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ترس و 
دستپاچگی، 

گریبان سپاهان 
6را  گرفت 

شبکه آب 
بافت تاریخی 

اصفهان بهسازی 
می شود

موارد مشکوک اما تایید نشده کرونای انگلیسی در اصفهان یافت شده است؛

مســئوالن علوم پزشــکی می گویند رفتارهای اجتماعی مردم نشــان از بروز دوباره همه گیری این بیماری می دهــد؛ اتفاقی که این بار با وجــود احتمالی ویروس 
انگلیسی،کرونا می تواند مرگبار تر و شدیدتر باشــد. در همین زمینه مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان از ارسال ۱۰ نمونه مشکوک به کرونای 
انگلیسی از اصفهان به انستیتوپاســتور تهران خبر داد.رضا فدایی با بیان اینکه در حال حاضر میزان ابتال  به کرونا در استان اصفهان به یک نهم دوران پیک این بیماری 

کاهش یافته است، اظهار داشت: البته باید توجه داشت که طی چند هفته شاهد روند نزولی این بیماری بودیم؛ اما در روزهای اخیر این روند نزولی ثابت شده است.

استرس انگلیسی!
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سیِل سیلی هایی که می خوریم
وقتی نماینده استان در مجلس خواستار عذرخواهی ناجا از »عنابستانی« می شود؛

3

چرا خلبان ترکیش ایر فرودگاه اصفهان را برای فرود اضطراری انتخاب نکرد؟

خودسری ایرالین ها در آسمان ایران

اکر
ابت

س: 
عک

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 
استان خبرداد:

مسمومیت 39۵ اصفهانی 
با منوکسیدکربن

شهردار اصفهان خبر داد:

 رشد ۴۴ درصدی
 بودجه ۱۴۰۰

برای ۱۰ سال متوالی صورت گرفت؛

  اصفهان؛ پایتخت تولید 
نان سنتی کشور
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چه جای تعجب دارد؟ بار اول که نیست. بار آخر  پریا پارسا
هم نخواهد بود. مگر وقتی خبر دستگیری دو 
نماینده مجلس به اتهام اخالل در بازار خودرو منتشر شد، مجلس مقابل این 
نمایندگان ایستاد و خواستار استعفای آنها شد؟ مگر وقتی خبر رابطه یکی از 
نمایندگان با دختری جوان و ادعای تجاوز به دختر مطرح شد و بعد هم خبر 
خودکشی دختر رســید، آب از آب تکان خورد؟ مگر زمستان 97 که ویدئوی 
مربوط به درگیری  »محمدباسط  درازهی« نماینده سراوان در مجلس دهم 
با کارمند گمرک منتشر شد، اتفاقی افتاد؟ آن روز هم آقای نماینده که مثال قرار 
بود »عصاره فضائل ملت« باشد، درخواستی خارج از ضوابط اداری از کارمند 
 اداره گمرک داشــت؛ اما کارمند در برابر خواسته او مقاومت کرد و گفت که او

 ) درازهی ( نمی تواند به وی دستور بدهد و همین جمله باعث شد تا نماینده 
سراوان به این کارمند فحاشی کند و ... 

چندروزی کلیپ مربوط به این اتفاق و اتفاقــات بعد از آن در اداره گمرک در 
شبکه های اجتماعی دســت به دست می چرخید، ســوژه روز شد و سیل 
نقدهای تند بود که به ســمت نماینده مجلس روانه شد که »تو مثال نماینده 
این مردم هستی. اوال حق نداری امتیاز ویژه برای خودت قائل باشی و درثانی 
اجازه نداری به مردم توهین کنی.« ولی خب درنهایت چه شد؟ نه خودش آن 
قدر جسارت و شهامت و صداقت داشت که استعفا بدهد و نه مجلس دهم در 

برابر این بی قانونی یک عضو خودش واکنشی نشان داد. 
دیروز سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در پاســخ به این ســوال 
که آیا رفتار عنابستانی)در ماجرای درگیری با سرباز راهور( نیاز به شــکایت 
دارد، گفت: هیئت این موضوع را بررســی می کند؛ اما جزو اولویت ما نیست 
و موضوعات دیگری در دستور کار داریم.خب اگر بی قانونی نماینده ای که قرار 
است خودش قانونگذار باشد، برای تان مهم نیست، چه چیزی مهم است و در 

اولویت قرار دارد؟ اگر اینکه به گواه فیلم و مدارک موجود و شهادت حاضران 
در صحنه، نماینده مجلس سیلی به صورت سرباز وطن می زند، مهم نیست، 

پس چه چیزی برای آقایان در مجلس انقالبی مهم است؟!
دیروز نماینده ای از دل همین مجلســی که آن را »انقالبــی« می نامند، در 
واکنش به ماجرای »عنابستانی« گفت: این تجربه به ما نشان داد که چگونه 
شفافیت راه را بر ســیلی های متعدد مدیران، کارمندان و ماموران به اقشار 
مختلف مردم می بندد. ضمن تحســین نماینده ای که یک سیلی به نفس 
اماره خودش و یکی سیلی به دشمنان نظام و مجلس زد به نیروی انتظامی 
هشــدار می دهم که از عذرخواهی این نماینده عبرت بگیرد و اجازه ندهد که 

مامورانش هنگام اعمال قانون از چهارچوب قانون تجاوز کنند.
حاجی دلیگانی، نماینده مردم میمه و شاهین شهر در مجلس با بیان اینکه 
نظام اسالمی مردم و قانون برایش فرقی نمی کند از نیروی انتظامی پلیس 
خواسته تا نســبت به ادبیات مامور راهور از مجلس عذرخواهی کند. حاجی 
دلیگانی در حالی خواستار عذرخواهی ناجا از »عنابستانی« شده که دو روز 
قبل، رییس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسالمی از طرح 
راهور ناجا در دادســتانی در ماجرای خیابان دروازه دولــت تهران خبر داد تا 

مشخص شود از قضا ناجا کوتاه بیا نیست.
»بهارستان« مدت هاست رنگ و بویی از عصاره های فضائل ملت ندارد مثل 
»پاستور« که سال هاست انگار از مردمی که قرار بود آنچنان رفاهی برای شان 
ایجاد شود که به یارانه 45 تومانی نیاز نداشته باشند، دور شده است. دیگر 
توقعی از مسئولین نداریم ولی گاهی با حرف هایشان، با لبخندهایشان به 
وقت گفتن از درد مردم، با نطق های پیش از دستور و با سخنرانی های عجیب 
و غریب، سیلی به صورت مان می زنند؛ صورت هایی که مدت هاست با سیلی 

سرخ نگه داشته ایم.  

مزار مطهر فرزندان ایران

عکس خبر

عکس: فارس 

با گذشت 4۲ سال از پیروزی انقالب اسالمی یاد و نام شهدا همچنان زنده و جاویدان 
است و مزار مطهر آنان مکانی مقدس برای تمام مردم ایران محسوب می شود.
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تدابیر امنیتی شدید در مسکو 
مقام های روســیه برای مقابله با تظاهرات حامیان آلکســی ناوالنی، معترض روســی در زندان، 
ایستگاه های مترو در مسکو را بسته اند و رفت وآمد در شهر را زیر نظر دارند.هفته گذشته هزاران نفر 
در سراسر روسیه در اعتراض به دســتگیری ناوالنی، از رهبران مخالفان و منتقد والدیمیر پوتین، 
تظاهرات کردند و قرار است به تازگی هم تجمعاتی انجام شود.بسیاری از رستوران ها و مغازه ها در 
مرکز مسکو بسته شــده و رفت وآمد در این منطقه هم ممنوع اســت.در جریان تظاهرات یکشنبه 
گذشته بیش از ۴۰۰۰ نفر بازداشت شدند.بســیاری از فعاالن نزدیک به ناوالنی بازداشت شده اند و 
بعضی دیگر هم از جمله برادرش و ماریا آلیوخینا، فعال شناخته شده، در بازداشت خانگی هستند.

»محمود عباس« نامزد بی رقیب حزب فتح 
حزب فتح اعالم کرد در حال حاضر این حزب نامــزد دیگری به جز محمود عباس در انتخابات آتی 
فلسطین ندارد.در حالی که کمی بیش از دو فصل به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فلسطین 
باقی مانده، محمود عباس همچنان نامزد بدون رقیب حزب حاکم در رام ا... است.حزب فتح اعالم 
کرده است رییس فعلی تشکیالت خودگردان فلسطین تنها نامزد این حزب در انتخابات آتی خواهد 
بود. الیاس زنانیری، عضو ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین مستقر در رام ا... نیز می گوید اگرچه 
انتظار نمی رود هیچ عضوی دیگر از فتح پیشــنهاد نامزدی برای رقابت با عبــاس را اعالم کند، اما 

شخص رییس تشکیالت خودگردان هنوز در این مورد تصمیمی نگرفته است.

تهدید سران اقلیم کردستان از سوی وزیر دفاع ترکیه
وزیر دفاع ترکیه در ســفر اخیر به اربیل تهدید کرده است که اقلیم کردســتان عراق در صورت عدم 
همکاری در مبارزه با نیروهای پ.ک.ک با اهرم اقتصادی آنکارا مجازات می شود.رسانه های اقلیم 
کردســتان عراق محتوای گزارش روزنامه العرب را منتشــر کرده اند که در آن آمده است، خلوصی 
آکار وزیر دفاع ترکیه در ســفر اخیر به اربیل و دیدار با ســران کرد به صراحت خواستار همکاری و 
مشارکت آنها در مبارزه با پ.ک.ک شــده اســت.آکار تهدید کرده در صورت عدم همکاری سران 
اقلیم کردســتان عراق، این منطقه با اهرم اقتصادی ترکیه مجازات می شــود.مقصود وزیر دفاع 
ترکیه افتتاح گذرگاه مرزی جدید این کشور با عراق است، این گذرگاه مرزی به نام اواکوی 3 کشور 
ترکیه، عراق و ســوریه را به هم پیوند می دهد. همچنین ترکیه در صورت افتتاح این گذرگاه مرزی 
 برای انتقال کاال و محصوالت خود به دیگر مناطق عراق نیازمند استفاده از خاک اقلیم کردستان ن

خواهد بود.

گوگل از حمله اینترنتی کره شمالی خبر داد
گوگل اعالم کرد بر این باور اســت که بــا حمایت دولت کره شــمالی، هکرهایی خــود را به عنوان 
وبالگ نویس در حوزه امنیت ســایبری جا زده اند تا با ایجاد حســاب های جعلی در رســانه های 
اجتماعی، اطالعات محققان این حوزه را سرقت کنند.به نوشــته ایندیپندنت، در سال های اخیر، 
کره شمالی به انجام چندین حمله ســایبری بزرگ متهم بوده است؛ حمالت سایبری سال ۲۰۱3 
به سرورهای موسسات مالی کره جنوبی، هک کردن شــرکت سونی پیکچرز در سال ۲۰۱۴ و حمله 
بدافزاری »واناکرای« )WannaCry( در ســال ۲۰۱۷، حمالت ســایبری عمده ای هستند که به 
کره شمالی نسبت داده شده اند. البته مقامات این کشور، چنین اتهاماتی را به کلی رد کرده اند.گوگل 
مشخص نکرده است که این هکرها تا چه اندازه موفق بوده اند یا چه نوع اطالعاتی ممکن است به 
خطر افتاده باشد. به گفته کارشناسان، کره شمالی در تالش بوده است تا مهارت های سایبری خود 
را برای نفوذ به محصوالت رایانه ای بسیار پرکاربرد مانند مرورگر گوگل کروم و سیستم عامل ویندوز 

۱۰، افزایش دهد. 

المانیتور مدعی شد:

رقابت تهران و مسکو برای نفوذ در شرق سوریه
بالل ســتوف، یک محقق علوم سیاســی از حومه حلب، به المانیتور 
گفت، روابط روسیه و ایران در سوریه بر اساس رقابت است نه درگیری 
و این رقابت روی جذب نیروها متمرکز اســت زیــرا دو طرف دارای 

مناطق مشترک نفوذ هستند. 
هر دو طرف از چندین ابزار برای مدیریت این رقابت استفاده می کنند 
و روسیه ممکن است از حمالت اسراییل به شــبه نظامیان ایرانی در 
شرق سوریه برای جلب شبه نظامیان به سوی خودش سوء استفاده 
کند. مسکو در حقیقت بدون اینکه نشان دهد متمایل به حذف کامل 
نفوذ ایران از شــرق سوریه اســت از حمالت هوایی استفاده می کند.

المانیتور نوشت: نیروهای ایران و شبه نظامیان نزدیک به آن در استان 
دیرالزور در شــرق ســوریه اخیرا عملیات انتقال مجدد و جابه جایی 
جدیدی را انجام داده اند تا در صورت ادامه حمالت هوایی اســراییل 
علیه پایگاه هایشــان در منطقــه، تلفات خود را محــدود کنند. اقدام 
آنها شامل انتقال به ســایت ها و مقرهای جدید نظامی، پنهان کردن 
اسلحه و برداشتن پرچم از پشت بام ســایت های نظامی و پادگان ها 
و همچنین اعتماد بیشــتر به اعضای محلی برای محافظت از اماکن 

نظامی می شد.
 برخی از تشکیالت مسلح نیز تا حدی از پایگاه های خود خارج شدند، 
این در حالی است که همزمان خانواده های اعضا به مناطق دیگر منتقل 
شدند.در ادامه این مطلب آمده اســت: بزرگ ترین چالشی که اکنون 
نیروهای ایرانی با آن روبه رو هســتند، حفظ انســجام در دیرالزور و 
حومه آن است، زیرا بمباران های شدید اسراییل، مشکل آفرین شده 
است.به نظر می رسد آنچه موجب بیشترین نگرانی نیروهای ایرانی در 
دیرالزور است، افزایش روزافزون خروج نیروها از پایگاه های نیروهای 
نزدیک به ایران به ســمت نیروهای مســلح مورد حمایت روسیه در 
منطقه است، به ویژه سپاه پنجم که رسما تاسیس خود را در ۲۲ نوامبر 

۲۰۱6 اعالم کرد.
فیراس عالوی، روزنامه نگار و مدیر مسئول شبکه خبری الشرق، که 
اخبار دیرالزور و شرق سوریه را رصد می کند، به المانیتور گفت: پس از 
حمالت هوایی ۱3 ژانویه ده ها نفر از اعضای تشکیالت نزدیک به ایران 
از استان دیرالزور به سپاه پنجم پیوستند.در این میان به نظر می رسد 
روسیه از ضعف مفرطی که نیروهای ایرانی در دیرالزور تجربه می کنند، 
بهره مند خواهد شد. اینطور به نظر می آید که سپاه پنجم مورد حمایت 
روســیه تبدیل به مامن اصلی این جمعیت گریزان شــده است. این 
ممکن است فرصتی برای گسترش نفوذ روســیه با هزینه نیروهای 
ایرانی در استان استراتژیک دیرالزور باشد.این استان به دلیل نزدیکی 

به مرز با عراق و ثروت عظیم زیرزمینی از جمله نفت برای روســیه از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است.به نظر می رسد که روسیه قبال اقدامات 
خود را برای گسترش نفوذاش در دیرالزور در اواخر سال ۲۰۲۰ ، یعنی 
قبل از حمالت هوایی ۱3 ژانویه علیه مواضع ایران در این استان آغاز 
کرده بود.عالوی خاطرنشان كرد، حمالت هوایی بیشتر علیه نیروهای 
ایرانی در دیرالزور ممكن است آنها را تضعیف كرده باشد. برای همین 
اعضای ناراضی به ســپاه پنجم می روند.محمــد ادیب، محقق علوم 
سیاســی، كه در حومه حلب زندگی می كند، به المانیتور گفت ، رقابت 
ایران و روسیه در دیرالزور دائما در حال افزایش است و طبیعی است 

كه روسیه از ضعف ایران استفاده كند.
 نیروهای وابســته به ایران پــس از هدف قرار گرفتن مســتقیم در 
منطقه پراکنده می شوند. روســیه همچنین از نگرانی نیروهای شبه 
نظامیان و خانواده هایشان بهره گرفته است.بالل ستوف، یک محقق 
علوم سیاسی از حومه حلب، به المانیتور گفت، روابط روسیه و ایران 
در سوریه بر اساس رقابت اســت نه درگیری و این رقابت روی جذب 
نیروها متمرکز است زیرا دو طرف دارای مناطق مشترک نفوذ هستند. 
هر دو طرف از چندین ابزار برای مدیریت این رقابت استفاده می کنند و 
روسیه ممکن است از حمالت اسراییل به شبه نظامیان ایرانی در شرق 

سوریه برای جلب شبه نظامیان به سوی خودش سوء استفاده کند. 
مسکو در حقیقت بدون اینکه نشان دهد متمایل به حذف کامل نفوذ 
ایران از شرق سوریه است از حمالت هوایی استفاده می کند. روسیه 
در واقع در تالش است تا حضور ایران را حفظ کند، اما فقط به شکلی که 
منافع و سیاست های مســکو را تامین کند. بنابراین  معتقدم که این 
دو قطبی شدن روسیه و ایران در شرق سوریه به معنای درگیری بین 

دو طرف نخواهد بود.
وبادا التامر، معاون دانشکده علوم سیاسی دانشگاه بین المللی شام 
در حومه حلب نیز به المانیتور گفت، روســیه ممکن اســت به خاطر 
منافع خود یا برای دالیل مربوط به سیاست های دولت جدید آمریکا 
به دنبال رقابت با ایران در برخی حوزه ها باشد. در سال ۲۰۱6 ، آمریکا 
به روسیه چراغ سبز در سوریه نشان داد تا مناطق نفوذش را گسترش 
دهد. به دنبال این جلسه مجموعه ای از رویدادها با هدف ایجاد تعادل 
در نقش روسیه در سوریه دنبال شد. اگر دولت جو بایدن همین دیدگاه 
را بپذیرد، روسیه ممکن اســت تالش کند تا نقش ایران در سوریه را 
محدود کند. با این حال، ایران ممکن است سعی کند از روند مذاکره 
در مورد مسئله هسته ای برای دستیابی به موفقیت در سوریه به ویژه 

در مرکز و شرق این کشور، بهره ببرد.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با بررسی اولویت دار 
طرح شفافیت آرای نمایندگان موافقت کردند.در همین 
زمینه حجت االســالم محمدتقــی نقدعلی،نماینده 
خمینی شــهر  گفت: این روزها بحث شفافیت آرای 
نمایندگان در بین مردم نقل مجالس شده است و با 
توجه به اینکه مجلس یازدهم با شعار شفافیت آرا روی 
کار آمد، انتظار می رود که نمایندگان با تقاضای بررسی 
اولویت دار طرح شــفافیت آرای نمایندگان موافقت 
کنند.در ادامه جلسه احمد امیرآبادی فراهانی درباره 
طرح مذکور، گفت: شفافیت آرا یکی از مسائل مهمی 
بود که مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود به آن 
پرداخت و رییس مجلس شورای اسالمی هم به طور 
جدی پیگیر آن بود و این طرح در کمیسیون آیین نامه 

داخلی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و اعضای این 
کمیسیون زحمات زیادی را برای این طرح  کشیدند.

وی با بیان اینکه تعداد زیــادی از نمایندگان طی نامه 
ای درخواست کردند که این طرح در اولویت بررسی در 
مجلس قرار گیرد، گفت: تصویب طرح شفافیت آرای 
نمایندگان مطالبه بسیاری از نمایندگان مجلس است 
و مجلس انقالبی در این زمینه پیشگام خواهد شد، چرا 
که شفافیت در کشور اهمیت بسزایی دارد.امیرآبادی 
فراهانی تاکید کرد: شفافیت آرا در دولت، هیئت وزیران 
و شوراهای اقتصادی اهمیت زیادی دارد، چرا که رانت 
های اطالعاتی بسیار زیادی در این بخش ها وجود دارد 
و مردم باید در جریان رانت های اطالعاتی که برخی از 
اطرافیان وزرا برای مسائلی چون واردات دریافت می 

کنند، قرار گیرند.همچنین در ادامه جلسه محمدرضا 
پورابراهیمی درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان گفت: 
یکی از مطالبات جدی مردم از مجلس آن اســت که 
عملکردشان دارای شفافیت باشد و طرح شفافیت آرای 
نمایندگان با امضای بسیاری از نمایندگان مورد بحث و 
بررسی قرار گرفته است.نماینده مردم کرمانی تصریح 
کرد: مجلس گام خود را در زمینه شفافیت برمی دارد و 
باید دولت و دیگر ارکان نظام هم گام های بعدی را در 

زمینه شفافیت بردارند.

 طرح »شفافیت آرای نمایندگان« در اولویت بررسی 
مجلس قرار گرفت

ظریف در دیدار با طالبان: 

از یک دولت فراگیر اسالمی با حضور همه طرف ها حمایت می کنیم
وزیر امور خارجه ایران در دیدار با هیئت سیاسی طالبان اظهار داشت: ما از یک دولت فراگیر اسالمی با حضور همه قومیت ، مذاهب و طرف ها حمایت می کنیم.محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با »مالعبدالغنی برادر« معاون سیاسی طالبان و هیئت همراهش دیدار و گفت وگو کرد.در این دیدار دو  طرف در مورد مسائل جاری منطقه، 
اوضاع داخلی افغانستان و چگونگی پیشبرد روند مذاکرات صلح این کشور تبادل نظر کردند.وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به اقدامات آمریکا در افغانستان 
تاکید کرد که آمریکا میانجی و خوبی نیست.ظریف اظهارداشت: ما از یک دولت فراگیر اسالمی باحضور همه قومیت ها و مذاهب حمایت می کنیم و آن را ضرورتی برای 
افغانستان می دانیم.وی گفت: مردم افغانستان از شما هستند و نبایستی در عملیات ها هدف قرار گیرند.وزیر امور خارجه ایران با اشاره به قانون اساسی و نظام افغانستان 
تصریح کرد: ما نمی توانیم شرایط را در خألدر نظر بگیریم و این شرایط را برای رسیدن به حکومت آینده مشارکتی می شود در نظر گرفت.هم زمان با حضور هیئت سیاسی 
طالبان در تهران، هیئت مستقل دیگری از طالبان به سرپرستی »شیرمحمد عباس استانکزی« در مسکو حضور دارد.معاون سیاسی رهبر طالبان پیش از این در دیدار با 

»یوسف کاال« معاون سابق رییس جمهور اندونزی گفته بود که برای موفقیت روند صلح افغانستان به همکاری کشورهای مسلمان نیاز است.

چهره روز

وز عکس ر

 حضور رهبر انقالب در
 مرقد مطهر امام راحل 

همزمان با آغاز ایام ا... دهه فجر و در آســتانه 
چهل ودومین ســالروز پیروزی شــکوهمند 
انقالب اســالمی، حضرت آیت ا... خامنه ای 
در نخســتین ســاعات صبح روز گذشته در 
مرقد بنیان گذار کبیر انقالب اســالمی حاضر 
شــدند و با قرائت نماز و قرآن، یــاد و خاطره 
امام عظیم الشأن ملت ایران را گرامی داشتند.

حضرت آیــت ا... خامنه ای ســپس در گلزار 
شهیدان سرافراز حضور یافتند و به ارواح مطهر 

مدافعان اسالم و ایران درود فرستادند.

روحانی به مجلس دعوت می شود
سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی با بیان این که کمیسیون تلفیق به الیحه بودجه نظم 
و انضباط داده است گفت که از رییس جمهور برای حضور در جلسه بررسی کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
دعوت می شود ولی این که تشریف بیاورند یا خیر ما از آن اطالعی نداریم. محمد حسین فرهنگی 
در حاشیه جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی افزود: مخالفان معتقد بودند که وقتی 
دولت با مجلس همراهی نمی کند چه دلیلی دارد که مجلس بودجه را تصویب کند دولت هم این 
نوع  بودجه ریزی را قبول ندارد. مخالفان به مواردی درجزئیات بودجه اشــاره داشتند.سخنگوی 
هیئت رییسه مجلس در جمع بندی گفت: در این جلســه رای گیری صورت نگرفت و جلسه بدون 
تصمیم گیری پایان یافت؛ این نشست در حد بیان دیدگاه ها و نظرات نمایندگان بود. وی ادامه داد: 
پیش بینی می شود روز سه شنبه تکلیف کلیات مشخص شد و در صورت تصویب کلیات، مجلس 

بالفاصله وارد جزئیات می شود که در ابتدا بخش های درآمدی و بعد هزینه ای بررسی می شود. 

 پرونده »عنابستانی« به هیئت نظارت بر رفتار
 نمایندگان می رود؟

ســخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، در پاســخ به این ســوال که آیا هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان به رفتار جنجالی عنابســتانی، نماینده خاطی اصولگرا ورود می کند؟ گفت: هنوز به این 
موضوع ورود نکرده ایم اگر طرح شکایتی شود، بررسی می کنیم.»موسی غضنفر آبادی«در پاسخ 
 به این ســوال که آیا این رفتار عنابستانی نیاز به شــکایت دارد، گفت: هیئت این موضوع را بررسی

 می کند؛ اما جزو اولویت ما نیست و موضوعات دیگری در دستور داریم.

استیضاح؛ بیخ گوش وزیر اقتصاد
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: استیضاح وزیر اقتصاد با ۱۰۰ امضا تقدیم 
هیئت رییسه مجلس شده و باید هر چه سریع تر در دستور کار قرار گیرد. حجت االسالم محمد تقی 
نقدعلی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: تقاضای بنده آن است که هیئت رییسه 

این موضوع را در دستور کار جلسه علنی قرار دهد.

آحارونوت: 

تهدیدهای توخالی تل آویو علیه تهران نتیجه معکوس دارد
روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی نوشت اســراییل با تکرار اشتباهات پنج سال قبل و تهدیدات 
توخالی علیه ایران، نتیجه عکس خواهد گرفت و واشنگتن بیش از پیش به توافق با تهران ترغیب 
خواهد شد.در این یادداشت آمده است: »اوباما و تیم او حق داشتند مدعی شوند که نظامیان سنتی 
اسراییل حامی اقدامات دولت هســتند و در واقع آن ها در تمام موارد به همین صورت عمل کردند. 
اما اکنون با ورود دولت جو بایدن، بنیامین نتانیاهو دست به اقدامی سریع برای جلوگیری از ایجاد 
شرایطی مشابه آن دوره زد. 6 سال قبل زمانی که نمایندگان نتانیاهو به سراغ اعضای کنگره رفتند تا 
آن ها را به اعالم موضعی مخالف توافق با جمهوری اسالمی مجاب کنند، مقامات نظامی رسیدن به 
توافق را توصیه کردند«.میر می نویسد: »آویو کوخاوی، رییس ستاد ارتش روز سه شنبه فرستاده شد 
تا این مسئله را روشن کند که با رییسش هم عقیده است. او در سخنرانی خود در موسسه مطالعات 
امنیت ملی دانشگاه تل آویو نه تنها موضع خود را با نخست وزیر انطباق داد، بلکه این گزینه را مطرح 
کرد که حمله نظامی اسراییل به ایران باید مورد تضمین قرار گیرد«.او در ادامه می افزاید: »یک ناظر 
بدبین، ممکن اســت فکر کند که حرف های تحریک آمیز کوخاوی بخشــی از کارزار نظامیان برای 
دریافت بودجه از خزانه دولت باشد؛ اما حتی فردی که چنین بدبینی هایی نداشته باشد باید با خود 

فکر کند آیا اشاره به حمله نظامی، حرکت تاکتیکی عاقالنه ای بود؟«

کافه سیاست

 رییس جمهور: 

انتخابات 1400 نباید 
موجب زیر پا گذاشتن 

اخالق شود
رییس جمهور گفــت: انتخابــات ۱۴۰۰ نباید 
موجب شود که امروز اخالق و معنویت را زیر 
پا بگذاریم. همه باید کنار هم باشیم؛ ما ملت، 
دولت و هدف واحدی داریم.حسن روحانی 
اظهار کرد: علت پیروزی انقالب اسالمی وحدت 
، یکپارچگی ، ایثار و فداکاری مردم بود و امروز 
هم به همان وحدت و همدلی نیاز داریم.وی 
ادامه داد: مسائل اخالقی، معنوی و همکاری 
و یکپارچگی در سال ۵۷ نمونه بود که مقداری 
از آن زمان نزول کرده و باید جبران کنیم.رییس 
جمهور در ادامه با بیان این کــه ۱۲ بهمن روز 
بسیار بزرگی برای تاریخ ایران و همه مسلمانان 
و آزادی خواهان جهان است، گفت: ۱۲ بهمن 
روزی است که بر خالف پیش بینی های قدرت 
های بزرگ، امام با اســتقبال بی نظیری وارد 
کشور شد. استقبال های زیادی در تاریخ ایران 
انجام شده است، اما استقبال مردم از فرودگاه 
تا بهشــت زهرا بود و تمام خیابان ها مملو از 
جمعیت بود. تدبیر و حکمت امام این بود که 
اول به دیدار شهدا رفتند و در کنار قبور مطهر آنها 
قدم گذاشتند تا بگویند دعوت کنندگان واقعی 
او فداکاران انقالب و در رأس آنها شهدا هستند. 
رییس جمهور در ادامه با اشــاره به سخنرانی 
امام)ره( خاطرنشان کرد: ایشان فرمود کاری 
می کنیم که آب و برق برای مستضعفان مجانی 
شود. مدتی بود خناسان می گفتند آب و برق 
مجانی چه شد؟ اکنون دولت دوازدهم افتخار 
می کند که این کار را انجام داده و ما توانستیم 
برای کسانی که مصرف بســیار کمی دارند و 
از اقشار کم درآمد هســتند ، آب و برق و گاز را 

مجانی کنیم .

بین الملل
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افزایش تسهیالت بهسازی مسکن روستایی اصفهان
صاحبان هشت هزارو ۵۰۰ واحد مسکن روستایی استان اصفهان برای اخذ تسهیالت بهسازی به 
بانک ها معرفی شــدند.معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه قراد آن ها 
نهایی شده است، گفت: امسال اعطای تسهیالت برای بهسازی ۱۰ هزار واحدمسکونی روستایی 
در استان در دستورکاراســت.حجت ا... غالمی افزود: برای این منظور افزون بر پنج هزار میلیارد 
تومان اعتبار پیش بینی شده است.وی اضافه کرد: همچنین در بخش بازسازی خانه های آسیب 
دیده از سیل و حوادث قهری، امســال ۳۲۸ واحد مسکونی در اســتان اصفهان احداث و هزارو 
۷۵۰ واحد هم بازسازی شده است.اســتان اصفهان با پنج میلیون و ۱۲۰ هزار نفر جمعیت دارای 
بیش از هزار و ۷۰۰ روســتا و آبادی با جمعیت افزون بر ۶۱۰ هزار نفر است که ۹۳۵ روستابیش از 

۲۰ خانوار جمعیت دارد.

 اختصاص 18 میلیارد تسهیالت
 جهت حوادث غیرمترقبه به اصفهان 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیالت بانکی و ۶ 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمک بالعوض برای جبران خسارت بخش مسکن در حوادث غیرمترقبه 
به استان اصفهان اختصاص داده شد.منصور شیشــه فروش با بیان این که بنیاد مسکن ۸۵۶ واحد 
تعمیراتی مسکونی و ۳۸ واحد شهری و ۶۰ واحد احداثی روستایی را تا پایان امسال بازسازی می کند، 
افزود: ۶۰ درصد تاکنون پیگیری های الزم در این زمینه انجام شــده و وام ها در اختیار افراد خسارت 
دیده قرار گرفته است، در روستاها 4۰ میلیون و در شهرها ۵۰ میلیون تومان تسهیالت می دهند.مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با اشاره به این که وام بالعوض در شــهرها ۲۹ و در روستاها ۲۱ 
میلیون تومان است، گفت: روستاهای در معرض خطر سیل و فرونشست زمین را شناسایی کرده ایم و 
به آنها ابالغ کرده ایم که تحت تاثیر حوادث خواهند بود و به تهران نیز اعالم کرده ایم که بتوانیم وام هایی 
برای بهسازی و نوســازی واحدها بگیریم. وی با اشاره به این که امســال ۱۰ هزار واحد مسکونی در 
شهرهای زیر ۱۲ هزار نفر و روستاها سهیمه دریافت 4۰ میلیون تومان وام را دارند و هر مالکی بخواهد 
منزل خود را بازسازی و مقاوم سازی کند وام را می گیرد، بیان کرد: امسال تاکنون ۱۰ هزار واحد سهمیه 
استان اصفهان بوده است که ۸ هزار و ۶۰۰  واحد آن ابالغ شده و توسط بنیاد مسکن با همکاری بانک ها 

در این مناطق در حال عملیاتی شدن است.

ارزش واقعی سهام عدالت افزایش یافت
ارزش واقعی ســهام عدالت با توجه به روند صعودی بورس و نمادهای مربوطه نســبت به هفته 
قبل افزایشــی شــده و ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه حدود ۵۰۰ هزار تومان تا بیش 
از ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.پس از آزادســازی ســهام عدالت، مشــموالن این ســهام که 
 روش مســتقیم را برای مدیریت ســهام خود انتخاب کرده بودند، می توانند با مراجعه به سامانه

 www.sahamedalat.ir  ارزش واقعی ســهام و جزئیات دارایی خود را مشــاهده کنند.بر این 
اساس ارزش واقعی این سهام تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا کاهشی می شود. برای مثال 
هفته گذشــته ارزش واقعی ســهام با ارزش اولیه ۵۰۰ هزار تومان، به زیر ۱۰ میلیون تومان رسیده 
بود. بر این اساس ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومان، در روزهای شنبه 
تا چهارشــنبه هفته قبل به ترتیب ۱۸ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان، ۱۸ میلیــون و ۶۵۰ هزار تومان، ۱۸ 
میلیون و ۸4۰ هزار تومان، ۱۸ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.با توجه 
به روند صعودی بورس ، ارزش ســهام عدالت نیز افزایشــی بود و ارزش واقعی ســهام عدالت با 
ارزش اولیه یک میلیون تومان به ۱۹ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان، بــا ارزش اولیه ۵۳۲ هزار تومانی 
 به ۱۰ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان و بــا ارزش اولیه 4۹۲ هزار تومانی بــه ۹ میلیون و 4۵۰ هزار تومان

 افزایش یافت.

چرا خلبان ترکیش ایر فرودگاه اصفهان را برای فرود اضطراری انتخاب نکرد؟

خودسری ایرالین ها در آسمان ایران

روز شــنبه ماجرای عدم فرود یک پرواز  مرضیه محب رسول
خطوط هواپیمایی ترکیش ایر در فرودگاه 
مهر آباد و همزمانی آن با شنیده شــدن صدای آژیر در بخش هایی از 
تهران موجی از اخبار ضد و نقیض را به همراه داشت. این جنجال اما 
بالفاصله بــه تکذیــب همه احتمــاالت خرابــکاری تا هک شــدن 
سیستم های هوابرد کشور مســکوت ماند؛ اما اینکه چرا خلبان پرواز 
مذکور فرودگاه های معین مهر آباد به خصوص فــرودگاه اصفهان را 
برای فرود اضطراری انتخاب نکرد و ترجیح داد وارد فرودگاه یک کشور 

دیگر آن هم باکو شود، جای ابهام و چرایی زیادی را باقی گذاشت. 
انتخابی که وزیر راه و شهرســازی آن را  رفتاری غیر قابل قبول خواند 
و نســبت به این تصمیم اعتراض کرد. بر اســاس اعــالم وزیر راه و 
شهرسازی در شرایط غیرعادی برای پروازهای ترکیش ایر دو فرودگاه 
باکو و اصفهان آلترناتیو هستند؛ فرودگاه اصفهان آلترناتیو اول است 
اما خلبان ترکیش رفتار غیرقابل قبولی از خود نشان داده و به سمت 
باکو پرواز کرد.محمد اسالمی در خصوص اتفاقات پرواز ترکیش ایر 
گفت: هیچ شــرایط خاصی برای این پرواز وجود نداشته به جز اینکه 

رفتار خلبان پرواز ترکیش منطقی نبوده است و می توانست در فرودگاه 
امام فرود بیاید.

محمد اسالمی  تاکید کرد: تذکرات الزم به سازمان هواپیمایی ترکیه و 
هواپیمایی ترکیش ایر در این رابطه داده می شــود. این مدل از تشنج 
آفرینی در حالی فضای پروازی ایران را با چالش مواجه کرده که هم 
اکنون بســیاری از خطوط پروازی از سال گذشــته ترجیح داده اند از 
آسمان ایران عبور نکنند عالوه بر این جایگزین های ارزان قیمت برای 
خطوط هوایی در آسمان عراق و ترکیه هم باعث شده تا ایران از درآمد 
باالی ترابرد هوایی در آســمان کشــور باز بماند این در حالی است که 
امسال آسمان ایران شاهد کاهش باالی پرواز های عبوری بوده است.

بر اساس اعالم سازمان هواپیمایی طی یک سال اخیر  در آسمان ایران 
کاهش پروازهای عبوری را تا ۱۳۰ پــرواز در روز تجربه کردیم؛ قبل از 
کرونا این رقم ۷۰۰ تا ۸۰۰ پرواز در روز بود، اما امروز به 4۰۰ تا 4۵۰ پرواز 

عبوری در روز رسیده است. 
بر اساس آمار رســمی در مهرماه ۹۹ پروازهای عبوری از فضای کشور 
۵۲ درصد نسبت به ماه مشــابه سال گذشــته کاهش داشته است؛ 

همچنین میزان پروازهای عبوری از فضای کشور به عدد ۱۱ هزار و ۹4 
پرواز رســید و افزایش یافت، در شــهریور ۹۹ این رقم ۱۰ هزار و ۳۷۶ 
پرواز بود.پروازهای عبوری در مهر ۹۹ نســبت بــه مهر ۹۸، میزان ۵۲ 
درصد کاهش داشته است، در مهر سال گذشــته این عدد ۲۳ هزار و 
۶۵ پرواز بوده و در کل، طی هفت ماه امســال )تا پایان مهرماه( ۵۲ 
هزار و ۱۱۹ پرواز عبوری از فضای کشــور داشته ایم. »کوتاهی مسیر« 
و »امنیت« یکــی از ویژگی هــای منحصر به فرد فضای کشــورمان 
برای شرکت های هواپیمایی دنیا محســوب می شود؛ مزیت هایی 
که در مــاه های اخیر بــا چالش های جدی روبه رو شــده اســت و 
بسیاری از کشــورها با پیوستن به آمریکا برای فشــار به ایران تالش 
می کنند این مزیت را به چالش بکشــند، تالشــی که آمار نشان می 
دهد موفقیت هایی هم به دنبال داشته اســت. طی هفته های اخیر 
با از ســر گیری پروازهای ایر الین هــای خارجی به ایــران از جمله 
العراقیــه و ترکیش ایر خطوط هوایی کشــور رونق گرفته اســت؛ اما 
 چنین اتفاقاتی می تواند دوباره ســایه عدم امنیت در آســمان ایران 

را پر رنگ کند.

رییس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار اصفهان 
با اشاره به اینکه با توجه به نوسانات قیمتی بازار، حقوق 
کارگران کفاف یک سوم ماه را می دهد، گفت: با توجه 
به اینکه عدد سبد معیشــت کارگران ۸ میلیون تومان 
اســت، نمایندگان کارگران برای مــزد ۱4۰۰ به دنبال 
پیشــنهادی باالتر از افزایش ۲۵ درصدی هســتند.

احمدرضا معینــی ، در خصوص وضعیت معیشــت 
کارگران با توجه به نوسانات شدید قیمتی در بازار، اظهار 

کرد: در جلسات شــورای عالی کار همواره پیش بینی 
تورم افسارگسیخته داشــتیم، اما دولت پیش بینی 
تورم ۱۵ درصدی را کرده بــود، در حالی که برخی اقالم 
مصرفی خانوار تا ۸۰ درصد رشد قیمتی داشته و امروز 
رقم مزد کفاف زندگی یک خانــواده ۳.۳ نفره را نمی 
دهد.وی با تاکید بر اینکه کارگران با حقوق دریافتی خود 
تنها امکان امرار معاش تا یک سوم ماه را دارند، افزود: 
طی مکاتبات بســیار در شــورای عالی کار از وزیر کار، 
درخواست کردیم تا مجدا جلسات این شورا برگزار شود 
و طبق قانون، درخواست جلسه فوق العاده دادیم که 
متاسفانه تا به امروز زیر بار این نشست نرفته اند.وی 
با بیان اینکه چند ماه پیش صحبت هایی برای اعالم 

مزد به صورت منطقه ای مطرح شد، گفت: طی بررسی 
های مختلف مشــخص شــد که این کار نیازمند کار 
کارشناسی بیشتر و زیرساخت های الزم است در حالی 
که چنین زیرساخت و شرایطی در کشور مهیا نیست.

وی در خصوص مزد سال ۱4۰۰ و میزان رقم افزایشی 
برای دستمزد، اظهار کرد: با شکایتی که ابتدای امسال 
علیه مزد به دیوان عدالت اداری داشتیم، خوشبختانه 
۱۱ دی ماه در هیئت تخصصی دیوان عدالت بخشنامه 
مزد امسال ابطال شد و اگر در فرصت ۲۰ روزه در هیئت 
عمومی این رای تایید شود، مجددا مزد ۹۹ باید مورد 
بررسی قرار گیرد که به طور قطع با این اتفاق می توان 

تصمیم بهتری برای مزد ۱4۰۰ اتخاذ کنیم.

رییس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار اصفهان:

به دنبال افزایش بیش از 2۵ درصد مزد هستیم

خبر روز

این مدل از تشنج آفرینی در حالی فضای پروازی ایران 
را با چالش مواجه کرده که هم اکنون بسیاری از خطوط 
پروازی از سال گذشته ترجیح داده اند از آسمان ایران 

عبور نکنند

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد: 

صدور مجوز احداث مرکز نمایشگاهی کاشان
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با توجه به صدور مجوز 
احداث مرکز نمایشــگاهی کاشــان از این پس عرضه محصوالت برای بازارهای هدف با سهولت 
بیشتری انجام می شود.احسان قمری در حاشیه سفر به کاشان با اشاره به برنامه ریزی سازمان 
توســعه تجارت ایران برای حمایت از زیرساخت های صادراتی در سراسر کشــور از جمله مراکز 
نمایشــگاهی و پایانه های صادراتی اظهار داشت: بر اساس مفاد بســته حمایت از صادرات غیر 
نفتی و شــیوه نامه های موجود، ســعی داریم به نحو شایســته ای طرح های حمایتی خود را از 
زیرساخت های صادراتی تمامی مناطق کشور به مرحله اجرا درآوریم.وی با بیان اینکه ظرفیت های 
بالقوه و بالفعل تولیدی و صادراتی کاشــان ارزشــمند و حائز اهمیت اســت، ابراز داشت: مجوز 
احداث مرکز نمایشگاهی دائمی کاشان توسط سازمان توسعه تجارت ایران برای این شهرستان 
صادر شد.مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه با 
احداث مرکز نمایشگاهی دائمی کاشــان، امکان عرضه محصوالت صادراتی این شهرستان برای 
بازارهای هدف با سهولت و سرعت بیشتری انجام می شــود، تصریح کرد: مشارکت و حضور در 
نمایشــگاه های تجاری و صنعتی به خصوص در ســطح بین المللی یکی از مهم ترین ابزارهای 
 توسعه صادرات به شــمار می رود که الزم اســت صاحبان صنایع و بازرگانان توجه ویژه ای به آن 

داشته باشند.

مدیر شیالت جهاد کشاورزی استان مطرح کرد: 

استفاده از پتانسیل آب برای پرورش آبزیان در جرقویه علیا
مدیر شیالت جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: ایجاد تاسیســات پرورش ماهی در منطقه 
جرقویه علیا حدود ۲۰۰ میلیارد ریــال اعتبار الزم دارد که در صورت موافقــت هزینه از طرف اتاق 
بازرگانی تامین می شود و کشاورزان با در اختیار قرار دادن آب و زمین ۲۰ درصد سود خواهند برد.

حمیدرضا عباسی در جلسه ای که با حضور کشاورزان صحرای شیدان برای بررسی استفاده از آب 
این صحرا جهت پرورش ماهی برگزارشد، اظهار کرد: منطقه جرقویه علیا با دارا بودن پتانسیل آب 
موجود در چشمه ها و قنوات می تواند قطب پرورش آبزیان باشد.مدیر شیالت جهاد کشاورزی 
استان اصفهان افزود: با توجه به کمبود مواد پروتئینی در جیره غذایی به علت افزایش جمعیت، 
پرورش آبزیان در منطقه می تواند عالوه بر ارزش غذایی موجب رشد اقتصادی، توسعه منطقه و 
آشتغال زایی شود.وی در ادامه از کشاورزان خواست تا با مشورت و اطالع از جزئیات این طرح ها 

در صورت موافقت برای ایجاد شرکت تعاونی اقدام کنند تا اقدامات بعدی انجام گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه:

20درصد نیاز نهالی استان از مبارکه تامین می شود
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان مبارکه گفت: مبارکه رتبه دوم نهالستان های استان اصفهان را 
داراست و ۲۰ درصد نیاز نهالی استان اصفهان دراین شهرستان تولید می شود.سید کسری بابایی 
با اشاره به اینکه شهرستان مبارکه  جایگاه دوم نهالســتان های استان اصفهان را داراست، اظهار 
داشت: در شهرستان مبارکه ۶ نهالستان فعال است که بیش از یک میلیون اصله نهال شناسه دار 
تولید می شــود.وی با بیان اینکه بیش از یک میلیون اصله نهال شناسه دار در شهرستان مبارکه 
تولید می شود،گفت: ۲۰ درصد نیاز اســتان اصفهان در نهالستان های شهرســتان مبارکه تولید 
شده و به استان های دیگر هم ارسال می شــود.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه تصریح 
کرد: ســاالنه بیش از ۵۰۰ هزار اصله انواع نهال مثمر دربزرگ ترین تولیدکننده نهال استاندارد در 
شهرستان مبارکه تولید می شــود و ۳۰ درصد از باغداران این شهرستان از نهال های استاندارد و 

شناسه دار استفاده می کنند.

کافه اقتصاد

برای ۱۰ سال متوالی صورت گرفت؛اخبار

اصفهان؛ پایتخت تولید نان سنتی کشور
اصفهان به عنوان پایتخت تولید نان سنتی در کشور شناخته شده است.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گفت: با انتخاب پژوهشکده غالت، شهر اصفهان ۱۰ 
سال متوالی به عنوان پایتخت تولید نان سنتی در کشور معرفی شده است.محسن ضیایی افزود: به روز بودن نانوایان در استفاده از فناوری های روز دنیا در تولید نان و 
آموزش مستمر نانوایان و همچنین فعال شدن سامانه آرد سبوس دار هفت درصد به عنوان تنها استان فعال در این زمینه و همچنین بهینه سازی و تجهیز نانوانایی ها 
از مهم ترین عوامل دستیابی به افتخار ملی در حوزه تولید نان سنتی است.وی گفت: اصفهان از سال ۱۳۸۰ تاکنون پایلوت طرح بین المللی قلب سالم در کشور معرفی 
شده و اکنون این طرح با مشارکت اداره کل غله و مرکز بهداشت استان اصفهان در دست اجراست که با استفاده از آرد سبوس دار هفت درصد نان سالم و با کیفیت در 
اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان اجرای این طرح را در راستای سیاست های وزارت بهداشت و سازمان بهداشت 
جهانی برشمرد و افزود: این استان در زمینه سرانه مصرف آرد به میزان کمتر از هفت کیلوگرم در ماه از استان های پیشرو در مصرف بهینه آرد در کشور شناخته و این 
موفقیت منجر به تولید نان با کیفیت شده است. محسن ضیایی به روز بودن کارخانجات آردسازی استان با بهره گیری از دستگاه های به روز دنیا را در تولید نان باکیفیت 

موثر دانست و گفت: در آخرین نظرسنجی مرکز پژوهشکده غله کشور، اصفهان جزو سه استان پیشتاز در زمینه تولید نان باکیفیت جایگاه خود را حفظ کرده است.

فروشگاه تولیدات 
فرش دستباف 
اصفهان درچین!

اولیــن بازار رســمی اســتان 
اصفهــان در زمینــه فروش 
 فرش دستباف در کشور چین

 افتتاح شد .

وز عکس ر

تصویب کلیات بودجه 
برای جلوگیری از ایجاد 

تنش با دولت
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســالمی گفت: در همان زمان 
ارائه بودجه معتقد بودم کــه باید کلیات 
بودجه رد شود؛ اما همکاران دیگر اعتقاد 
داشــتند باید همین بودجه پیشــنهادی 
را اصالح کرد تا کمتریــن تنش با دولت 
ایجاد شــود.مهدی طغیانی با انتشــار 
یک پســت در صفحه اینســتاگرامی، از 
جلســه و گفت وگوی خود در جمع بسیج 
اساتید دانشگاه اصفهان خبر داد.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
در این جلســه با بیان اینکــه طی ۶ ماه 
اول ســال عالوه بر کاهش صادرات نفت 
و فرآورده هــای آن، 4۰ درصــد صادرات 
غیرنفتی نیز به  واســطه بسته شدن مرز 
در شــرایط کرونا کاهش یافــت، افزود: 
به گونه ای که در ابتدای مجلس، گزارش 
مســئوالن از میزان ذخیره اســتراتژیک 
اقالم خوراکی و نهاده ها بسیار نگران کننده 
بود و تقریبا تا مردادماه نیز این وضعیت 
ادامه داشت که با راهکارها و پیگیری های 
مجلس این وضعیت پشت سر گذاشته 
شــد. طغیانــی از مصادیــق ابزارهــای 
حکمرانی را اصالح نظام مالیاتی، اصالح 
نظام بانکی و اصالح نظــام بودجه ریزی 
کشــور نامیــد کــه می تواند بــه  صورت 
ریشه ای مسائل اقتصادی دیگری را نیز 
حل کند.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکه دولت از 
همان ابتدا هیــچ اهتمامی برای اصالح 
بودجه نداشت، افزود: در همان زمان ارائه 
بودجه معتقد بودم که باید کلیات بودجه 
رد شود چرا که دولت به نحو شایسته ای 
با مجلــس تعامل نکرده ؛ امــا همکاران 
دیگر اعتقاد داشــتند که دولت به دنبال 
ایجاد تنش در فضای جامعه به  واسطه رد 
کلیات بودجه است و باید همین بودجه 
پیشنهادی را اصالح کرد تا کمترین تنش 

با دولت ایجاد شود.



4دوشنبه 13 بهمن  1399 / 18 جمادی الثانی 1442/ 1 فوریه 2021/ شماره 3181

رییس اداره آبخیزداری و حفاظت خاک اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری:

فرسایش خاک در چهارمحال ۳.۳ تن بیشتر از کشور است

رییــس اداره آبخیــزداری و حفاظت خــاک اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشــاره به خشکسالی های اخیر 
گفت: میانگین ساالنه فرسایش خاک در این استان ۳.۳ تن در هکتار 

بیشتر از کشور است.
فرسایش خاک عبارت است از فرسودگی و از بین رفتن مداوم خاک 
ســطح زمین )انتقال یا حرکت آن از نقطه ای به نقطه دیگر در سطح 
زمین( توســط آب، باد و یا بهره برداری بی رویــه از منابع، که این امر 
باعث تخریب اکوسیستم و همچنین حیات می شود.فرسایش خاک 
باعث می شود، گل و الی از باالدست به سمت پایین دست رودخانه ها 
حرکت و عالوه بر نابودی خاک، دریاچه های ســدها را نیز پر از گل و 
 الی کند، که این امر باعث ایجاد هزینه های بیشــتر برای منابع سدها 

می شود.
ذوالفقار احمدی تاکید کرد: میانگین فرســایش خاک در چهارمحال 
و بختیاری ۲۰ تن در هر هکتار اســت که این میزان در ســطح کشور 
۱۶.۷ تن در هر هکتار اســت.وی افزود: این در حالی است که میزان 
استاندارد فرسایش خاک در هر هکتار به ازای شاخص های بین المللی 
باید ۳.۵ تا پنج تن باشد.احمدی تصریح کرد: نبود یا ضعف پوشش 
گیاهی، چرای بی رویه دام و عوامل انســانی مانند تخریب از ســوی 

دســتگاه های اجرایی به منظور اجرای برخی طرح های عمرانی بدون 
مدیریــت و برنامه ریــزی از مهم ترین علت های باال بــودن میانگین 
فرسایش خاک در چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.وی، هرگونه 
دخالت انسان در حریم و بستر رودخانه ها را براساس ضوابط حریم و 
بستر رودخانه ممنوع دانست و یادآور شد: دخالت های انسانی باعث 
انحراف جریان ســیالب و به دنبال آن تخریب و فرســایش شدیدتر 

می شود.
رییــس اداره آبخیــزداری و حفاظت خــاک اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیــزداری چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: عوامل انســانی، 
باد، آب و ســیالب، چرای بیش از حــد، وجود دام مازاد و شــخم و 
شیار زمین های شــیب دار در جهت شــیب از مهم ترین عوامل موثر 
تخریب حوزه آبخیز اســت.وی گفت: به منظــور جلوگیری از تخریب 
حوزه آبخیز و کاهش و پیشگیری از فرســایش خاک در چهارمحال 
و بختیاری تاکنون ۱۱۰ ســازه خاکی و ۲ هزار و ۸۰۰ ســازه ســنگی و 
مالتــی در این اســتان اجرایی شــده اســت.چهارمحال و بختیاری 
حوضه آبخیز ســه رودخانه بزرگ کارون، زاینده رود و بخشــی از دز 
 اســت که حفظ منابع آب و خاک از ضرورت های توسعه کشاورزی به

 شمار می رود.

 رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

 تجمع در محیط  های سربسته
 موجب شیوع ویروس کرونا می شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشــتی و درمانی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
آنچه در حال حاضر موجب افزایش نگرانی ها از پیک مجدد بیماری کرونا می شــود، عدم رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی در محیط های سربسته و تجمعی اســت.مجید شیرانی با بیان اینکه 
بار ویروس به حدی رسیده که با رصد دقیق، برخی بازگشــایی ها قابل انجام است، افزود: هرگونه 
بازگشایی باید هوشمندانه و به صورت پلکانی باشــد تا از افزایش مجدد شیوع بیماری پیشگیری 
شود.شیرانی با اشاره به بروز ویروس جهش یافته در برخی از کشور های اروپایی به ویژه انگلیس 
و افزایش درگیری جوانان توسط این ویروس اضافه کرد: تفاوت ویروس شایع کنونی با ویروس 

جهش یافته، قدرت باالی سرایت ویروس جدید است.
وی ادامه داد: آنچه به عنوان خطر و تهدیدی جدی محســوب می شود کم عالمت بودن بیماری در 
جوان ترها، نوجوانان و کودکان و رعایت کمتر دستورالعمل های بهداشتی از سوی این گروه های سنی 
و احتمال سرایت بیماری به ســایرین با گردش این افراد در جامعه است.شیرانی، افزایش شیوع 
بیماری کرونا در کودکان، نوجوانان و جوانان را پیش درآمد موج جدید بیماری کرونا دانست و گفت: 
تاکنون افزایش محسوسی در تعداد بیماران مبتال به کرونا در بین کودکان، نوجوانان و جوانان استان 

گزارش نشده است.

بهره برداری از 8 پروژه آبخیزداری در چهارمحال و بختیاری
رییس اداره آبخیــزداری و حفاظــت خــاک اداره کل منابع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال و 
بختیاری گفــت: همزمان با دهه فجر هشــت پروژه آبخیــزداری در چهارمحــال و بختیاری به 
بهره برداری می رســد.ذوالفقار احمدفر ادامه داد: ایــن طرح ها با اعتباری بالغ بــر دو میلیارد و 
 ۳۷۰ میلیون تومان با حجم حدود هفت هزار و ۸9۷ مترمکعب و اشــتغال 4۷4 نفر روز افتتاح 
می شــود.وی افزود: همچنین 9 پروژه ســازه ســنگ مالتی با اعتباری بالغ بر چهــار میلیارد و 
۲۱۸ میلیــون تومان و حجم ۱4 هــزار مترمکعب و اشــتغال ۸۶۳ نفر روز همزمــان با ایام دهه 
فجر کلنگ زنی می شــود.احمدی فر اضافه کرد: جلوگیری از رسوب و فرســایش خاک، کنترل 
ســیالب های فصلی و تقویت ســفره های زیرزمینی از مهم ترین اهداف طرح های آبخیزداری 
به شمار می رود.وی گفت: در حال حاضر دو هزار و ۶۵۰ سازه ســنگ مالتی و ۱۱۰ سازه خاکی در 

استان وجود دارد.

مدیر کل کمیته امدادچهارمحال و بختیاری:

 94 مرکز نیکوکاری درچهارمحال و بختیاری 
فعالیت می کنند

مدیر کل کمیته امدادچهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه 94 مرکز نیکوکاری در چهارمحال و 
بختیاری فعالیت می کنند، اظهار داشــت: مراکز نیکوکاری زمینه فعالیت خیران را برای کمک به 
نیازمندان فراهم کرده است.علی ملکپور گفت: این مراکز نیکوکاری در محورهای مختلف در سطح 
استان فعالیت می کنند.مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بیش از دو میلیارد 
 و ۷۰۰ میلیون کمک نقدی توســط مراکز نیکوکاری جمع آوری شــده که بــرای نیازمندان هزینه 
 شــده اســت.وی تاکید کــرد: بیــش از ۲۰ میلیارد تومــان نیز کمک هــای غیر نقدی توســط 
مراکز نیکوکاری جمع آوری شده اســت.مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: 
مراکز نیکوکاری توسط مردم مدیریت می شــوند و نقش مهمی در رفع مشکالت مددجویان در 

این استان دارند.

بام ایرانبا مسئولان
رنا

 ای
س:

عک

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و 
بختیاری خبر داد:

فعالیت ۶0 مرکز درمانی ترک اعتیاد با 
مجوز دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشتی و 
درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: مجموعه دانشگاه علوم 
پزشکی اقداماتی را در راستای پیشگیری و درمان معتادان 
عهده دار است.فریدون رحمانی بااشاره به اینکه معتادان برای 
تامین مواد ممکن است دســت به کار های خطرناک بزنند و 
همچنین عوارض پس از مصرف مواد در جامعه خطرآفرین 
است، افزود: عالوه بر اینکه روش های مصرف مواد می تواند 
سالمت فرد را به خطر بیندازد، در سالمت اجتماعی نیز تاثیر 
گذار است.رحمانی اضافه کرد: فرد معتاد، به عنوان یک بیمار 
محسوب می شود و از نظر جســمی هم در معرض بسیاری 
از بیماری ها همچــون HIV و عفونت های عروقی، قلبی قرار 
دارد.وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در جهت 
کاهش عوارض مصرف مواد، اقداماتی به منظور پیشگیری، 
تغییر روش های مصرف )اســتفاده از مواد کــم خطر و کم 
عارضه تر( و همچنین کاهش ریســک بیماری های پرخطر 
برای معتــادان انجام می دهد.رحمانی گفــت: روان درمانی 
مهم ترین روش در پیشــگیری و درمان اعتیاد است که در 
این خصوص مطب ها، کلینیک های تخصصی روانپزشــکی 
و ۶۰ مراکز درمانی خصوصی و دولتی در ســطح استان قابل 
دسترسی و آماده ارائه خدمات هستند.وی با بیان اینکه در 
این مراکز یک روان کاو و یک روان پزشک افراد دارای اعتیاد 
را تحت درمان قــرار می دهند، افزود: متــادن تراپی از جمله 
راهکار های موثر برای درمان معتادان است، در این روش فرد 
مواد را به طور کامل کنار نمی گذارد بلکه مواد را از فرمی به فرم 

دیگر تغییر می دهد.
رحمانی اضافــه کرد: در این روش به جای اســتفاده از مواد 
غیرقانونی مثل تریــاک، هروئین و... از متادن )شــربت یا 
قرص( به صورت مجاز و با دوز مشــخص با عوارض بســیار 
کمتر، تحت کنترل و نظارت پزشک اســتفاده می شود.وی 
با اشاره به اینکه دوره درمان بسته به شرایط ۶ ماه تا سال ها 
ممکن اســت به طول بینجامد، ادامه داد: آنچــه در درمان 
معتادان حائز اهمیت اســت تمایل و انگیزه افراد برای ترک 
اســت، که هر چه تصمیم قاطعانه تر گرفته شود زمان درمان 

کمتر و با سرعت بیشتر سپری خواهد شد.

مفاد آراء
11/54 آگهی موضوع مــاده 3  قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر آراء صــادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رســمی مستقر در منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 
شــرق 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 نســبت 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 اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ردیف الف شامل :

1- رای شماره 139560302024005383 مورخ 1395/04/09 و رای اصالحی 
شــماره 139960302210002863 مورخ 1399/10/03 مالکیت آقاي احمد 
پسندیده فرد به شناسنامه شماره 22 کدملي 0652597807 صادره فرزند اسکندر 
بر سه دانگ مشاع از شش دانگ یکبابخانه به مساحت 226/08 مترمربع انتقال 
عادي از طرف آقای حسن اسماعیلی فرزند اسماعیل مفروزی از پالک شماره 99 

اصلي واقع در حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
2- رای شماره 139560302024005384 مورخ 1395/04/09و رای اصالحی 
شماره 139960302210002864 مورخ 1399/10/03 مالکیت خانم بیگم آغا 
سجادي به شناسنامه شــماره 41910 کدملي 1280844671 صادره فرزند آقا 
کمال بر سه دانگ مشاع از شش دانگ یکبابخانه به مساحت 226/08 مترمربع 
انتقال عادي از طرف آقای حسن اســماعیلی فرزند اسماعیل مفروزی از پالک 

شماره 99 اصلي واقع در حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
3- رای شــماره 139960302210002726 مــورخ 1399/09/17 مالکیــت 
آقاي اصغر روئین تن به شناســنامه شماره 1677 کدملي 1288070454 صادره 
اصفهان فرزند یداله در ششدانگ یک واحد دامداري با کاربري کشاورزي )گوساله 
پرواري( به مساحت 870 مترمربع بموجب ســند انتقال شماره 170247 مورخ 
1394/12/04 دفترخانه 86 اصفهان مفروزی از پالک شماره 99 اصلي واقع در 

حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
4- رای شماره 139960302210002832 مورخ 1399/10/01 مالکیت آقاي 
عبدالرضا جعفري بابوکاني به شناسنامه شماره 35 کدملي 1199647381 صادره 
شهرضا فرزند نعمت اله در ششدانگ یک واحد تولیدي تحت عنوان کارخانه تولید 
پنیر و مواد لبني با قید صنایع تبدیلي و تکمیلي کشاورزي به مساحت 2285/76 
متر مربع انتقال عادي مع الواســطه از طرف آقای حسین زارع فرزند محمد تقي 
مفروزی از پالک شماره 130 اصلي واقع در حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان

5- رای شماره 139960302210002834 مورخ 1399/10/02 مالکیت آقاي 
محمد رضا محمد شــفیعي به شناسنامه شــماره 1112 کدملي 1287883923 
صادره اصفهــان فرزند مصطفي در ششــدانگ یک درب باغ ویال به مســاحت 
1466/49 مترمربع بموجب سند انتقال شــماره 131476 مورخ 1391/12/28 
دفترخانه 31 اصفهان  مفروزی از پالک شماره 1831 فرعی از 2248 اصلی واقع 

در حوزه ثبت ملکجنوب شرق اصفهان
6- رای شماره 139960302210002844 مورخ 1399/10/02 مالکیت آقاي 
جالل حیدري راراني به شناسنامه شــماره 617 کدملي 1291558251 صادره 
فرزند غالمعلي در ششــدانگ یک درب باغ محصور با بناي احداثي 50 متر مربع 

انتقال عادي مع الواســطه از طرف آقاي محمد قنبري راشــناني فرزند یداله به 
مساحت 1010 مترمربع مفروزی از پالک 2190 اصلي  واقع در حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
7- رای شماره 139960302210003362 مورخ 1399/10/25 مالکیت آقاي 
سید محمود کیخسروي به شناسنامه شماره 1009 کدملي 1285682866 صادره 
فرزند سید حسین در ششدانگ یک درب باغ ویال به مساحت 1522/75 مترمربع 
بموجب سند انتقال قطعی شــماره 10691 مورخ 1388/11/17 دفترخانه 152 
 اصفهان مفروزی از پالک 1831 فرعی از 2248 اصلی واقع در حوزه ثبت ملک

 جنوب شرق اصفهان
8- رای شماره 139960302210003370 مورخ 1399/10/25 مالکیت آقاي 
مجید محمدیان به شناسنامه شماره 20 کدملي 1289491631 صادره اصفهان 
فرزند منصور در ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای 20 متر مربع انتقال 
عادی مع الواســطه از طرف آقای رضا ردانی پور فرزند علی به مســاحت 107 
مترمربع مفروزی از پــالک 610 اصلی واقع در حوزه ثبت ملک جنوب شــرق 

اصفهان
تاریخ انتشار اول : 1399/11/13
تاریخ انتشار دوم : 1399/11/28

ردیف ب شامل :
1- رای شماره 139960302210000206 مورخ 1399/03/01 مالکیت آقاي 
سید حسین زارع به شناسنامه شــماره 2 کدملي 1291886524 صادره اصفهان 
 فرزند سید رضا در ششــدانگ باغ به مســاحت 758/29 متر مربع انتقال عادی 
مع الواسطه از طرف آقای حسینعلی زارعی فیزادانی مفروزی از پالک شماره 113 

اصلي واقع در حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
2- رای شماره 139960302210002314 مورخ 1399/07/09 و رای اصالحی 
شــماره 139960302210003574 مورخ 1399/11/05 مالکیت آقاي  اصغر 
حاجي عبدالرحماني خواجویي به شناسنامه شماره 38408 کدملي 1282311530 
صادره اصفهان فرزند ناصر در ششــدانگ زمین محصور مشجر با بنای احداثی 
به مساحت 1067/10 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف عباس قنبری 
راشنانی فرزند اسداله مفروزی از پالک شــماره 2177 اصلي واقع در حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان 
تاریخ یک نوبت انتشار  : 1399/11/13

الزم بذکر است که آگهی بند اول ردیف ب بدلیل تصحیح نام مالک که در نوبت 
چاپ قبلی بجای حسین به اشتباه حســن چاپ شده است و آگهی بند دوم ردیف 
ب بدلیل رای اصالحی ، فقط در یک نوبت و در تاریخ 1399/11/13 چاپ گردد.

م الف: 1086394 ناصر صیــادی ریس اداره ثبت اســناد وامالک جنوب 
شرق اصفهان       

تحدید حدود اختصاصی
11/55 شــماره نامه : 139985602024011283-1399/11/07 چون تحدید 
حدود ششــدانگ یک باب خانه پــالک 5000/25564 واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای عطا اله و افسانه و الهه و ناهید همگی 
مومنی فرزندان حیدر علی در جریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 99/12/11 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده های معترضی ثبــت معترضین ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع 
 ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نمایید. 
م الف: 1085078 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
11/56 شــماره نامه : 139985602024011281-1399/11/07 چون تحدید 
حدود ششــدانگ یک باب خانه پــالک 5000/10333 واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم زهرا رضا قلیان نهجیری فرزند محمد 
علی در جریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضی ثبــت به عمل نیامده 
اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 99/12/11 ساعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبــق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده های معترضی ثبــت معترضین ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به ایــن اداره با تقدیم دادخواســت به مرجع 
 ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نمایید. 
م الف: 1085080 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
11/57  شماره نامه: 139985602023006851-1399/11/06 سند مالکیت 
یک دانگ مشاع از ششــدانگ خانه بشماره پالک 960/3 واقع در بخش دو ثبت 
اصفهان ذیل ثبت 23816 صفحه 125 دفتر 157 با شماره چاپی 031190  بنام 
رضا مظاهری اسدی ثبت و ســند مالکیت آن صادر و تسلیم شــد که برابر سند 
106552 مورخ 79/10/22  دفترخانه 26 از طرف رحیم مظاهری اســدی بوی 
انتقال شده اســت با توجه به اعالم فقدان ســند مالکیت یاد شده از طرف رضا 
مظاهری اسدی و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت المثنی در اجرای ماده  
120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن در شرف صدور است لذا مراتب 
به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانــون ثبت  در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 

تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1086749  ابوالفضل 

ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان

تاسیس شرکت ســهامی خاص رمز نگار پرداز کویر سپاهان 
درتاریخ 1399/11/09 به شماره ثبت 66857 

به شناسه ملی 14009766530 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :امور تولیدی شامل اخذ مجوزها، احداث و 
بهره برداری انواع واحد صنعتی مجاز پس از اخذ مجوزهای الزم، امور بازرگانی 
شــامل خرید، فروش، واردات و صادرات کاالها و محصوالت مجاز بازرگانی. 
اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، احداث شعبه در سراسر ایران و جهان، 
مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات 
و مزایدات، شــرکت در همایش ها، سمینارها و نمایشــگاه های تخصصی و 
عمومی در داخل و خارج از کشور و اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از بانک ها 
وموسســات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف شرکت و در 
زمینه موضوع فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی صالح، 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشــد. 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
کوهپایه ، شهر کوهپایه، محله کوهپایه ، بلوار شهید آیت اله مدنی ، خیابان دکتر 
بهشتی ، پالک 218 ، طبقه همکف کدپستی 8371743411 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسم به 10000 سهم 
1000 ریالی تعداد 10000 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 1/99/1722133 مورخ 1399/10/29 نزد 
بانک بانک سپه شعبه نیاســر بزرگمهر با کد 1507155 پرداخت گردیده است 
اعضا هیئت مدیره آقای امیر محمد زعفرانی به شماره ملی 1270374826 و 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای نوید ابراهیمی هراتمه 
به شماره ملی 1271334641 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای رسول نیلی احمدآبادی به شماره 
ملی 1288050925 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
سیدمهدی حســینی به شــماره ملی 1291385428 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری بــا امضا یکی از اعضای هیئت مدیــره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای 
علیرضا سیدفروتن به شماره ملی 1286019044 به سمت بازرس علی البدل 
به مدت 1 سال آقای محمد نوروزی اصفهانی به شماره ملی 1287957447 به 
 سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1087165(

آگهی تغییرات موسسه صندوق پس انداز و قرض الحسنه
شهید دکتر بهشتی وزوان موسسه غیر تجاری 

به شماره ثبت 3 و شناسه ملی 10260000740 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/03/23 و به استناد نامه شماره 
1001 مورخ 1399/7/15 سازمان اقتصاد اســالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز و 
بیالن منتهی به ســال مالی 1398 مورد تصویب قرار گرفت. رحمت اله نوروزبه شماره 
ملی 6229869098 به سمت بازرس اصلی و حسین فتاح بشماره ملی 6229816784 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه زاینده رود ججهت 
درج آگهیهای موسســه تعیین گردید . رضا خاکســاریان کد ملی : 6229848325 و 
قربانعلی سمیع کد ملی: 6229839873 و علیرضا خوش اخالق کد ملی: 6229852799 
و غالمرضا عکاف کد ملی : 6229851156 و حسن سمیعی نیا کد ملی 6229857251 
و حســین فتاح کد ملی : 6229848767 و حســین قیومیان کد ملی : 6229869802 
بعنوان اعضای اصلــی و محمد مؤمنیان کد ملــی : 6229852365 و رضا طاحونه کد 
ملی : 6229848597 و احمد روســتا کد ملی : 6229848279 و حسین صمیع کد ملی 
6229857261 و حسینقلی احقاقی به کد ملی 6229835525 بعنوان اعضای علی البدل 
هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میمه )1087192(
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رییس اداره امور سالمت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان:

 بی توجهی به شیوه نامه های بهداشتی را 
به 3113 اطالع دهید

رییس اداره امور سالمت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان از خانواده دانش 
آموزان خواست رعایت توصیه های بهداشتی را به فرزندان شــان آموزش دهند و گفت: خانواده 
ها می توانند رعایت نکردن دســتورالعمل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی را به سامانه 
۳۱۱۳ اطالع دهند.حسین عباسیان ، با اشــاره به حضور دانش آموزان در مدارس از ابتدای بهمن 
ماه، اظهار کرد: خانواده ها برای حضور فرزندان شــان در مدارس نگران نباشند و مطمئن باشند 
فرزندان آنها همچون فرزندان ما هســتند. شیوه نامه های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی 
نیز حتما توسط اولیای مدرســه رعایت می شود.رییس اداره امور ســالمت و تندرستی اداره کل 
آموزش و پرورش استان در مورد رفت و آمد دانش آموزان به مدرسه، گفت: اگر اولیا دانش آموز 
را به مدرسه می رسانند، باید ماشین را ضد عفونی کنند و اگر از سرویس مدرسه استفاده می کنند، 
سرویس باید توسط راننده ضد عفونی شــده و فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود. الزم به ذکر 
است که سرویس مدرسه فقط ســه دانش آموز را می تواند جابه جا کند.وی با اشاره به تعطیلی 
بوفه ها و پایگاه های تغذیه ســالم در مدارس، توصیه کرد که دانش آموزان حتما خوراکی همراه 

داشته باشند .

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان خبرداد:

مسمومیت 39۵ اصفهانی با منوکسیدکربن
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان با اشاره به مسمومیت ۳۹۵ نفر از ابتدای سال 
جاری تاکنون در استان، گفت: متاسفانه ۱۴ نفر از مسموم شــدگان جان خود را از دست دادند.

غفور راستین با اشــاره به اینکه ابتدای امسال تاکنون ۳۹۵ مورد مســمومیت با منوکسیدکربن 
به اتاق های فرمان ۱۱۵ اســتان اصفهان گزارش شــد، اظهار کرد: از این تعداد ۳۸۱ نفر با تالش 
تکنســین های اورژانس پیش  بیمارســتانی پــس از دریافــت خدمات درمانــی فوریت های 
پزشــکی به بیمارســتان منتقل و یا در محل حادثه به صورت ســرپایی درمان شدند، همچنین 
۱۴ نفر از مســموم شــدگان جان خود را از دســت دادند.وی به آمار مســمومیت های ناشی از 
CO اشــاره کرد و گفت: ســاعت ۱۴ و ۵۶ دقیقه روز جمعه دهم بهمن ماه جاری در تماســی با 
اتاق فرمان ۱۱۵ اصفهان اعالم شــد که ۲ مرد ۴۵ و ۲۸ ســاله در خیابان امیرکبیر بر اثر نقص در 
دودکش بخاری دچار مسمومیت با منوکســیدکربن شــدند که یکی از مصدومان پس از اعزام 
 واحد امدادی در محل حادثه درمان و یک نفر دیگر به بیمارســتان ۹ دی منظریه خمینی شــهر 

منتقل شد.

دانشگاه آزاد اصفهان دانشجوی بین المللی می پذیرد
رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( از صدور مجوز بین المللی پذیرش و جذب 
دانشجوی خارجی از همه ملیت ها برای دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( خبر داد.

پیام نجفی با اعالم این خبر اظهار کرد: پس از بازدید کارشناسان و ارزیابان وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و وجود زیرســاخت هــا و امکانات و همچنیــن کیفیت ارائه خدمات به دانشــجویان 
غیرایرانی مورد قبول این کارشناسان واقع شــده و مجوز بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان( برای جذب و پذیرش دانشجو از تمامی ملیت ها صادر شد.وی افزود: پس 
از پیگیری مستمر مدیران و معاونان در ادوار مختلف این واحد دانشگاهی و به ویژه دوراندیشی و 
آینده نگری هوشمندانه بنیانگذار دانشگاه آزاد اصفهان دکتر احدعلی فروغی، صدور این مجوز می 
تواند نویدبخش دانشگاهی پایدار و پویا و آینده ای بهتر برای مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی بوده 

و ان شاءا... بتوانیم شاهد به بار نشستن ثمرات این اقدام اثربخش باشیم.

موارد مشکوک اما تایید نشده کرونای انگلیسی در اصفهان یافت شده است؛

استرس انگلیسی!

در حالی که کرونــا در اصفهان در حال مهار  پریسا سعادت
شدن است، مشاهده نمونه هایی از کرونای 
انگلیسی نگرانی ها از بروز شدیدتر این بیماری در استان را افزایش داده 
است. بر اساس آخرین رنگ بندی ســامانه »ماسک« وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی که مبنای اعمال محدودیت های هوشمند از روز 
شــنبه یازدهم بهمن ماه تا اطالع ثانوی است، هفت شهرستان در استان 
اصفهان در وضعیت زرد با خطر متوســط قرار دارند که شــامل اصفهان، 
اردستان، تیران و کرون، سمیرم، شهرضا، فالورجان و گلپایگان می شوند. 
این رنگ بندی در مقایسه با هفته گذشته با تغییرات زیادی همراه بود به 
طوری که سه شهرستان تیران و کرون، اردستان و گلپایگان از وضعیت آبی 
)کم خطر( خارج و وارد وضعیت زرد با خطر متوســط شدند. اما شواهد 
نشــان می دهد نمی توان به این آمار چندان خوش بین بود به خصوص 
اینکه کرونای انگلیسی به احتمال زیاد به اصفهان هم راه یافته است. هر 
چند علوم پزشکی هنوز وجود این مدل از کویید را در استان تایید نکرده؛ 
اما موارد مشکوک به آن در حال افزایش است. این وضعیت در حالی است 
که بیماری آنفلوآنزا نیز در حال گسترش در میان بیماران استان است  و 
همین مسئله شناسایی بیماران کرونایی و مقابله با آن را سخت تر خواهد 
کرد. هر چند هنوز موارد ابتال به کرونای انگلیسی در اصفهان تایید نشده؛ 

اما مسئوالن علوم پزشــکی می گویند رفتارهای اجتماعی مردم نشان از 
بروز دوباره همه گیری این بیماری می دهد؛ اتفاقــی که این بار با وجود 
احتمالی ویروس انگلیسی ،کرونا می تواند مرگبار تر و شدیدتر باشد. در 
همین زمینه مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
از ارسال ۱۰ نمونه مشکوک به کرونای انگلیسی از اصفهان به انستیتوپاستور 
تهران خبر داد.رضا فدایی با بیان اینکه در حال حاضر میزان ابتال  به کرونا 
در استان اصفهان به یک نهم دوران پیک این بیماری کاهش یافته است، 
اظهار داشت: البته باید توجه داشت که طی چند هفته شاهد روند نزولی 
این بیماری بودیم؛ اما در روزهای اخیر این روند نزولی ثابت شده است.

وی با بیان اینکه در برخی از شهرستان های استان شاهد افزایش تعداد 
بیماران مبتال به کرونا هســتیم، اضافه کرد: شــاید ایــن دلیل افزایش 
شناسایی افراد مبتال به دلیل توسعه فعالیت های بیماریابی بوده است.

مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه 
شهروندان همچنان باید نســبت به رعایت پروتکل های بهداشتی توجه 
داشته باشند، افزود: ممکن اســت بیماری در ابعادی که در گذشته بود 
برنگردد؛ اما نوساناتی را خواهیم داشت.وی در خصوص شیوع کرونای 
انگلیسی در اصفهان نیز ابراز داشت: در این زمینه ۱۰ نمونه مشکوک به این 
ویروس از اصفهان برای انستیتو پاستور تهران ارسال شد که خوشبختانه 

هیچ کدام مثبت نبود.فدایی در خصوص شــیوع آنفلوآنزا در اصفهان نیز 
گفت: در ســال جاری تنها دو مورد مثبــت این بیماری را داشــته ایم و 
خوشــبختانه این بیماری در اصفهان شــیوع پیدا نکرد.وی در خصوص 
اســتفاده از کیت های تشخیص ســریع کرونا در اصفهان نیز گفت: این 
کیت ها نیز مورد اســتفاده قرار گرفت و نتایج خوبی را در اســتان در امر 
پیشگیری به همراه داشــت. همچنین به گفته سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان، بررسی آخرین آمار نشان می دهد که با وجود ثابت بودن 
تعداد موارد بســتری، بیماران حاد و مرگ و میر ناشی از کرونا اما تعداد 
مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی و خط اول اورژانسی به لحاظ بالینی در 
دو هفته اخیر افزایش یافته است و با موارد بیشتری نسبت به هفته های 
قبل از آن مواجه هستیم.آرش نجیمی تاکید کرد: این زنگ خطری است 
که به مرور زمان میزان ابتال به کووید ۱۹ و بستری در بیمارستان ها افزایش 
یابد و ممکن است هفته های آینده خود را در تعداد بیشتر بستری ها در 
بخش مراقبت های ویژه ) ICU( و مرگ و میر ناشی از کرونا نشان دهد. 
همچنین به گفته سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا، موارد بستری و 
سرپایی کرونا در برخی استان ها شیب صعودی پیدا کرده و به همین علت 
از این پس در برخی شهرهای زرد مســافرپذیر مانند شهرهای نارنجی 

سابق محدودیت تردد اعمال می شود.

مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی )ره( اســتان 
اصفهــان گفت: با همــکاری خیران، نیکــوکاران و 
صاحبان نیک اندیش صنایع بزرگ استان ۴ هزار 
نفر از دانش آموزان نیازمند صاحب تبلت یا گوشی 

هوشمند شده اند.
کریم زارع، ادامه داد: کمیته امداد استان از ابتدای 
همه گیری ویروس منحوس کرونــا تا کنون عالوه 
بر مســتمری ماهیانه و ســایر خدمــات عمومی 

خود در چند مرحله بــرای کاســتن از تبعات همه 
گیری ویــروس کرونا، کمک های نقــدی و کاالیی 
بــه خانوار های تحــت حمایت و ســایر نیازمندان 
استان اختصاص داده اســت که در مجموع شامل 
۱۰ میلیارد و ۲۶۷ میلیون تومــان کمک بالعوض و 
۱۶ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان تســهیالت قرض 
الحسنه از محل منابع، دولتی، امدادی و کمک های 
بنیاد مستضعفان انقالب اســالمی می شود.زارع 
گفت: در این راســتا مبلغ ۲ میلیارد و ۹۷۲ میلیون 
تومان کمک هزینه معیشــت ویژه بــه پنج هزار و 
۹۴۴ فرزندان ایتام و نیازمنــد تحت حمایت این 
نهاد و مبلغ ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان از محل 

منابع کمیته امداد به حساب مددجویان، با اولویت 
بیماران خاص و صعب العالج، سالمندان، مادران 
باردار و شیرده و مددجویان عادی واریز شد.مدیرکل 
کمیته امداد امــام خمینی )ره( اســتان اصفهان 
اعطای یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان تسهیالت 
قرض  الحسنه با اقســاط ۳۶ ماهه برای حمایت از 
طرح های اشتغال زنان سرپرست خانوار عائله مند، 
اختصاص ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیــون تومان اعتبار 
جهت وام ودیعه مســکن، اختصــاص ۲ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان برای اجاره مسکن مددجویان را 
از دیگر فعالیت های کمیته امداد امام خمینی)ره( 

استان اصفهان دانست.

به همت کمیته امداد استان صورت گرفت؛

اختصاص 4 هزار تبلت و گوشی به دانش آموزان نیازمند

با وجود ثابت بودن تعداد موارد بستری، بیماران حاد 
و مرگ و میر ناشی از کرونا اما تعداد مراجعه به مراکز 
بهداشتی درمانی و خط اول اورژانسی به لحاظ بالینی 
در دو هفته اخیر افزایش یافته است و با موارد بیشتری 

نسبت به هفته های قبل از آن مواجه هستیم

روز جهانی حجاب
از چندین سال گذشــته تا به 
حال زنان مسلمانی که حجاب 
دارند، روز جهانــی حجاب را 

گرامی می دارند.

باند سارقان منازل افراد کهنسال متالشی شد
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از دســتگیری اعضای یک باند ســه 
نفره سارقان منازل افراد کهنســال و اعتراف آن ها به ۲۱ فقره ســرقت خبر داد.سرهنگ حسین 
ترکیان اظهار داشت: در پی شــکایت خانمی کهنسال مبنی بر ســرقت از منزل وی توسط ۳ فرد 
نقابدار، موضوع با حساسیت ویژه ای در دستور کار کارآگاهان پایگاه شرق پلیس آگاهی استان 
اصفهان قرار گرفــت.وی افزود: کارآگاهان در حــال انجام تحقیق روی این ســرقت بودند که با 
گزارش های جدیدی از ســرقت های مشــابه در اطراف همین محل مواجه شدند.رییس پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: کارآگاهان به صورت تخصصی صحنه های 
جرم را مورد بررسی قرار داده و با انجام یک سری اقدامات هوشمندانه و به کارگیری روش های 
علمی و پلیسی سرانجام موفق شدند هویت یکی از ســارقان را به دست آورند.وی از دستگیری 
متهم توسط واحد گشــت کالنتری ۲۶ فرماندهی انتظامی شهرســتان اصفهان خبر داد و گفت: 
وی در تحقیقات صورت گرفته توســط کارآگاهان در مواجهه با مدارک و مستندات پلیس به ۲۱ 
فقره ســرقت از منازل افراد کهنسال با همدســتی دو نفر دیگر اعتراف کرد که همدستان وی نیز 
 در عملیاتی دیگر دســتگیر و همگی به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مراجع 

قضایی شدند.

کشف 2۵ دستگاه بيت کوین قاچاق در گلپايگان
فرمانــده انتظامی شهرســتان گلپایگان از کشــف ۲۵ دســتگاه بیت کوین خارجــی قاچاق به 
ارزش ۲میلیارد ریال در عملیات ماموران این فرماندهی خبر داد. ســرهنگ علی ســبحانی در 
تشــریح جزئیات این خبر به خبرنگار پایگاه خبــری پلیس گفت: مامــوران کالنتری ۱۴ گوگد 
شهرستان گلپایگان در پی کســب خبری مبنی بر نگهداری و اســتفاده غیرمجاز از دستگاه های 
اســتخراج ارز دیجیتال در یکی از محــالت  موضوع را به صــورت ویژه در دســتور کار خود قرار 
دادند.وی افزود: ماموران پــس از انجام تحقیقات الزم و کســب اطمینان از درســتی موضوع 
طی هماهنگی بــا مقام قضایی بــه محل اعــزام  و در بازرســی از  آن ۲۵ دســتگاه  بیت کوین 
خارجی قاچاق که بدون داشــتن مجوز قانونی از آنها در زمینه  تولید ارز دیجیتال اســتفاده می 
شد، کشــف کردند.فرمانده انتظامی شهرســتان گلپایگان با اشــاره به اینکه ارزش دستگاه ها 
توسط کارشناســان ۲ میلیارد ریال تعیین شده اســت، گفت: ماموران با انجام کارهای اطالعاتی 
 و اقدامــات میدانی، یک نفــر متهم را شناســایی و پس از تشــکیل پرونده بــه مرجع قضایی 

تحویل دادند.

کشف 4 قبضه اسلحه غيرمجاز در اصفهان 
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از کشــف ۴ قبضه اســلحه غیرمجاز در عملیات ماموران 
این فرماندهــی خبر داد. ســرهنگ حمیدرضا اکبری بیان داشــت: در راســتای ارتقای امنیت 
اجتماعی، ماموران  فرماندهی انتظامی شهرســتان اصفهان با اشــراف اطالعاتــی و تحقیقات 
میدانی خــود دریافتنــد دو نفر اقــدام به  نگهداری ســالح و مهمــات غیر مجاز مــی کند.وی 
افــزود: ماموران پــس از انجــام اقدامات الزم طــی هماهنگی با مقــام قضایــی، در عملیاتی 
ضربتی از متهمان را دســتگیر و در بازرســی از مخفیگاه آنــان   ۳ قبضه اســلحه کمری جنگی 
به همراه خشــاب مربوطه را کشــف  کردند.فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان خاطر نشــان 
کرد: ماموران یگان امــداد نیز طی گشــت زنی های هدفمنــد خود به یک دســتگاه خودروی 
پراید مشــکوک و آن را  توقیف کردند که در  بازرســی از آن  یک قبضه اســلحه کمری به همراه 
خشــاب و ۲۰ فشــنگ جنگی مربوطه و یک رشته دســتبند فلزی، یک تیغه ســالح سرد، یک 
 عدد قیچــی آهن بر،مقادیری توزین نشــده هروئین و شیشــه کشــف و دو نفــر در این رابطه

 دستگیر شدند

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزناجا

 کارشناس مسئول پیش بینی 
هوای استان:

 جو اصفهان تا پایان 
هفته آرام است 

کارشــناس مســئول پیش بینی هوای 
استان اصفهان گفت: تا پایان هفته سامانه 
جوی فعال در اســتان اصفهــان نداریم.

حجت ا... علی عســگریان با اشــاره به 
بررسی نقشــه های هواشناســی استان 
اصفهان طی چند روز آینده اظهار داشت: 
بررسی این نقشه ها بیانگر پایداری نسبی 

هوا در این بازه زمانی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شــرایط 
افزایــش آالینده های جوی برای شــهر 
اصفهان و مناطق مرکزی استان مهیاست، 
ابراز داشت: این در حالی است که از امروز 
به دلیل عبور سامانه جوی از کشور وزش 
باد اندک منجر به کاهش حجم آالینده ها 
 خواهد شــد. بر اســاس این گــزارش،
  هــوای کالن شــهر اصفهــان صــاف تا

بــری گاهــی وزش بــاد    قســمتی  ا
پیش بینی می شود.

کارشــناس مســئول پیش بینی هوای 
اســتان اصفهان بــا بیان اینکه تــا پایان 
هفته جاری سامانه جوی فعال در استان 
نخواهیم داشــت، اضافه کرد: روز جمعه 
ســامانه بارشــی وارد اســتان می شود.

وی در خصوص وضعیت دمایی اســتان 
اصفهــان گفــت: میانگین دمــای هوای 
اســتان اصفهان بیــن دو تا چهــار درجه 
کاهش می یابد.علی عســگریان با بیان 
اینکه دمای هوای شهر اصفهان بین ۱۳ و 
منفی سه درجه سانتی گراد در گرم ترین 
و سردترین ساعات در نوسان است، ادامه 
داد: همچنیــن در این بــازه زمانی خور و 
بیابانــک و چوپانــان با دمــای ۲۰ درجه 
سانتی گراد باالی صفر گرم ترین و بویین 
میاندشــت با دمای ۱۰ درجه سانتی گراد 
زیر صفر سردترین نقطه پیش بینی شده 
است. با توجه به پیش بینی ها همچنان 
روزهای کم بارشی برای استان اصفهان در 

پیش خواهد بود.

 احداث پارک علم و فناوری سالمت و تجهیزات پزشکی اصفهان
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: احداث پارک علم و فناوری سالمت و تجهیزات پزشکی در این مجموعه، بزرگ ترین طرح زیربنایی بخش علم 
و فناوری کشور است که با مشارکت و ســرمایه گذاری بخش خصوصی انجام می شــود.جعفر قیصری افزود: کار طراحی جامع پارک علم و فناوری سالمت و 
تجهیزات پزشکی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از تیر امسال با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز شده است.وی با بیان اینکه این پارک با 
مجوز هیئت امنای شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با چشم انداز هفت ساله در وسعت ۲۵ هکتار و زیربنای ۳۶۰ هزار مترمربع احداث خواهد شد، اظهار داشت: 
آماده همکاری با سرمایه گذاران بخش خصوصی در این زمینه هستیم.قیصری با اشاره به اینکه ایجاد پارک علم و فناوری سالمت و تجهیزات پزشکی با توجه به 
نیاز کشور به لوازم پزشکی، دارو، درمان و تجهیزات بیمارستانی در دستور کار شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان قرار گرفت، گفت: این مرکز نخستین پارک علم و 
فناوری در استان اصفهان است که با مشارکت بخش خصوصی احداث خواهد شد.رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اضافه کرد: جامعه هدف این پارک 
علم و فناوری بسیار گسترده است و جذابیت کافی برای متخصصان، فناوران و ســرمایه گذاران بخش خصوصی دارد.وی با بیان اینکه تحقق اهداف کالن علم 
و فناوری در کشور مانند رسیدن تعداد شرکت های دانش بنیان به ۵۰ هزار واحد، بدون حضور و مشارکت بخش خصوصی امکان پذیر نیست، تاکید کرد: جذب 
سرمایه بخش خصوصی به حوزه علم و فناوری و تبدیل آن از حالت غیر مولد به مولد در مباحث دانش بنیان و نیز برای ایجاد زیرساخت های پارک های علم و 

فناوری و توسعه شرکت های مستقر در آنها ضروری است.



انتخابات فدراسیون بین المللی وزنه برداری؛ 

»علی مرادی« وارد گود شد
 با پایان ثبت نام از کاندیدای ریاست فدراسیون بین المللی وزنه برداری چهار ایرانی برای پست های مختلف این فدراسیون نام نویسی کردند.طبق اعالم فدراسیون 
بین المللی وزنه برداری انتخابات ریاست این فدراسیون ۲۶ و ۲۷ ماه مارس میالدی )ششم و هفتم فروردین( در شهر استانبول برگزار خواهد شد. با پایان یافتن 
زمان قانونی ثبت نام در این انتخابات مشخص شد »علی مرادی« رییس فدراسیون وزنه برداری ایران به همراه سه نفر دیگر از مدعیان حضور در  این انتخابات 
هستند. رییس فدراسیون وزنه برداری برای پست مدیریتی نام نویسی کرده است.طبق اعالم فدراسیون بین المللی وزنه برداری پست مدیریتی شامل ریاست 
فدراسیون، دبیر کل، نواب رییس و هیئت اجرایی است. همچنین »محسن بیرانوند« دبیر فدراســیون وزنه برداری برای کمیته مربیان و تحقیقات فدراسیون 
بین المللی وزنه برداری نام نویسی کرده است. »داود باقری« برای کمیته پزشکی و »علیرضا قریشی« برای حضور در کمیته فنی از دیگر ایرانی هایی محسوب 

می شوند که مدعی رسیدن به کرسی جهانی وزنه برداری هستند. 
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فیفا در مورد پرونده »شجاع« تصمیم گیری می کند  
رییس کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ می گوید فیفا در مورد پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس 
علیه شجاع خلیل زاده رای خواهد داد. کمیته تعیین وضعیت پیش از این اعالم کرده بود صالحیت 

رســیدگی به ایــن پرونده را نــدارد؛ اما 
کمیته اســتیناف نظرش چیزی غیر از 
این بود و علیرضــا صالحی، رییس این 
کمیته اعالم کرد کمیته تعیین وضعیت 
می تواند به این پرونده رســیدگی کند. 
فریبرز محمود زاده ، رییس کمیته نقل و 
انتقاالت سازمان لیگ هم نظری مشابه 
با جمشید نورشرق ،رییس کمیته تعیین 
وضعیت دارد و می گوید: شــجاع خلیل 
زاده بر اســاس بندهایی کــه در قرارداد 

داشت با مراجعه به سازمان لیگ قرارداد خود را فسخ کرد و حاال شکایت باشگاه پرسپولیس از سوی 
فیفا مورد بررسی و بر اساس مســتندات داخل پرونده رای صادر خواهد شد. از ابتدا هم مشخص 
بود که این پرونده باید از سوی فیفا تعیین تکلیف شود به این خاطر که شجاع خلیل زاده به یک تیم 
خارجی ملحق شده و پرونده شــکایت او در حال حاضر فرامرزی است. البته گفته می شود باشگاه 
قطری پیش از همکاری با شجاع خلیل زاده مستندات پرونده او را مطالعه و بعد از مشورت با وکالی 
خارجی با این بازیکن ایرانی قرارداد بست. بازیکنان خارجی در لیگ ستارگان قطر ابتدا با کمیته ملی 

المپیک قطر قرارداد امضا و سپس راهی تیم ها می شوند.

آورده عضو شورای شهر برای آبی پوشان چیست؟
حضور در هیئت مدیره های استقالل و پرسپولیس که  دو باشگاه بزرگ و پرهوادار فوتبال ایران هستند 
به قدری جذاب است که بسیاری تالش می کنند به هر نحو ممکن جایگاهی در آنها پیدا کنند. برخی 
از این افراد حتی کوچک ترین آشنایی با فوتبال ندارند، اما خوب می دانند که راهیابی به هیئت مدیره 
سرخابی ها به معنای پیمودن ره صدساله در کمترین زمان ممکن است.در حال حاضر این موضوع هم 
در هیئت مدیره استقالل و هم در هیئت مدیره پرسپولیس دیده می شود. به عنوان مثال سخنگوی 
این باشگاه که عضو شوری شهر تهران نیز  هست در این مدت در هیئت مدیره باشگاه استقالل حضور 
دارد، البته اقدامات وی در باشگاه که بیشتر حول رونمایی از سردیس ها و نامگذاری خیابان ها بوده، 
باعث نشده مشکلی از مشکالت بی شمار استقالل حل شــود؛ تنها فایده ای که این موضوع داشته 
حضور دائم این فرد در رسانه ها  به بهانه حضور در مراسم های رونمایی بوده است.انتظاری که از اعضای 
هیئت مدیره باشگاه های استقالل و پرسپولیس می رود این است که فعالیت هایی انجام دهند که 
هم کالن باشند و هم در جهت ایجاد منافع پایدار برای باشگاه.نگاه جانبدارانه به رسانه ها یکی دیگر 
از اقدامات عجیب آقای به اصطالح ســخنگو بوده که البته برای او و نه برای باشگاه استقالل کارآمد 
بوده است. این نگاه جانبدارانه ثابت کرد این فرد فاقد سواد رســانه ای الزم است و به همین خاطر 
انتخاب او به عنوان سخنگوی باشگاه استقالل تصمیم درستی نبوده است.همین اتفاقات است که 
در طول چند سال گذشته باعث شده باشگاه استقالل روز های خوشی را تجربه نکند. تا زمانی که افراد 
کوچک بتوانند در هیئت مدیره این باشگاه حضور داشته باشند این وضعیت ادامه خواهد داشت و 
باید متاسف شد برای هواداران میلیونی استقالل که مجبور هستند حضور چنین افرادی را در باشگاه 
تحمل کنند.سخنگوی باشگاه اســتقالل، در این مدت نه تنها ارتباط خود با رسانه ها را محدود کرده 
بلکه تنها با رادیو یا تلویزیون و رسانه های همسو صحبت می کند و برخالف معاون و سخنگوی باشگاه 
پرسپولیس هیچ تعاملی نیز با رسانه ها ندارد و شــاید همین عدم تعامل در نهایت باعث شده تا در 

کنار ضعف مدیر رسانه ای و روابط عمومی استقالل، کادرفنی نیز هر روز اسیر حواشی جدید شوند. 

برد بزرگ شهرخودرو در نقش جهان؛

ترس و دستپاچگی، گریبان سپاهان را گرفت 

تیم سپاهان در حالی با شکست سنگین   سمیه مصور
مقابل شهر خودرو بهترین فرصت رسیدن 
به صدر جدول را از دست داد که این نتیجه را کسی پیش بینی نمی کرد؛ 
اما شاگردان محرم نوید کیا با ارائه یک نمایش ضعیف در نقش جهان 
مغلوب شدند تا شاگردان مهدی رحمتی با کسب تمام امتیازات این 

دیدار اصفهان را ترک کنند.
واضح بود که زردپوشان نصف جهان با در اختیار داشتن امیدنورافکن، 
ســروش رفیعی، محمد محبی، محمد کریمی  و محمدرضا حسینی 
کمربند میانی را مقابل شهر خودرو در اختیار خواهد گرفت، موضوعی 
که با نرمش تاکتیکی رحمتــی باعث برتری میهمــان در برابر رقیب 
پرستاره و مدعی قهرمانی لیگ شد. شهرخودرو در این دیدار با علم به 
این موضوع که از لحاظ مهره، شــانس رقابت تک به تک با شاگردان 
نویدکیا را ندارد از همان ابتدای مســابقه دســت به یک عقب نشینی 
تاکتیکی زد. این حربه تاکتیکی باعث شد سپاهان در اکثر دقایق بازی 
در یک سوم دفاعی میهمان صاحب توپ و میدان باشد. غافل از آنکه 
شاگردان رحمتی با حضور امیر حسین کریمی، محمد عرفان معصومی 
و رحمان  جعفری و دوندگی زیاد این نفــرات اجازه خلق موقعیت به 

هافبک های طراح میزبان را ندادند.آنها البته شانس آوردند که پس 
از دریافت گل، خیلی زود و روی ســر خوردن مصلح صاحب پنالتی و 
گل تساوی شدند. اتفاقی که باعث شــدن دو تیم مساوی به رختکن 
بروند و همین دســت رحمتی را برای اجرای تدابیر تاکتیکی اش در 

نیمه دوم بازتر کرد.
عالقه شــهرخودرو به بازی مســتقیم برای خارج کردن خط هافبک 
سپاهان از جریان بازی، با ورود احمد الجبوری شکل تازه ای گرفت. 
مهاجم ریز نقش و ســرعتی که در فصل جدید موقعیت های بســیار 
خوب گلزنی را در هفته های گذشته از دست داده بود، با فضای بزرگی 
که در قلــب خط دفاعی ســپاهان در اختیارش قرار گرفت توانســت 
روی یک فرار به عمق و تک به تک شدن با پیام نیازمند، اولین گلش 
با لباس شهرخودرو را به ثمر برســاند. شیرازه سپاهان با دریافت این 
گل از هم پاشــید و بازیکنان این تیم در نهایت دستپاچگی حمالتی را 
به سمت دروازه تیم شهرخودرو ترتیب دادند اما  از این حمالت هیچ 
بهره ای نبردند تا شــهرخودرو بتواند از شــکاف دفاعی تیم ســپاهان 
بهترین بهره را ببرد و سومین گل خود را وارد دروازه نیازمند کند. طالیی 
پوشان در شرایطی تن به شکست دادند که جدی ترین رقیب این تیم 

یعنی استقالل مقابل نفت مسجدســلیمان تن به تساوی داده بود و 
سپاهانی ها شانس این را داشتند که با پیروزی مقابل شهرخودرو به 
صدر جدول برسند؛ اما در عمل این اتفاق رخ نداد و شاگردان نویدکیا 

بهترین فرصت ممکن برای صدرنشینی را از دست دادند.
دالیل شکست سپاهان برابر شهرخودرو را می توان در عدم تمرکز روانی 
و استرس باالی بازیکنان این تیم، ساختار دفاعی ضعیف، اشتباهات 

فردی فراوان و فرصت سوزی مهاجمان خالصه کرد.
واقعیت این اســت که ســپاهان  در این بازی به ترس و اشتباهات 
خودش باخت. شــاگردان نویدکیا که در نیمه  نخســت بازی منطقی 
و هوشــمندانه ای را ارائه دادند، در نیمه دوم اســیر اشتباهات و بازی 
احساســی خود شــده و با ســنگین ترین نتیجه ممکن، شکســت 
خوردند. بیســتمین دوره رقابت های لیگ برتر در شــرایطی به پایان 
دور رفت این مســابقات نزدیک می شــود که رقابت تنگاتنگی میان 
چند تیم برای کســب عنوان قهرمانی نیم فصل اول وجود دارد و تیم 
ســپاهان در حالی که می توانســت با توجه به نتایج کسب شده در 
 سایر دیدارهای هفته ســیزدهم خود را به صدر جدول برساند از این

 مهم بازماند.

رییــس فدراســیون بســکتبال در اقدامی عجیب 
یکی از موفق تریــن کمیته های خــود را تغییر داد.

رامین طباطبایی در ابتدای حضورش در فدراسیون 
بسکتبال نشــان داد که عالقه و آشنایی  چندانی به 
فضای رســانه ای ندارد و چندین بار روابط عمومی 
خود را تغییر داد و بارها به دلیل همین نادیده گرفتن 
روابط عمومی و رســانه، فدراسیونش با مشکالت و 
حواشی روبه رو شد و حتی این موضوع به اردوی تیم 
ملی بسکتبال هم کشیده شد و افرادی که آن زمان 
در کنارش بودند، نتوانستند فضا را مدیریت کرده و 
حواشی را کم کنند.پس از آن شرایط و مشکالتی که 
فدراسیون با آن مواجه شد، تغییراتی صورت گرفت و 
همین موضوع باعث شد بسکتبال از لحاظ رسانه ای 
متحول شود و شــکل بهتر و منسجم تری را به خود 
بگیرد تا اینکه صفحه اینستاگرام این فدراسیون در 

آسیا هم در رده بهترین ها و موفق ترین ها قرار گرفت 
و در میان بخش رســانه ای  فدراسیون های داخلی 
هم نمره قابل قبولی را گرفت. اما حاال چطور شــده 
که رییس فدراسیون بسکتبال پس از عملکرد خوب 
بخش رسانه ای خود دست به ترکیب برنده می زند 
و تغییــر می دهد؟ آیا این تصمیم با نظر مســتقیم 
خود او صورت گرفته یــا دخالت هایی در این زمینه 
انجام شده است؟ طی چند روز گذشته این شائبه به 
وجود آمده که یکی از مسئوالن سابق وزارت ورزش 
که به بسکتبال هم عالقه مند است، در این تصمیم 
دخیل بوده و گفته می شود احتماال تغییرات با نظر او 
بوده باشد. گواه این موضوع هم به اتفاقات اخیر باز 
می گردد که در بازدید مسئوالن کمیته ملی المپیک 
از فدراســیون، این مسئول ســابق حضور داشت و 
شائبه از آنجا بیشــتر به چشــم آمد.این تغییرات 

آغازگر حواشی هم بود و در بازی شهرداری گرگان و 
شهرداری قزوین مشکالتی در پخش بازی از صفحه 
اینســتاگرام فدراســیون به وجود آمد و در اقدامی 
عجیب بازی بدون گزارشگر برای عالقه مندان پخش 
شد و سایت فدراسیون نیز که نتایج زنده را منتشر 
می کرد، از دســترس خارج شــده بود.حال با این 
شرایط باید دید تغییرات صورت گرفته در فدراسیون 
می تواند شرایط قبلی را در بخش رسانه ای ایجاد کند 
یا همانند چند سال گذشته عملکرد ضعیفی را شاهد 

خواهیم بود.

آغاز حواشی در بسکتبال با تغییرات رسانه ای؟

 ورود مسئول سابق وزارت!

خبر روز

توماس مولر:

بایرن در مسیر درستی قرار دارد
مهاجم بایرن مونیخ تاکید کرد که این تیم در مســیر درســتی قرار دارد و همچنان آماده و سرحال 
است.شکست ۳ بر ۲ برابر مونشــن گالدباخ و حذف از جام حذفی آلمان باعث شد که انتقادها از 
تیم هانس فلیک زیاد شود. بایرن بعد از 
این دو شکست پیاپی به خود  آمد و چهار 
پیروزی پیاپی را به دســت آورد. بایرن 
به مصاف هوفنهایم رفت و توانســت با 
نتیجه ۴ بر یک به پیروزی دســت پیدا 
کند.توماس مولر که زننــده یکی از گل 
های تیمش در این بازی بود، گفت: این 
چهارمیــن پیروزی پیاپی مــا بود. باید 
تاکید کنم که تیم در مســیر درستی قرار 
دارد و هیچ دلیلی بــرای نگرانی وجود 
ندارد.او ادامه داد: با ارائه یک بازی خوب توانستیم به پیروزی دست پیدا کنیم. وقتی تیم باانگیزه 
و پرتالش ظاهر شود نتیجه اش را هم خواهد دید. هم در خط حمله و هم در کارهای دفاعی بسیار 
خوب بودیم. هوفنهایم تیم بســیار خوبی بود اما ما بهتر و پرتالش بودیم. دوست نداشتیم که اصال 
دروازه ما باز شود. به هر حال نتیجه بسیار خوبی کسب کردیم.بایرن مونیخ با ۷ امتیاز اختالف نسبت 
به تیم دوم در صدر جدول رده بندی جای دارد و شانس اصلی قهرمانی در فصل جاری است.بایرن 
خود را آماده قهرمانی در جام جهانی باشگاه ها در قطر می کند و در صورتی که بتواند قهرمانی در این 
رقابت را به دست آورد دومین تیم در تاریخ خواهد بود که در یک سال شش جام کسب کرده است.

»اوبامیانگ« فعال نمی تواند در اردوی آرسنال باشد
آرسنال شنبه شب در شرایطی در خانه خود برابر منچستریونایتد به تساوی بدون گل رسید که پیر 
آمریک اوبامیانگ، کاپیتان و گلزن گابنی خود را در اختیار نداشــت. میکل آرتتا در پایان این دیدار 
مدعی شد آرسنال در مسیر خوبی قرار دارد و بازیکنان این تیم انگیزه دارند در تیم فعلی بازی کنند.

میکل آرتتا گفت: ما در مسیر درست حرکت می کنیم. همه بازیکنان مایلند در پروژه فعلی آرسنال 
اثربخش بوده و کمک کنند، به نظر می رســد بازیکنان آرسنال هیجان زده هستند. این واقعیت که 
ما  در این بازی سه بازیکن مهم خود را در اختیار نداشــتیم و احتماال تاثیرگذار است. اما من واقعا 
از بازیکنانی که  در این دیدار  بازی کردند رضایت دارم.ما باید از قوانین و پروتکل ها پیروی کنیم و 
پروتکل ها می گویند پیر آمریک اوبامیانگ فعال نمی تواند در اردوی آرســنال باشد. او یک مشکل 
خانوادگی داشت که باید به آن رسیدگی می کرد و این نیز نتیجه آن اتفاق است.  نمی دانم اوبامیانگ 
چه زمانی قادر به بازگشت اســت و ما در حال صحبت با لیگ برتر و دولت هستیم. او به دنبال حل 
مشــکل خانواده اش بوده و حاال او در قرنطینه اســت. آرتتا در مورد عملکرد اسمیت راو گفت: من 
فکر می کنم که او بازی خیلی خوبی انجام داد و از وقتــی در ترکیب قرار گرفت در میدان تاثیرگذار 

ظاهر شد. 

 مدافع تاتنهام هم تیمی لژیونر ایرانی می شود
به ادعای رسانه های نزدیک به باشگاه تاتنهام، دنی رز، مدافع چپ این تیم قصد دارد با جدایی از این 
باشگاه راهی تیم ترابزون اسپور ترکیه شود.رز با ژوزه مورینیو، سرمربی تیم تاتنهام اختالف پیدا کرده 
و به همین دلیل از ابتدای فصل تاکنون برای تیمش به میدان نرفته است. از طرفی، باشگاه ترابزون 
با پیشنهادی ۵/۳ ساله به او پیشنهاد همکاری داده است.در صورتی که این انتقال نهایی شود، رز با 

سیدمجید حسینی، مدافع ایرانی تیم ترابزون اسپور هم تیمی خواهد شد.

فوتبال جهان

سرپرست تیم ملی واترپلوی ایران:

 هدف گذاری واترپلو 
بر بازی های آسیایی است

سرپرســت تیم ملی واترپلوی ایران در مورد 
لغو مسابقات انتخابی المپیک واترپلو اظهار 
داشــت: وقتی اپیدمی کرونا شــایع شــد و 
مســابقات انتخابی المپیک را لغو کردند، به 
استناد یک بند قانونی در کنفدراسیون گفتند 
که باید یک تک مسابقه انتخابی بین دو تیم 
برتر قاره آسیا انتخاب شود.نادر غفوری ادامه 
داد: اگر چه بر اساس آخرین مسابقات رسمی 
قزاقســتان و ژاپن در رده اول و دوم بودند، اما 
چون ژاپن میزبان المپیک است، عمال سهمیه 
حضور در این بازی ها را دارد و منطقی نیست 
که در جــدول انتخابی باشد.سرپرســت تیم 
ملی واترپلو گفت: از این رو فدراســیون ایران 
درخواســت کرد که در صورت لغو مســابقات 
انتخابــی المپیک، یــک تک مســابقه بین 
کشورهای قزاقستان و ایران برگزار شود، چون 
ما در بازی های آســیایی سوم شــدیم و اگر 
ژاپن را کنار بگذارند عمال حق ایران است که با 
قزاقستان مسابقه دهد و تکلیف سهمیه آسیا 
در این مسابقه مشخص شود. غفوری افزود: 
متاســفانه هنوز بعد از یک ســال با خواسته 
ایران موافقت نشده و تا جایی که من شنیده ام 
مســئوالن فینا همچنان معتقدند این قانون 
فقط مشــمول تیم اول و دوم می شود؛ البته 
می دانم فدراســیون ایران تا جایی که ممکن 
اســت پیگیر خواهد شد. شــاید طی فرصت 
باقی مانده تا المپیک باز هــم اتفاق جدیدی  
رخ دهد.سرپرست تیم ملی ایران خاطرنشان 
کرد: به هر حال واترپلوی ایران شایسته حضور 
در تورنمنت انتخابی اســت و امیدوارم به حق 
خود برســد. تیم ملی واترپلوی ایران نســل 
جوانــی دارد و می توانــد در میادین مختلف 
افتخارآفرینی کند. ما بعد از ۴۴ سال در بازی 
های آسیایی جاکارتا مدال برنز گرفتیم و همان 
جا برای صعود به فینال دوره بعد هدف گذاری 
کردیم.وی گفت: اگر مسابقات ساحلی آسیا 
یا داخل سالن آســیا و یا قهرمانی آسیا برگزار 
شود، همه به ویژه مسئوالن فدراسیون جهانی 

شایستگی تیم ایران را خواهند دید. 

دالیل شکست سپاهان برابر شهرخودرو را می توان در 
عدم تمرکز روانی و استرس باالی بازیکنان این تیم، 
ساختار دفاعی ضعیف، اشتباهات فردی فراوان و 

فرصت سوزی مهاجمان خالصه کرد

مستطیل سبز

وز عکس ر

گل فرشته تقدیم به 
مهرداد میناوند

بهترین بازیکن فوتسال زن آسیا 
گل زیبای خود به الفتات را به روح 
پیشکسوت باشــگاه پرسپولیس 
هدیه کــرد.او مقابــل دوربین ها 
ایســتاد و عدد ۲۵ را نشان داد تا 
این چنین گل خود را به روح مهرداد 
میناوند، پیشکسوت فقید باشگاه 

پرسپولیس هدیه کند.
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مدیر پروژه رینگ چهارم خبر داد:

بهره برداری از پروژه سردار شهید سلیمانی تا 8 هفته آینده
مدیر پروژه رینگ چهارم با بیان اینکه تابلوی روز شمار پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح سردار 
شهید سلیمانی در محل پروژه نصب شده است، گفت: این پروژه تا هشت هفته آینده مورد بهره برداری 

قرار می گیرد.سید سلمان قاضی عسگر 
با اشــاره به روند اجرایی پروژه مجموعه 
پل ها و تقاطع غیر همسطح سردار شهید 
سلیمانی، اظهار کرد: پل شــماره یک از 
سمت باغ رضوان به سمت سپاهان شهر 
در مراحل نهایی عایق کاری و اجرای قرنیز 
اســت.وی با بیان اینکه پل های شماره 
دو و سه پروژه ســردار شهید سلیمانی با 
پیشرفت بســیار خوب در مرحله نهایی 
اســت، افزود: پل زیرگذر شماره پنج این 

پروژه )از خاتون آباد به ســمت باغ رضوان( به روش تاپ دان )TOP-DOWN( اجرا می شود.مدیر 
پروژه رینگ چهارم ادامه داد: از طول یک هزار و ۱۰۰ متر پل شماره پنج، یک هزار و ۱۸ متر بتن ریزی شده، 
البته برخی از نقاط پروژه آماده اجرای فضای سبز است.وی خاطرنشان کرد: پیشرفت واقعی پروژه 
مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح سردار شهید سلیمانی ۸۸.۲ درصد بوده که ۳.۹ درصد از برنامه 
انحراف دارد و این میزان انحراف تا دو هفته آینده رفع خواهد شد.قاضی عسگر با اشاره به دالیل انحراف 
زمانی پیشرفت پروژه، گفت: از جمله عوامل این موضوع تاخیر ناشی از تامین نشدن نقدینگی برای 
خرید قیر، توقف عملیات اجرایی آسفالت در بازه زمانی اول تا هفتم بهمن ماه به دلیل سرمای شدید 
هوا، تامین نبودن قطعات برش CNC به دلیل کمبود برق سراسری و توقف کار در کارگاه های تولیدی، 

عدم تامین سیمان کافی توسط کارخانجات تولیدی و سایر مشکالت فنی بوده است.

معاون سازمان حمل و نقل بار شهرداری اصفهان:

 تردد ناوگان پخش مواد غذایی و دارویی در شهر 
ساماندهی می شود

معاون اجرایی سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به 
جا به جایی حجم قابل توجهی از ناوگان حمل و پخش مواد غذایی و دارویی در محدوده های ترافیکی 
درون شهری و مطابق ماده ۹ قانون توســعه حمل و نقل عمومی و مواد ۳۱ و ۳۲ قانون راهنمایی و 
رانندگی و نظر به اهمیت جا به جایی و پخش مواد غذایی و دارویی به عنوان کاالی استراتژیک، سازمان 
مدیریت حمل و نقل بار شهرداری برای مدیریت، نظارت و ساماندهی این حوزه با مشارکت انجمن 
صنفی و شرکت های پخش اقدام کرده است.مجتبی فروزنده افزود: ایجاد شرایط مدیریت یکپارچه 
مکانی و زمانی جهت تمامی ناوگان بار که قصد آمد و شد در معابر ترافیکی را دارند با هماهنگی پلیس 
راهور در حال اجراست، امیدواریم با همکاری ذی نفعان طرح از جمله اتحادیه ها، انجمن های صنفی 
و شرکت های حمل و نقل بتوانیم در خدمت رسانی به ناوگان حمل و نقل عمومی بار مدیریت واحد 
داشته باشیم.معاون اجرایی سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری اصفهان ادامه 
داد: الزام دریافت مجوز تردد و سند حمل )بارنامه( به عنوان پیش نیاز ایجاد مدیریت مکانی و زمانی 
است که رانندگان ناوگان حمل بار باید برای تردد در معابر ترافیکی با توجه به محدودیت های مشخص 
شده، نوع بار و ظرفیت خودرو دریافت کنند.وی با اشــاره به فعالیت بیش از ۲۵ شرکت حمل و نقل 
بار درون شهری در کالن شهر اصفهان، گفت: مالکان و رانندگان می توانند جهت اطالع از روند دریافت 
مجوز و ساماندهی ناوگان خود به شرکت های مربوطه مراجعه کرده یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تماس ۰۳۱۳۷۳۸۳۹۲۰ تا ۲۳ تماس بگیرند.

شهردار اصفهان خبر داد:

رشد ۴۴ درصدی بودجه ۱۴۰۰

شهردار اصفهان در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان اظهار کرد: برای چهارمین سال الیحه بودجه توسط مدیریت 
شهری تقدیم شورای شــهر می شود تا پس از ســپری کردن تشریفات 
قانونی تصویب شود.قدرت ا...نوروزی با بیان اینکه طی سه سال گذشته 
بودجه ها بر اساس منطق تنظیم شده و هر سال نسبت به گذشته شرایط 
مناسب تری داشــته اســت، افزود: شــهرداری در تحقق بودجه نیز به 
موفقیت های خوبی دست یافت و در رشــد میزان بودجه و تحقق آن به 
نقطه مطلوب رسیده است. شهردار اصفهان ادامه داد: سال گذشته بودجه 
شهرداری پس از اصالح، بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان تصویب شد که 
تاکنون ۷۵ درصد آن تحقق یافته؛ این در حالی است که امسال و اواخر سال 
گذشته شرایط خاصی در کشور حاکم شده و کرونا به عنوان چالش بزرگ 
جهانی همه مسائل را تحت شعاع خود قرار داده است و شهرداری از این 
زاویه آسیب های زیادی دید.وی تصریح کرد: پایان سال گذشته اتفاقات 
ناگواری همچون سیل و ناآرامی های آبان ماه اتفاق افتاد و خسارات زیادی 
به همراه داشــت؛ کرونا، آلودگی هوا، تعطیلی های مکرر و شرایط حاکم 
شده، دورکاری کارکنان و مشکالت شدید اقتصادی، افزایش نرخ تورم در 
کشور و تحوالت جهانی شرایط بسیار ســختی را به وجود آورد، اما بودجه 
شهرداری اصفهان که هنگام تصویب نگرانی های زیادی به همراه داشت، 
با کمک جمعی و هم افزایی و تشریک مســاعی همگانی )شورای شهر، 
بخش خصوصی و مدیران مامور تحقــق بودجه( تاکنون وضعیت خوبی 

نسبت به سایر کالن شهرها داشته اســت و تحقق این مهم به دلیل اراده 
همگانی، همت و تالش مضاعفی که توسط همه صورت گرفت.وی اظهار 
امیدواری کرد: در زمان باقی مانده تا پایان سال بخش باقی مانده بودجه 
نیز تحقق یابد و همچون سه سال گذشته بتوانیم سر افرازانه از تحقق بودجه 

و برنامه ها سخن بگوییم.

نظام بودجه ریزی، علمی تر و منطقی تر شده است
شهردار اصفهان با بیان اینکه امسال تالش های زیادی در حوزه برنامه ریزی 
شهرداری انجام شده است، گفت: سالی سخت و پر از خیر و برکت داشتیم 
اما نظام بودجه ریزی علمی تر و منطقی تر شده بود، در واقع شهرداری در 
نظام بودجه ریزی از شرایط بسیار خوبی برخوردار شده که این نهال نوجوان 
باید مسیر خود را مستحکم ادامه دهد.نوروزی با بیان اینکه برنامه راهبردی 
اصفهان ۱۴۰۵ نیز در حوزه معاونت برنامه ریزی شــهرداری تدوین شده و 
چشم انداز آن ما را به سوی اهدافی هدایت می کند که آسایش و آرامش 
مردم را به همراه دارد، گفت: بودجه سال آینده شهرداری بر مبنای برنامه 
راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ تدوین شده و تقدیم شورای اسالمی شهر می شود و 
نقطه متمرکز آن اهداف کالن این برنامه است.وی خاطرنشان کرد: کاهش 
آلودگی های محیطی با تمرکز بر کاهش آلودگی هوا از نکات کلیدی برنامه 
اصفهان ۱۴۰۵ است که سهم بودجه ۱۴۰۰ شهرداری برای این بخش سه 
هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان شامل حمل و نقل، ناوگان حمل بار، مترو، رینگ 

چهارم و فضای سبز است که گام های استواری برای کاهش آلودگی های 
محیطی به شمار می آید.نوروزی با بیان اینکه توسعه گردشگری، فرهنگ 
و هنر نیاز به ارتقا جایگاه در اصفهان دارد و یکی از برنامه های اصفهان ۱۴۰۵ 
است، افزود: برای این بخش در بودجه ۱۴۰۰ شهرداری ۸۵۰ میلیارد تومان 
در نظر گرفته شده و جهت افزایش بهره وری سرمایه ها در بودجه سال آینده 
۳۲۲ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.شهردار اصفهان با بیان 
اینکه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری همچون سال گذشته به صورت تجمیع شده 
شامل مرکزی، مناطق، سازمان ها و شرکت های شهرداری است، تصریح 
کرد: الیحه بودجه سال آینده شهرداری اصفهان هشت هزار و ۶۵۰ میلیارد 
تومان پیش بینی شده که رشد آن نسبت به بودجه مصوب سال گذشته ۴۴ 
درصد است؛ البته امسال اکثر کالن شهرها بودجه خود را افزایش داده اند 
به عنوان مثال اراک ۴۷ درصد، رشت ۳۷ درصد، تبریز ۲۲ درصد و کرمان ۱۰۰ 
درصد افزایش بودجه داشته است.وی با اشاره به نسبت بودجه عمرانی و 
جاری شهرداری در سال آینده گفت: نرخ تورم بر اساس اعالم بانک مرکزی 
۳۲ درصد است از این رو بودجه جاری شهرداری ۲۹ درصد از کل بودجه و 
بخش عمران ۷۱ درصد سهم بودجه را به خود اختصاص داده است، البته 
اگر می خواستیم بر اساس داده های مرکز آمار ایران عمل کنیم باید بیش از 
اینها اختصاص می یافت.نوروزی ادامه داد: سرانه هر شهروند سال گذشته 
دو میلیون و ۹۹۰ هزار تومان بود که در بودجه ۱۴۰۰ به چهار میلیون و ۲۸۰ هزار 

تومان افزایش یافته است.

قرار نیست برای تحقق بودجه به شهروندان فشار وارد شود
وی با بیان اینکه محل جذب بودجه ها پهنه های ویژه انتخاب شده در مناطق 
پنج و شش شــهرداری است، خاطر نشــان کرد: قرار نیست برای تحقق 
بودجه به شهروندان فشار وارد شود، بلکه از ظرفیت های موجود شهر به نحو 
شایسته برای تحقق بودجه استفاده خواهیم کرد.شهردار اصفهان با اشاره به 
تفکیک بودجه های عمرانی شهر گفت: در حوزه عمرانی پروژه های شاخص 
از دو هزار و ۱۴۱ میلیارد تومان در سال ۹۹ به دو هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان در 

سال ۱۴۰۰ افزایش یافته که سهم عمرانی ۳۴ درصد است.
وی با بیان اینکه پروژه های مهم منطقه ای از ۴۰۲ میلیارد تومان در بودجه 
سال جاری به ۸۰۴ میلیارد تومان در بودجه سال آینده افزایش یافته که 
به معنای نگاه عدالت فضایی و مکانی است، خاطرنشان کرد: پروژه های 
منطقه ای نیز از ۳۱۲ میلیارد تومان در ســال ۹۹ به ۶۳۷ میلیارد تومان در 
بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و ســهم اعتبارات مستمر عمرانی از ۶۰۲ 
میلیارد تومان در ســال ۹۹ به یک هزار و۴۴ میلیارد تومان در سال آینده 

افزایش و رشد ۷۳ درصدی داشته است.

اطلس آمایش مشــارکت اجتماعــی در مناطق ۱۵ 
گانه شهرداری اصفهان برای اولین بار از سوی اداره 
مشــارکت های فرهنگی و اجتماعی  رونمایی می 
شود.مســئول ســازمان های مردم نهــاد معاونت 
اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی به 
تشریح برنامه های اداره مشــارکت های فرهنگی 
و اجتماعی در ایام دهه فجــر پرداخت.ژاله کرمانی 
به رونمایی از مجموعه داســتان های "دست های 
کوچک، مهربانی های بزرگ" اشــاره کــرد و گفت: 
این کتاب ها با هدف فرهنگ سازی و نهادینه کردن 

کارهای داوطلبانه و ارتقا مسئوليت يذيرى در کودکان 
به سفارش اداره مشارکت های فرهنگی و اجتماعی 

به  قلم بنفشه رسولیان به نگارش درآمده است.
وی با اشــاره به ســه جلدی بودن این کتاب اظهار 
داشت: کودکان با مطالعه این کتاب ها از سن کم با 
کارهای داوطلبانه آشنا شــده و یاد می گیرند در کار 
خیر پیش قدم شــوند.ژاله کرمانی در ادامه افزود: 
برای اولین بار اطلس آمایش مشــارکت اجتماعی 
در مناطق ۱۵ گانه شــهرداری اصفهان از سوی اداره 
مشــارکت های فرهنگی و اجتماعی  رونمایی می 
شود که بیانگر تعداد سازمان های مردم نهاد در مناطق 
۱۵ گانه شــهرداری و تطابق موضوعات اجتماعی با 
طرح وظایف این سازمان ها است.مسئول سازمان 
های مردم نهاد معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشــی تصریح کرد: همچنین در ایام 

دهه فجر از نســخه ديجيتال كتاب "مهربانى هاى 
ريزه میــزه" ویژه گروه ســنى الف با هــدف ارتقاى 
فرهنگ مشاركت اجتماعى و كارهاى داوطلبانه نیز 
رونمایی خواهد شد.به گفته کرمانی، در این مجموعه 
پنج جلدی موضوعاتی شــامل همدلی، همکاری و 
مشارکت در قالب داســتان به کودکان آموزش داده 
می شــود.وی در ادامه به برگزاری برنامه "اصفهان 
شهر داوطلبان و خیرین" اشاره کرد و افزود: این ویژه 
برنامه به منظور پاسداشــت از خیریــن و داوطلبان 
که در دوران بحران کرونا، خدمات شايان توجهى به 
شهروندان انجام داده اند، صورت می گیرد.کرمانی 
ادامه داد: با مشاركت دانشگاه علوم پزشكى اصفهان 
اين افراد شناسایى شــده و با حضور مدیران ارشد 
شهری  از ۲۵ خیر بزرگوار حوزه سالمت تقدير به عمل 

خواهد آمد.

رونمایی از »اطلس آمایش مشارکت اجتماعی« برای اولین بار 

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین علیه السالم خبر داد:

اجرای 30 عنوان برنامه به مناسبت دهه مبارک فجر
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج امام حسین علیه الســالم برنامه های این ناحیه در ایام ا... دهه 
فجر را تشریح کرد.سرهنگ پاسدار سید احمد قریشــی ضمن درود بر حضرت بقیه ا... االعظم و 
ارواح شهدا و امام شهیدان گفت: با شهدا 
و  امام شــهیدان  و رهبر فرزانه انقالب 
اســالمی عهد و پیمان می بندیم که  از 

انقالب اسالمی دفاع کنیم.
وی ضمن گرامیداشت  سالروز میالد با 
سعادت حضرت زهرا سالم ا... علیها و 
همچنین ســالروز عملیات غرور آفرین 
والفجر ۸ و هفتــه حفاظت اطالعات در 
سپاه  ادامه داد: به تبعیت از کل کشور، 
مجموعه ســپاه ناحیه مقاومت بسیج 
امام حسین علیه الســالم برنامه ریزی های مختلفی در راستای این مناســبت ها داشته که در 
۳۰ عنوان برنامه و هر برنامه در چند نقطه از محدوده ســرزمینی ناحیه در ایام ا... دهه فجر توسط 
برادران و  خواهران بسیجی اجرا خواهد شد.فرمانده ناحیه امام حسین  علیه السالم اظهار کرد: در 
این راستا برنامه ریزی هایی انجام شده که بخشی صرفا توسط سپاه و بسیج ، برخی با مشارکت 
دستگاه ها و برخی در دل ستاد بزرگداشت ایام ا... دهه فجر تدوین شده است و در طول این دهه 

اجرا خواهد شد .
سرهنگ قریشی ادامه داد:  برگزاری یادواره شهدا در شــهر بهارستان و همچنین سطح پایگاهها ، 
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا در سطح بهارستان، سپاهانشهر و براآن جنوبی و کرارج ، تجلیل 
از خادمان ســالمت، با توجه به اینکه راهپیمایی امســال بصورت رژه خودرویی و موتوری خواهد 
بود، همایش دوچرخه سواری آذین بندی اماکن و پایگاهها، برپایی غرفه کودک و نوجوان، غرفه 
آوا و نما و سرودهای انقالبی و حماسی اجرای گروه سرود متحرک در سطح میادین و مراکز مهم 
محدوده سرزمینی ، اجرای برنامه های بومی و محلی ، اجرای میز خدمت، توزیع بسته های کمک 
معیشتی برای خانواده های آســیب دیده از کرونا همزمان با کل کشور و در سالروز میالد حضرت 
زهرا سالم ا... علیها ، رونمایی از تمثال مبارک شهدای  بهارستان از جمله برنامه هایی است که در 

دهه مبارک فجر اجرایی می شود.
وی از نورافشــانی و بانگ تکبیر ا... اکبر در شــب ۲۲ بهمن در تمام پایگاهها ، نشست بصیرتی در 
فضای حقیقی و مجازی و اجرای رزمایش ثامن ۷، پویش ابرقهرمان من و بزرگداشــت سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی با محوریت بسیج دانش آموزی بازخوانی نواها و نغمه های حماسی 
و انقالبی، برپایی ایستگاههای ســالمت و افتتاح پروژه های سطح شهر، جشن به واسطه والدت 
حضرت زهرا ســالم ا... علیها به عنوان جشــن فاطمی با محوریت پایگاهها و حوزه های بســیج 
خواهران ، ویژه برنامه تربیتی فرزندان علمدار ، برپایی نمایشــگاههای اقتصاد مقاومتی ، دیدار و 
سرکشی از خانواده شهدا و ایثار گران بسیجی بازسازی و نقاشی قبور مطهر شهدای شهر بهارستان 
، سپاهانشــهر و براآن جنوبی و کرارج، برپایی مســابقه جهش تولید ویژه بسیجیان برپایی سیر 
نمایشگاهی و تقدیر از فرهنگیان محترم که رسالت پرورش و مساله کرونا باعث نشد سنگر آموزش 
را رها کنند به عنوان دیگر برنامه های این ناحیه یاد کرد و افزود: . عناوین برنامه ها بیشــتر از این 
است، که اگر هر کدام را در قالب ردیف برنامه درج کنیم بیش از ۱۵۰ برنامه در طول دهه فجر توسط 
مجموعه پایگاهها و حوزه ها در محدوده ناحیه  با رعایت شیوه نامه های بهداشتی انجام خواهند .

سرهنگ پاسدار سید احمد قریشی  اضافه کرد امیدواریم در چهل و دومین سالگرد انقالب اسالمی 
با حضور خود و ایفای نقش و برنامه هایی که واگذار شــده است مشت محکمی بر دهان استکبار 

زده باشیم.

با مسئولان

خبر ویژهخبر

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

جلوگیری از افزایش 
 طبقات غیرمجاز یک هزار 

و 2۵8 ساختمان
مدیر کل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهان با ارائه گزارشی از عملکرد 
اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
در ۱۰ ماه ســال جاری، اظهار کرد: در این مدت 
برای رفع و پیشگیری از تخلف سد معبر ۳۱ هزار 
و ۶۹۴ تذکر ارائه شده، ۱۱ هزار و ۴۶۹ اخطاریه 
صادر و رفع تخلف ۲۹ هزار و ۱۰۳ متصدی صنف 
انجام شده است.حسن محمدحسینی   ادامه 
داد: در بخــش جلوگیری از نصــب تابلوهای 
غیرمجاز تعداد هشــت هــزار و ۴۶۷ اخطاریه 
صادر شده است و سه هزار و ۸۷۶ مورد نصب 
تابلــوی غیرمجاز رفــع تخلف شــد.مدیر کل 
پیشگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری 
اصفهان با بیان اینکــه در خصوص جمع آوری 
خودروهای فرسوده رها شده در معابر شهر در 
۱۰ ماهه امسال یک هزار و ۷۷ اخطاریه صادر و 
۵۳۵ خودرو جمع آوری شده است، گفت: در 
این مدت همچنین ۹۱۸ نفر دســت فروش و 
۵۸۹ نفر متکدی جمع آوری شده اند.وی افزود: 
در ۱۰ ماه سال جاری در بخش کنترل ساختمان 
در راستای جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی 
کارگاه های ساختمانی متخلف یا بدون مجوز 
و پروانه، از افزایش طبقات یــک هزار و ۲۵۸ 
ساختمان، از تعمیرات داخلی غیرمجاز هفت 
هزار و ۶۲۴ ســاختمان، از تبدیــل یک هزار و 
۳۲۰ ساختمان و فعالیت ۱۶ هزار و ۲۳۵ کارگاه 
ســاختمانی متخلف جلوگیری شــده است.
محمدحسینی با اشــاره به اقدامات شده در 
بخش کنترل ضایعات سطح شهر )پیشگیری 
و تعطیلی کارگاه های سد معبر کننده با مصالح 
و نخاله(، اظهار کرد: در این راستا ۱۵ هزار و ۹۵۶ 
مورد اخطاریه صادر شده است و دو هزار و ۵۵۳ 

کارگاه ساختمانی متخلف تعطیل شد.
وی ادامه داد: در این مدت در راســتای اجرای 
بند ۲۰ قانون شهرداری ها مبنی بر رفع مزاحمت 
کارگاه های صنفی مزاحــم از طریق اجرای 

تمهیدات و تعطیلی، ۵۵۳ رای اجرا شد.

رونمایی از پورتال کتابخانه های شهرداری اصفهان در ایام دهه فجر
پورتال کتابخانه های شهرداری اصفهان به منظور نهادینه کردن فرهنگ مطالعه از دوران کودکی همزمان با ایام دهه فجر رونمایی می شود.رئیس اداره امور کتابخانه ها 
و سالن های مطالعه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان اظهار داشت: مطالعه در زمان های استراتژیک موثر است چراکه با شکل گیری عادت به 
مطالعه در زمان های کودکی و نوجوانی می توان از دستاوردهای آن در زمان های سرنوشت ساز زندگی بهره جست. طیبه فاطمی در راستای مطالعه بیشتر و بهره 
مندی از امکانات کتابخانه ها از رونمایی پورتال کتابخانه های شهرداری اصفهان خبر داد و گفت: این پورتال با هدف دسترسی به آخرین اخبار، اطالعات، رویدادها، 
برنامه ها، خدمات و فعالیت های اداره امور کتابخانه ها در قالب های گوناگون چندرسانه ای و با رویکرد دسترسی بر منابع دیجیتال اطالعات علمی-پژوهشی و 
کتابخانه ای آماده شده است. وی افزود: اداره امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با راه اندازی پورتال کتابخانه 
شهرداری درصدد نهادینه کردن فرهنگ مطالعه از دوران کودکی است. وی تصریح کرد: تمام کتابخانه های وابسته به شهرداری با اتصال به این پورتال و انتخاب قالب 
ها می توانند در توسعه عادت به مطالعه سهیم شوند. گفتنی است؛ عالقه مندان به مطالعه و کتاب می توانند به آدرس http://mysite1.ir/cle  مراجعه کنند.

مانور بزرگ 
ناوگان تاکسیرانی 
اصفهان همزمان 

با آغاز دهه فجر
مانور بزرگ ناوگان تاکسیرانی 
اصفهــان همزمــان بــا ورود 
تاریخــی حضــرت امــام به 
کشور اسالمی ایران از خیابان 
فرایبورگ به ســمت گلستان 

شهدا اصفهان انجام شد.

وز عکس ر
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یکی از افکار منفی که به ذهن شــما وارد می شــود حس 
ناتوانی اســت که جلوی موفقیت شــما را می گیرد پس 
بیایید راه مقابلــه با آن را یــاد بگیرید.وقتی که حس می 
کنید هیچ کاری از دست تان بر نمی آید و نمی توانید کارها 
را درســت انجام دهید ،دلیلش این است که امواج منفی 
کامل به ذهن شما وارد می شود و در نتیجه نمی توانید به 
گذشــته باز گردید و این فکرها را از ذهن تان بیرون کنید.

 آخرین دفعه ای که این حس منفی را داشــته اید را به یاد 
 بیاورید. 

 به احتمال زیاد بعد از این حس به شــدت کمبود انرژی را 
 در خودتــان خواهید یافت و یک نوع خســتگی در شــما

 به وجود آمــده اســت. خوشــبختانه همــواره راه های 
 مختلفی است که به وسیله آن بتوانید دوباره به راه و مسیر 
 درســت بازگردیــد.در ادامه شــیوه هــای مقابلــه برای
  لحظاتی کــه در انجــام کارها حــس ناتوانی مــی کنید،

 آمده است:
 فضا را منظم کنید: موقعی که برای مدتی حس افسردگی 
دارید، خانه یا اتاق شما دیگر احســاس راحتی را به شما 
منتقل نمی کند. بعضی از ما انسان ها می توانیم وضعیت 
ذهنی خــود را در وضعیــت محیط اطراف مان مشــاهده 

کنیم. وقتی کــه محیط اطراف وضعیت دگرگونی داشــته 
باشــد، نمی توانید هر کاری را صحیح انجــام دهید. تمیز 
کــردن و منظم کردن اتاق وظیفه ای اســت کــه تغییرات 
زیــادی را در ســامت ذهن به وجــود می آورد.شــما به 
علت پر تاشــی نه تنها به خودتان افتخار مــی کنید، بلکه 
 محیط نیز به شــما کمک مــی کند تا به ایــن حس منفی

 چیره شوید. 
حمام بروید: بدن ما بسیار زیاد روی ذهن ما اثر می گذارد. 
وقت هایی که فکر می کنید هیــچ کاری نمی توانید انجام 
دهید، باید به این فکر کنید که همه سلول های بدن تان در 
خدمت شما هستند؛ حتی اگر ذهن تان کارکرد همیشگی 
را نداشــته باشــد. کارهای کوچک ماننــد دوش گرفتن و 
اهمیت دادن به بــدن به آرام کردن ذهن شــما کمک می 
کند و ســبب می شــود که دوباره ریست شــوید. پس از 
اســتحمام چند لحظه صبر کنید، نفس عمیق بکشــید و 
 به این فکر کنید که چقدر مســتحق کار هــای بزرگ تری

 هستید. 
در طبیعت قرار بگیرید : آخرین باری که در یک جای خوش 
آب و هوا راه رفتید و گرمای خورشــید را روی پوســت تان 
حس کردید، به یاد می آورید؟ خوشبختانه با قرار گرفتن 

در محیط طبیعــی و رابطه بــا طبیعت می توانیــد به این 
آشفتگی های ذهنی چیره شــوید. زیبایی طبیعت عاملی 
مفید برای از بین بردن حس های منفی اســت. پس در 
طبیعت  قرار بگیرید و به خودتان اجازه دهید زیبایی ها را 
بشناسید. پس با قرار گرفتن در طبیعت به خودتان اجازه 
دهید که زیبایی ها را بشناســید. یک پیاده روی 5 دقیقه 
 هم می تواند تغییرهای بسیاری در ذهن روح و ذهن شما

 ایجاد کند. 
مدیتیشــن را به برنامه روزانه خود اضافــه کنید : فکرهای 
منفــی معموال قســمتی از الگوی زندگی همه انســان ها 
هستند. ذهن ما تاش می کند همیشه جمله های منفی را 
تکرار کند و آن ها را در خودش تثبیت کند و در نتیجه اگر به 
این افکار اشتباه ادامه دهید، نمی توانید هیچ کار درستی 

را به انجام برسانید.
 بسیار مهم اســت که در مقابل این افکار منفی از خودتان 
مواظبت کنید کــه یکی از آن ها آگاه کــردن ذهن یا همان 
مدیتیشــن اســت. مدیتیشــن و تکرار جمات تاکیدی 
موجود در این تمرین ســبب می شــود کــه در زمان حال 
زندگی کنید. پــس به ذهن تان یاد دهیــد که حس های 

منفی را دور بریزد. 

آشپزی

 کوفته سبزی شیرازی
کوفته سبزی، یکی از انواع کوفته های معروف و 

خوشمزه شیرازی است. این کوفته پرطرفدار از نوع غذا های 
قدیمی ایرانی بوده که بسیار مقوی و پرکالری است. 

مواد الزم:برنج 2 پیمانه،گوشت چرخ کرده 150 گرم،لپه  یک فنجان،پیازداغ 
4 قاشق غذاخوری،گردو خرد شده 4 قاشق غذاخوری،کشمش سرخ 

شده 4 قاشق غذاخوری،سبزی )جعفری، گشنیز، شوید، مرزه و ترخون( به 
مقدار الزم،آب 3 لیوان،نمک، زردچوبه و فلفل سیاه به مقدار الزم

طرز تهیه: برنج و لپه را جداگانه شسته و در آب به مدت 4 ساعت خیس کنید.سپس برنج، لپه، گوشت 
و سبزی خرد شده را در مخلوط کن بریزید تا کاما یکدست شوند.حاال مواد را در یک ظرف بریزید و 
ادویه ها را اضافه کنید.مخلوط را با دست به خوبی ورز دهید تا حالت چسبندگی پیدا کند.سپس 
به اندازه یک پرتقال از مواد را بردارید و داخل آن را گود و کمی گردو، کشمش و پیازداغ ریخته و 

کوفته را به صورت گلوله جمع کنید.بعد از اینکه درست کردن کوفته ها تمام شد، یک قابلمه 
را با آب پر کرده و روی حرارت مایم بگذارید تا به جوش آید.سپس کمی پیازداغ، 

سبزی خرد شده، نمک و فلفل در آب جوش بریزید.حاال تمام کوفته ها را 
در قابلمه ریخته و درب آن را نگذارید تا کوفته ها باز نشوند.بعد از 

گذشت 15 دقیقه حرارت را خاموش و کوفته ها را 
در ظرف مورد نظر سرو کنید.

اگر فکر می کنید از پس انجام هیچ کاری برنمی آیید؟

نسخه هندی سریال پرطرفدار  به بازار می آید »سور بز« به جشنواره فرانسوی راه یافت
هریتیک روشن، ستاره بالیوودی قرار است نقش اول اقتباس هندی از 
درام جاسوسی »مدیر شب« نوشته جان لوکاره را ایفا کند.»روشن« 
نقش نسخه هندی شخصیت جاناتان پاین را ایفا می کند که در مینی 
سریال 2016 که توسط بی بی سی و ای ام سی پخش شده بود، توسط 
تام هیدلستون بازیگر »انتقام جویان« بازی شد.اقتباس هندی مراحل 
فیلمبرداری را از آوریل در بمبئی آغاز می کند و بعد از اینکه سفر بین المللی 
راحت تر شود کار فیلمبرداری در لوکیشن های بین المللی هم آغاز خواهد شد.

فیلم کوتاه »سور بز« به نویســندگی و کارگردانی ســعید زمانیان به 
یازدهمین دوره جشنواره بین المللی »MEME PAS PEUR« راه 
پیدا کرد. این جشــنواره از 17 تا 20 فوریه 2021 در جزیره رنییون در 
شهر سنت فلیپ کشور فرانسه برگزار می شود.این جشنواره در سال 
2010 تاسیس شده است و به طور فعال به کشف استعدادهای آینده 
سینمای جهان می پردازد و همچنین فیلم های برجسته و منتخب از 
ژانرهای گوناگون را نمایش می دهد. 

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

معاون بهره برداری و توســعه آب شــرکت آب و فاضاب اصفهان گفت: شبکه 
آب بخشــی از بافت تاریخی اصفهان حدفاصل میدان امام علی)ع( تا میدان 
نقش جهان با توجه به اهمیت جهانی آن بهسازی می شود.ناصر اکبری افزود: 
این اقدام به دلیل فرسودگی بخش هایی از شــبکه توزیع آب و با هدف ایمن 
سازی در راستای حفظ بناهای تاریخی و آثار میراث فرهنگی صورت می گیرد.وی 
با بیان اینکه عملیات بهسازی شبکه آب بازارهای تاریخی اطراف میدان نقش 
جهان و میدان امام علی )ع( انجام شــد، ادامه داد: از سوی دیگر توزیع آب در 
شبکه انتقال آن ناحیه بهبود خواهد یافت و به سود مشترکان خواهد بود.معاون 
بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضاب اصفهان، طول مسیر مورد اشاره 
را حدود سه کیلومتر اعام و خاطرنشان کرد: شهرداری عملیات عمرانی بهسازی 

سنگفرش ها را انجام می دهد.
اکبری با اشاره به خیابان سپه در مناطق پیرامونی میدان تاریخی نقش جهان 
اصفهان اظهارداشت: عملیات اصاح شبکه آب آن خیابان نیز در دستور کار قرار 
گرفته است.وی با اشاره به عملیات بهسازی شبکه آب خیابان سید علیخان از 
خیابان های فرعی گذر تاریخی چهارباغ، افزود: اصاح شبکه این مسیر به طول 
600 متر انجام شد.پیش تر مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اصفهان گفته بود 
این نهاد آماده است هر زمان و در هر مکانی که شبکه های آب و فاضاب تهدیدی 
احتمالی برای آثار باستانی و میراث فرهنگی داشته باشد با پذیرش مسئولیت 

اجتماعی برای حل مشکل وارد عمل شود.
هاشــم امینی با تاکید بر حفظ آثار تاریخی و ملی خاطرنشــان کرد: بخشی از 
شــبکه های فاضاب زیر بازار قیصریه، نواحی پشت مســجد شیخ لطف ا... و 
مسجد جامع بررسی و آزمایش های مربوطه و ویدئومتری در عمق هفت متری 
انجام شد و مشاهده کردیم که هیچ گونه رطوبتی از این شبکه ها به پی این آثار 

تاریخی نمی رسد و خطری از این حیث آنها را تهدید نمی کند.
میدان نقش جهان در زمان صفویه و حدود 400 ســال قبل در هســته مرکزی 
اصفهان بنا شــد؛ معماری و مهندســی این مجموعه تاریخی که زنجیره ای از 
نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شامل بازار، مسجد، مدرسه، امکانات 

تفریحی و ورزشی را در خود جای داده پس از گذشت 400 سال نه تنها همچنان 
کاربردها و نقش خــود را حفظ کرده بلکه به کانون جذب گردشــگران داخلی و 
خارجی تبدیل شده است.بناهای تاریخی موجود در چهار طرف این میدان شامل 
عالی قاپو، مسجد امام، مسجد شیخ لطف ا... و سر در قیصریه است، عاوه بر 
این بناها 200 حجره دو طبقه در اطراف میدان واقع شده که بیشتر جایگاه عرضه 
صنایع دستی اصفهان است. میدان امام در بهمن 1313 به شماره 102 در فهرست 
آثار ملی ایران ثبت شد و در اردیبهشــت 1358 جزو نخستین آثار ایرانی بود که 

به عنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسید.
این میدان در قالــب یک طرح تحقیقاتــی به عنوان ثــروت )دارایی( میراث 
فرهنگی در دنیا ثبت و معرفی شد تا زمینه جذب ســرمایه گذاری بیشتر برای 

استفاده بهینه از آن فراهم شود.
میدان بزرگ امام علی )ع( در بافت تاریخی و فرســوده اصفهان و در جایی که 
در دوران سلجوقیان مرکز شهر اصفهان بوده و میدانی بزرگ در آن قرار داشته، 
ساخته شده، ساخت این میدان عاوه بر کمک به احیای بافت فرسوده سبب 
شده که مسجد جامع که از جمله میراث جهانی شهر اصفهان است، منظر بهتری 

پیدا کند.
این میدان که از احیای ســبزه میدان )میدان عتیق یا کهنه( با مســجد جامع 
ایجاد شده متشکل از چهار فضای اصلی شامل مجموعه میدان اصلی، جلوخان 

مسجد جامع، مجموعه زیرگذرها و پارکینگ و قطعات اطراف میدان است.
این میدان شــامل زیرگذر و پارکینگ طبقاتی به همراه یک سازه مسطح شبیه 
ذوزنقه است که از یک سو مســجد جامع اصفهان را به بنای هارونیه و از سوی 

دیگر به مدرسه و کاروانسرای کاسه گران و بازار بزرگ اصفهان متصل می کند.
استان اصفهان به عنوان قطب گردشگری کشور دارای 107 شهر و یکهزار و ۹34 
روستاســت، بیش از 22 هزار بنا و اثر تاریخی در این اســتان شناسایی شده و 
یکهزار و 850 مورد آن به ثبت ملی و چهار اثر آن به نام های میدان امام )نقش 
جهان(، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد جامع به ثبت جهانی رسیده 

است.

مدیر مخابرات منطقــه اصفهان در دیدار با مســئولین شهرســتان تیران و 
کرون گفت: در راستای بهره مندی هم اســتانی های عزیز از سرویس های 
مخابراتی،در آینده ای نزدیک پروژه های مربوط به توســعه زیرساخت های 
مخابراتی در حوزه ثابت و سیار در سطح شهرســتان تیران و کرون عملیاتی 

خواهد شد.
اسماعیل قربانی در این دیدار که  با حضور مطلب زاده مدیرفناوری اطاعات 
استان،حججی فرماندار، دادخواه مشاور نماینده مجلس و سلطانی رییس 
اداره مخابرات تیران در ســتاد مخابرات منطقه اصفهان برگزار شــد؛همدلی 
و همراهی همه نهادها را شــرط الزم برای تســهیل و تســریع روند توســعه 
زیرساخت های مخابراتی در روستاها دانست و اظهار کرد : با توجه به دغدغه 
ها و مشــکات پیش روی مباحث توســعه ای انجام این مهــم عما بدون 
مشارکت و همیاری همه سازمان ها و نهادهای مربوطه امکان پذیر نخواهد 
بود و به ســرانجام رســیدن پروژه های مخابراتی یاری مردم و حاکمیت را 

می طلبد. 
در این جلسه توسعه پوشش تلفن همراه در روستاهای جاجا،ورپشت، مهدی 

آباد -محمدیه، حسین آباد،سوران و دره بید و همچنین محدوده قلعه موسی 
خان،ارائه تلفن ثابت مربوط به 250 واحد مســکن مهر روستای میر آباد، 80 
واحد مسکن مهر روســتای محمدیه،100 واحد مسکن آزاد ساز این روستا و 

ارتقای آنتن روستای ورپشت جهت اجرایی شدن تصویب شد.
همچین در  زمینه توسعه تلفن ثابت شــهری، اجرای طرح جهت   500 واحد 
مسکن آزاد ساز و 80 واحد خیر ساز در شهر رضوانشهر،اجرای طرح پوشش  
1۹0 واحد مسکونی مربوط به بنیاد مسکن شهر تیران همجوار مسکن مشاغل 
آزاد ساز و اجرای  طرح توسعه در محدوده کارگاهی شهید چمران شهر تیران 
به منظور  ارائه ســرویس های جدیــد مخابرات با کیفیت بــاال در دو منطقه 
کارگاهی و صنعتی شهید چمران شهرســتان تیران مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین طرح حذف هزینــه نگهداری خدمات خارج از مرز شــهرک های 
صنعتی شامل رضوان شهر،شهید چمران تیران،صنعتی ورپشت و افجان به 
تصویب رسید.گفتنی است؛ در این جلسه حضار به بحث و تبادل نظر در مورد 
راه های کاهش مشکات پیش روی توسعه زیرساخت های ارتباطی در این 

شهرستان پرداختند.

مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت، تکمیل و راه اندازی پروژه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم را یکی از مهم ترین اهداف این شــرکت اعام کرد.محمود 
ارباب زاده،  با تاکید بر اینکه این پروژه با پشــتیبانی و همکاری شرکت فوالد 
مبارکه و ســازمان ایمیدرو در حال حاضر 87 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
گفت: با بهره برداری از پروژه مذکور می توان به ظرفیت ساالنه تولید  800 هزار 

تن اسلب دست یافت.
ارباب زاده، از وارد شدن جرثقیل های سقفی سنگین این پروژه به فاز راه اندازی 
خبر داد و گفت: با بهره برداری از این جرثقیل ها، عملیات نصب تجهیزات سنگین 
کوره ها نیز آغاز خواهد شد.وی در ادامه اظهار داشت: پروژه های زیربنایی این 
طرح، شامل خط انتقال پساب و پروژه خط انتقال برق و پست 400 کیلوولت 
با ۹۹.5 درصد پیشرفت با هدف تامین پایدار آب و انرژی الکتریکی موردنیاز 
واحدهای تولیدی شرکت، آماده برق دار شدن است.مدیر تکنولوژی و توسعه 
شــرکت فوالد سفیددشــت نیز در خصوص اجرای پروژه های توســعه این 
شرکت، ازجمله پیشــرفت 56 درصدی تصفیه خانه مرکزی آن گفت: در حال 
حاضر پروژه خط انتقال پساب شهر بروجن راه اندازی و در حال فعالیت است.

جمشید علی بابایی گفت: خط انتقال پساب شهر بروجن و تصفیه خانه مرکزی 
فوالد سفیددشت، تامین پایدار آب صنعتی موردنیاز برای راهبری واحدهای 
آهن سازی و فوالدسازی و در کنار آن تحقق ماحظات زیست محیطی مصرف 

آب، با استاندارد ISO14001 را به دنبال خواهد داشت.
وی، مدیریت و ســاماندهی بهینــه ضایعات تولیــد را یکــی از دغدغه های 
اصلی مجموعه فوالد سفیددشــت دانســت و تصریح کرد: با راه اندازی واحد 
بریکت سازی که در حال حاضر 84 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، عاوه بر تحقق 

بخشی از این اهداف با در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی، گامی اساسی در 
راستای ارزش آفرینی و افزایش بهره وری تولید برداشته خواهد شد.

مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فوالد سفیددشــت خاطرنشان کرد: شرکت 
فوالد سفیددشت در ســال ۹۹ موفق به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 
بر اســاس اســتاندارد ISO 9001:2015  و دریافت گواهینامه از شرکت 
بین المللی SGS شده است؛ ضمن اینکه سیستم های مدیریت محیط زیست 
)ISO 14001:2015( و مدیریت ایمنی و سامت شغلی )45001:2018 

ISO( نیز در مرحله پیاده سازی است.
وی گفت: همچنین پروژه تامین و ارتقای زیرساخت شبکه و دیتاسنتر تکمیل و 
راه اندازی شده که از مزایای انجام این پروژه می توان به افزایش ضریب امنیت 
اطاعات جاری در شرکت در کنار تامین زیرساخت مناسب برای سرویس های 

فناوری اطاعات اشاره کرد.

با همکاری فوالد مبارکه میسر شد؛

پیشرفت ۸۷ درصدی پروژه فوالدسازی شرکت فوالد سفیددشت

معاون شرکت آب و فاضالب استان:

شبکه آب بافت تاریخی اصفهان بهسازی می شود

مدیر مخابرات منطقه اصفهان:

طرح های توسعه مخابراتی در تیران اجرا خواهد شد
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