و210 میلیون تومان هزینه آزاد شدند.حمیدرضا حیدری افزود: خدمات مشاوره حقوقی به زندانیان 
در راستای رعایت حقوق شهروندی و عدم ورود افراد دارای شرایط استفاده از مجازات های جایگزین 
حبس در چهارمحال و بختیاری اجرا شده اســت و آمار ورود مجرمان تحت قرار به زندان های این 
استان در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد کاهش داشته که حاصل 
اجرای طرح جایگزین حبس قوه قضاییه است.مدیرکل زندان های چهارمحال و بختیاری عنوان 
کرد: بستر اشــتغال 50 درصد زندانیان محکوم اســتان چهارمحال و بختیاری در راستای اجرای 
برنامه های  اصالحی و تربیتی تا پایان سال 99 فراهم و زمینه امرار معاش زندانیان و خانواده  آن ها 
به نوعی ایجاد می شــود.حیدری با بیان اینکه بخشی از اعتبارات اشــتغال زندانیان را بنیاد تعاون 
زندانیان و بخشــی را انجمن حمایت از زندانیــان تامین می کند، تصریح کرد: زمینه اشــتغال 40 
درصد زندانیان محکوم، در بندها و به صورت اشتغال نشسته در بخش صنایع دستی فراهم شده، 
همچنین کارهای کارگاهی مانند مونتاژ قطعات بتنی، موزاییک و مصنوعات فلزی و شــغل هایی 
مانند کشاورزی و نجاری هم ترویج شده است. وی با اشاره به آموزش های مهارت محور در راستای 
خودکفایی زندانیان، بیان کرد: زندان مرکز اســتان دارای بند نسوان است و کمتر از یک ونیم درصد 
مجموع زندانیان چهارمحال و بختیاری زنان هســتند، با تفاهم نامه ای که با فنی و حرفه ای استان 

منعقد شده زمینه آموزش و اشتغال این قشر ایجاد شده است.

صدور 1200 جریمه در طرح محدودیت های کرونایی 
درچهارمحال وبختیاری

 فرمانده انتظامــی چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به صدور یک هــزار و200 جریمــه در طرح 
محدودیت های کرونایی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: از تعداد کل جریمه های صادر شده 
121 جریمه 500 هزار تومانی است.منوچهر امان الهی گفت: 5۳1 مورد جریمه 200 هزار تومانی در این 
استان صادر شده است.فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بیش از ۶00 نیروی راهور 
در طرح محدودیت های کرونایی در این استان فعالیت داشته اند.وی عنوان کرد: طی بررسی های 
انجام شده تردد در محورهای ارتباطی اســتان با اعمال محدودیت های تردد کاهش قابل توجهی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
نیروی های انتظامی در استان نقش مهمی در اجرای مطلوب محدودیت هایی کرونایی داشته اند.

9۸ طرح هادی روستایی در چهارمحال و بختیاری اجرایی شد
معاون عمران روستایی بنیاد مســکن انقالب اسالمی اســتان گفت:عملیات اجرایی 9۸ طرح 
هادی روســتایی امســال با افزون بر 225 میلیارد ریال اعتبار آغاز شــده است.رسول شهبازی 
افزود:مجموع اعتبار تخصیــص یافته برای طرح تهیه بازنگری و طرح هادی مناطق روســتایی 
این اســتان 290 میلیارد ریال اســت.وی افزود: امسال ۷5 طرح هادی روســتایی با اعتباری 
افزون بر ۳5 میلیارد و 590 میلیون ریال به عنوان پروژه های تهیه و بازنگری به سازمان برنامه و 
بودجه استان ارسال شد که در مرحله مبادله موافقت نامه است.شهبازی گفت:امسال هزار و 500 
سند مالکیت روستایی در این استان صادر شــده و تاکنون ۸0 درصد از امالک مناطق مسکونی 
روستایی این استان سنددار شده است.وی از صدور سند ۶۷ هزار و 55 واحد مسکونی در مناطق 
روستایی این استان خبر داد و گفت: برای سنددار شدن امالک روستایی و شهر های زیر 20 هزار 
نفر جمعیت اســتان هیچ محدودیتی وجود ندارد.شهبازی از صدور ســند مالکیت برای 9 هزار و 
۸۷ واحد مسکونی شهر های زیر 20 هزار نفر این استان خبر داد و افزود: فرآیند انجام صدور سند 

کمتر از سه ماه به سرانجام می رسد.

خبر خوان بام ایران
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مفاد آراء
9/46 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان تصرفانه مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود ودر صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی نسبت به ردیف )الف( به مدت دو ماه و نسبت به ردیف )ب( به مدت یک ماه 
اعتراض خود را به این منطقه تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایندو گواهی طرح دعوا را به این منطقه 
ثبتی ارائه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شماره 139960302210002620 – 1399/08/29    آقای مهدی عابدی گچی 
به شماره شناسنامه 4492  اصفهان  و کدملی 1292938528  فرزند مسیب  در سه دانگ   
یک خانه  به مساحت 432/79مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف مصطفی انصاری  

فرزند احمد    پالک 4 فرعی از 2186   اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
2- رای شماره 139960302210002619 – 1399/08/28 آقای جالل عابدی گچی   
به شماره شناسنامه 1069 و کدملی 1289547882 فرزند  مسیب   سه دانگ  یک باب خانه  
به مساحت 432/79 مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف مصطفی انصاری  فرزند 

احمد    پالک 4 فرعی از 2186   اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
3- رای شماره 139960302210002615 – 1399/08/27 آقای فرامرز مرادی شاه قریه    
به شماره شناسنامه 4301   و کدملی 1292936614 فرزند  داریوش  ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی با بنای احداثی 20 متر مربع   پالک شــماره 1482 فرعی از 2248 اصلی   

واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
4- رای شــماره 139960302210002325 – 1399/07/10 خانــم فاطمه بچاریانی 
به شــماره شناســنامه 277   و کدملــی 1819271501 فرزند  چویت  در ششــدانگ 
یک باب خانه باســتثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مســاحت 293/96مترمربع به موجب 
 ســند 50415 - 1328/08/08  حســین بنکدارپور  پالک شــماره 671 اصلی   واقع در 

بخش 6 ثبت اصفهان 
5- رای شماره 139960302210002310  – 1399/07/09 آقای مهدی ردانی پور   به 
شماره شناسنامه 2338   و کدملی 1289631565 فرزند  ابراهیم  در ششدانگ یک باب 
مغازه  به مساحت 19مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف یوسف خاکی  پالک شماره 

99 اصلی   واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
6- رای شــماره 139960302210002518 – 1399/08/10 آقای علیرضا کالنتری  
به شــماره شناســنامه 4529   و کدملی 0061653624 فرزند بهمن  در ششدانگ  یک 
باب ســاختمان مســکونی به مســاحت 220مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف 
 احدی از ورثه مونس چــم انگیز پالک شــماره1186 فرعی از 2248 اصلــی   واقع در

 بخش 6 ثبت اصفهان
7- رای شــماره 139960302210002614 – 1399/08/27 آقای فخرالدین خزاعی   
به شــماره شناســنامه 3307   و کدملی 1294398276 فرزند حســن  در قســمتی از 
1373/24 متر از 3266425 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف علی اعلم فرزند 
 رضا صفحه 359 دفتر 53 بصورت مشــاع  پالک شــماره فرعــی 646 از 2190  اصلی

 واقع در بخش6
8- رای شــماره 139960302210002613 – 1399/08/27 آقای حســین علیزاده 
کردآبادی     به شماره شناسنامه 2 و کدملی 1291335382 فرزند حسنعلی  در قسمتی از 
3484/30 متر از 3266425 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف علی اعلم فرزند 
رضا صفحه 359 دفتر 53 بصورت مشاع  پالک شــماره فرعی 646 از 2190  اصلی واقع 

در بخش6
9- رای شــماره 139960302210002612 – 1399/08/27 خانم ســکینه سعیدی   

به شــماره شناســنامه 123   و کدملی 1283994690 فرزند در قســمتی از 3484/30 
متر از 3266425 متر مربــع انتقال عادی مع الواســطه از طرف علی اعلــم فرزند رضا 
 صفحه 359 دفتر 53 بصورت مشــاع  پالک شــماره فرعــی 646 از 2190  اصلی واقع 

در بخش6
10- رای شماره 139960302210002611 - 1399/08/27 آقای حسین جان نثاری  
به شماره شناســنامه 867   و کدملی 1283447851 فرزند ابوالقاسم درششدانگ  یک 
قطعه باغ مشــجر محصور   به مســاحت3445/71 مترمربع انتقالذ عادی مع الواسطه از 
طرف حسین صیام پور اشکاوندی فرزند عبدالخالق   پالک شماره فرعی 7 از 1762  اصلی 

واقع در بخش6
11- رای شــماره 139960302210002622 - 1399/08/29 آقــای  علیدادطالبــی 
برام  به شماره شناســنامه 224 و کد ملی 5559141380 فرزند ســبزوار   در  ششدانگ  
یک باب ســاختمان به مســاحت 240  مترمربع انتقــال عادی مع الواســطه از طرف 
 احدی از ورثه مونــس چم انگیز   پــالک 1186 فرعی از  2248  اصلــی واقع در بخش

 6 ثبت اصفهان 
12- رای شماره 139960302210002543 - 1399/08/15 شرکت تعاونی داروسازان 
اصفهان  به شماره ثبت 130564  در  ششد انگ    یک خانه    به مساحت 1382/38 مترمربع 
انتقال عادی مع الواسطه از طرف حســین توالیی فرزند علی   پالک 987فرعی از 2248 

اصلی واقع در بخش 6  ثبت اصفهان.
13- رای شماره 139960302210002514 - 1399/08/10 آقای مرتضی اسماعیلی  
به شماره شناسنامه 3 و کدملی 1291797114 فرزند حسن  در ششدانگ   یک باب خانه    
به مساحت 155/21 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف حسینقلی نادری باستثنای 

ثمنیه اعیانی پالک 997اصلی بخش 6
14- رای 139960302210002515 - 1399/08/10 آقای رضا اســماعیلی  به شماره 
شناسنامه 2461 صادره اصفهان  کدملی  1290781850  فرزند حسن   در ششدانگ   یک 
باب خانه    به مساحت 155/17مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف حسینقلی نادری 

باستثنای ثمنیه اعیانی پالک 997اصلی بخش 6
15- رای شماره 139960302210002513 - 1399/08/10 آقای مجتبی افشاری به 
شمار شناسنامه 351 صادره سمیرم به کد ملی 1209664208 فرزند کیامرث در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 209 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف سلیمان 

ربیعی فرزند یداله پالک 70 فرعی از 2248 اصلی بخش 6.
16- رای شماره 139960302210002520 -1399/08/10 آقای  رحمت مهیاری ده 
سرخی      به شماره شناسنامه 7115 و کدملی 1282854453  فرزند غالمعلی در سه دانگ 
یک باب خانه   به مساحت 138/03 مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف علی محمد 

بنکدار پور   پالک شماره610 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
17- رای شــماره 139960302210002521 - 1399/08/10 آقای رامین مهیاری ده 
سرخی  به شماره شناسنامه 10510 و کد ملی 1292633751 فرزند غالمعلی  در سه دانگ 
یک باب خانه به مساحت 138/03 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف علی محمد 

بنکدارپور  پالک 610 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
18- رای شماره 139960302210002544 - 1399/08/15 خانم مریم سبحانی  شماره 
شناسنامه 747 و کد ملی 1289444757 فرزند حسن  در ششــدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت 99/50 مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف آقایان عباس اسماعیلی دنارتی 

فرزند حسن   پالک شماره 99 اصلی   واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
19- رای شــماره 139960302210002516 - 1399/08/10 آقای مجتبی صیام پور 
اشکاوندی  شماره شناسنامه 29 و کد ملی 1291782575 فرزند  عبدالخالق در  ششدانگ    
یک باب آغل و دامداری به مساحت 855/79 مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف 
محمد جعفر کازرونی  پالک شــماره فرعی 361 از  1762 اصلی   واقع در بخش 6 ثبت 

اصفهان
تاریخ انتشار اول: 1399/09/15 
تاریخ انتشار دوم: 1399/10/01 

م الف: 1050640 ناصر صیادي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان 

مفاد آراء
9/47 آگهي مفــاد آراء صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت نایین
در اجراي ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند 
رسمي و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبني بر تایید انتقال 
عادي و یا سهم مفروزي متقاضي صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
تا شخص یا اشــخاصي که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار آگهي ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهي مبني بر 
طرح دعوي اقدام نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شــماره 139960302031000493 - 99/6/20 آقاي مرتضي قاسمي کجاني 
فرزند مصطفي ششــدانگ مفروزي یک باب خانه احداثي در پالک ثبتي قسمتي از 312 
فرعي از 26 اصلي واقع در روســتاي کجان بخش 17 ثبت اصفهان الحاقي به ثبت نائین 

به مساحت 48/12 متر مربع خریداري عادي مع الواسطه از غالمرضا ابراهیمي کجاني
2- راي شماره 139960302031000606-99/7/14 خانم رقیه بنویدي فرزند عباس 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به پالک ثبتي 13921 اصلي واقع در 
روستاي بنوید علیاء بخش 2 ثبت نائین به مساحت ششدانگ 363/80 متر مربع خریداري 

عادي از مصومعلي بنویدي احدي از ورثه حسین بنویدي مالک رسمي
3- راي شماره 139960302031000713-99/8/9 آقاي حسین علینقیان نائیني فرزند 
فتح اله نسبت به چهار )4( سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب خانه به پالک ثبتي 
629 اصلي واقع در نائین بخش 1 ثبت نائین به مساحت ششدانگ 246 متر مربع خریداري 

عادي مع الواسطه از محمدرضا فقیه نائیني مالک رسمي
4- راي شماره 139960302031000714-99/8/9 آقاي محمد علي  جزالنیان فرزند 
رضا ششدانگ یک باب خانه به پالک ثبتي یک فرعي از 700 اصلي واقع در نائین بخش 

1 ثبت نائین به مساحت 218/95 متر مربع خریداري عادي از 
قمر هاشمي زاده نائیني مالک رسمي

5- راي شماره 139960302031000760-99/8/23 آقاي محمدرضا چنگیزي محمدي 
فرزند میرزا عباس نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مخروبه به پالک ثبتي 
5 فرعي از 1526 اصلي واقع در بخش 1 ثبت نائین به مســاحت ششدانگ 348 متر مربع 

خریداري عادي مع الواسطه از حبیب اله جمشیدیان مالک رسمي
6- راي شــماره 139960302031000761-99/8/23 خانــم عالــم فالحتي نائیني 
فرزند یوســف نســبت به نیم دانگ مشــاع از ششــدانگ )6 سهم مشــاع از 72 سهم 
ششدانگ( یکدرب باغ به پالک ثبتي 168 اصلي واقع در بخش 1 ثبت نائین به مساحت 
 ششــدانگ 2311/30 متر مربع خریداري عادي مع الواســطه از خانم همایون مظفري

 مالک رسمي
7- راي شــماره 139960302031000763-99/8/23 آقاي وحید سلطاني محمدي 
فرزند ناصر ســه دانگ مشاع از ششــدانگ قطعه زمین مشــجر به پالک ثبتي 4 فرعي 
از 3839 اصلــي واقع در کشــتزار حنفش موســوم به بــاغ کناره بخــش 2 ثبت نائین 
 بمساحت ششــدانگ 1983 متر مربع خریداري عادي مع الواســطه از فضل اله سلطاني 

مالک رسمي
8- راي شــماره 139960302031000764-99/8/23 خانــم مرجــان احمدي نژاد 
فرزند شکراله ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ قطعه زمین مشــجر به پالک ثبتي 4 
فرعي از 3839 اصلي واقع در کشــتزار حنفش موســوم به باغ کناره بخش 2 ثبت نائین 
 بمساحت ششــدانگ 1983 متر مربع خریداري عادي مع الواســطه از فضل اله سلطاني

 مالک رسمي
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/09/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/15

م الف: 1044604 اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نائین

مفاد آراء
9/48 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش  
16 ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی 
و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
پرونــده  کالســه    139960302018001066 شــماره   رای  1-برابــر 
1399114402018000011 خانم الهام هژبری    فرزند محمد   بشــماره شناسنامه 3080   
صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه    به مساحت  187/02 متر مربع احداثی 
بر روی قسمتی از پالک 320  اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان  

در ازای مالکیت مشاعی اولیه
2-برابر رای شماره  139960302018001069 کالسه پرونده 1399114402018000010 
آقای علی خرمی پور  فرزند حسن  بشماره شناسنامه 31 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ 
یک باب کارگاه    به مساحت  185/70 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 320  اصلی 

واقع در منطقه صنعتی دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان  در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/9/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/9/30

م الف : 1054674 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مفاد آراء

9/49 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش  
16 ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی 
و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
برابر رای شماره  139960302018001101  کالسه پرونده  1397114402018000098 
آقای حسن طحانی  فرزند علی  بشماره شناسنامه 579 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ 
یک باب کارگاه به مســاحت  5270  متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 315 اصلی 
واقع در جاده حبیب آباد  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواســطه از آقای علی 

محقق دولت آبادی  
تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/9/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/9/30

م الف : 1054664 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری:

بحران کرونا در شرکت های دانش بنیان استان به فرصت تبدیل شد

رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیــاری با بیان این که در 
نیمه اول سال جاری ۷5 نفر توسط شرکت های دانش بنیان مشغول 
به کار شده اند، گفت: شــرکت های دانش بنیان استان شرایط بحرانی 
تحریم و کرونــا را تبدیل به فرصــت کردند.اســماعیل پیرعلی اظهار 
داشت: از ابتدای شیوع کرونا چهار فروشــگاه با 20 نفر اشتغال زایی 
جدید در حوزه فروش محصوالت مورد نیاز عامه مردم از جمله ماسک 
تنفسی و کاالهای سوپرمارکتی همچنین لوازم خانگی، تلفن همراه و 
صنایع دستی ایجاد شــده اند.وی افزود: طی ۶ ماه ابتدای امسال در 
حوزه صنایع تولید تجهیزات و مواد بهداشــتی و آزمایشگاهی از قبیل 
انواع ماسک های تنفسی، خط تولید ماسک، سوآپ برای نمونه گیری 
از افراد مشکوک به کرونا،  محیط vtm برای انتقال نمونه ویروس کرونا 
به آزمایشگاه راه اندازی شدند.رییس پارک علم و فناوری استان بیان 
داشت: مشاغل ایجاد شده در نیمه نخست سال جاری زمینه اشتغال 
مستقیم ۳5 نفر و اشــتغال غیرمســتقیم40 نفر را با سرمایه گذاری 

بالغ بر 10 میلیارد ریال ایجاد کرده اند.
پیرعلی اضافه کرد: زمینه ایجاد برخی مشــاغل در اســتان ما فراهم 
است ؛اما تابحال به آن ها پرداخته نشده بود و شرکت های دانش بنیان 

به این حیطه های علمی و دانش بنیان ورود پیدا کرده اند که ســاخت 
خط تولید ماسک تنفسی، ســوآپ داکرون، محیط VTM، تجهیزات 
آلتراســونیک و مواد ضــد عفونی کننده دســت و ســطوح از جمله  
آن هاست.وی با اشــاره به محصوالتی که از شرکت های استان صادر 
می شوند، خاطرنشان کرد: صادرات دستگاه تین فیلم به کشور عراق 
انجام می شــود که این محصول با فناوری فرآیند تبخیر الیه نازک در 
شرایط تحت خأل برای تصفیه روغن اســتفاده می شود.رییس پارک 
علم و فناوری اســتان چهارمحــال و بختیاری ادامــه داد: همچنین 
محصوالتی از جمله دستگاه بشــکه بردار و پایه های گل های زینتی و 
شبیه سازهای آزمایشگاه های برق و مکانیک و خط تولید خوراک دام 
و طیور آبزیان تاکنون به کشورهای عراق و تاجیکستان صادر شده اند.

وی با اشــاره به ارزش ریالی محصوالت صادراتی عنوان داشــت: در 
نیمه اول امســال 5 هزار و 200 دالر صادرات از اســتان به کشورهای 
 خارجی داشــته ایم و ســال گذشــته  نیز ۳ هزار و ۳00 دالر محصول

 صادر شد.
پیرعلی توضیــح داد: ارزش صادرات نیمه ابتدایی امســال نســبت 
به مدت مشــابه ســال گذشــته افزایش بیش از 50 درصــدی را به 

خاطر موفقیت یکی از شــرکت فناور فعال در حوزه ساخت تجهیزات 
فرآیندی پاالیشــگاهی که توانســت قرار داد خوبی را با طرف عراقی 
منعقد کند، نشــان می دهد.وی با اشــاره به آثار و تبعات تحریم ها و 
کرونا بر شــرکت های دانش بنیان تشــریح کرد: بعضی از شرکت ها 
این تهدیــد را به فرصت تبدیل کردند و رشــد قابل توجهی داشــتند؛ 
اما بــا این حال تاثیــرات منفی را هــم در شــرکت های دانش بنیان 
شــاهد بوده ایم.رییس پارک علــم و فناوری اســتان مطرح کرد: در 
حال حاضر بالغ بر 125 شــرکت و واحد فناور در پــارک علم و فناوری 
استان مستقر هســتند و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری پنج 
 شرکت فناور افزوده و زمینه اشــتغال مستقیم و غیرمستقیم 200 نفر 

را فراهم کند.
لیت هــای  وی در پایــان یــادآور شــد: امــکان گســترش فعا
پارک علــم و فنــاوری و ورود به حوزه مشــاغل خانگــی اینترنتی 
یــا فناورانــه خانگــی در کرونــا وجــود دارد و اســتقبال مــی 
کنیــم کمــا اینکــه یکــی از شــرکت های مســتقر اقدام بــه این 
 کار کرده و پــارک علم و فناوری اســتان نیــز از این اقدام شــرکت

 حمایت کرده است.

در نیمه اول امسال 5 هزار و 200 دالر صادرات از استان به 
کشورهای خارجی داشته ایم و سال گذشته  نیز 3 هزار و 

300 دالر محصول صادر شد
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره
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چاپخانه: شاخه سبز      آدرس: جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان پیرامون 
وضعیت توپ کشف شــده در کارخانه ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: پس 
از گزارشــی که در خصوص کشــف یک عراده توپ جنگی در میان ضایعات 
ذوب آهن به دســت ما رســید، بحث انتقال و نگهداری آن مطرح شد که به 
مجموعه چهلســتون اصفهان منتقل و نگهداری و حفاظت می شود.فریدون 
الهیاری تصریح کرد: اگر این توپ بخواهد به نمایش گذاشــته شود، باید زیر 
ساخت های نمایش فراهم شده و عراده برای این توپ طراحی شود، همچنین 
اگر نیاز به مرمت به پاکســازی داشته باشــد باید اقدامات الزم در این زمینه 
صورت بگیرد که همکاران ما در حال پیگیری این موارد هســتند.وی با بیان 
آنکه هر شی موزه ای باید در مکانی نگهداری و به نمایش گذاشته شود که موارد 
حفاظتی متناسب با آن شی را داشته باشــد، افزود: حساسیت خاصی برای 
مکان نگهداری و نمایش این توپ وجود ندارد، البته چون در ذوب آهن اصفهان 
پیدا شده، شهرستان لنجان خواهان نگهداری  این اثر تاریخی در این شهرستان 
است.الهیاری یاد آورشد: اعتقاد ما بر این است که اگر خاستگاه اشیای تاریخی 
منطقه ای باشد که در آنجا امکان نمایش و نگهداری آن شی وجود دارد، اولویت 
نگهداری با همان جا خواهد بود اما در خصوص این شــی خاص باید متذکر 
شد که خاستگاه توپ کشف شده شهرســتان لنجان نبوده و فقط در ضایعات 
ذوب آهن کشف شده و معلوم نیست از کجا بار زده شده است. مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان ابراز داشت: با این حال به 
شهرستان لنجان اعالم کرده ایم که اگر این شهرستان از نظر شرایط نگهداری، 
نمایش و حفاظت مشکلی نداشته باشد، این موضوع را بررسی خواهیم کرد 
چرا که تفاوتی ندارد و لنجان هم یکی از شهرستان های مهم استان اصفهان به 
لحاظ ظرفیت گردشگری اســت و در زمینه توسعه شهرستان های هر اقدامی 
که الزم باشد را انجام خواهیم داد.وی با اشاره پیشنهادهای دیگر برای مکان 
نمایش این توپ گفت: در این خصوص گزینه های دیگری هم مطرح شــده 
است، مانند مقابل عمارت عالی قاپو که سابقه وجود توپ را نیز داشته است که 

البته این مورد نیازمند مطالعه و بررسی است چرا که اضافه کردن هرگونه شی به 
مکان های فرهنگی و تاریخی نیازمند مطالعه جدی است همچنین چهلستون 
هم به عنوان یک گزینه مطرح است.الهیاری خاطرنشان کرد: بنابراین در حال 
حاضر مطالعات روی مرمت این عراده توپ جنگی آغاز شده که ریل گذاری و 
تعمیر عرابه از جمله اقداماتی است که باید روی این توپ جنگی انجام گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری استان اصفهان اذعان 
داشت: از آنجایی که برای مرمت، نگهداری و نمایش این توپ باید منابع مورد 
نیاز طراحی و تامین شود، این امر را در برنامه های کار خود قرار داده ایم.وی در 
پایان ضمن تشکر از اقدام مسئوالنه مجموعه ذوب آهن اصفهان در حفظ میراث 
تاریخی بیان کرد: اقدام مجموعه ذوب آهن نسبت به گزارش  کشف توپ جنگی 
بازمانده از دوران صفوی به میراث فرهنگی را در میان ضایعات شــان یک امر 
قابل توجه است.طی تماس مدیران کارخانه ذوب آهن اصفهان در نخستین روز 
آذر ماه جاری، با اداره میراث فرهنگی شهرستان لنجان خبر کشف توپ قدیمی 
در میان ضایعات ارسالی به کارخانه ذوب آهن این شهرستان به منظور بازیافت 
و ذوب منتشر شد که پس از آن توســط واحد امانی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان برای انجام مرمت  به کاخ چهلستون 

منتقل شده است.

دو جلســه وبینار آموزشــی با موضوع »امنیت ســکونت و تاثیر آن بر بهسازی، 
ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی« ویژه کارکنان حوزه  مسکن 
و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان برگزار شد.سید مسعود 
میریان، رییس اداره تشــکل های حرفه ای و بازآفرینی شهری راه و شهرسازی 
استان اصفهان اظهار کرد: تحقق اهداف هر سازمان و کسب مزیت رقابتی در گرو 
داشتن سرمایه های انسانی بالنده، توانمند، شاداب، خالق و تحول گراست و نیاز 
است برای توانمندسازی کارکنان، استراتژی های مناسبی تدوین شود.وی افزود: از 
این رو معاونت مسکن و ساختمان این اداره کل وبینار تخصصی » امنیت سکونت 
و تاثیر آن بر بهسازی، ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی« را به 
منظور آشنایی بیشتر کارکنان این حوزه برگزار کرد.رییس اداره تشکل های حرفه 
ای و بازآفرینی شهری راه و شهرسازی اســتان اصفهان بیان داشت: این برنامه 

طی دو جلســه با چهار محور تشکیل شــد که در آن مباحثی پیرامون »شناخت 
ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی و زمینه های شکل گیری آن« و »رویکردها 
و سیاســت های مواجهه با سکونتگاه های غیررســمی« مطرح شد.وی اضافه 
کرد: »امنیت سکونت و نقش آن در ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی« و 
»راهکارهای ارتقای امنیت سکونت« از دیگر موضوعاتی بود که در این دوره آموزشی 
تشریح شد.میریان اذعان داشت: يکی از ويژگی های سکونتگاه های غيررسمی 
که از آن به عنوان کليد حل ساير مشکالت نام برده می شود، مسئله رسمی نبودن 
مالکيت و نبود امنيت در ســکونت است. لذاســکونتگاه های غیررسمی»محل 
اسکان بخشی از جمعیت شهری است که خارج از بازار رسمی زمین و مسکن بر 
پایه قواعد و قول و قرارهای خاص خود، به دست خود ساکنان، اینگونه مکان ها 

ساخته شده است«.

حمید رضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه به همراه عباس اکبری محمدی 
عضو هیئت مدیره و معاون نیروی انســانی و ایرج ترابی مدیر روابط عمومی 
شرکت فوالد مبارکه با حضور در دفتر حجت االسالم والمسلمین سید مهدی 
موســوی، امام جمعه شهرســتان مبارکه، ضمن عرض تبریک هفته بسیج، 
به ارائه گزارش اقدامات و دســتاوردهای این شرکت در ســال جهش تولید 

پرداختند.
امام جمعه شهرســتان مبارکه در این دیدار صمیمی اظهار داشــت: اقدامات 
صورت گرفته در فوالد مبارکــه در حقیقت مایه افتخار اســت. بنده از زحمات 
جهادی مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه تشکر می کنم و باور دارم کار عظیمی 
در فوالد مبارکه در حال انجام است که جبهه صنعت و اقتصاد کشور را با قوت 
پشتیبانی می کند و موجب دلگرمی همه مردم است.حجت االسالم موسوی 
در ادامه از زحمات فوالد مبارکه در عرصه ســالمت مردم تشــکر کرد و اظهار 
داشــت: فوالد مبارکه همچون نگینی در منطقه می درخشــد و پیشتازی این 
شرکت در حوزه بهداشت و سالمت مردم در این شرایط خطیر ناشی از بیماری 

کرونا قابل تقدیر است.

امام جمعه مبارکه افزود: فعالیت در حوزه فرهنگ از اولویت های جامعه است 
که خوشــبختانه فوالد مبارکه در این زمینه نیز دغدغه مند ظاهر شده است و 
ان شاءا... در آینده نیز حامی فعالیت های فرهنگی و مذهبی باشد و از ظرفیت 
این شرکت در قوت بخشــیدن به این جبهه نیز مانند جبهه صنعت و اقتصاد 

استفاده شود.

علیرضا طلوع، کارآفرین حــوزه فناوری اطالعات و تحــول دیجیتال درباره 
ضرورت تحول دیجیتال در صنایع مختلف گفــت: همانطور که می دانید در 
انقالب صنعتی چهارم، یکی از بحث هایی که جهان آن را دنبال می کند؛ بحث 
تحول دیجیتال اســت. این نکته را باید در نظر گرفت که در تحول دیجیتال 
فقط تحوالت فناوری صــورت نمی گیــرد بلکه محور، مشــتری و فرهنگ 

سازمانی است. 
قبل از آن موضوعات تحول الکترونیکی مطرح بود و حوزه های فنی را معیار 
قرار داده بود و تمرکز بر مشتری و ساختار سازمانی وجود نداشت، در صورتی 
که این موضوع در تحول دیجیتال بســیار پر رنگ شده است.این کارآفرین 
حوزه فناوری اطالعــات به فرآیندی که تحول دیجیتــال می تواند در صنایع 
تولیدی ایجاد کنــد پرداخت و افزود: موضوع محوریت مشــتری و فرهنگ 
سازمانی در شرکت های B2B به شــدت مهم است و قطعا تعامل با مصرف 
کنندگان و زنجیره تامیــن به خصوص در صنعت فوالد جایــگاه ویژه ای در 
تحول دیجیتال دارد. همچنین نقش بالکچین ها در این نوع صنایع پر رنگ 
تر خواهد بود و از زمانی که محصول تولید می شــود تــا انتهای زنجیره قابل 

مدیریت است و کل چرخه را می توان رصد کرد. 
در واقع تکنولوژی در عرصه شفاف سازی عرضه و تقاضا به کمک این صنایع 
می آید. همچنین مدیریت بهتر خط تولید با توجه به پیشــرفت هایی که در 
رباتیک و هوش مصنوعی ایجاد شــده اســت از موضوعاتی است که در این 

صنایع خیلی مطرح شــده و ورود شــرکتی مثل فوالد مبارکه به این عرصه 
دســتاورد بزرگی برای این شرکت به دنبال خواهد داشــت و می تواند روی 

دیگر صنایع هم موثر باشد.
طلوع در ادامه به رونــد تاریخی تحول دیجیتال در اروپا اشــاره کرد و گفت: 
کشورهای اروپایی در حوزه پیشرفت های تکنولوژیکی انقالب چهارم بسیار 
پیشرو هستند و کشور آلما در این زمینه پرچم دار است. علت هم این است که 
با ورود اینترنت، کشورهای اروپایی وابستگی شدیدی به آمریکا پیدا کردند. 
بنابراین در انقالب صنعتی چهارم به دنبال این هســتند که این وابستگی را 
کم کنند و استقالل تکنولوژیکی یابند. این فرصت برای ایران هم وجود دارد 
که از بســتر تکنولوژی و صنعت جدیدی که ایجاد می شود به سمت توسعه 
بومی پیش برود. بــه عنوان مثال درحوزه تلکام و اســتفاده از اینترنت  باید 
اکوسیســتم آن در داخل کشور بومی سازی شــود و اینگونه نیست که شما 

تجهیزات را وارد کنید، نصب کنید و سیستم کار کند. 
باید این اکوسیستم را ایجاد کنید. در حوزه فوالد هم این اتفاق می تواند بیفتد 

و قابل مدیریت است.
وی در خاتمه خاطر نشان کرد: به هر حال تحول دیجیتال یک موضوع اجتناب 
ناپذیر است درست مثل فراگیری استفاده از اینترنت. در ابتدا شاید همه می 
گفتند اینترنت به چه کاری می آید ولی وقتی با کارکردهای آن در ابعاد مختلف 
آشنا شدند به اهمیت آن پی بردند. تحول دیجیتال هم به همین صورت است.

سرانجام توپ صفوی کارخانه ذوب آهن از زبان مدیرکل میراث فرهنگی

رییس اداره تشکل های حرفه ای و بازآفرینی شهری راه و شهرسازی استان:

امنيت سکونت، کليد ساماندهی سکونتگاه های غيررسمی است

کارآفرین حوزه تحول دیجیتال:

ورود فوالد مبارکه به عرصه تحول دیجیتال، دستاورد بزرگی است

امام جمعه شهرستان مبارکه تاکید کرد:

فوالد مبارکه همچون نگینی می درخشد

همه ما ممکن اســت در طول روز با اشخاصی برخورد کنیم 
که رفتارشان مورد قبول ما نیســت؛ مانند همکار، اعضای 
فامیل و حتی مادرشوهرمان! اشخاصی که ما در روز با آن ها 
برخورد داریم، خودمان انتخاب نمی کنیم. همیشه یک نکته 
در برخورد با دیگران و قضاوت در مورد آن ها را به یاد داشته 
باشــید و آن اینکه هیچ کس فرد کاملی نیست؛ حتی خود 
شما.آقای پاتال، مولف کتاب »پسرک روزنامه رسان« در 
مقاله ای نکات مفیدی را در این مورد در اختیار ما می گذارد: 
شاید در نگاه اول راحت ترین راه، قطع رابطه با آن ها باشد، 
ولی شما با این کار فقط خود، توانایی تان و موقعیت هایتان 
را محدود می کنید. به جای این کار سعی کنید از روش هایی 
که انسان های موفق اســتفاده کرده اند بهره ببرید و افکار، 
زندگی و روابط تان را ارتقا دهید.شــیوه ها و راهکار های او 

بدین قرار است؛
1ـ  در اولین قدم بپذیریم که نمی توان با همه تفاهم داشت؛ 
اما شاید بتوان با آن ها همکاری یا برخورد صحیح داشت.

طبق نظر دکتر ســوزان کراس )دکتر روانپزشــک(؛ این که 
نمی توان با همه تفاهم داشــت، به معنی بد بودن شــما یا 
طرف مقابل تان نیســت، بلکه به این معناســت که شما با 

هم جور نیستید.باید دانســت که استایل رفتاری مختلف، 
انســان ها را از هم متمایز می ســازد. بعضی از ما خجالتی 
و بعضی دیگر برتری جو هســتیم، بعضی از ما خوش بین 
بوده و بعضی دیگر خود را واقع بین می دانیم؛ پس حتما در 

برخورد با یکدیگر متفاوت رفتار خواهیم کرد.
2ـ  ســعی کنید ســخنان و حرکات طرف مقابــل را مثبت 
برداشت کنید: دکتر کراس پیشــنهاد می کند بیایید پیش 
خود فکر کنید که شاید منظور برادر شــوهرم کنایه زدن به 
شما نبوده یا رییس تان، قصد خراب کردن تان ندارد و ...اگر 
آن ها عمدا هم این حرف ها را بزنند، شما با عصبانیت فقط 

باعث بد جلوه دادن خود در انظار خواهید شد.
3ـ  در هر حالت احســاس خود را کنترل کنید: شــما باید 
اهمیت احســاس تــان را درک کنید، ولــی در عین حال 
می بایست در موقعیت های مختلف آن را کنترل کنید؛ اگر 
نه، اشخاص مختلفـ  در صورت اجازه دادن به آنهاـ  شما را 
تا مرز جنون می کشند! اجازه ندهید کنترل اعصاب تان را در 
دست بگیرند. بعضی اوقات بهترین کار این است که فقط در 
جواب آن ها سر تکان دهید و لبخند بزنید، این عملی بسیار 

هوشمندانه است.

4ـ  مسائل را فقط از دید خود نگاه نکنید: بیشتر اختالفات 
به وجود آمده میان دو نفر از »کج فهمی« اســت. مسائل 
را کمی از دید آن هــا نگاه کنید تا به مفهــوم آن پی ببرید تا 
واکنش های غلط نشــان ندهید، چون باعث بازخورد غلط 
می شود. سعی کنید از بیرون به مسئله نگاه کنید تا تمامی 
موضوع را ببینیــد. تمرکز خود را دقیقــا روی موضوع مورد 
بحث بگذارید و از درگیری در مســائل حاشــیه بپرهیزید. 
اگر احتیاج است قبل از پاسخ، برای تحلیل موضوع به خود 

زمان بدهید.
5ـ  نظر و احساس خود را با آرامش بیان کنید:باید دانست 
که نحوه بازگو کردن مسائل از آنچه می گوییم مهم تر است. 
اگر شــخصی مدام در حال رنجاندن شماست، حتما باید 
با آرامش پاسخی مناســب بگیرد. با آرامش به او بگویید 
وقتی ایــن کار را می کنید مــرا می رنجانیــد. می توانید از 
حضور شــخص دیگری در مباحثه کمک بگیرید. در پایان 
این مباحثه، ممکن اســت با طرف مقابل دوست صمیمی 
نشــوید، ولی حداقل می توانید با او برخورد بهتری کرده و 
شاید همکاری کنید. این راهکار ها، تجربه ای رضایت بخش 

است که با آن می توان به موانع غلبه کرد.

آشپزی

کیک گل کلم پنیری 
 مواد الزم:  گل کلم یک دسته، پیاز رنده شده یک چهارم 

پیمانه،نمک یک دوم قاشق چای خوری،فلفل سیاه یک چهارم قاشق 
چای خوری،پودر سیر یک دوم قاشق چای خوری،فلفل قرمز نوک قاشق 

چای خوری،تخم مرغ یک عدد،سفیده تخم مرغ یک عدد،پودر سوخاری یک دوم 
پیمانه،پنیر چدار رنده شده یک چهارم پیمانه،پنیر پارمزان رنده شده یک چهارم پیمانه

طرز تهیه: ابتدا فر را با دمای 175 درجه سانتیگراد روشن کنید تا گرم شود. کف قالب مافین را نیز با کمی 
روغن چرب کنید و کنار بگذارید.دسته گل کلم را تکه تکه کنید و داخل قابلمه پر از آب بریزید. قابلمه را 

روی شعله متوسط قرار دهید و بگذارید گل کلم در حدی پخته شود که چنگال به راحتی در آن فرو برود. 
سپس آن را آبکش و به یک کاسه انتقال دهید. همان طور که هنوز تکه های گل کلم داغ است با پشت 
چنگال روی آن فشار دهید و آن را پوره کنید. پیاز رنده شده، نمک، فلفل سیاه، فلفل قرمز و پودر سیر 

را به پوره گل کلم اضافه و با آن مخلوط کنید. سپس مخلوط را بچشید و مقدار ادویه را به سلیقه 
خود تنظیم کنید.تخم مرغ و سفیده تخم مرغ را با یکدیگر بزنید و به پوره گل کلم اضافه کنید. 

پودر سوخاری و پنیرهای رنده شده را نیز همزمان اضافه کنید و هم بزنید تا خمیر 
خیسی حاصل شود. داخل هر کدام از قالب های مافین یک چهارم پیمانه از 

مخلوط را بریزید. سپس روی کیک ها را با پشت قاشق صاف کنید.
قالب را 25–30 دقیقه در فر قرار دهید تا کیک گل کلم 

پخته و پنیری طالیی رنگ شود. 

روش های کنار آمدن با کسانی که رفتارشان را دوست نداریم

»ماتریکس 4« هم زمان در سینما و 
نمایش آنالین

»پایتخت 7« در یک قدمی پخش برای 
نوروز 1400

سازنده »ماتریکس 4« وقتی اعالم کرد »زن شگفت انگیز 1۹84« را در 
کریسمس به صورت آنالین در اچ بی او مکس و هم زمان در سینما اکران 
می کند، همه توقع داشتند این یک آزمایش برای دوران پاندمی باشد.

اما اکنون این استودیو اعالم کرده با انتشار فهرستی از 17 فیلم تولیدی اش 
که »ماتریکس 4« و »تل ماسه« هم از جمله آنها هستند، گفته است همه 
این فیلم ها هم زمان در سینما و به صورت آنالین در دسترس خواهد بود.

طبق شنیده ها، عوامل »پایتخت« این روزها در حال مذاکره با مدیران 
تلویزیون هستند تا در صورت توافق، فصل هفتم این سریال را کلید 
بزنند.شواهد نشــان می دهد این احتمال وجود دارد که »پایتخت 
7« برای نوروز 1400 آماده شود.سیروس مقدم تصمیم داشت سریال 
»بغض« را برای شــبکه نمایش خانگی تولید کند؛ اما گویا می خواهد 
آن را به زمان دیگری موکول کند و روی »پایتخت 7« متمرکز شود.
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