
تشدید خشکسالی هیدرولوژیکی در اصفهان، کم آبی در استان را وارد فاز بحرانی تری می کند؛

تداوم تشنگی!
5

 چشم بندی زنجیره ای ها! 
 تخلفات سنگین فروشگاه های زنجیره ای اصفهان در سازمان تعزیرات در سایه تخفیفات هر روزه؛ 
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مدیرکل ثبت احوال استان:

۷۴ هزار کارت ملی 
هوشمند در دفاتر 
 پیشخوان دولت 
اصفهان مانده است

چراغ اپرای اصفهان 
روشن می شود

دبیر انجمن صنفی کشتارگاه های
 طیور استان:

قیمت مصوب مرغ با 
هزینه ها همخوانی ندارد
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»هوشمندسازی« 
الزمه زیست پذیر شدن 

اصفهان است

5

واکسیناسیون
  تمام کادر درمان 

اصفهان تا عید نوروز

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

حادثه تروریستی خاش – زاهدان به روایت یک بازمانده

 حســن تدبیر و تــاش های بی شــائبه بــرادر بزرگوار جنــاب آقای مهنــدس ایرج ترابــی در نزدیک به ســه دهــه  فعالیت 
تاثیر گــذار درروابط عمومــی بزرگ ترین کارخانــه  تولید آهن اســفنجی جهــان  و بیش از دو ســال فعالیــت ارزش آفرین 
در مدیریــت روابط عمومــی گروه خوشــنام و برنــد پر اقبال گــروه فــوالد مبارکه اصفهــان، بــرای فعاالن و پیشکســوتان 
 عرصــه روابط عمومــی و ارتباطات کشــور بــه ویــژه مدیــران ، کارشناســان و کارکنان بخــش مولد کشــور، نمایان اســت.

تاش هــای مجدانــه وهمــت واالی مدیرعامل محتــرم جناب آقــای مهنــدس حمیدرضا عظیمیــان  و تعهــد، تخصص و 
توانمندی مدیران ســاعی گروه فــوالد مبارکه اصفهان، که مولود انقاب اســامی ، اســت، آینده ای روشــن بــرای صنعت پر 
افتخار میهن عزیزمان نوید می دهد  که ماحصل جد و جهد ســربازان جبهه کار و تولید این شــرکت اســت که بــا وجود  توطئه 
های خارجی و قــرار دادن در لیســت تحریــم،  چالش های داخلــی و فراز و نشــیب هــای اجتماعی و اقتصــادی، و برخی 
نامهربانی ها،امــروز به پاس عمل به شــعار جهش تولید، و فعالیت در راســتای تحقق اهداف ســند چشــم انــداز اقتصادی 
 کشور و دســتیابی به توســعه پایدار کشــور ، زبانزد خاص و عام و مایه  افتخار هر ایرانی در سراســر جهان  محسوب می شود.  
ضمــن تقدیر و ســپاس بیکــران از خدمــات مانــدگار جنــاب آقای مهنــدس ایــرج ترابی، حســن انتخاب جنــاب آقای 
مهندس هــادی نباتی نــژاد را به فال نیــک گرفته و رجــاء واثق داریــم در پرتــو توانمندی و شایســتگی هــای مدیرعامل و 
هیئت مدیره محتــرم و همچنین اقدامات ارزشــمند مدیــران ادوار  روابــط عمومی در شــرکت فوالد مبارکه اصفهان شــاهد 
 تداوم موفقیت هــای ملی و بین المللی و شــتاب توســعه و تولید محصــول با ارزش برای اعتای کشــور عزیزمان باشــیم.

از درگاه خداوند تبارک و تعالی، توفیق روزافزون آن مجموعه محترم را خواستاریم .

 َمن لم َيشُكرِ الَمخلوَق َلم َيشُكرِ الخاِلق 

شرکت فوالد مبارکه؛ نماد توسعه ، تولید و تعالی کشور

   دبیرخانه شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی ایران - دبیرخانه همایش ملی ارتباطات و روابط عمومی- دبیرخانه کنفرانس ملی روابط 
عمومی و صنعت- موسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده آل ) ماهنامه مدیریت ارتباطات، ماهنامه صنعت روابط عمومی ، انتشارات سیمای شرق 
، انتشارات زرافه ، شرکت پخش محصوالت فرهنگی  مداد آبی( - موسســه فرهنگی مطبوعاتی صمت )روزنامه صمت ، روزنامه  روزگار معدن، 
روزنامه روزگار خودرو، پایگاه خبری گسترش نیوز(- روزنامه زاینده رود، روزنامه کیمیای ایران و هفته نامه اصفهان صنعت -موسسه فرهنگی 
مطبوعاتی رسانه رویداد پارسی ) روزنامه اصفهان امروز، روزنامه رویداد امروز( روزنامه ابتکار-  روزنامه آفرینش- روزنامه اقتصادی اسکناس، 
روزنامه عصر توسعه-روزنامه افتصاد برتر- همشهری آنالین- روزنامه اقتصاد ملی-  روزنامه حمایت -  هفته نامه کیاست - پایگاه خبری تحلیلی 
احتساب-  روزنامه فرجام اقتصاد- روزنامه تمدن - روزنامه راوی ملت - روزنامه سبحان- روزنامه عصرمردم - روزنامه بیان ملی-پایگاه خبری 
شهرنامه- پایگاه خبری معدن نامه-   پایگاه خبری عصر معدن- روزنامه راه مردم- روزنامه پیام زمان- روزنامه امتیاز-ماهنامه گل گندم- پایگاه 

خبری راه مردم آنالین- پایگاه خبری پیام فوری- روزنامه جهان اقتصاد وشاخه سبز-روزنامه صبح اقتصاد- ایران نیوز

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

م الف:1095884روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان جهت خرید پرینتردر سال 1399قصد برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 
دارد. لذا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل اقدام نمایند. 

1-مراجعه به سامانه اطاع رسانی به آدرس www.iets.mporg.ir)پایگاه ملی مناقصات(
2- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir)دریافت اسناد از طریق 

این سامانه الزامی می باشد.(
• مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 1000000000ریال

• مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد: پنجشنبه99/11/30 ساعت 8 صبح
•  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: پنج شنبه99/12/14تا پایان وقت اداری

•  تاریخ برگزاری جلسه مناقصه: ساعت 10 صبح روز شنبه1399/12/16
•  زمان اعام برنده: 1399/12/16

• محل برگزاری مناقصه: اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان واقع در خیابان سپاه

4

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 
تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.
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 رهبر جمهوری خواهان سنا 
»کاماال هریس« را به استیضاح تهدید کرد

سناتور صاحب نفوذ و سرشــناس حزب جمهوری خواه آمریکا در اظهارنظری قابل تامل معاون 
رییس جمهور این کشــور را به اســتیضاح تهدید کرد.ســناتور »لیندســی گراهام« از چهره های 
سرشــناس حزب جمهوری خواه در کنگره آمریکا در گفت وگو با شــبکه خبــری فاکس نیوز به 
»کاماال هریس« معاون »جو بایدن« هشدار داد که چنانچه جمهوری خواهان در انتخابات میان 
دوره ای سال ۲۰۲۲ اکثریت کرســی ها را در مجلس نمایندگان به دست آورند، او به احتمال زیاد 
استیضاح می شود.لیندسی گراهام پیش از این نیز مدعی شــده بود که حمایت بی قید و شرط 
هریس از جنبش »جان سیاه پوستان ارزشمند است« به فراخوان های ترامپ پس از انتخابات 
سوم نوامبر شباهت دارد!گفتنی است که پیش از جلسه اســتیضاح ترامپ در ۱۳ فوریه در سنا، 
سناتور گراهام روند استیضاح ترامپ را به دلیل به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری وی مغایر 

با قانون اساسی آمریکا خواند.

درگیری لفظی »نتانیاهو« و »گانتس«
منابع رسانه ای عبری از دعوای مجدد نخست وزیر و وزیر جنگ دولت رژیم صهیونیستی در جلسه 
کابینه این رژیم درباره تمدید قرنطینه خبر دادند.روزنامه عبری زبان »یسرائیل هیوم« نوشت که در 
جریان نشست کابینه رژیم صهیونیستی تنش و و دعوای شدیدی بین بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی و بنی گانتس، وزیر جنگ این رژیم شکل گرفت و دو طرف به شکل غیر منتظره ای 
این نشست را ترک کردند.طبق نوشته این روزنامه، دعوای نتانیاهو و گانتس بر سر تمدید قرنطینه 
و پیامدهای آن بود و نتانیاهو پیش از خروج از جلسه به شدت از وزیر جنگ دولت خود انتقاد کرد.
گانتس نیز به نتانیاهو گفت: به تو اجازه نخواهم داد و به حفاظت از جان شهروندان ادامه می دهم.

روسیه 12 موشک فضاپیما پرتاب می کند
سازمان فضایی روسیه )روس کوسموس( اعالم کرد که در سال ۲۰۲۱ میالدی ۱۲ موشک فضایی 
ســایوز ۲ از پایگاه فضایی بایکانور پرتاب خواهد کرد.روسالن محمدجانف، رییس مرکز استفاده 
از زیرساخت های فضایی روســیه اعالم کرد: این موشک ها برای اهداف دولتی )پرتاب ماهواره 
های دولتی( و نیز اجرای قراردادهای تجاری غیردولتی پرتاب خواهند شد.روســیه از امکانات 
فضایی خود برای اهداف مختلف اســتفاده می کند و  خدمات فضایی شــامل پرتاب ماهواره به 
کشورهای دیگر ارائه می دهد. گزارش دیگری از ســایت اینترنتی سازمان فضایی روس، حاکی 
است که فضاپیمای باری روســیه حامل ۲.۵ تن محموله برای ایســتگاه فضایی بین المللی به 

فضا پرتاب شد.  

حماس از »اردوغان« درخواست مداخله کرد
رییس دفتر سیاســی حماس خواستار بهره گیری ترکیه از مناســبات سیاسی خود برای اعمال 
فشار بر رژیم صهیونیستی در خصوص برگزاری انتخابات در فلسطین شد.به نقل از شبکه آرتی، 
رییس دفتر سیاسی حماس از رییس جمهور ترکیه خواست برای برگزاری انتخابات در قدس بر 
رژیم صهیونیستی فشار آورد.اســماعیل هنیه در نامه ای خطاب به رجب طیب اردوغان، وی را در 
جریان نتایج مذاکرات قاهره میان گروه های فلسطینی قرار داد. وی در این پیام تصمیم حماس 
برای حرکت به جلو در مسیر آشتی را با برگزاری انتخابات عمومی در سه مرحله قانونی، ریاست 
جمهوری و شورای ملی فلســطین تایید کرد.رییس دفتر سیاسی حماس اعالم کرد نقش مورد 
انتظار از ترکیه در این انتخابات اطمینــان از برگزاری آن ها در تاریخ معین طبق فرمان ریاســت 

جمهوری و اطمینان از سالمت و آزادی آن ها در کرانه باختری و نوار غزه است. 

بررسی FATF در مراحل پایانی است؛ اما همچنان سرنوشت روشنی برای آن متصور نیست

»FATF «هزار توی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعالم  علیرضا کریمیان
کردکه بررسی موضوع FATF در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، مراحل پایانی را طی می کند و به احتمال 
قوی تا پایان سال، نتیجه بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام را اعالم می کنیم.این صحبت ها در حالی مطرح شده 
که تا کنون در چندین نوبت وعده پایان بررســی این لوایح داده شده؛ 
اما ظاهرا مجمع نمی تواند یــا نمی خواهد نتیجه اجمــاع خود را به 
صورت آشکار بیان کند. برخی معتقدند این عدم اطالع رسانی شفاف 
به دلیل فشارهای دولت برای مسکوت گذاشتن مخالفت نظام به این 
لوایح به دلیل فشارهای بین المللی است و عده ای دیگر معتقدند این 
اعضای خود مجمع هســتند که هنوز در مورد تصویب یــا رد لوایح به 

جمع بندی نرسیده اند.
 این وضعیت در حالی اســت که پیش از این گفته می شــد لوایح به 
دلیل انتظار دولت در مورد واکنش های مثبت دولت آمریکا نسبت به 
برجام مسکوت مانده؛ اما با به بن بست رسیدن برجام در دولت فعلی 
  FATF با شــرایط پیش آمده باید منتظر نتایج نهایــی تصویب یا رد
باشیم. در همین زمینه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 

نظام گفت: »موضوع FATF که بنا به دســتور مقــام معظم رهبری 
تمدید مهلت شــد، آخرین بررســی هایش  کم کم به پایان می رسد، 
سواالت از نوع کارشناسی که اعضای مجمع داشته اند هم باید از طریق 
پژوهشگران کامل می شد.قبال کار شده بود ولی کامل نبود، هم از سوی 
مقامات دولتی و هم نمایندگان محترم مجلس جدید، که در حقیقت 
آنها این اختالف را برای ما فرســتاده اند، باید بررسی می شد و تقریبا 
می توانم بگویم که در این روزهای آخر، بررسی ها تکمیل می شود و 

به پایان می رسد«.
وی افزود: »اسفندماه فرصت خوبی است که ما در کمیسیون مشترک 
مجمع، که از ترکیب اعضای سه کمیســیون تشکیل شده این بررسی 
ها را به شور بگذاریم و پیشــنهاد نهایی را تهیه کنیم تا در صحن مجمع 
مطرح شود. احتمال قوی می دهم که تا پایان امسال، بتوانیم نتیجه 
را اعالم کنیم«.رضایی تصریح کرد: »نمــی توانیم پیش بینی کنیم که 
سرانجام بررسی ها چه می شــود. آقای دکتر روحانی پیشنهاد دادند 
شرطی اضافه شــود که ما اطالعات مربوط به دور زدن تحریم ها را به 
طرف مقابل ندهیم و این باید بررسی شود که آیا این شرط امکان پذیر 
است که ما همه اطالعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم؛ اما 

اطالعات مربوط به دور زدن تحریم ها را می توانیم در اختیارشان قرار 
ندهیم یا نه؟«  پیش از این نیز یک عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام گفته بود: دســت دولت برای توجیه اعضای مجمع تشــخیص 
 FATF مصلحت نظام جهت تصویب پیوستن به لوایح باقی مانده از

خیلی پر نیست.
 مرتضی نبوی درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح FATF در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام ادامه داد: با ایــن اطالعاتی که دولت داده 
اســت، روند بررســی خیلی در مجمع تشــخیص مصلحت تغییری 

نکرده است.
 نبوی با اشاره به اینکه در دوره قبلی تعادلی میان استدالل های اعضای 
مجمع و پاسخ های دولت درباره دو الیحه پالرمو و CFT برقرار نبود، 
گفت: یعنی کفه به این ســمت بود که ضرر پیوستن به FATF بیشتر 
از نپیوستن به آن اســت و هنوز هم ســنگینی کفه در مجمع تغییری 
نکرده است. به نظر می رســد نه مخالفان و نه موافقان تصویب یا رد 
لوایح نمی توانند یکدیگر را قانع ســازند و در این شــرایط هر دو گروه 
 ترجیح می دهند گزینه در دست بررسی را برای سرنوشت این مصوبه

 رسانه ای کنند.

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی 
اعالم کرد که مالحظات و نگرانی های ایران در زمینه 
اصل محرمانگی رسما طی نامه ای به اطالع آژانس 
رسید. کاظم غریب آبادی با اشاره به این که حفاظت 
از اطالعات محرمانه در مباحــث مربوط به مقررات 
داخلی آژانس، از مدت ها قبل به عنوان یک مسئله 
اساسی مطرح بوده است، گفت: با این وجود، به رغم 
مقررات هنجاری موجود، نشــت یا دسترسی غیر 
مجاز به اطالعات محرمانه آژانس در دو دهه گذشته، 
چالشی اساســی در روابط میان آژانس و جمهوری 

اسالمی ایران بوده است.
وی تاکید کرد: طــی دو دهه گذشــته، نگرانی های 
ایران در مورد عدم اجرای مناسب تعهدات مربوط به 

محرمانگی، به طور مکرر یادآوری شده که هنوز به طور 
مناسبی مورد رسیدگی واقع نشده اند. نشت اطالعات 
به رسانه ها عموما از سوی کشــورها انجام می شود 
اما بدون  شک، آژانس مســئول حفظ و حراست از 
اطالعات محرمانه است و باید سیاست ها، طرح ها 
و فرآیندهای الزم را برای رفــع نگرانی ها وضع یا در 
وضعیت موجود تجدید نظر کند.غریب آبادی افزود: 
به دلیل دامنه وســیع فعالیت های هسته ای ایران 
در حوزه های مختلف و فعالیت های راستی آزمایی 
گســترده آژانس در ایران و همچنیــن گزارش های 
تفصیلی تهیه شــده توســط آژانس در مورد نتایج 
فعالیت های راستی آزمایی، افشای اطالعات محرمانه 
پادمانی خســارت های تجاری، فناوری و صنعتی 

به بار مــی آورد و تهدیدات امنیتی را برای کشــور به 
همراه خواهد داشت.نماینده دائم ایران درخصوص 
محتوای نامه ایران به آژانس گفــت: در این نامه با 
احصای مسئولیت های حقوقی آژانس برای حفاظت 
از اطالعات محرمانه بر طبق اسناد مختلف،زمینه های 
نگرانی ایران شامل درج اطالعات تفصیلی و جزئی 
غیر ضروری در گزارش های مدیر کل و شیوه انتشار و 
توزیع گزارش های مدیر کل از طریق وبسایت داخلی 

آژانس و... مطرح شده است.

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی: 

نگرانی های ایران درباره اصل محرمانگی به اطالع آژانس رسید

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات سخنگوی هیئت رییسه مجلس در خصوص سفر قالیباف به مسکو با رد این اظهارات و با اشاره به اظهارات دستیار 
مجلس در این خصوص گفت: وزارت خارجه و خود آقای قالیباف می دانند وزارت امور خارجه در چه ابعاد و سطحی و با چه تالشی برای این سفر هماهنگی داشته 
است. خوب نیست از تریبون سخنگویی ریاست مجلس حرفی زده بشود که درست نیست. اگر مصالح ملی اجازه نمی دهد وزارت خارجه بیش از این ورود کند 
به این معنا نیست ادعاهای پراکنده مطرح شده درست است. اگر دوستان اصرار دارند مباحث در فضای عمومی گفته شود می توان در صحن بیان کرد.سفر خوبی 
بود و پیام رهبر انقالب به جایی که می باید رفته و ان شاءا...برکات و اثرات خود را خواهد داشت.خطیب زاده، سفر آیت ا... سید ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه 
را جزو سفرهای موفق خارجی برشمرد و گفت: ایشان در چهار حوزه پیگیری روابط را داشتند؛ پیگیری شهادت سردار سلیمانی، مراودات سیاسی، مسائل قضایی 
و کنسولی و مالقات ها در بهترین شرایط برگزار شد و یکی از موفق ترین سفرهایی بود که انجام شده است. وی درباره بیانیه اخیر سه کشور اروپایی در برجام عنوان 
کرد: سه کشور اروپایی راه ساده تری را دارند که به همه تنش ها پایان دهند. به تعهدات برجامی برگردند و این راه ساده تر است. برجام در شرایط حساسی است 

و این گونه تنش آفرینی ها به برجام کمکی نمی کند.

نقل قول روزواکنش وزارت خارجه به اظهارات سخنگوی هیئت رییسه مجلس 

وز عکس ر

تظاهرات ضد دولتی 
در پایتخت هائیتی

تظاهرات مخالفان و ســازمان های 
حقوق بشری در شهر »پورتو پرنس« 
پایتخــت هائیتــی در اعتــراض به 
سیاســت های رییــس جمهور این 

کشور برگزار شد.

الیحه بودجه به مجلس بازگشت
معاون پارلمانــی رییس جمهــوری گفت: دولت براســاس اصالحات مدنظر مجلس شــورای 
اسالمی، اصالحات الیحه را نهایی  و آن را تقدیم مجلس کرد. حسینعلی امیری  ادامه داد: از جهت 
آیین نامه ای اختالف نظر حقوقی میان دولت و مجلس  وجود داشت که دولت در نامه رسمی نظر 
خود را به مجلس شــورای اســالمی اعالم کرد؛اما از آنجایی که به هر حال کشور نباید سال آینده 
خدای ناکرده فاقد قانون بودجه باشــد و بودجه مهم ترین سند مالی ســال آینده کشور است، 
رییس جمهور توصیه کرد با اعالم مواضع حقوقی دولت، با نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 

همراهی و همدلی شود تا به یک فصل مشترک درباره الیحه و قانون بودجه ۱۴۰۰ برسیم.

 رزمایش کمربند امنیت دریایی ایران و روسیه
 برگزار می شود

رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ایران و روسیه امروز در شمال اقیانوس هند آغاز می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ارتش، رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ایران و روســیه با 
حضور یگان های ســطحی و پروازی نیروی دریایی ایران و روســیه از  امروز در شمال اقیانوس 

هند آغاز می شود.
دریادار دوم غالمرضا طحانی سخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ایران و روسیه گفت: 
در این رزمایش عالوه بر یگان های ســطحی و پروازی نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران، یگان های شناور روسیه متشکل از ناوشکن Stoiky، ناو 
لجســتیکی KoLa و یک  فروند بالگرد حضور دارند.وی افزود: رزمایش مرکب کمربند امنیت 
دریایی ایران و روسیه ۲۰۲۱ با شعار  »همکاری جمعی در دریا برای امنیت تجارت دریایی« و در 

منطقه ای به وسعت ۱۷ هزار کیلومتر، با پیام صلح و دوستی برگزار می شود.

وضعیت بررسی طرح استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس
نماینده تهران در مجلس آخرین وضعیت بررســی طرح اســتیضاح وزیــر اقتصاد در مجلس را 
تشریح کرد.احمد نادری درباره آخرین وضعیت بررسی طرح استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی 
در قوه مقننه، گفت: این طرح با ۱۰۲ امضا تقدیم هیئت رییسه مجلس شده است.وی با بیان اینکه 
هیئت رییسه مجلس تاکنون این طرح را اعالم وصول و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی 
مجلس ارجاع نداده اســت، ادامه داد: این اقدام هیئت رییســه مجلس نص صریح آیین نامه 
داخلی مجلس  است، البته در حال رایزنی با هیئت رییسه هستیم تا این طرح به جریان بیفتد. 
نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه نمایندگان اصرار دارند که این طرح به کمیســیون مربوطه 
ارجاع شود، اظهار داشت: نمایندگان فرصت هایی به وزیر اقتصاد برای اصالح امور داده بودند؛ اما 
با راهی که آقای دژپسند در پیش گرفته است به نظر می رسد برای اصالح برخی اقدامات از سوی 

وزارت امور اقتصاد و دارایی عزمی وجود ندارد.

هم فکری و همکاری انگلیس با آمریکا درباره ایران
نخســت وزیر انگلیس در گفت و گویی به هم فکری و همکاری کشورش با آمریکا درباره مسائل 
مختلفی از جمله ایران خبر داد.به گزارش شبکه ســی. بی. اس، بوریس جانسون نخست وزیر 
انگلیس در گفت وگویی با این شــبکه با اشاره به همکاری کشــورش با دولت جو بایدن، رییس 
جمهور آمریکا در زمینه های مختلف گفت: در هفته های اخیر،  تحوالت مهمی در نگرش آمریکا 
و انگلیس به ویژه در زمینه مسائلی از جمله تغییرات آب  و هوایی،  ناتو، ایران و مهم تر از همه در 
زمینه روش هایی که آمریکا و انگلیس با یکدیگر در زمینه چالش های محیط زیســتی که پیش 

روی سیاره ما قرار داد همکاری خواهند کرد، به وجود آمده است. 

کافه سیاست

معاون سیاسی وزارت کشور: 

تضعیف ریاست جمهوری 
منجر به کاهش مشارکت 

می شود
معاون سیاسی وزارت کشــور، تضعیف نهاد 
ریاست جمهوری را منجر به کاهش مشارکت 
در انتخابات عنوان کرد و گفت: شورای تامین 
استان اصفهان پیگیر شناسایی عوامل توهین 
کننده به رییس جمهــوری در راهپیمایی ۲۲ 
بهمن اســت.»جمال عرف« درباره واکنش 
وزارت کشور به عنوان مسئول شورای امنیت 
کشــور به توهین برخــی موتورســواران به 
رییس جمهوری در راهپیمایی بیست و دوم 
بهمن در اصفهان گفت: وزیر کشور پس از این 
اتفاق سریعا به موضوع ورود کرد و من به همراه 
معاونت امنیتی مسئول پیگیری این قضیه 
شدیم.معاون سیاســی وزارت کشور اضافه 
کــرد: بالفاصله با اســتاندار اصفهان صحبت 
کردم و او اعالم کرد که به اعضای شورای تامین 
مانند اطالعات، دادگســتری، ناجا و ســپاه 
استان اصفهان موضوع را اطالع داده است تا 
عوامل شناسایی شوند.عرف افزود: این افراد 
براساس جرم مشهود صورت گرفته به دستگاه 
قضایی معرفی می شــوند و دستگاه قضایی 
هم طبیعتا باید موضوع را پیگیری کند.عرف 
ادامه داد: وقتی به رییس جمهوری قانونی و 
مستقر کشور توهین می کنیم در چشم مردم 
این موضوع در همین حد متوقف نمی شــود 
بلکه آن نهاد یعنی ریاست جمهوری ضعیف 
می شــود. تضعیف نهاد ریاســت جمهوری، 
تضعیف مشارکت را به همراه خواهد داشت.

معاون وزارت کشــور افزود: قبل از  انتخابات 
مجلــس یازدهــم، حمالت گســترده ای به 
مجلس می شد و مردم گفتند وقتی مجلس 
این است که می گویند، چرا رای بدهیم؟ یکی 
از دالیل کاهش مشارکت مردم در انتخابات 
مجلس یازدهم، ضعیف کردن این نهاد بود و 
فردا درباره انتخابات ریاست جمهوری همین 
داستان تکرار خواهد شد.عرف افزود: کسی 
با نقد و بررسی مشکلی ندارد. اما در مواردی 
از نقد عبور کرده ایــم و وارد عرصه تخریب و 

تخطئه شده ایم.

تا کنون در چندین نوبت وعده پایان بررسی این لوایح داده 
شده؛ اما ظاهرا مجمع نمی تواند یا نمی خواهد نتیجه اجماع 
خود را به صورت آشکار بیان کند. برخی معتقدند این عدم 
اطالع رسانی شفاف به دلیل فشارهای دولت برای مسکوت 
 گذاشتن مخالفت نظام به این لوایح به دلیل فشارهای

 بین المللی است

بین الملل
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دبیر انجمن صنفی کشتارگاه های طیور استان:

قیمت مصوب مرغ با هزینه ها همخوانی ندارد
دبیر انجمن صنفی کشتارگاه های طیور استان اصفهان اظهار کرد: از لحاظ آماری وضع مرغ در استان 
جایگاه مناســبی دارد؛ باتوجه به بهبود مختصر وضــع کرونا، تقاضا افزایش پیــدا کرده و قیمت در 
مرغداری ها به ۱۸ تا ۱۹ هزارتومان می رسد.محمدرضا رستمیان ادامه داد: حدود ۳۰ درصد مرغ ضایعات 
است، بنابراین قیمت فروش مناسب نیست؛ اصرار هم می شود که قیمت مصوب رعایت شود به همین 
دلیل کشتار به مقدار زیادی کاهش یافته اســت و نزدیک به ۶ میلیون مرغ آماده کشتار داریم.دبیر 
انجمن صنفی کشتارگاه های طیور استان اصفهان بازارسیاه را از عوامل نوسان قیمت و گرانی مرغ در بازار 
عنوان کرد و گفت: مرغدار ناچار است بخشی از نیاز ذرت و سویا را از بازارسیاه تامین کند، سویا نزدیک به 
۱۰ هزارتومان است که البته این مبلغ درماه های گذشته تا ۱۷ هزارتومان نیز رسید و این درحالی است 
که مبلغ دولتی آن کمتر از ۳ هزارتومان است.رستمیان با بیان اینکه در کشتارگاه ها باال یا پایین بودن 
قیمت تفاوتی نمی کند ، گفت: مرغ درهر قیمتی به ما برسد موظیفم در یک فرمول قرار دهیم و درحال 

حاضر فرمول مرغ کشتار با قیمت مصوب همخوانی ندارد و ما مجبوریم کشتار را به حداقل برسانیم.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

واردات موز و انبه در ازای صادرات سیب درختی
یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: دولت هم اکنون صادرات سیب درختی را مشروط بر 
واردات موز کرده اســت که یک کار مثبت اســت تا صرفا وارد کننده برخی محصوالت نباشیم.اصغر 
سلیمی در خصوص گران شدن قیمت موز و خیار به شکل بی سابقه، اظهار کرد: موز میوه ای وارداتی 
است و واردات آن با ارزی که در بازار وجود دارد انجام می شود که طبیعتا قیمت موز هم باالتر می رود 
و باید کاری کنیم تا افرادی که وارد کننده میوه هســتند به افراد خاص یا شرکت های خاصی وابسته 
نباشند. باید رقابت به گونه ای باشد تا میوه را در حد نیاز مردم وارد کنند.وی افزود: بنابراین باید رقابت 
میان واردکنندگان موز وجود داشته باشد. واردات این میوه نباید در اختیار فرد یا گروه محدودی باشد.

نماینده مردم ســمیرم در مجلس درباره افزایش قیمت خیار، گفت: با توجه به اینکه فصل زمستان 
است و خیار صیفی جات نداریم، بیشتر این محصول در گلخانه ها پرورش پیدا می کند و تولید گلخانه ها 
محدود است و محصوالت گلخانه ها داران دچار سرمازدگی هم می شود، منتهی رسیدن قیمت خیار به 

کیلویی ۲۰ هزار تومان طبیعی نیست که باید با نظارت بیشتر، قیمت خیار را کنترل کنیم.

رییس انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی:

قیمت بلیت قطار افزایش نیافته است
در پی انتقاد نمایندگان مجلس به افزایش یافتن قیمت بلیت قطار، رییس انجمن صنفی شرکت های 
حمل ونقل ریلی اعالم کرد: قیمت بلیت قطار افزایش پیدا نکرده اســت و تنها ۲۵ درصد از قیمت بلیت 
صندلی های خالی را از مسافران دریافت می کنیم.محمد رجبی اظهار کرد: قیمت بلیت قطار افزایش پیدا 
نکرده است و پیش از این چنین قانونی وجود داشت که اگر مسافری صندلی خالی را کنارش بخواهد باید 
صد درصد پول بلیت آن را پرداخت کند. در شرایط کنونی شیوع ویروس کرونا دولت از حوزه ریلی خواست 
تا قانون ۵۰ درصد را برای پذیرش مسافر در کوپه ها اجرا کنند و در این راستا با توجه به اینکه دولت هیچ 
حمایتی از ما نکرد، درخواست دادیم تا مسافران ۵۰ درصد بلیت صندلی های خالی را پرداخت کنند.وی 
افزود: پس از پیگیری های فراوان مصوب شد تا مردم تنها ۲۵ درصد از این هزینه را پرداخت کنند که البته 
تنها مسافرانی این هزینه های اضافه برای شان اعمال می شود که در کوپه هایی با صندلی خالی هستند؛ 
اما خانواده هایی که با هم سفر می کنند می توانند کوپه هایی به اندازه تعداد خودشان تهیه کنند تا مشمول 
این قانون نشوند. رجبی تصریح کرد: شیوع ویروس کرونا، افزایش نرخ ارز و تورم، هزینه های عملیاتی 
شرکت های حمل و نقل ریلی را چند برابر افزایش داده  در حالی که دولت هیچ گونه منابعی برای جبران 

این هزینه ها به شرکت های ریلی در نظر نگرفته است.

تخلفات سنگین فروشگاه های زنجیره ای اصفهان در سازمان تعزیرات در سایه تخفیفات هر روزه؛

چشم بندی زنجیره ای ها!

همزمان با رشد و گسترش فروشگاه های  مرضیه محب رسول
زنجیره ای سوپرمارکتی که در همه جای 
دنیا راهی برای رساندن ارزان تر و ســریع تر کاال به دست مشتریان 
است، پدیده تقلب و گران فروشی هم به سرعت در این فروشگاه ها 
در حال گسترش است. هر چند این مسئله تازگی ندارد و چند سالی 
اســت که نســبت به این عمل در این فروشگا ها از ســوی عده ای 
هشدارهایی داده شده؛ اما ظاهرا این موضوع طی ماه های اخیر شدت 
بیشتری پیدا کرده است. فروشگاه هایی که حاال در هر خیابان و محله 
ای یافت می شود و اغلب با بستن قرار داد با نهادها و ارگان ها اقدام 
به ارائه بن تخفیف و خرید به کارمندان و کارگران می کنند. اقدامی که 
موجب می شود عده ای از اقشار حقوق بگیر،  چاره ای به جز خرید از 
این فروشــگا ها نداشــته باشــند. کنــد و کاو در روش فروش این 
فروشگاه ها وقتی جدی شد که آنها تقریبا در همه دوره سال اقدام به 
ارائه تخفیفات گســترده کردند. پس از افشا شــدن شگرد تبانی این 
زنجیره ها با تولید کنندگان برای قیمت اجناس حاال مشخص شده که 

در وزن، نــوع و کیفیت برخــی از کاال هم کم فروشــی هایی صورت 
می گیرد. از ســوی دیگر زنجیره توزیــع قوی و مافیــای خرید این 
شرکت ها موجب می شود تا اغلب قفسه های آنها پر از اجناسی باشد 
که گاهی در بازار به سختی یافت می شــود. روغن، رب و ماکارونی و 
حتی مــرغ از نمونه هایی هســتند که طی ماه های اخیــر اگر چه در 
مقاطعی در بازار با کمبود مواجه بود؛ اما در این فروشــگاه ها به وفور 
یافت می شد این در حالی اســت که کم فروشی همین اجناس زیر 
سایه کمبود آنها برای بسیاری از مشریان اغلب نادیده باقی می ماند. 
این شبهات در حالی هر روز بیشتر می شود که  رییس اتحادیه کشوری 
فروشگاه های زنجیره ای پیش از این گفته بود: گران فروشی در سطح 
عرضه فروشــگاه های زنجیره ای را قبول نداریم و این موضوع صحت 
ندارد.امیرخسرو فخریان، افزود: در چند ماه گذشته، برخی از کاالها 
تا ۵ بــار افزایش قیمت داشــتند و بــه همین دلیل فروشــگاه های 
زنجیــره ای مرتــب در حــال تغییــر قیمت هــا هســتند.وی گفت: 
فروشگاه های زنجیره ای، همه قیمت هایی که جدید هستند را با یک 

ماه تاخیر  روی کاالها درج می کننــد و در این مدت، فروش با همان 
قیمت های قبلی است. این سخنان در حالی مطرح شده که بر اساس 
اعالم معاون بازرسی ســازمان صمت اصفهان، تنها طی دو ماه اخیر 
بیش از ۱۱۲میلیــون و ۵۰۰ هزار تومــان تخلف این فروشــگاه ها به 
تعزیرات گزارش شــده اســت.اکبر عادل مرام در این رابطه گفته:  در 
بحث فروشــگاه های زنجیره ای بعضا شــاهد تخلفاتی هستیم؛ اما 
واحدهای تولیدی در نرخ گذاری محصول موظف هســتند براساس 
دستورالعمل هیئت تعیین و تصویب قیمت ها و براساس قیمت تمام 
شده و در نظرگرفتن سود پخش و سود خرده فروش قیمت مصوب 
مصرف کننده را مشخص و روی محصول قید کنند تا قیمت مشخص 
شود.بعضا طی بررسی های که در فروشــگاه های زنجیره ای انجام 
شده متوجه شده ایم غیر از تبانی واحد های تولیدی و فروشگاه های 
زنجیره ای، در خود فروشگاه ها نیز نسبت به رعایت ضوابط و مصوبات 
کوتاهی کرده اند، در نظارت ها بررسی کرده و درصورت مشاهده تخلف 
برخورد ها انجام می گیرد. در این راستا طی ماه های اخیر یعنی آبان، 
آذر و دی ماه شــاهد ۲۹ فقره پرونده تخلف از ســوی فروشگاه های 
زنجیره ای بوده ایم که همگی به تعزیرات حکومتی ارســال شــده و 
ارزش ریالی پرونده ها در حدود ۱۱۲میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان بوده 

است. 
پیش از این مدیر مالی و اداری فروشــگاه رفاه شعبه امام علی)ع( 
اصفهان در پاســخ به شــایعات مطرح شــده در مورد قیمت گذاری 
اجناس این فروشــگاه هــا گفته بــود: قیمت مصرف کننــده برای 
هر کاالیی، دســت تولیدکننده اســت و بر اســاس هزینه تولید کاال، 
قیمت ها مشــخص و با تاییدیــه نهادهای نظارتی درج می شــود و 
تعیین نرخ، کاری خودسرانه نیست و درج هرگونه قیمت خودسرانه، 
جریمه ســنگینی از ســوی نهادهای نظارتــی دارد. بهروز شــکری 
افــزود: بنابرایــن هیــچ تولیدکننــده ای چنیــن کاری نمی کند که 
تخفیف غیرواقعی بدهــد، قیمت های مصرف کننــده واجد تاییدیه 
 وزارت صمت و تعزیرات اســت و ناظــران آنها نیز بر تمــام قیمت ها 

مشرف هستند.
اینکه تخلفات فروشــگاه هــای زنجیــره ای دقیقا از چــه نوع بوده 
مشخص نشده است؛ اما ظاهرا آنگونه که ادعا می شود فروشگاه های 
زنجیره ای چندان هم در خدمت مشتریان و ارائه ارزان کاالها نیستند. 
شــاید بتوان ترفندهای فروش ایــن مغازه ها را نوعی چشــم بندی 
دانست؛ کاری که کم فروشی و گران فروشی را با رنگ و لعاب جذاب 

تخفیف ها به خورد مشتری ها می دهد.

رییس سازمان تعاون روســتایی استان اصفهان 
گفت: فرآیند بعــد از تولید در حوزه کشــاورزی و 
دامپروری به نسبت مراحل تولید کمتر مورد توجه 
بوده است.محســن حاج عابدی با اشاره به نظام 
تولید در حوزه های مختلف که روند روبه رشد کمی 
و کیفی را داشته است، افزود: این میزان توجه در 
فرآیندهای پس از تولید و عرضه مورد برنامه ریزی 
قــرار نگرفته و این غفلت به ســودآوری، تجارت و 
منفعت تولیدکننده صدمه زده اســت.وی، فاصله 

بین تولید و مصرف را موجــب افزایش هزینه ها 
بیان  کرد و اظهارداشــت: تنها منتفــع این کمبود، 
واسطه ها هستند چراکه این افزایش هزینه به نفع  
بخش تولید نبوده و عموم مردم ملزم به پرداخت 
آن هستند و درصورت تدبیر و برنامه ریزی در این 
امر عالوه بر کاهش هزینه ها، به سود  بخش تولید 

خواهد بود.
وی ادامه داد: بخش زیادی از مواد مصرفی کشور 
در روســتاها تولید و در شــهرها مصرف می شود، 
بنابراین ایجاد زمینه برای رقابت در بازارها و عرضه 
مستقیم از طریق تعامل بین بخشی و فعال سازی 
تشــکل های اقتصادی مانند اتحادیه ها و شرکت 
تعاونــی ها فراهم شــود.رییس ســازمان تعاون 
روستایی استان اصفهان اضافه  کرد: تشکیل شبکه 

تعاملی و زنجیره ای در عرضه محصوالت کشاورزی 
و دامی، زمینه کاهش واسطه ها و کنترل قیمت را 
فراهم کرده و منفعــت آن به مردم و تولیدکنندگان 
خواهد رســید.وی با بیان اینکه در ۱۲۸ فروشگاه 
زنجیره ای اســتان عرضه محصوالت کشــاورزی 
فعال شــده است، خاطرنشــان  کرد: برای اجرای 
طرح روستا بازار ۳۴ پایگاه فعال و در چهار روستای 
استان اصفهان نیز بازارهای محلی تا پایان امسال 
راه اندازی و اجرایی می شود.وی از تشکیل کمیته 
فرعی تعیین قیمت میوه و تره بار خبر داد و گفت: 
بررسی های میدانی برای تصمیم گیری بهتر قیمت 
ها انجام شــده تا اینکه فرصت ها کســب و زمینه 
حضور فعــال اتحادیه ها و تعاون های روســتایی 

فراهم شود.

کم توجهی به فرآیندهای پس از تولید در بخش روستایی

خبر روز

ایجاد گشت های مشترک بازرسی تعزیرات حکومتی کاشان 
رییس شورای تامین شهرستان کاشان از فعالیت گشت های مشترک بازرسی تعزیرات حکومتی 
برای اعمال مستقیم قانون و تنظیم بازار خبرداد.علی اکبر مرتضایی در نشست بررسی علل افزایش 
قیمت کاال ها در ســطح شهرستان در دفتر دادســتان عمومی و انقالب کاشــان اظهار داشت:این 
گشــت ها با حضور قاضی سیار تعزیرات حکومتی، صدا و سیما، بازرســین اداره صنعت و معدن، 
شهرداری، نمایندگان دادســتان و فرمانداری، نیروی انتظامی، بسیج وسپاه تشکیل می شود که 
محوریت این موضوع با اداره تعزیرات حکومتی خواهد بود.وی، بر برقراری گشــت های مشترک 
بازرسی به صورت مستمر و پیوســته را تاکید کرد و افزود: در صورت مشاهده تخلف بدون تذکر و 
در لحظه اقدام به صدور حکم قضایی و اعمال قانون متخلفین انجام خواهدشد.به گفته وی، درج 
قیمت، ارائه فاکتور خرید رسمی و صدور فاکتور فروش، مسائل بهداشتی و احتکار کاال ها از جمله 
مباحث مهم برای جلوگیری از فساد است که در گشت های بازرســی مورد بررسی قرار می گیرد.

رییس کارگروه تنظیم بازار شهرستان کاشان یادآور شد: طی مشارکت بازرسین صنعت و معدن و 
اصناف و همچنین شهرداری، کنترل و نظارت بر میدان میوه و تره بار نیز تشدید می شود و هرگونه 

ورود و خروج کاال بدون فاکتور رسمی فروش ممنوع خواهد بود.

رتبه اول خمینی شهر در نیروگاه های خورشیدی خودتامین
خمینی شهر توانست رتبه نخست استان در نصب مولد های خودتامین سامانه های خورشیدی را 
کسب کند.مدیر امور برق شهرستان خمینی شــهر گفت: با توسعه نیروگاه های خورشیدی، روزانه 
چهار و نیم مگاوات ســاعت انرژی الکتریکی از این نیروگاه ها استخراج می شود.مجید مشفقی 
با اشاره به ارائه تســهیالت ۵۰۰ میلیون ریالی بسیج ســازندگی به متقاضیان افزود: با نصب این 
نیروگاه ها، عالوه بر تامین برق مورد نیاز واحد های مسکونی و اماکن، مازاد آن به شرکت توزیع برق 
فروخته می شود و متقاضی، وجه آن را دریافت می کند.برای توسعه سامانه های خورشیدی خانگی 
دو روش متداول وجود دارد؛ مشــترک در روش »خودتامین«، سامانه خورشیدی را روی سقف 
خانه نصب و برق تولیدی را در خانه مصرف می کند.در روش »خرید تضمینی برق خورشــیدی«، 
سامانه خورشیدی، روی سقف خانه مشترک نصب می شود و برق تولیدی از طریق یک کنتور مجزا 
به صورت کامل به شبکه برق تزریق می شود و وزارت نیرو، خرید تضمینی برق را به صورت بلندمدت 
با نرخ های مشــخص و اقتصادی انجام می دهد که در این زمینه، خمینی شهر رتبه چهارم استان 

را کسب کرده است.

صدور مجوز »منابع طبیعی کویر« در آران و بیدگل
سرای نوآوری »منابع طبیعی کویر« در آران و بیدگل ایجاد می شود.فرماندار آران و بیدگل با اشاره 
به صدور مجوز ســرای نوآوری منابع طبیعی کویر در این شهرســتان گفت: این مرکز با محوریت 
نمک، ماسه بادی، اکوتوریسم و انرژی های خورشیدی ایجاد می شود.اسماعیل بایبوردی با بیان 
اینکه این مهم با هدف سوق دادن فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و مراکز عالی کشور از 
نسل اول آموزش محور به دانشگاه های نسل دوم و ســوم اجرا می شود، افزود: این سرا با حضور 
هیئت های اندیشه ورز شهرستان آران و بیدگل راه اندازی می شود.وی با اشاره به تشکیل میز توسعه 
اقتصادی شهر ها و روستاها، میز توسعه فرش ماشینی و دســتباف، میز توسعه گردشگری کویر 
و اکوتوریسم گفت: تقویت اقتصاد غیرنفتی با تشکیل ســرای نوآوری منابع طبیعی کویر محقق 
می شــود.وی ادامه داد: ۴۱ درصد دریاچه نمک ایران متعلق به آران و بیــدگل، ۲۸ درصد متعلق 
به استان قم و ۳۱ درصد باقی مانده متعلق به استان سمنان اســت. بایبوردی با اشاره به وسعت 
هزار و ۲۰۰ کیلومتری دریاچه نمک در محدوده آران و بیدگل گفت: صدور مجوز »شــهرک نمک و 
 فرآورده های نمکی ایران« موسوم به »شهرک فرآوری عناصر راهبردی« در این شهرستان در حال 

پیگیری است.

کافه اقتصاد

رییس اتاق اصناف اصفهان:اخبار

ساعت منع تردد شبانه برای خریدهای شب عید کمتر شود
رییس اتاق اصناف اصفهان پیشنهاد داد: مسئوالن با تغییر ساعت منع تردد در اسفند ماه و یا دو هفته پایانی اسفند، ساعت خریدهای مردم را سرشکن کنند و اجازه تردد 
بیشتر به آنها داده شود، تا این فاصله زمانی موجب فاصله اجتماعی بیشتر بین افراد شود.رسول جهانگیری ، درباره برخی صحبت ها مبنی بر تعطیلی دوباره اصناف و کسبه 
با تشدید گسترش ویروس کرونا در اصفهان، اظهار کرد: به طور معمول هر چه به روزهای پایانی شب عید نزدیک می شویم، میزان مراجعات مردم برای خرید افزایش می 
یابد، بنابراین باید مدت زمان محدودیت منع تردد از ۹ شب تا ۴ صبح را کاهش دهیم.وی با پیشنهاد اینکه منع تردد خودروها از ساعت ۹ شب باید به ۱۲ شب و حتی یک 
بامداد تغییر کند، گفت: با توجه به اینکه بسیاری از کارمندان تا ساعت ۳ یا ۴ بعد از ظهر سر کار هستند، با توجه به منع تردد خودروها از ساعت ۹ شب، مغازه ها نیز بیش از 
این زمان اجازه فعالیت ندارند، بنابراین خانواده ها ناچارند در یک محدوده زمانی اندک خریدهای خود را انجام دهند که در این شرایط میزان تجمع و ازدحام مردم در مراکز 
خرید و فروشگاهی بیشتر می شود.وی در خصوص برخی پیش بینی ها مبنی بر تعطیلی برخی اصناف با تشدید شیوع کرونا در اصفهان، گفت: اگرچه سالمت مردم در 

این شرایط بسیار اهمیت دارد، اما مسئوالن ستاد ملی کرونا نباید برای تعطیلی اصناف عجله کنند، چراکه مردم وضعیت اقتصادی خوبی ندارند.

شروع خرید های 
شب عید در سایه 

کرونا
عادی انــگاری مــردم و عدم 
رعایت اصول بهداشتی به ویژه 
با نزدیک شــدن بــه روزهای 
پایان ســال و آغاز خریدهای 
شب عید در ســطح بازار خطر 
جدی اوج گیــری موج چهارم 
 شــیوع ویــروس کرونــا را 

در پی دارد.

وز عکس ر

عکس: ایرنا

نماینده مردم شهرضا در مجلس:

بودجه 1400 بر اساس 
جنگ اقتصادی نوشته 

نشده است
نماینــده مــردم شــهرضا و دهاقان در 
مجلس شورای اســالمی گفت: از سوی 
دولت بودجه خوبی نوشته نشد و بودجه 
بر اســاس شــرایط جنــگ اقتصادی و 
تحریم تدوین نشد.ســمیه محمودی با 
بیان این که مردم پشــتوانه این انقالب 
هستند و اگر مردم ناراضی باشند ناشی 
از عملکرد مسئوالن است، اظهار داشت: 
در حال حاضر فضا، فضــای انتخابات و 
تغییر اســت و نباید این فضا سبب شود 
وحدت مســئوالن از بیــن برود.نماینده 
مــردم شــهرضا و دهاقــان در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه سال آینده 
سال انتخابات اســت و نباید مانند سایر 
کشــورها بد اخالقی وجود داشته باشد، 
بیان کرد: برای رســیدن به کرســی نباید 
تمام پل های پشت ســر را خراب کنیم، 
هدف ما مــردم هســتند. وی افزود: از 
ســوی دولت بودجه خوبی نوشته نشد و 
بودجه بر اساس شرایط جنگ اقتصادی 
و تحریم تدوین نشــد و کمیسیون تلفیق 
مجلس نیز نگاه فنی به بودجه نداشــته 
است و نگاه آن به بودجه سیاسی بوده و 
سبب شــد کلیات بودجه در صحن علنی 
مجلس رای نیاورد.نماینده مردم شهرضا 
و دهاقان در مجلس شــورای اســالمی 
با اشــاره به اینکه طرح دو فوریتی برای 
بودجه نوشته شــد اما رای نیاورد و یک 
فوریت آن تصویب شــد، بیان کرد: باید 
تغییراتی را برای بررســی بودجه داشته  
باشیم، شــنیده می شــود که بودجه به 
صــورت ســه دوازدهم شــود کــه آن را 
صالح نمی دانیم و باید از ســوی دولت و 
کمیسیون تلفیق اصالح شــود و آن را به 
صورت کامل مصوب کنیم، چون مسائل 
و مشــکالتی را در شــرایط فعلی ایجاد 
می کنــد و همه کارهــای عمرانی تعطیل 

می شود.
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حادثه تروریستی خاش – زاهدان به روایت یک بازمانده؛

تروریست ها جرات رو در رو شدن با غیور مردان لشکر 14 امام حسین )ع( را نداشتند

 سمیه مصور ماموریــت مرزبانی 
شان تمام شده بود و 
آنها خرسند از انجام وظیفه، عزم شهر و دیار کرده بودند. 
بعد از غروب آفتاب چهارشنبه 24 بهمن، پس از 18 روز 
ماموریت، لبــاس های رزم و پالک هایشــان را در 
آخرین پاسگاهی که تلفن های همراه شان در آن آنتن 
می داد در آورده و به خانواده هایشان خبر دادند که 
صبح به خانه می رســند اما... »محمود دهقان« از 
بازماندگان حادثه تروریستی خاش – زاهدان است. 
با حزن و اندوه خاصی از آن روز که از قافله شــهدا جا 
ماند، می گوید. روزی که 27 تن از رزمندگان لشکر 
امام حسین )ع( در راه دفاع از امنیت این مرز وبوم 
آســمانی شــدند. جانباز حادثه تروریستی خاش- 
زاهدان که در سال 1377 به استخدام سپاه پاسداران 
در آمده، در گفت و گو با »زاینده رود« روایتگر حادثه 
ای می شــود که 24 بهمن 97 را به روزی تلخ برای 
اصفهانی ها تبدیل کرد. حادثه ای که دهقان معتقد 
است ترس گروهک های تروریســتی از رشادت و 
شجاعت رزمندگان ایرانی را نشان می دهد، گروهک 
هایی که جرأت رو در رو شدن با غیور مردان لشکر 14 
امام حسین علیه السالم را نداشــتند و با نامردی و 
 ناجوانمــردی حملــه کردنــد. بــا ایــن روایت 

همراه شوید.
  از حضور لشکر امام حسین)ع( در مناطق جنوب 

شرق بگویید؟
گروهک های متعددی در مناطق جنوب شرقی ایران 
اسالمی فعالیت داشتند که موجب آزار و اذیت مردم 
منطقه شــده بودند و  با حمله به پایگاه های نظامی 
قصد برهــم زدن نظم و امنیت منطقه سیســتان و 
بلوچستان را داشــتند، از این رو رزمندگان لشکر 14 
امام حســین )ع( با هدف تامین امنیت، مامور به 

حضور در این مناطق شدند.
  ماموریت های لشکر امام حسین)ع( در مناطق 

جنوب شرق از چه سالی شروع شد؟
 ماموریت های لشکر از ســال 95-96 شروع شد. 
در کنار مرزبانی و حفظ وحراست از مرزها در منطقه 
ســراوان و ســیرکان، بحث محرومیت زدایی از آن 
مناطق، کمک به مردم و برطرف کردن مشکالت آنها 
هم در دستور کار قرار داشت. رزمندگان در آن مناطق 
اقدام به ساخت خانه و مدرسه می کردند و حتی بحث 

آموزش فرزندان آن مناطق را برعهده گرفته بودند.
  این ماموریت ها چند روز طول می کشید؟

 هربار که به منطقه اعزام می شدیم، هفده تا هجده 
روز طول می کشید.

   از ماموریت آخرتان بگویید، چه زمانی پایان یافت 
و کی سوار اتوبوس شدید؟

هشتم یا نهم بهمن ماه بود که به منطقه اعزام شدیم. 
برای ایام دهه فجر و راهپیمایی بیســت و دو بهمن 
ماه در آنجا بودیم و برنامه داشتیم. خبر هم داشتیم 
که اعالم کرده بودند  بیست و دو بهمن 97 را در ایران 
خونین می کنند؛ اما خدا را شکر با مجاهدت رزمندگان 

خللی در امنیت مرزها در آن ایام ایجاد نشد و گروهک 
های تروریستی نتوانستند به اهداف شوم شان دست 
یابند. روز بیست و چهارم برای برگشتن آمده شدیم. 
نیروهای جایگزین آمده بودند و ما قرار بود منطقه را 
تحویل آنها بدهیم و برگردیــم. ظاهرا گروهک های 
تروریســتی در جاده منتظر نیروهای لشکر 14 امام 
حســین )ع( بودند.  قرار بود صبح آن روز عملیاتی 
انجام بدهند و  رزمندگانی که از اصفهان به ســمت 
زاهدان می آمدند را مورد هدف قرار دهند که نتوانسته 
بودند این تصمیم شان را عملی کنند. بعدازظهر روز 
بیســت و چهارم بود که از سیرکان به سراوان رفتیم. 

در ســراوان خلع سالح شــدیم و با لباس شخصی 
به ســمت زاهدان حرکت کردیم تا از آنجا به سمت 
اصفهان بیاییــم. در آن روز دو اتوبوس با هم همراه 
بودیم که به سمت زاهدان حرکت کردیم. نزدیک به 
ساعت شش بعدازظهر بود که روستای خاش و جاده 
خاش را رد کردیم، از خاش به زاهدان جاده ها بهتر 
می شود و امنیت برقرارتر است؛  اما تروریست ها در 
همین منطقه امن این حادثــه را رقم زدند. طراحی 

عملیات آنها بــه گونه ای بود که یک دســتگاه 405 
زرد رنگ که شبیه تاکســی بود به ما نزدیک شد و از 
اتوبوس سبقت گرفت. این خودرو جلوی اتوبوس ما 
مانورهایی را انجام می داد، البته مثل مانور هایی که 
برخی از ماشین ها داخل شهر هم انجام می دهند، 
ترمز می گیرند، دستی را می کشند. این کار باعث شد 
که سرعت اتوبوس پایین بیاید و اتوبوس با سرعت 
40 کیلومتر در ساعت حرکت کند. زمانی که سرعت 
آن ماشین کم شــد، راننده اتوبوس ما قصد سبقت 
داشت که در این حین و از سمت راست این ماشین 
خودش را به اتوبوس ما زد و منفجر شد. قدرت انفجار 

به قدری زیاد بود که اتوبوس را پرت کرد ،به گونه ای 
که اتوبوس دور خودش می چرخید و تمام نیروهای 
داخل اتوبوس به بیرون پرت شــدند. بچه هایی که 
عقب اتوبوس نشســته بودند از شیشه ها به بیرون 
پرت شــدند و زنده ماندند . ولی بقیه بچه ها داخل 
اتوبوس گیر افتاده بودند و به شــهادت رسیدند. هر 
اتوبوسی چند نیروی مسلح داشت که شهید علیرضا 
رحیمی یکی از نیروها بود. اســلحه در دست شهید 

رحیمی منفجر شده بود به طوری که قسمت باالیی 
بدنش از بین رفته بود. شهید رحیمی از سینه به باال را 
نداشت ولی در جیب شان کاغذی بود که نام شان در 
آن درج شده بود و از روی این کاغذ متوجه شدند که 

این پیکر متعلق به شهید رحیمی است.
  بعــد از رخ دادن این حادثه چــه اتفاقی افتاد؟ 

نیروهای امدادی چه زمانی سر رسیدند؟
من در این حادثه دچار جراحت زیادی شده بودم و 
چهل روز بعد از این حادثه در کما بودم. ولی از سایر 
دوستان شنیدم که این حادثه در شصت کیلومتری 
زاهدان اتفاق افتــاد. بعد از چهــل روز که به هوش 
آمدم متوجه شدم که چه اتفاقی افتاده و دوستانم 
را از دست داده ام. دو مرتبه پای من قطع شد. پای 
راستم از زیر زانو قطع شد. انفجار استخوان پایم را از 
بین برده بود و دفعه دوم هم از باالی زانو قطع شــد. 
چندین بار دیگر به دلیل ترشحات مورد عمل جراحی 
قرار گرفتم. چشم راستم به دلیل ترکش های زیاد 
بینایی اش را از دست داد و هنوز بعد از دوسال دستم 

به درمان بند است.
  مردم اصفهان در مراســم بدرقه شــهدای خاش 
زاهدان حماسه ای بی نظیر از خود به یادگار گذاشتند، 
حماسه ای که قدردانی رهبر انقالب را به دنبال داشت، 

در این باره بفرمایید؟
پیام رهبری و تجلیل ایشان از رشادت های رزمندگان 
لشــکر امام حســین )ع( قوت قلب مــن در تمام 
روزهای بعد از این حادثه است تا با سختی های بعد 
از نقص عضو شدن و مشکالت ناشی از آن راحت تر 
کنار بیایم. همان طور که رهبری در این پیام فرمودند 
امنیت به قیمت خون بهترین جوانان این مرز و بوم 
به دست آمده، جوانانی که زمانی پای دفاع از امنیت 
وسط کشیده می شــود، عیار وجودشــان شناخته 

خواهد شد.

 قدردانی رهبر انقالب از ادای احترام مردم اصفهان 
به شهدای مدافع امنیت

ادای احترام مردم قدرشناس اصفهان در مراسم بدرقه شــهدای امنیت خاش- زاهدان به یادماندنی 
شد.حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار با مردم آذربایجان شرقی با اشاره به تشییع با شکوه شهدای این 
حادثه در شهر اصفهان فرمودند: ظاهر قضیه این است که بیست یا سی نفر جوان به شهادت رسیدند. 
ما که خیلی شــهید داده ایم، اما این نکته قابل تامل اســت و ما را باید آگاه کند، هشیار کند که امنیت 
به چه قیمتی به دســت می آید. ببینید! این هایی که از امنیت موجود کشــور در کارشان، کاسبی شان، 
هنرشان، ورزش شان، درس خواندن شان، در همه کارشان استفاده می کنند، آن وقت بعضی از همین 
استفاده کننده ها که نمک خوردند، نمکدان را می شکنند! این امنیتی که ما در آن زندگی می کنیم، به این 
قیمت به دســت می آید؛ به قیمت خون جوانان ما و بهترین جوان های ما. درود خدا بر این جوان های 
اصفهانی، درود مالئکه  الهی بر آنها، درود خدا بر مردم شهیدپرور اصفهان که آن تشییع جنازه  عجیب را 
برای این جوان ها به راه انداختند. مردم اصفهان هم جزو پیشگامان این نهضت و این حرکت هستند، 

این خیلی کار مهمی است.

برگزاری دومین سالگرد 27شهید مدافع امنیت اصفهان
دومین مراسم سالگرد شهدای مدافع امنیت لشــکر14 امام حسین )ع(  همزمان با شب شهادت 
امام هادی )ع(برگزار شــد. فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان در این مراسم بر 
رعایت پروتکل ها در خیمه گلستان شهدا  تاکید و اظهار کرد: به عنوان عضو ستاد مبارزه با کرونا عرض 
می کنم اگر این شهدا جان شان را برای امنیت و آسایش مردم فدا کردند امروز هم راضی نیستند به  
واسطه تجمع بیش  از حد فردی دچار بیماری شود، پروتکل ها باید به طور کامل رعایت شود، ویروس 
کرونای انگلیسی در ایران گسترش پیدا کرده و شهر اصفهان هم در وضعیت نارنجی قرار گرفته است.

سردار مجتبی فدا در ادامه بیان داشت: نیمه سال 56 وقتی آمریکاییان و نهادهایشان ارزیابی خود را از 
دشمن های خاورمیانه اعالم کردند، کشور ایران با پادشاهی محمدرضا پهلوی را جایگاه مناسبی دیدند 
و اعالم کردند که هیچ تهدیدی منافع آمریکا را در منطقه و ایران تهدید نمی کند.وی افزود: در شرایطی 
که هر کس در هر نقطه زمین می خواست حرکتی انجام دهد یا وابسته به شرق بود یا غرب، حضرت 
امام)ره( با انقالب اســالمی ایران این اصل را بر هم زد؛ به  واسطه شعار نه شرقی نه غربی جمهوری 
اسالمی و اعتقاد به دین اسالم و قرآن و والیت و رهبر هوشمند و شجاع و مدیر تمام ظرفیت دشمن بر 
این قرار گرفت که ریشه جمهوری اسالم را از بیخ و بن برهم بزنند و هنوز ۲0 روز از انقالب نگذشته بود 
که در 1۲ اسفند 57 کلیه امکانات پادگان مهاباد به غارت رفت.سردار فدا در خصوص اینکه جمهوری 
اسالمی چه امکانی را در دل منطقه ایجاد کرد و چه منافعی را از آمریکایی ها و غربی ها مورد تهدید قرار 
داده، بیان داشت: وقتی به تاریخ برگردیم می بینیم در دوره 50 ساله جنگ سرد بین شوروی سابق 
و پیمان ورشو و آمریکا و کشورهای اروپایی و پیمان ناتو تنها یک کشور وجود دارد در این منطقه که 
برنامه مارکسیست و شوروی ســابق را مورد حمله قرار می دهد.فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
استان اصفهان ادامه داد: در طول 50 ســال جنگ بین پیمان ورشو و پیمان ناتو و کشورهای شرقی 
و غربی تنها یک رادیوی آزاد در دل اروپا برنامه پخش می کرد، انقالب اسالمی چه ظرفیتی را ایجاد 
که امروز هزاران شبکه ماهواره ای فارسی زبان شبانه روز مشغول تبلیغ، ایجاد شبهه و حمله به اصول 
و ارزش های جمهوری اسالمی است.وی خاطرنشان کرد: بزرگان و تحلیل گران بزرگ آمریکایی با 
وقوع انقالب اسالمی اعالم کردند ســرنگونی رژیم ستم شاهی جابه جایی افراد نیست جابه جایی 
حکومت ها نیست آینده انقالب اسالمی شــرایطی را رقم خواهد زد که اساس و بنیان تفکر غربی را 
مورد سوال و هجوم قرار خواهد داد.سردار فدا با تاکید بر این که قبل از انقالب اسالمی هیچ گونه عزت 
و سربلندی نداشتیم و همه چیزمان وارداتی بود، اظهار کرد: زمان جنگ جهانی دوم سران کشورهای 
بزرگ در کاخ سعدآباد حضور پیدا کردند و دنیا و غنائم را تقسیم کردند و حاضر نشدند در آن جلسه 
شاه ایران راه بدهند و با او مذاکره کنند.فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان ادامه داد: 
انقالب کردیم که عزت و سربلندی دست خودمان باشد و از آن روز با توطئه های مختلف روبه رو شدیم، 
از همان روز اول دشمن شروع به ترور عوامل و عناصر مهم کرد و تاکنون نزدیک به 17 هزار شهید ترور 
تقدیم انقالب کرده ایم.سردار فدا تصریح کرد: امروز به برکت نظام جمهوری اسالمی و وجود نیروهای 
مسلح خاک ریز و ســنگر ما به ۲ هزار کیلومتر آن  طرف تر و پشت ســواحل مدیترانه رسیده است، 
آمریکایی ها خودشان اظهار کردند کسی که همه نقشه های ما را نقش بر آب کرد جمهوری اسالمی 
است؛ آمریکایی ها در جنگ ۳۳ روزه حزب ا... را مورد هجوم قرار دادند و حزب ا... با جوانان رشید ۳۳ 
روز مقاومت کرد و صهیونیست هادرخواست آتش بس دادند؛ مسیر ارتباطی ما را با حزب ا... را مورد 
حمله قرار دادند به  عنوان تشکیل خاورمیانه جدید در ادامه اول به افغانستان و عراق حمله کردند و 

جنگ نیابتی را راه اندازی کردند و کشورهای چند قسمتی را در دستور کار قرار دادند.
وی با تاکید بر اینکه به برکت داشتن رهبری هوشمند و شهدای جبهه مقاومت و مدافعان امنیت در 
سراسر کشور خواب و آرامش از چشمان رژیم صهیونیستی گرفته  شده است، افزود: این ها را مدیون 
ایستادگی و مقاومت و صبر و صبوری خانواده شــهدا هستیم، آسایش و آرامش و امنیت را مدیون 

شهدای ۸ سال دفاع مقدس و مدافعان امنیت هستیم.

     خبر

ویژه 

مفاد آراء
11/103 آگهی موضوع ماده 3  قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر آراء صادره هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق 
اصفهان تصرفانه مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود ودر صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به ردیف )الف( 
به مدت دو ماه و نسبت به ردیف )ب( به مدت یک ماه اعتراض خود را به این منطقه 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایندو گواهی طرح دعوا را به این منطقه ثبتی ارائه 
نمایند.بدیهی 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 مــورخ 1399/10/03 مالکیت آقاي احمد 
پسندیده فرد به شناسنامه شماره 22 کدملي 0652597807 صادره فرزند اسکندر 
بر سه دانگ مشاع از شــش 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 شماره 41910 کدملي 1280844671 صادره فرزند آقا کمال 
بر سه دانگ مشاع از شــش 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
3- رای شــماره 139960302210002726 مورخ 1399/09/17 مالکیت آقاي 
اصغر روئین تن به شناسنامه شماره 1677 کدملي 1288070454 صادره اصفهان 
فرزند یداله در ششدانگ یک واحد دامداري با کاربري کشاورزي )گوساله پرواري( 
به مساحت 870 مترمربع بموجب سند 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 شــماره 139960302210002832 مورخ 1399/10/01 مالکیت آقاي 
عبدالرضا جعفري بابوکاني به شناســنامه شــماره 35 کدملــي 1199647381 

صادره شــهرضا فرزند نعمت اله در ششــدانگ یک واحد تولیــدي تحت عنوان 
کارخانه تولید پنیر و مــواد لبني با قیــد صنایع تبدیلي و تکمیلي کشــاورزي به 
مساحت 2285/76 متر مربع انتقال عادي مع الواسطه از طرف آقای حسین زارع 
 فرزند محمد تقي مفروزی از پالک شــماره 130 اصلي واقع در حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
5- رای شــماره 139960302210002834 مورخ 1399/10/02 مالکیت آقاي 
محمد رضا محمد شفیعي به شناسنامه شماره 1112 کدملي 1287883923 صادره 
اصفهان فرزند مصطفي در ششــدانگ یک درب باغ ویال به مساحت 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 شــماره 139960302210002844 مورخ 1399/10/02 مالکیت آقاي 
جالل حیدري راراني به شناسنامه شماره 617 کدملي 1291558251 صادره فرزند 
غالمعلي در ششــدانگ یک درب باغ محصور با بناي احداثي 50 متر مربع انتقال 
عادي مع الواسطه از طرف آقاي محمد قنبري راشــناني فرزند یداله به مساحت 
1010 مترمربع مفروزی از پالک 2190 اصلي  واقــع در حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
7- رای شــماره 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 فرعــی از 2248 اصلی واقع در حوزه ثبت ملک

 جنوب شرق اصفهان
8- رای شــماره 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 الواسطه از طرف آقای رضا ردانی پور فرزند علی به مساحت 107 مترمربع 

مفروزی از پالک 610 اصلی واقع در حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
تاریخ انتشار اول : 1399/11/13
تاریخ انتشار دوم : 1399/11/28

م الف: 1086421 ناصر صیادی ریس اداره ثبت اسناد وامالک جنوب شرق 
اصفهان       

فقدان سند مالکیت
 11/104 نظر بــه اینکه خانم حمیرا خاکســار حقانی دهکــردی فرزند نظر علی
 به وکالت از طــرف خانم ســیده مریم دوزنــده فرزند میر ســلیمان به موجب 

وکالتنامــه شــماره 123378 مــورخ 1393/04/23 دتفــر 39 فوالدشــهر  به 
 استناد 2 برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضاء شــهود رسما گواهی شده، 
مدعی است که ســند مالکیت ششــدانگ یکباب آپارتمان پالک 9251 فرعی 
از 582- اصلی واقع در فوالد شــهر بخش 9 ثبت اصفهان کــه در صفحه 365 
 دفتر 372- امــالک این اداره ذیــل شــماره 53898 به نام وی، ثبت و ســند 
مالکیت به شماره چاپی 146342 صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگری انجام 
نشــده و به علت جابجایی مفقود شده اســت لذا چون نامبرده درخواست صدور 
 ســند مالکیت المثنی نموده، طبق مــاده 120 اصالحی آئین نامــه قانون ثبت، 
مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف 
 یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تایخ انتشــار این آگهی تا 10 روز پس

 از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تســلیم نماید و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا 
سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و 
به متقاضی تســلیم خواهد کرد. م الف: 1093790 اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان لنجان
تحديد حدود اختصاصي

 1399 /11 /25 11 شــماره نامــه : 139985602025014376- /105 
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ســاختمان پالک شماره 32/1487  واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام محمد قریشــی فرزند بهمن  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضي ثبت به  عمل نیامده اینک بنا 
به دســتور قســمت اخیراز ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1399/12/19 راس ساعت 9 در محل 
 شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین

 اخطار مي گردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابنــد. اعتراضات 
 مجاوریــن و صاحبــان امالک مطابق مــاده 20 قانــون ثبت از تاریــخ تنظیم

 صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد  و طبــق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معتــرض   ظرف یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتي با تقدیم دادخواست به مراجع 
 ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.

 م الف: 1094484  ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک غرب

تحديد حدود اختصاصی
11/106 شماره نامه : 139985602024012045-1399/11/26 نظر به اینکه 
به موجب رای شماره 139960302024003299 مورخ 1399/8/3 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ 

یکباب خانه به مســاحت 187/74 متر مربع تحت شــماره فرعی 4699 از اصلی 
4483 مفروز و مجزی شده از شــماره 108 فرعی از اصلی مزبور واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان، در مالکیت آقای محمود عباس پور گل سفیدی فرزند احمد مستقر 
گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل 
ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 1399/12/23 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد و معترض طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض 
به این اداره، ظرف یکماه دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و 
گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، در غیر اینصورت 
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه 
 به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. م الف: 1095015 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحديد حدود اختصاصي

11/107 نظر به اینکــه به موجــب راي شــماره 139960302024003382 
 مورخ 1399/08/12 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي
 فاقد سند رسمي ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 42/45 متر مربع تحت شماره 
فرعي 4700 از اصلي 4483 مفروز و مجزي شده از شماره 37 فرعي از اصلي مزبور 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان، در مالکیت آقاي سعید حنیف نژاد فرزند عباسعلی 
مستقر گردید و پرونده ثبتي فاقد سابقه تحدید حدود مي باشد لذا به استناد تبصره 
ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضاي مالــک تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 1399/12/20 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
 خواهد آمد و به موجب این آگهــي به کلیه مالکین و مجاوریــن اعالم مي گردد

 تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین و مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 
 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت باید از

 تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 
قضائي تسلیم و گواهي تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتي ارائه نماید، 
در غیر اینصورت متقاضي ثبت یا نماینــده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و 
 اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه میدهد.
 م الف: 1095414 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان



سه شنبه 28 بهمن  1399 / 4 رجب 1442/ 16 فوریه 2021/ شماره 3193
معاون دانشگاه علوم پزشکی:

نخستین قربانی کرونای انگلیسی در کاشان ثبت شد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی کاشان از جان باختن نخســتین قربانی ویروس کرونای 
انگلیسی در این منطقه خبر داد.محمد حاجی جعفری با اشاره به گزارش موارد مثبت از ویروس 
کرونای انگلیسی  در چند منطقه از کشور گفت: با رصد انجام شده نمونه یک مورد بیمار مشکوک به 
این نوع ویروس در این منطقه شناسایی و برای انجام آزمایش سنجش توالی ژنی به مرکز های 

دارای صالحیت ارسال شد.
وی افزود: این نمونه مربوط به یک بانوی ۴۵ ساله اســت که با عالئم تب و تنگی نفس به مرکز 
آموزشی درمانی شهید بهشــتی کاشــان مراجعه کرده بود.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان با بیان اینکه ویروس جدید جهش یافته قدرت و سرعت انتقال باالتری دارد، اظهار داشت: 
ابتال در سن های پایین، شدت بیماری زایی و بدحال کردن بیشتر، مرگ و میر زیاد، احتمال نیاز به 

تهویه مصنوعی بیشتر از دیگر عوامل خطرزا از سوی این ویروس جدید است.

اجرای طرح مهارت آموزی دانش آموزان در اصفهان 
اجرای طرح کشوری مهارت آموزی دانش آموزان به صورت آزمایشی در اصفهان برگزار شد. مدیر 
آموزش و پرورش ناحیه ۳ اصفهان در  آیین آغاز اجرای طرح هــر دانش آموز یک مهارت که در 
دبیرستان عطیه اصفهان برگزار شد، گفت: این طرح در راستای اجرای سبد تحول بنیادین انجام 
گرفت و یکی از اهداف این سند، حرکت از ســوی حافظه محوری به مهارت محوری است ، یکی 
از سیاســت های وزارت آموزش و پرورش، ترغیب دانش آموزان و هدایت آن ها به سمت مهارت 

محوری است.
محمدرضا نظریان، با بیان اینکه تاکنون ۱۳۰۰ دانش آموز تحت  پوشش این طرح قرار گرفته اند، 
افزود: طرح مذکور به صورت آزمایشی برای دروس کار و فناوری و فرهنگ و هنر در پایه آغاز ، در 
پایه هشــتم ادامه  و در پایه نهم با دریافت کارت مهارت آموزی پایان می پذیرد و دانش آموزان 
می توانند به بازار کار ورود پیداکنند.وی ادامه داد: دانش آمــوزان در پودمان های مختلف مانند 
کار با برق، کار با چوب، تئاتر، طراحی سنتی و ... مشغول به یادگیری می شوند که در نهایت منجر 

به مهارت آموزی آن ها خواهد شد.

رییس اداره پیش بینی هوای استان اصفهان:

سامانه بارشی از  فردا فعال می شود
رییس اداره پیش بینی هوای استان اصفهان گفت: سامانه بارشــی از روز چهارشنبه)فردا( وارد 
استان اصفهان می شود و این سامانه بارش هایی را روز پنجشــنبه در اکثر مناطق استان خواهد 
داشت.فاطمه زهرا سیدان با اشاره به بررسی نقشه های هواشناسی استان اصفهان طی چندروز 
آینده اظهار کرد: بررسی این نقشــه ها بیانگر جوی پایدار روی استان در این بازه زمانی است.وی 
افزود: بر این اساس آسمان اســتان به صورت صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد پیش بینی 

می شود.
رییس اداره پیش بینی هواشناســی اســتان اصفهان با بیان اینکه غبار محلی در شهر اصفهان و 
مناطق صنعتی پیش بینی می شود، ادامه داد: این روند تا روز چهارشــنبه ادامه دارد.وی با بیان 
اینکه از روز چهارشنبه تا پنجشنبه ســامانه بارشی وارد استان می شــود، ادامه داد: این سامانه 
بارش هایی را روز پنجشــنبه در اکثر مناطق اســتان خواهد داشت.ســیدان تصریح کرد: در روز 
پنجشنبه همچنین وزش باد شــدید در شرق و شمال شرقی اســتان به صورت طوفان موقت و 
طوفان گرد و خاک پیش بینی می شــود.وی با بیــان اینکه امروز  دمای هوا تغییر محسوســی 
نخواهد داشت، ابراز داشت: در این بازه زمانی دمای شهر اصفهان در گرم ترین و سردترین ساعات 

بین ۲۱ و چهار درجه سانتی گراد در نوسان است.

تشدید خشکسالی هیدرولوژیکی در اصفهان کم آبی در استان را وارد فاز بحرانی تری می کند؛

تداوم تشنگی!

خشکسالی زاینده رود و به تبع آن استان  پریسا سعادت
اصفهان با ایجاد کم بارشــی در شهرهای 
سرچشمه زاینده رود، وارد فاز بحرانی تر و نگران کننده تری شده؛ اتفاقی 
که می تواند ضربه بیشتری به فضای اکولوژیک و محیط زیست اصفهان 
وارد کند. بر اســاس آمار، شهرســتان های کوهرنگ و فریدون شهر به 
عنوان سرچشمه های زاینده رود امســال به ترتیب با کاهش ۴۱ و 6۴ 
درصدی بارش ها روبه رو هســتند. پیش بینی های هواشناسی نشان 
می دهد کاهش بارش های امسال در ماه های آتی جبران نخواهد شد؛ 
اما بارش های امســال این منطقه بیانگر سال خشــکی برای استان 
اصفهان است .خشکسالی در اصفهان البته تابعی از کم بارشی در تمام 
کشور است. از ابتدای سال آبی جاری تا کنون، در مجموع ۳۵.7 میلی 
متر بارش در کشور داشته ایم. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵۴ 
میلی متر و در مدت مشابه در درازمدت )متوسط ۴9 ساله( 7 میلی متر 

بوده است.
از این رو، شاهد کاهش ۱8.۳ میلی متری بارش ها و به عبارتی کاهش 
۳۳.9 درصدی بارش ها در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال 
آبی گذشته هستیم.همچنین در مقایسه میزان بارش های سال جاری 
نسبت به متوســط درازمدت کشــور، کاهش بارش ها به میزان ۵9.8 

درصد حاصل می شــود. این وضعیت اما در اصفهــان به دلیل کاهش 
بارندگی ها در نقطه های پر بارش استان نگرانی های بیشتری را به دنبال 
داشته است. حسن ساســانی، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان، طی هفته جاری اعالم کرد میزان آب پشت سد 
زاینده رود تنها ۱۴ درصد ظرفیت این ســد است و 86 درصد از ظرفیت 

سد زاینده رود خالی است.
این اطالعات و آمار نشان می دهد ســد چادگان امسال با کاهش ۳9 
درصدی حجم آب ذخیره شده در آن مواجه است که این رقم می تواند 
شــاخص دیگری برای نشــان دادن اوج بحران آبی امسال در استان 
اصفهان باشــد.بنا بر داده های ثبت شده ســازمان هواشناسی کشور 
مجموع بارش های سال زراعی جاری در کوهرنگ 8۰9.۲ میلی متر بوده 
که ۴۱ درصد کمتر از میانگین بارش های این شهرستان در این بازه زمانی 
است. در شهرستان فریدون شهر نیز در سال زراعی جاری تاکنون ۲98.6 
میلی متر بارش ثبت شده که 6۴ درصد کمتر از میانگین بارش های ثبت 
شده این شهرســتان در این بازه زمانی است.این شرایط نشان دهنده 
وضعیت آبی سختی برای استان اصفهان و به ویژه شهر اصفهان است و 
میزان خشکسالی امسال از سال گذشته نیز بیشتر خواهد بود.معاون 
توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: امسال 

در اکثر نقاط استان بارش ها کمتر از نرمال بوده و در مجموع این استان 
نسبت به میانگین بلند مدت خود با کاهش ۲۳ درصدی بارش روبه رو 
است.نوید حاجی بابایی در مورد توزیع بارش ها نیز از شرایط نه چندان 
مطلوب استان خبر داد و همچنین اظهار کرد: پیش بینی می شود بارش 
ماه های آینده در سطح استان و در سرچشــمه های زاینده رود در حد 
نرمال ماهیانه هر ســال و حتی متمایل به کمتر از نرمال باشد.وی در 
پاسخ به این سوال که آیا کاهش بارش کنونی استان در ماه های آینده 
جبران خواهد شد، تصریح کرد: بارش های ماه های آینده توان جبران 
کم آبی ماه های قبل را نخواهد داشــت و در مجموع  امسال با شرایط 

تشدید خشکسالی از نوع هیدرولوژی در استان روبه رو خواهیم بود.
 این وضعیت در حالی است که دشت اصفهان چشم انداز خوبی به لحاظ 
تغذیه آبخوان ها ندارد زیرا زاینده رود به عنــوان عامل تغذیه آبخوان ها 
خشک است و این شرایط دشت های اصلی استان اصفهان را با چالش 
فرونشســت مواجه کرده است. بررسی ها نشــان می دهد دشت های 
پیرامون منطقه که از زاینده رود تغذیه می کردند و همچنین شــهرهای 
دامنه، اردستان، کاشان و ورزنه بسیار متاثر از فرونشست است و این 

خطر هر روز جدی تر خواهد شد.

مجری طرح واکسیناسیون کرونا در استان اصفهان، 
با بیان اینکه استقبال از واکســن کرونا در اصفهان 
بیش از حد تصــور بود، گفت: امیدواریــم تا قبل از 
عید نوروز تمــام کادر درمان در اصفهان واکســینه 
شوند.مهدی فارسی با اشاره به اینکه به مرور درحال 
تزریق واکسن کرونا به کادر درمان در استان اصفهان 
هســتیم، اظهار کرد: مرحله نخست تزریق واکسن 
به پرســنل مرکز درمانی خورشید در اصفهان انجام 
شد.وی با اشاره به ورود نخستین محموله ۲۰ هزار 

دوزی واکسن اسپوتنیک روســی به کشور و آغاز 
واکسیناســیون کرونا از ۲۱ بهمن مــاه، گفت: این 
میزان واکســن برای ۱۰ هزار نفر بود، چون واکسن 
باید در دو مرحله تزریق شــود. ســهم اصفهان نیز 
هزار و ۴6۰ دوز بــرای 7۳۰ نفــر از کادر درمان بود.
مجری طرح واکسیناسیون کرونا در استان اصفهان 
گفت: باتوجــه به اینکه میزان واکســن اختصاص 
یافته اندک بود، پرسنل شاغل در بخش آی سی یو 
بیمارستان ها در اولویت قرار گرفتند و واکسیناسیون 
از بیمارستان های ریفرال عیسی بن مریم و الزهرا 
)س( شروع شد.وی افزود: خوشبختانه به تازگی 
محموله دوم واکســن کرونا به کشــور وارد شد که 
۱۰۰ هزار دوز اســت و قطعا سهم بیشتری نسبت به 
مرحله اول دریافت خواهیم کرد.فارسی گفت: پس 

از واکسیناســیون کامل پرســنل آی سی یو، سایر 
پرسنل بیمارستان ها نیز واکسن دریافت خواهند 
کرد و تا پایان سال تالش می کنیم کل کادر پزشکی 
بیمارســتان ها، درمانگاه ها، کلینیک ها و مطب ها 
واکسینه شوند. مجری طرح واکسیناسیون کرونا 
در اســتان اصفهان همچنین با اعالم اینکه تاکنون 
مشــکلی برای هیچ کدام از افرادی که واکســن را 
تزریق کرده اند پیش نیامده اســت، گفت: واکسن 
کرونای روســی هم در ۳ فاز کارآزمایــی بالینی و 
هم در کشــورهای دیگری که تزریق شــده تاکنون 
عارضه خاصی نداشته است، به جز یکسری عوارض 
مختصر شــبه آنفلوآنزا مثل گلودرد، بدن درد و تب 
مختصر که انتظار مــی رفت و در تعــدادی از افراد 

مشاهده شده است.

مجری طرح واکسیناسیون کرونا در استان خبرداد:

واکسیناسیون تمام کادر درمان اصفهان تا عید نوروز

 بارش های ماه های آینده توان جبران کم آبی ماه های 
قبل را نخواهد داشت و در مجموع  امسال با شرایط 
تشدید خشکسالی از نوع هیدرولوژی در استان روبه رو 

خواهیم بود

دومین سالگرد 
2۷شهید مدافع 
امنیت اصفهان

دومین مراسم سالگرد شهدای مدافع 
امنیت لشــکر۱۴ امام حسین )ع( 
برگزار شد.۲7 تن از رزمندگان لشکر 
امام حسین )ع( در بهمن ماه 97 به 
هنگام بازگشــت از ماموریت جنوب 
شــرق این یگان، طی یــک حادثه 
تروریستی در جاده خاش زاهدان به 

درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

نجات نوزاد 20 روزه کاشانی با راهنمایی تلفنی 
نوزاد ۲۰ روزه کاشانی با راهنمایی تلفنی پرستاران اورژانس قبل از رسیدن به درمانگاه از مرگ نجات 
یافت و حیات دوباره گرفت.رییس مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کاشان، اظهار داشت: نوزاد 
۲۰ روزه ای که دچار انسداد راه هوایی شده بود با راهنمایی پرستار واحد ارتباطات این مرکز و کمک 
مادرش جانی دوباره گرفت.حسین ریاحی با اشاره به تماس با تلفن ۱۱۵ مبنی بر انسداد و خفگی 
نوزادی در حین شیر خوردن افزود: کارشناسان مرکز پیام اورژانس بالفاصله بعد از گرفتن آدرس یک 
دستگاه آمبوالنس به منزل بیمار در شهرک ۲۲ بهمن اعزام کردند.به گفته وی، کارشناسان پرستاری 
مرکز ارتباطات اورژانس در همین بازه زمانی طبــق روند جاری آن مرکز، ضمن برقراری تماس و تا 
زمان رسیدن آمبوالنس، با راهنمایی و آموزش پدر و مادر نوزاد، موفق به برطرف کردن انسداد تنفسی 

وی شده و نوزاد مذکور از خفگی نجات یافت.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان:

4 نفر در نجف آباد با گاز آمونیاک مسموم شدند
سخنگوی مرکز اورژانس اســتان اصفهان از مسمومیت چهار نفر به دلیل نشــت گاز آمونیاک در 
ســردخانه ای در نجف آباد خبر داد.عباس عابدی با اشاره به حادثه مســمومیت در اصفهان اظهار 
داشت: این حادثه ساعت ۱9 و ۳۴ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.وی 
افزود: در این حادثه چهار نفر به دلیل مسمومیت با گاز آمونیاک در سردخانه نگهداری میوه در جاده 
نجف آباد مصدوم شده اند.سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه هر چهار مسموم 
شده این حادثه مرد بوده اند، ابراز داشت: سه نفر از این افراد به بیمارستان منتظری نجف آباد منتقل 
شدند و یکی از این افراد نیز به دلیل عدم رضایت در محل حادثه تحت درمان قرار گرفت.وی گفت: 

خوشبختانه این حادثه فوتی نداشته است.

کالهبرداری از شهروندان به بهانه اهدای سیم کارت رایگان
فردی که در فضای مجازی با ارسال پیامی با عنوان هدیه سیم کارت رایگان، اقدام به کالهبرداری از 
شهروندان می کرد، دستگیر شد.رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: در پی شکایت شهروند 
اصفهانی مبنی بر اینکه با هدف دریافت ســیمکارت هدیه مبلغ ۴۰ میلیون ریال از حســاب وی به 
صورت غیر مجاز برداشت شده است، کارشناســان پلیس موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد درگاه بانکی که شاکی از 
آن اقدام به واریز وجه کرده است، درگاهی جعلی بوده که اطالعات حساب بانکی شاکی را به سرقت 
برده است و کارشناســان با اقدامات تخصصی خود موفق به شناسایی فرد کالهبردار و دستگیری 

وی شدند.

دستگیری اخاللگر  بازار  ارز در اصفهان
اخاللگر بازار ارز در اصفهان دستگیر شد.رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان 
گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با اطالع از یک مورد ایجاد اخالل در بازار ارز، موضوع را در 
دستور کار خود قرار دادند.ســرهنگ کامران ریاحی افزود: ماموران با اقدامات تخصصی فردی را 
که در زمینه فروش غیر مجاز ارز های دولتی به نرخ های غیر مصــوب و تاثیرگذاری بر قیمت ارز 
در بازار آزاد فعالیت می کرد در حال تردد با یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس شناسایی و 
دستگیر کردند.وی گفت: ماموران در بازرسی از خودروی متهم پنج هزار و ۴۰۰ دالر و ۱۲ هزار یورو را 
کشف کردند.رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه کارشناسان 
ارزش ارز های مکشــوفه را پنج میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال بیان کرد و گفت: متهم تحویل مرجع 

قضایی شد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

مدیرکل ثبت احوال استان:

۷4 هزار کارت ملی 
هوشمند در دفاتر پیشخوان 
دولت اصفهان مانده است

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: 7۴ 
هزار کارت ملی هوشــمند در دفاتر پیشخوان 
دولــت و ادارات ثبت احوال اســتان اصفهان 
مانده است.حســین غفرانی کجانی با اشاره 
به آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند 
در استان اصفهان اظهار داشــت: تاکنون 97 
درصد از مشــموالن دریافــت کارت ملی در 
اســتان اصفهان اقدامات دریافت این کارت 
را انجام داده اند.وی بــا بیان اینکه در مجموع 
چهار میلیون و 6۵۰ هزار نفر در استان اصفهان 
مشمول دریافت کارت ملی هوشمند هستند، 
اضافه کرد: تاکنون حدود سه میلیون و 9۰۰ هزار 
نفر کارت ملی هوشــمند خود را دریافت کرده 
اند.مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره 
به پایان اعتبار کارت ملی های قدیمی گفت: 
کســانی که تا کنون کارت های ملی هوشمند 
خود را دریافت نکرده اند برای دریافت خدمات 
با هیچ گونه اختاللی مواجه نیستند، چون رسید 
درخواست کارت ملی هوشمند را سازمان ثبت 
احوال از طریق بارکد فعال کرده است که با ارائه 
این رسید تمامی خدمات مورد نظر را می توانند 
دریافت کننــد و اداره ثبت احوال هــر روز به 
سمت کاربردی و نهایی شدن طرح کارت ملی 
هوشمند قدم بر می دارد.وی در ادامه با اشاره 
به اینکه 7۴ هزار قطعه کارت ملی هوشــمند 
صادر شده در دفاتر پیشخوان دولت و ادارات 
ثبت احوال اســتان اصفهان مانده است، ابراز 
داشت: شهروندانی که پیامک صدور کارت ملی 
شان را دریافت کرده اند باید برای دریافت کارت 
ملی به این مراکز مراجعه کنند.غفرانی کجانی 
در خصوص تاخیر ایجاد شده برای صدور کارت 
ملی هوشمند نیز ابراز داشــت: در این زمینه 
سازمان ثبت احوال اظهار نظر می کند و ادارات 
استانی در این زمینه اختیاری ندارد؛ اما با توجه 
به اظهارات اخیر سخنگوی سازمان ثبت احوال 
کارت خــام مورد نیاز برای صــدور کارت ملی 

هوشمند به کشور وارد شده است.

دوشنبه 20 بهمن 1399 / 25 جمادی الثانی 1442 / 8 فوریه  2021 / شماره 3187
شهردار اصفهان:

 قطار »هر یکشنبه یک افتتاح« با سرعت در حال پیشروی است
در بیســت و هفتمین برنامه »هر یکشــنبه، یک افتتاح« آییــن بهره برداری از ۹ پــروژه عمرانی، 
فرهنگی و خدماتی منطقه هفت شــهرداری به ارزش بیش از ۲۲۵ میلیارد ریال با حضور شهردار 

اصفهان، رییس و اعضای شــورای شهر 
آغاز شد.شهردار اصفهان در این آیین اظهار 
کرد: خوشــبختانه برنامه »هر یکشنبه، 
یک افتتاح« طبــق روال هر هفته برگزار 
می شــود.قدرت ا... نوروزی با اشاره به 
دریافت نشان کاندیداتوری شهر دوستدار 
کودک توســط اصفهان برای نخســتین 
بار در کشــور افزود: با توجه به پیوستن 
اصفهان به شــبکه شــهرهای دوستدار 
کودک باید شاهد اجرای زیرساخت های 

الزم که به رشد و شکوفایی کودکان کمک می کند در این شهر باشیم و در برنامه ریزی ها به این قشر 
از جامعه توجه کنیم.شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه کودکان به عنوان سرمایه های بزرگ ملت باید 
مورد توجه قرار گیرند، اظهار کرد: نیاز کودکان باید در شهر تامین شود تا آنها در سایه آرامش، آسایش 
و امنیت خاطر زندگی کنند و بتوانند سکان قدرت آینده کشور و اصفهان را به خوبی در دستان خود 
بگیرند.نوروزی خاطرنشــان کرد: افتتاح بوســتان آرزو در هفته های اخیر و احداث فرهنگسرای 
تخصصی کودکان و نوجوانان در منطقه هفت نشــان داده که اصفهان در راســتای شــهر دوستدار 
کودک حرکت می کند. البته بهره برداری از فرهنگســرای تخصصی کودکان و نوجوانان باید توسط 
بخش خصوصی انجام شود تا به موفقیت نهایی دست یابیم.نوروزی ادامه داد: اگر شاهد افتتاح ۹ 
پروژه عمرانی و خدماتی در منطقه هفت شهرداری هستیم نشان از پویایی و توسعه در این منطقه 
دارد؛ در این منطقه ۱۳ پروژه شــاخص منطقه ای از جمله مجموعه فرهنگی ورزشی »شاهنامه« 
و ۳۳ پروژه منطقه ای در حال اجراســت. همچنین ۱۵ پروژه دیگر آماده ابالغ برای اجراست.وی 
تاکید کرد: اجرای این پروژه ها در منطقه هفت به معنای انقالب عمرانی، تحرک و پویایی و خدمت 
رسانی به تمام بخش ها در تمام نقاط شهر، تحقق عدالت فضایی، توزیع عادالنه سرمایه های شهر 
و جلب رضایت مردم است چرا که شهروندان اســتحقاق دریافت بهترین خدمات را دارند.شهردار 
اصفهان با بیان اینکه قطار هر یکشنبه یک افتتاح با سرعت در حال پیشروی است، تصریح کرد: با 
حمایت شورای اسالمی شهر و تخصیص اعتبارات و مصوبات مناسب برای اجرای عدالت، تک تک 
شهروندان در مناطق کمتر برخوردار از امکانات شهری بهره مند خواهند شد.نوروزی با ابراز خرسندی 
از اینکه منطقه هفت شهرداری به نقطه مطلوب رسیده است، گفت: این روزها به هر نقطه از شهر که 
سر می زنیم نقش موثر و پررنگ حوزه عمرانی نمایان است.وی با اشاره به توزیع خدمات فرهنگی 
در نقاط مختلف شهر خاطرنشان کرد: طی سه سال گذشــته با افتتاح سینما بهمن در منطقه ۱۵ و 
یک سینما در رهنان، سینماها را به سایر نقاط شهر بردیم و آنها را از متمرکز بودن خارج کردیم چرا که 
سیاست این است که مشابه سینماها و امکانات متمرکز در محدوده مرکزی شهر را به مناطق کمتر 
برخوردار نیز سوق دهیم.فرهنگسرای تخصصی کودک و نوجوان یکی از پروژه های آماده بهره برداری 
منطقه هفت است که با زیربنای ۵۰۰ مترمربع با هزینه ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال احداث شد؛ 
این فرهنگسرا دارای سالن اجتماعات، کافی شاپ، کالس آموزشی، نگهبانی و دفتر مدیریت است.

از دیگر پروژه های آماده بهره برداری این منطقه فاز دوم پارک و مادی چشــمه خونین اســت که 
بدنه سازی آن با استفاده از سنگ مالون به ارتفاع چهار متر با حجم سنگ کاری بالغ بر ۸۰۰ مترمکعب 
و پیاده روسازی با بتن دکوراتیو همچنین زیرسازی و آسفالت گذرهای اطراف آن با مساحتی بالغ 
بر پنج هزار متر مربع و پیاده روسازی فاز اول و دوم با مساحتی بالغ بر دو هزار متر مربع با مبلغ ۱۳ 

میلیارد و ۸۴۲ میلیون ریال انجام شده است.

حاشیه نوشتی بر تماشای»ابلق« در سیتی سنتر اصفهان؛

هوای گرم و حال سیاه و فیلم سرد! 

یک ظهر زمستانی است که بیشتر به حال و  سمیه پارسادوست
هوای وسط تابستان تنه می زند از بس هوا 
گرم است! این گرما اما به سالن سینماهای سیتی سنتر که می رسیم، 
شدت و حدت ندارد. حداقل شبیه سال های قبل نیست. بخشی از آن 
قطعا به »کرونا« و تصمیمات متولیان برگزاری جشــنواره جهت رعایت 
پروتکل ها با میزبانی از حداقل افراد برمی گردد. یک علت آن هم سردی 
موجود بر بدنه سینماست؛ جای خالی کارگردانان خوب، فیلم های خوب 
 و فیلمنامه های خوب که هر ســال مصداق »دریغ از پارســال« را پیدا

 می کند. از حال ناخوش این روز و روزگار مردم هم نباید غافل شــویم. 
اتفاقات تلخ ماه هایی که پشت سر گذاشــتیم و به ویژه از دست دادن 
ناگهانی »مهرداد میناوند« و »علی انصاریان« همانند پتکی بود که بر سر 
آرزوها و امیدهای این مردم ناامید فرود آمد و هجوم این همه سیاهی و 

تلخی، حال و احوالی برای مردم باقی نگذاشته است. 
با این حال و با تمام این تفاسیر عوامل برگزاری جشنواره فجر در سیتی 
سنتر اشاره می کنند که اکران تازه ترین اثر »نرگس آبیار« یعنی »ابلق« 
توانسته رکورد فروش و تماشاچی را بشــکند و یخ جشنواره را کمی آب 
کند. سال گذشته انتقاداتی نســبت به میزبانی سیتی سنتر از جشنواره 
فیلم فجر وجود داشــت. امســال عوامل این بخش خصوصی، تالش 
کردند تا شــرایط را مهیاتر و بهتر از قبل کنند؛اما حداقل در یک بخش که 

همان میزبانی شایســته از اهالی رسانه است، به نظر می رسد همچنان 
لنگ می زنند! 

تماشای »ابلِق« آبیار وسوسه برانگیز بود. شــاید هم تالش برای فرار از 
بهت و حیرت ازدســت دادن های ناگهانی این دو هفته سیاهی بود که 
گذراندیم. تاریکی سینما و پناه بردن به دنیای فیلم، می توانست مرهم 
باشد. ولی در همان بدو ورود با سخت گیری های عجیب و غریب ماموری 
مواجه شدیم که قرار بود بلیت تماشاگران سالن شماره ۲ که مخصوص 
اصحاب رسانه و هنرمندان است، را چک و دریافت کند و قابل ذکر است 
که همانند سال قبل کمتر از هنرمند و اصحاب رسانه خبری است و سالن 
مدنظر؛ بیشتر شبیه به سالنی جهت اکران اختصاصی فیلم برای اقوام 
و آشنایان اهالی اداره ارشاد و سایر ارگان هاست! در زمان اکران »ابلق« 
 هم عوامل برگزاری جشــنواره با سیل تماشــاگرانی مواجه شده اند که

 »سفارش شده« آمده اند!
دو، سه بار رفت و برگشت به گیشه برای تهیه کارت و بلیت)!( و در نهایت 
»مهسا پاکروان« که از راه می رسد و همچون همیشه بهترین تعامل را با 
اهالی رسانه دارد چون خوشبختانه خودش هم رسانه ای است و تاکید 
می کند که »اهالی رســانه را که نباید از ســالن برگرداند.« نکته کوچک 
اما مهمی که سایر عوامل گویا از آن ســردرنمی آورند و فقط می خواهند 

برگزاری جشنواره را در رزومه کاری خودشان ثبت کنند!

پس از حدود ده دقیقه معطلی، باالخره در ســالن مســتقر می شویم. 
سالن تقریبا شلوغ است، پروتکل ها اما رعایت شده، تماشاگران با فاصله 
 نشسته اند و همگی از ماسک اســتفاده کرده اند. فیلم دو ساعتی طول

 می کشد. شبیه فیلم های قبلی آبیار نیست. از یک جایی به بعد حوصله 
سر بر می شود. از جزئیات خبری نیست. دوربین مدام روی دست می 
چرخد. نمادها و النگ شــات های گل درشــت توی ذوق مان می زند و 
ناامیدمان می کند که »نرگس آبیار« بعد از »شــیار ۱۴۳« و »نفس« و 
»شبی که ماه کامل شــد« چرا عقب گردی اینچنین داشته است؟ بازی 
بازیگران اما عالی اســت؛ از بهرام رادان و شاکردوست و هوتن شکیبای 

جوان گرفته تا »گیتی معینی« در نقش پیرزن خنزرپنزری فیلم. 
از سالن که بیرون می آییم، سیتی سنتر شــلوغ تر شده . غرفه میزبان 
کنار سالن های سینما، ماسک و محلول ضدعفونی کننده می فروشد. 
»کرونا« دوباره خــودش را به خاطرمــان می آورد. هوا ابری اســت و 
خوشحال می شــویم که اصفهان پس از مدت ها شاید قرار است رنگ 
باران را به خود ببیند. از هوای گرم ظهر خبری نیست؛ اما خیلی هم سرد 
نیست. فیلم اما ســرد بود و گرم مان نکرد به خصوص با آن پایان بندی 
بدی که داشت. رنگ حال مان اما هنوز هم سیاه است مثل رنگ روزها و 
روزگارمان که با این همه تلخی و غم از دست دادن های ناگهان، آوار شده 

روی سرمان و انگار قرار هم نیست تمام شود...

با مسئولان

معاون فضای مجازی صدا و سیمای مرکز اصفهان خبرداد:

برگزاری پویش »هر خانه یک پرچم« در نصف جهان
معاون فضای مجازی صدا و ســیمای مرکز اصفهان از برگزاری پویش »هر خانه یک پرچم« در 
این مرکز خبرداد.محمدرضا شواخی زواره  در رابطه با طرح »هر خانه یک پرچم« اظهار کرد: پیرو 
فرمایشــات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه از هنر اســتفاده کنید و برســر هر خانه یک پرچم 
بزنید و پرچم جمهوری اســالمی را در سراسر شهرها و روســتاها به اهتزاز دربیاورد، پویش »هر 
خانه یک پرچم« را راه اندازی کردیم.معاون فضای مجازی صدا و سیمای مرکز اصفهان با بابیان 
اینکه این پویش به مناســبت دهه مبارک فجر برگزار می شود، تصریح کرد: با توجه به قرارگیری 
در شرایط کرونا و نبود امکان برگزاری مراسم های دهه فجر همانند سال های گذشته، مردم می 
توانند در این پویش شرکت کرده و در جشن های چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
مشارکت داشته باشند.وی با اشاره به استقبال مردم از این پویش، خاطرنشان کرد: عکس های 
ارسال شــده را با نام خود افراد در سیمای مرکز اصفهان و شــبکه های اجتماعی فضای مجازی 
منتشر می کنیم.شواخی با بیان اینکه این طرح از ۱۲ بهمن ماه آغاز شده و تا ۲۲ بهمن ماه ادامه 
دارد، اظهارکرد: شــهروندان می توانند تصاویر و فیلم های خود را به شماره تلفن ۰۹۱۰۸۹۹۴6۲۹ 
 در شبکه های اجتماعی مختلف ارسال کنند و ما این عکس ها را پس از انتخاب به صورت کلیپ

 منتشر می کنیم.

با حضور استاندار اصفهان؛

بهره برداری 71 طرح صدا و سیمای مرکز اصفهان آغاز شد
۷۱ طرح صدا و سیمای مرکز اصفهان روز گذشــته در هشتمین روز گرامیداشت دهه مبارک فجر 
با حضور استاندار و شماری از مسئوالن به بهره برداری رسید.به گفته رییس صدا و سیمای مرکز 
استان اصفهان برای تکمیل این تعداد طرح ها ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.استاندار 
اصفهان در این آیین گفت: انقالب اســالمی ایران به موازات ایجاد تحولی نــو در عرصه انقالب، 
دولت سازی و نظام سازی، در عرصه نقش و جایگاه رســانه ها نیز تحوالت قابل توجه ایجاد کرده 
است. عباس رضایی افزود: تحول در عرصه ها و حوزه های  مختلف  به خصوص در دوران  هشت  
ســاله  دفاع  مقدس  نمود  و  جلوه  خاصی  یافت  به  نحوی  که  می تــوان  گفت  متاثر  از  فضای  

انقالب  و  جنگ،  رسانه  نیز  معنا  و جایگاهی خاص  پیدا کرد.
اســتاندار اصفهان گفت: نقش آفرینی رسانه در عرصه بسیج سیاســی، بررسی، مدیریت افکار و 
احساســات و روحیه عمومی، خنثی کردن تبلیغات و جنگ روانی  دشــمنان  انقالب اسالمی و 

بخصوص ایفاگری نقش ضلع رسانه ای دفاع مقدس نمود داشته است.
وی تصریح  کرد: عملکرد رسانه ها در مواجهه با ویروس کرونا را می  توان  به  پنج  دوره  دور  بودن  
خطر  و  انکار  ورود،  تحت  کنترل  بودن  اوضاع،  جدی  بودن  خطر، ضرورت آموزش  و مشــارکت 
عمومی، امتداد خطر، کلیشه شــدن آموزش و افتادن به تکرار و کاهش خطر، مدیریت پذیری و 
خروج، تقسیم بندی کرد.استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: رسانه ها به طور موثر وارد کار ساختن 
ادراک عمومی از مخاطره شدند و توانستند عالوه بر آموزش بهداشتی مناسب و ایجاد  مشارکت 
همگانی در مدیریت مسئله، برنامه های مختلفی را جهت پر کردن اوقات فراغت و سرگرمی و رفع 

برخی از نگرانی های مردم تولید و پخش کنند.
وی گفت: رســانه ها ناگزیر از پرداختن به حوزه مدیریت پیامدهای کرونا، درگیر ۲ گانه ســالمت 
- معیشــت شــدند و همه تالش خود را معطوف به سیاســت دولت جهت توجه دادن به دیگر 
آسیب های این بیماری از جمله امور اقتصادی و معیشــتی مردم کردند و به دنبال عقالنی نشان 
دادن فاصله گذاری اجتماعی، با وجودبرخی  نقایص بودند.رضایی افزود: رسانه ها به ویژه رسانه 
ملی در این مدت هم ایثار کادر بهداشــت و درمان در مقابله با کرونا را به تصویر کشیدند و هم به 
مردم درخصوص این بیماری  و راه های مقابله با آن آموزش داده و آنان را به رعایت توصیه های 

بهداشتی دعوت کردند.

خبر روزخبر خوان

برنامه جامع شهر اصفهان 
در انتظار تصویب استانی

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در 
نطق پیش از دســتور خود در صد و پنجاه 
و هشتمین جلســه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان ضمن تبریک دهه فجر و روز 
پیروزی انقالب اسالمی که روزی ماندگار 
در ذهن همه ملت ایران است، اظهار کرد: 
در بودجــه باید به مســائل ایــن چنینی 
همانند گذشته و حتی بهتر از گذشته توجه 
کنیم تا بعد از طی شــدن شرایط کرونایی 
برنامه های میدانی که منجر به نشــاط و 
شادابی و امید و مشارکت مردم در محالت 
۲۰۰ گانه اصفهان می شــود، برگزار شــود.

علیرضا نصراصفهانی همچنین بیان کرد: 
مرحله اول برنامه جامع شــهر اصفهان با 
مشارکت بیش از 6 هزار نفر از شهروندان، 
کارشناسان و صاحب نظران اصفهانی پایان 
یافت و در تابستان سال جاری در شورای 
راهبری برنامه جامع شهر اصفهان به تایید 
رسید، این برنامه باید در ادامه در شورای 
برنامه ریزی اســتان و در پایان در شورای 
عالی معماری و شهرسازی  مورد بررسی 
و تصویب قــرار گیرد تا کارهــای بعدی به 
ســرانجام برســد.وی تصریح کرد: کار در 
مرحله ای قرار دارد که باید در استانداری، 
اداره کل راه و شهرســازی و شورای عالی 
معماری و شهرســازی مــورد توجه قرار 
گیرد که به نتیجه بهتری برســد، به منظور 
ارج نهادن به تالش هــای صورت گرفته و 
قولی که به مردم داده شده که می خواهیم 
به ســرعت طرح جامع شــهر اصفهان را 
پیش برده و به سرانجام برســانیم، باید 
این فرصت مغتنم شمرده شده و اقدامات 
الزم در سطح استان صورت گیرد تا هرچه 
سریع تر مشــاور مرحله دوم را با توجه به 
ظرفیت های استان و کشــور با مشورت و 
مشــارکت دیگران انتخاب کنیم و این کار 
استمرار پیدا کند و اگر امکان این نباشد که 
کل برنامه جامع شهر اصفهان به سرانجام 
برســد حداقل بخش عمــده ای از آن به 

سرانجام برسد.

 مدیر پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان اظهار 
داشت: به دلیل شرایط وخیمی که ویروس کرونا رقم 
زد، مسئوالن جشنواره فیلم فجر امسال تاکیدی بر 
جمعیت زیاد ندارد و سینماها هم به دنبال رکوردزنی 
نیستند.محمد پناهی نژاد افزود: ظرفیت سالن های 
ســینما در هر ســانس ۳۰ درصد تعیین شده که به 
جز اکــران ۳ فیلم پرطرفدارتر جشــنواره امســال 
یعنی »ابلق«، »بی همه چیز« و »شیشــلیک« در 
ســایر اکران ها ظرفیت پر شده ســالن از ۳۰ درصد 
هم کمتر بود.مدیر پردیس ســینمایی سیتی سنتر 

اصفهان با بیان اینکه پیش بینی می شــود تا پایان 
جشنواره امسال ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار بلیت فروخته 
شــود گفت: با در نظر گرفتن شرایط بیماری کرونا و 
نگرانی های مردم از حضور در اماکن سرپوشــیده، 
شرایط فروش بلیت و اســتقبال مردم از فیلم ها را 
می توان مناسب ارزیابی کرد. به طور میانگین در هر 
سانس ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر حضور دارند که فاصله گذاری 
اجتماعی میان این افراد در ســالن سینما به خوبی 
رعایت می شود.وی ادامه داد: بلیت های جشنواره 
امسال به دلیل جلوگیری از تجمع، تماما اینترنتی 
فروخته می شود. با این حال عده ای به تصور آن که 
می توانند بلیت را از گیشــه تهیه کنند، به ما مراجعه 
می کنند و این خود باعث شکل گیری تجمع و خطر 
شیوع ویروس می شود. بلیت های جشنواره امسال 

تماما توسط وزارت ارشاد فروخته می شوند و حتی 
سینماداران هم اگر بخواهند بلیت سالن های خود 
را تهیه کنند از قبل بایــد از طریق اینترنت خریداری 
کرده باشند. بنابراین امکان فروش حضوری بلیت به 
هیچ عنوان میسر نیست.پناهی نژاد با اشاره به لزوم 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در جشنواره امسال 
خاطرنشان کرد: سالن های سینما تا سقف ۳۰ درصد 
ظرفیت خود امکان بلیت فروشی دارند. تب سنجی 
قبل از ورود به سالن انجام می گیرد و تمامی پرسنل 
سینما و همچنین مخاطبان ملزم به همراه داشتن 
ماســک و مواد ضدعفونی کننده هستند. همچنین 
بین هر سانس حدودا یک ساعت زمان داریم که از 
این فاصله زمانی برای ضدعفونی کردن کل ســالن 

سینما استفاده می شود.

مدیر پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان:

فروش 3000 بلیت تا پایان جشنواره فجر در اصفهان پیش بینی می شود

برگزاری همایش 
»مشکوه نور« در 
موزه دفاع مقدس 

اصفهان
همزمان با ایام الله دهه فجر 
با همکاری سازمان مشارکت 
زنان در دفاع مقدس اســتان 
فرهنگســرای  و  اصفهــان 
تخصصی بانوی سرای آفتاب، 
همایش »مشــکوه نور« ویژه 

همسران شهدا برگزار شد.

وز عکس ر

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره ۲۵۳۲/ش مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد به جهت تامین منابع مالی اجرای 
پروژه مترو شاهین شهر به اصفهان تعداد ۱6 قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی ورودی شهرک پردیس- طرح تفکیکی نیایش را با قیمت کارشناسی 

از طریق آگهی مزایده بصورت نقد به فروش برساند:
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری به واحد امالک شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا 

پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۱ به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهی تجدید مزایده عمومی )نوبت دوم(

احمدرضا پری تبار- شهردار شاهین شهر م الف:1090833

چاپ  اول

فیلم دو ساعتی طول می کشد. شبیه فیلم های قبلی 
آبیار نیست. از یک جایی به بعد حوصله سر بر می شود. 
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تعداد مخالفان برگزاری بازی های المپیک و پارالمپیک توکیو در ژاپن افزایش یافت. نظرســنجی اخیر صورت گرفته نشان داد نیمی از شهروندان ژاپنی موافق 
تعویق یا لغو بازی های المپیک و پارالمپیک توکیو هستند.ژاپن در تالش برای مهار ویروس کروناست؛ اما در تولید واکسن از کشورهای غربی عقب افتاده این در 
حالی است که یوشیهیده سوگا، نخست وزیر سابق ژاپن قول داده بود شرایط را برای میزبانی المپیک تابستانی که یک بار به تعویق افتاده، مهیا کند.این نظرسنجی 
که از یک تا ۸ فوریه )۱۳ تا ۲۰ بهمن( به صورت آنالین انجام شد، نشان داد که ۵۶ درصد از شرکت کنندگان نظرسنجی احساس می کنند ژاپن باید بازی ها را لغو 
کند یا به تعویق بیندازد این در حالی است که در نظرسنجی قبلی که در ماه آگوست انجام شد درصد مخالفان ۵۳.۶ درصد بود.فقط ۷.۷ درصد از پاسخ دهندگان 

مورد بررسی گفتند که بازی ها باید طبق برنامه به صورت کامل پیش برود، در حالی که این نسبت در نظرسنجی قبلی ۲۲.۵ درصد بود.

افزایش مخالفان با برگزاری المپیک در ژاپن

سه شنبه 28 بهمن  1399 / 4 رجب 1442/ 16 فوریه 2021/ شماره 3193

تست کرونا برای بازی یادبود ویژه
تیم های منتخب ســرخابی و تیم ملی فوتبال ٩٨ که افتخارآفرینی های زیادی در جام ملت های 
آسیا و جام جهانی در آن مقطع زمانی داشــت، قرار اســت در یک دیدار نمادین و به یاد مهرداد 
میناوند و علی انصاریان به مصاف هــم بروند.این بازی امروز در ورزشــگاه آزادی برگزار خواهد 
شد.برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی قرار اســت کلیه اعضای دو تیم همراه با کادر پزشکی، 
کادر تدارکات و اطرافیان تیم در رستوران اپیکور شهرک غرب حاضر شده و تست پی سی آر انجام 
دهند که این تست جدیدترین تســت موجود در بازار پزشکی است و پاســخ تست ها بالفاصله 
ارائه خواهد شد.بازیکنان تیم منتخب ۹۸ شــامل احمدرضا عابدزاده، نیما نکیسا، پرویز برومند، 
محمد خاکپور، افشین پیروانی، مهدی پاشازاده، مهدی هاشمی نسب، محمدرضا مهدوی، رضا 
شاهرودی، علی اکبر استاداسدی، ستار همدانی، ســیروس دین محمدی، کریم باقری، جواد 
نکونام، علیرضا منصوریان، علی لطیفی، خداداد عزیزی، علی دایی و رسول خطیبی با مربیگری 

بیژن ذوالفقار نسب و ابراهیم قاسم پور خواهند بود.
همچنین بازیکنان منتخب سرخابی متشکل ازابراهیم میرزاپور، ســهراب بختیاری زاده، بهروز 
رهبری فرد، ابراهیم شکوری، حسن خان محمدی، حسین کاظمی، علی کریمی، محمود فکری، 
یحیی گل محمدی، بهنام ابوالقاسم پور، محمد نوازی، رحمان رضایی، علیرضا نیکبخت واحدی، 
پژمان جمشــیدی، رضا جباری، عادل کاله کج، ادموند بزیک و جواد کاظمیان با مربیگری علی 

پروین و امیر قلعه نویی خواهند بود.

شکایت فوالد از استقالل دردسرساز می شود؟
پرونده ثبت قرارداد محمد بلبلی با دو تیم اســتقالل و فوالد، ممکن است برای آبی پوشان گران 
تمام شود. این بازیکن جوان در حالی سال گذشته به اســتقالل پیوست که مسئوالن سپیدرود 
رشت مدعی شدند این بازیکن با آنها قرارداد داشــته و حق امضای قرارداد با استقالل را نداشته 
است. از طرفی، باشــگاه فوالد خوزســتان نیز اعالم کرد که بلبلی پیش از پیوستن به استقالل با 
این باشگاه قرارداد داخلی امضا کرده بود.بعد از چندی، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان 
فدراســیون فوتبال در پی حواشی و تخلفات باشگاه فوالد خوزســتان در پرونده شکایت باشگاه 
سپیدرود رشت درباره پرونده محمد بلبلی، این باشــگاه )فوالد خوزستان( به محرومیت از ثبت 
قرارداد با هــر بازیکن جدید )داخلی و خارجــی( به مدت دو دوره زمانی کامــل و متوالی نقل و 
انتقاالت محکوم کرد.نکته قابل توجه در محرومیت بلبلی این اســت که باشگاه استقالل از نظر 
کمیته تعیین وضعیت متوجه هیچ تخلفی نشده بود. بنابر این هیچ محرومیتی هم برای آن ها در 
نظر گرفته نشد. »نورشرق« در این باره گفته بود که باشگاه استقالل بازیکن خاطی را اغوا نکرده و 
او با میل و اراده خود این تصمیم را گرفته، بنابر این باشگاه استقالل مرتکب خطایی نشده است.

با وجود اینکه فدراسیون فوتبال باشــگاه فوالد را برای عقد قرارداد با محمد بلبلی، دو پنجره نقل 
و انتقاالتی محروم کرد اما به دلیل حضور این تیم در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، فدراسیون 
آنها را از پنجره دوم محروم کرده اســت یعنی فوالدی ها می توانســتند در پنجره نقل و انتقاالت 

تابستانی، بازیکن جذب کنند.
با وجود اینکه می توان گفت فدراســیون با فوالدی ها مراعات کرده اســت، اما مدیران این تیم 
پرونده را به دادگاه CAS برده و مدعی شــده اند قرارداد محمد بلبلی با باشگاه سپیدرود رشت 

غیرحرفه ای بوده به همین دلیل آنها با این بازیکن قرارداد امضا کرده اند.
اما نکته جالب توجه این است که با وجود اینکه وزارت ورزش بخش نامه ای دارد که باشگاه های 
ایرانی شکایت از یکدیگر را باید در فدراســیون فوتبال مطرح کنند، ولی فوالدی ها خالف این کار 
را انجام داده اند. مدیران فوالد در دفاعیه خود در دادگاه CAS، اعــالم کرده اند که بلبلی بازیکن 
قانونی فوالد خوزســتان بوده و با آنها قرارداد داشته است و مدیران اســتقالل این بازیکن را اغوا 

کرده و او را به خدمت گرفته اند.

تاثیرگذار ترین بازیکنان نیم فصل لیگ برتر؛

پیشتازی »شهباززاده« با توپ پر

پرونده نیم فصل اول لیگ برتر با برگزاری یــک دیدار عقب افتاده به 
پایان خواهد رســید؛ اما لیگ برتر پس از پایان دیدار پرســپولیس و 
پیکان تاثیرگذارترین بازیکنانش را در گلزنی و پاس گل شــناخت.به 
نظر می رسد مهاجمان لیگ بیستم نســبت به لیگ نوزدهم در گلزنی 
آمار بهتری را ثبت کنند چون مهاجمانی مثل شهباززاده و گادوین منشا 
تا پایان هفته پانزدهم توانسته اند تعداد گل های خود را دو رقمی کنند، 
در حالی که آقای گل  لیگ نوزدهم یعنی شیخ دیاباته، مهاجم استقالل 

تنها پانزده گل به ثمر رساند.
برخی بازیکنان تا پایان نیم فصل تاثیر بیشــتری روی روند پیروزی 
تیم هایشــان داشــته اند و این مسئله باعث شــده نام آن ها در جمع 
تاثیرگذار ترین بازیکنان لیگ بیستم تا این هفته از رقابت ها قرار گیرد.

طالیــی پوشــان اصفهانــی بــا محــرم نویدکیــا در حال ســپری 
کردن فصــل خوبی بــه خصــوص در بخــش تهاجمی هســتند و 
 بیشــترین گل زده در پایــان هفته چهاردهــم به نام ایــن تیم ثبت

 شده است.
سجاد شــهباززاده، مهاجم ســپاهانی ها در این فصل درخشان ظاهر 

شده است و توانسته ۱۲ گل و سه پاس گل را به نام خود ثبت کند و در 
صدرجدول گلزنان قرار گیرد. مهاجم سپاهان با این اثر بخشی باعث 
کسب امتیازات زیادی برای تیمش شده اســت و سپاهانی ها نیز تا 
قبل از دیدار معوقه پرسپولیس و گل گهر در صدرجدول قرار گرفته اند.

پس از شــهباززاده، گادوین منشا با زدن ۹ گل و ارســال ۲ پاس گل 
شــرایط خوبی برای خود رقم زده؛ هر چند او پــس از هت تریکی که 
در پیروزی ۳ بر ۱ برابر شــهرخودرو داشت، از شــرایط فوق العاده ای 
که در هفته های ابتدایی داشــت فاصله گرفته و همین موضوع سبب 
شد تا مهاجم سپاهان ســرانجام پس از چند هفته از او پیشی بگیرد 
و حاال نام شهباززاده به عنوان بهترین گلزن مسابقات در صدر جدول 

دیده می شود. 
مهاجم طالیی پوشان که بهترین آمار گلزنی اش در پیراهن سایپا بوده 
و توانست در ۹۰ بازی به ۲۰ گل زده برسد، حاال در دو فصل حضورش در 
سپاهان کامال متحول شده و به روزهایی اوج خود بازگشته، چرا که او 
در ۶۳ بازی با پیراهن طالیی پوشان اصفهانی موفق به ثبت۲۰ گل شده 
و فاصله چندانی تا رکورد ویژه خود در ســایپا ندارد. بازیکن بلندقامت 

 ســپاهان که در کارنامــه فوتبالــی اش فقط آقای گلــی جام حذفی
  بــه چشــم می خــورد و تالش هــای نافرجــام بــرای رســیدن به

 آقای گلی لیگ برتر، حاال گادوین منشا را پشت سر گذاشت و یکه تاز 
جدول گلزنان شده تا شــاید در پایان فصل این حسرت بزرگ خود را 

از بین ببرد.
 امین قاســمی نژاد، ســتاره دیگر لیگ بیســتم اســت که تــا پایان 
 هفته چهاردهم هشــت مرتبه برای تیمی که مهــدی رحمتی هدایت
 آن را برعهده دارد، گلزنی کرده است؛ قاســمی نژاد ۸ بار تا پایان این 
هفته گلزنی کرده و یک بار هم تیمــش را در موقعیت گلزنی قرار داده 
است، تا حاال پرســپولیس نیز به شدت شــرایط جذب او را زیر نظر 

داشته باشد.
درنهایت طالب ریکانی، احمــد نوراللهی و محمد عبــاس زاده دیگر 
بازیکنانی هستند که ۷ بار به صورت مســتقیم و غیر مستقیم ) زدن 
گل یا ارســال پاس گل(  برای تیم هایشــان مثمرثمر واقع شده اند و 
خودشــان را به ترتیب در رتبه چهارم تا هفتم ارزشمندترین بازیکنان 

تیم از نظر آماری قرار داده اند.

سرمربی تیم ملی بسکتبال در مورد لغو مسابقات 
پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا و اینکه برنامه تیم 
ملی چگونه خواهد شــد، گفت: در سال های اخیر 
فیبــا پنجره هایی را برای کاپ آســیا در نظر گرفته 
اســت که برخی اوقات باعث می شــود مسابقات 
لیگ به تعطیلی کشــانده شــود و خیلــی در کار 
فدراســیون های ملی اختالل ایجاد کند. به تازگی 
هم پنجره ســوم به خاطر کرونا لغو شــد. مهران 
شــاهین طبع در مورد اینکه در لغــو میزبانی قطر 
آیا ما می توانیم میزبانــی را بگیریم یا خیر، گفت: 

 متاسفانه نگاه مثبتی نسبت به ایران وجود ندارد.
 ما در منطقــه ای هســتیم که کشــورهای عربی 
حضور دارند و ایــن میزبانی ها را بین خودشــان 
تقسیم می کنند. در حال حاضر شرایط ما به مراتب 
می تواند بهتر از لبنان و قطر باشــد چــون آنها کار 
خاصی انجام نمی دهند. با این شــرایط وقتی ما 

درخواست می کنیم،  میزبانی را به ما نمی دهند. 
ســرمربی شــهرداری گرگان در مــورد اینکه لیگ 
را چطــور می بینید، گفت: مســابقات بــا زحمت 
فدراســیون، باشــگاه ها، داوران و رســانه ها جلو 
می رود. در حال حاضر شرایط و کیفیت مسابقات 
به دلیــل اینکــه تیم های بــاالی جــدول به هم 
رســیده اند بهتر شده است. شــاهین طبع در مورد 
اینکه در برخی بازی ها اختالف دو تیم خیلی زیاد 
است، گفت: نقاط ضعفی وجود دارد و کارشناسان تا 
حدی این مسائل را درست می گویند، اما به خاطر 
شــرایطی که ویروس کرونا ایجاد کرده، لیگ های 
دســته اول و دوم ما دچار اختالل شده و به همین 
دلیل فدراسیون تصمیم گرفت لیگ برتر با تیم های 

بیشتر باشد.
 ســرمربی تیم ملی بســکتبال در مــورد اینکه آیا 
انســجام خوبی را در بســکتبال می بینید یا خیر، 

گفت: نه تنها در بســکتبال بلکه در رشته های دیگر 
هم متاثر از سایر پدیده ها هستند و در همه جوامع 
این قضایا وجــود دارد و نمی توانیم بخشــی را از 

جامعه جدا کنیم.
وی ادامــه داد: ما باید ارتباطــات اجتماعی مان را 
قوی کنیم و به یکدیگر احتــرام بگذاریم و ببینیم 
ریشه مشکالت از کجاست؟ در بسکتبال هم مثل 
سایر رشته ها مشکالتی به خاطر انتخاب تیم ملی 
و لیگ و سایر مســائل به وجود می آید؛ اما بعد از 
مدتی حل می شود. در مجموع، من انسجام نسبتا 

خوبی را در بسکتبال می بینم. 

سرمربی تیم ملی بسکتبال :

انسجام خوبی در بسکتبال وجود دارد

سوال روز

»باتیستوتا« در آستانه اولین تجربه سرمربی گری
اسطوره فوتبال آرژانتین ممکن است رسما به عرصه مربیگری وارد شود.روزنامه آرژانتینی »اله« با 
انتشار گزارشی مدعی شد؛ یک باشگاه در لیگ حرفه ای آمریکا )MLS( به گابریل باتیستوتا پیشنهاد 
سرمربی گری داده است. این نشریه البته نامی از باشگاه مدنظر که به دنبال استخدام اسطوره فوتبال 
آرژانتین است، نبرده است.اسطوره باشگاه فیورنتینا که سابقه بازی در تیم هایی همچون ریورپالته، 
بوکاجونیورز، رم و اینتر را نیز در کارنامه اش، این می تواند اولین تجربه ســرمربی گری اش باشــد.

باتیستوتای ۵۲ ساله که در سال ۲۰۰۵ با پیراهن العربی اعالم بازنشستگی کرد، پیش از این تنها بین 
سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ در تیم کولون آرژانتین به عنوان مدیر ورزشی فعالیت داشته است.

خیز  رئال مادرید برای جذب ستاره نروژی
بر اساس گزارش روزنامه اسپانیایی »ABC«، باشگاه رئال مادرید در نظر دارد در تابستان آینده نسبت 
به خدمت گرفتن ارلینگ هالند از بوروسیا دورتموند در ازای ۹۰ میلیون یورو اقدام کند، این در حالی است 
که باشگاه هایی همچون منچستریونایتد، پاری سن ژرمن و یوونتوس هم وضعیت این بازیکن را زیرنظر 
دارند.باشگاه بوروسیا دورتموند برای جبران بدهی های خود که بیش از ۷۰ میلیون یورو است، ممکن است 
در پایان فصل جاری مجبور به فروش مهاجم نروژی خود شود و رئالی ها امیدوار هستند با وارد کردن لوکا 
یوویچ و ماریانو دیاس در این معامله، بتوانند ارلینگ را به تیم تحت هدایت زین الدین زیدان اضافه کنند.

گفته می شود بند فسخ ۷۵ میلیون یورویی در قرارداد هالند ۲۰ ساله با دورتموند وجود دارد که پیش از 
سال ۲۰۲۲ قابلیت فعال شدن ندارد که این بدین معناست که این باشگاه آلمانی برای فروش این بازیکن 

در سال جاری میالدی درخواست رقم بیشتری از مشتریانش خواهد کرد.

چلسی از خرید »آالبا« منصرف شد
باشگاه چلســی از خرید مدافع - هافبک بایرن مونیخ منصرف شده است.داوید آالبا، مدافع ۲۸ ساله 
و اتریشی تیم فوتبال بایرن مونیخ تا تابستان ســال آینده با این تیم قرارداد دارد و باشگاه های زیادی 
نسبت به جذب او ابراز عالقه کرده اند.سران چلسی دیگر تمایلی به جذب آالبا ندارند و از رقابت برای به 
خدمت گیری او کنار کشــیده اند. یکی از مهم ترین دالیل این موضوع، دستمزد درخواستی این مدافع 
اتریشی بوده است. آالبا، خواهان دســتمزد هفتگی ۴۰۰ هزار پوندی بود و اگر آبی ها این شرط را قبول 
می کردند، آالبا بیشترین دستمزد را در این باشگاه دریافت می کرد.از طرفی آالبا خواهان بازی به عنوان 
یک هافبک دفاعی بود، اما سران چلسی به دنبال جذب یک مدافع برای تقویت خط دفاعی خود بودند.

گزینه جدید »پوچتینو«
مائوریسیو پوچتینو، سرمربی تیم فوتبال پاری سن ژرمن عالقه مند به خرید هوگو لوریس، دروازه بان 
باتجربه تیم تاتنهام و شاگرد سابق خود است.سرمربی آرژانتینی پاری سن ژرمن از زمان حضورش 
در تاتنهام رابطه نزدیکی با لوریس دارد و می خواهد یک بار دیگر و این بار در پاری ســن ژرمن با این 
دروازه بان فرانسوی همکاری کند.لوریس این فصل ۲۳ بازی برای تاتنهام انجام داده و قرارداد او با 

این باشگاه انگلیسی در سال ۲۰۲۲ به پایان می رسد.

رکورد جدید »روملو لوکاکو«
روملو لوکاکو، مهاجم ۲۷ ســاله و بلژیکی اینتر با بریس در نیمه اول دیدار اینتر و التزیو به رکورد ۳۰۰ 
گل زده رسید.روملو لوکاکو موفق شد در نیمه اول دیدار اینتر و التزیو بریس کند و به رکورد ۳۰۰ گل زده 
در دوران حرفه ای خود دست یابد. او ۵۷ گل با تیم ملی بلژیک و ۲۴۳ گل برای تیم های باشگاهی 

اش به ثمر رسانده است. روملو لوکاکو برای رسیدن به رکورد ۳۰۰ گل زده، به ۵۸۲ بازی نیاز داشت.

فوتبال جهان

پرسپولیس چطور یک شبه 
پولدار شد؟

 معاون باشــگاه پرســپولیس در خصوص 
انتقاداتی که بابت نتایــج نزدیک و یک گله 
این تیم می شــود و همچنین تقویت برای 
ادامه فصل گفــت: در رابطه بــا تقویت باید 
بگویم که طبق نیاز و اعــالم کادرفنی تیم را 
تقویــت خواهیم کرد. در خصــوص نگرانی 
ها هم باید بگویم خودم قبــال هوادار بودم 
و نگرانی آنها را درک می کنــم. تیم ما چهار 
هفته برد ارزشــمند و ۱۲ امتیاز کسب کرده 
است. با توجه به فشــردگی مسابقات و در 
حال حاضر هر ۵ روز یک بار بازی می کنیم 
باید بگویم تیم خــوب نتیجه گرفته و باید از 
کادرفنی و بازیکنان تشکر کنیم. با تمام کسر 
و کاســتی ها تالش زیادی داشــته اند و ما 
پیام هایی که می گیریم مثبت است.ابراهیم 
شکوری،در خصوص کمبود در بخش دفاعی 
و نگرانی از این بابت اظهار کرد: بازیکنان ما 
جزو برتریــن بازیکنان ایران و حتی آســیا 
هســتند و این را در عمل نشــان داده اند. 
معاون اجرایی باشــگاه پرسپولیس درباره 
اینکه این باشگاه پیش از این ادعا کرده بود 
در خزانه باشــگاه تنها ۱۰ میلیون است؛ اما 
اکنون ضمن پرداخت پــول بودیمیر موفق 
به جذب ترابی نیز شــده اند و به چه شــکل 
پولدار شده اند، گفت: من فکر می کنم که این 
صحبت ها را کدام دوستان انجام می دهند 
و اگر منطقی باشــند و با فضای درآمدزایی 
فوتبال آشنا باشــند به این نتیجه می رسند 
که باشــگاه با توجه به قهرمانــی طی چهار 
ســال اخیر و حضور در دو فینال آسیا، قطعا 
به درآمدزایی خوبی هــم از نظر ارزی  و هم 
ریالی رســیده است. باشــگاه پرسپولیس 
جزو معدود باشــگاه هایی بوده که توانسته 
ارز آوری هم بکند. این را آمار و ارقام نشان 
می دهد و اینکه درآمد ما نســبت به دیگر 
باشگاه ها اصولی است و اگر غیر این باشد 
باید شک کرد. درست اســت که هنوز مبلغ 
فینال آســیا را دریافــت نکرده ایــم؛ اما با 
رایزنی مدیران باشــگاه تا حــد زیادی این 

مشکل حل شده است. 

مهاجم طالیی پوشان که بهترین آمار گلزنی اش در پیراهن 
سایپا بوده و توانست در 90 بازی به 20 گل زده برسد، حاال 
در دو فصل حضورش در سپاهان کامال متحول شده و به 
روزهایی اوج خود بازگشته، چرا که او در 63 بازی با پیراهن 
طالیی پوشان اصفهانی موفق به ثبت20 گل شده و فاصله 

چندانی تا رکورد ویژه خود در سایپا ندارد

مستطیل سبز

وز عکس ر

درگیری جنجالی 
نقاشی دیواری شد!

در دربی دالمادونینای جام حذفی، 
درگیــری روملــو لوکاکــو و زالتان 
ایبراهیموویــچ حواشــی زیــادی 
به وجود آورد کــه هنوز هم تبعات آن 
را در فوتبال ایتالیــا می بینیم. یک 
نقــاش خوش ذوق میالنــی هم در 
حوالی ورزشگاه سن سیرو، گرافیتی 
)نقاشــی دیــواری( جالــب از این 

برخورد ماندگار کشیده است.
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شهردار فلورانس در نامه به شهردار اصفهان: 

 باید به جلو نگاه کرد و برای بازیابی امید و انرژی 
گام های عملی برداشت

شهردار فلورانس در نامه ای به قدرت ا... نوروزی، شــهردار اصفهان نوشت: متاسفانه سال 2020 
زخم های عمیقی برای بسیاری از مردم جهان بر جای گذاشت. عده ای جان خود را از دست دادند 
و همچنین بحران های اقتصادی و اجتماعی که در پی این پاندمی جهانی رخ داد و تداوم آن هنوز 

همه ما را در سراسر جهان به چالش کشانده است. 
داریو ناردال، شهردار فلورانس با اشاره به اینکه شــهر فلورانس در جهان به عنوان پایتخت انسان 
گرایی شهرت یافته است، در ادامه این نامه آورده است: مایلم به شما اطمینان دهم قصد داریم 
رابطه خوب بین دو شهر اصفهان و فلورانس را هرچه بیشتر تقویت کرده و پروژه های جدیدی را در 

راستای منافع دوجانبه جوامع خود گسترش دهیم.   
شــهردار فلورانس، خواهرخوانده ایتالیایی نصف جهان، در این نامــه همچنین با ابراز امیدواری 
از اینکــه ســال 2021 روزنه ای نــو، تجدید حیــات جامعه، فرهنــگ، اقتصاد و همــه آنچه که 
این پاندمی طی چالش ســال 2020 از ما ســلب کرده را به ارمغان آورد، نوشــته اســت: اکنون 
در راســتای مقابله با این چالش، ســخت و بی ســابقه، باید به جلــو نگاه کرد و بــرای بازیابی 
امید و انرژی، گام هــای عملی برداریم. از این رو، مهم اســت باور داشــته باشــیم که در آینده 
بشــریت، با حفــظ فنــاوری و ارزش هــای اصلی قادر به پیشــرفت در ســازندگی هســتیم. 
 باشــد که ســال 2021، صلح، ســامتی، ســعادت و آینده ای روشــن تر را برای همه انسان ها 

رقم بزند.    

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان:  

 تندیس »تقدیس« مرمت شد 
و به میدان امام حسین )ع( بازگشت 

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان از مرمت و پتینه نماد »تقدیس« اثر استاد پرویز 
تناولی و نصب مجدد آن در محل قبلی این اثر در میدان امام حسین )ع( خبر داد. به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، حســن موذنی در این باره اظهار کرد: طی سه سال اخیر 
ردیف بودجه ای برای مرمت و تعمیر نمادها و المان های شــهری اصفهان اختصاص داده شد و 
تاکنون در حوزه تعمیرات و پتینه آثار هنری شــهری اقدامات خوبی انجام شده است.  وی ادامه 
داد: با توجه به حساسیت برخی نمادهایی که توسط اساتید برجسته ساخته شده است، عملیات 

مرمت آثار با نظارت هنرمندان سازنده انجام می گیرد. 
  مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه نماد »تقدیس« نیز در فهرست 
آثار مورد نظر برای تعمیر قرار داشت، افزود: نماد »تقدیس« نیز یکی از آثار ارزشمند شهری است 
که پیش از آغاز مراحل مرمت، ســال گذشته بخشی از آن به ســرقت رفت اما با مدیریت خوب 
حوزه حراست و اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، بخش سرقت شده در مدت زمان 
بسیار کوتاه و در چند ساعت، کشف و ضبط شد.  وی تصریح کرد: مراحل تعمیر این نماد شهری 
پس از معرفی نماینده استاد تناولی، سازنده اثر و با نظارت موزه »هیچ« که موزه شخصی استاد 

تناولی است، آغاز شد.   
موذنی اظهار کــرد: با نظــر هنرمند خالق اثــر و با توجه بــه اینکــه جابجایی اثر ممکــن نبود، 
عملیــات مرمت به صــورت کارگاهــی در محــل نصب اثــر و در مدت ســه هفته انجام شــد. 
البته چون اســتاد تناولــی در ایــران نبودند، زمان زیــادی منتظــر معرفی نماینــده معتمد از 
ســوی این هنرمند بودیم. وی گفــت: اکنون این اثر مرمت شــده در محل قبلــی خود واقع در 
 میدان امام حســین )ع( اصفهان رونمایی شــده و دوبــاره در معرض دید عموم شــهروندان

 قرار گرفته است.    

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان :

»هوشمندسازی« الزمه زیست پذیر شدن اصفهان است

معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی شــهردار اصفهان در 
برنامه تلویزیونی » اینجــا اصفهان« اظهار کرد: برنامه راهبردی 1۴0۵ 
در هفته های اخیر توسط شورای اسامی شــهر اصفهان تصویب شد 
که در آن سعی شــده با نگاهی به آینده و حذف اشکاالت برنامه های 
قبلی و بر اســاس طرح های فناورانه و نوآورانه تدوین شــود؛ در این 
راســتا کاهش آالینده ها به خصوص آلودگی های محیطی و آلودگی 
هوا، جذب گردشــگری با رویکــرد فرهنگی و بهره وری ســرمایه ها، 
 موضوعاتی اســت که برنامه راهبردی 1۴0۵ اصفهــان تمرکز ویژه ای

 بر آن دارد.
علیرضا صادقیان افزود: یکی از زمینه هایی که می تواند آمار اشــتغال 
بســیاری برای شــهر اصفهان به خصوص بــرای جوانــان آن ایجاد 
کند»گردشگری« است، اصفهان به شــدت مستعد پیشرفت در این 
حوزه است و در راهبرد اصفهان 1۴0۵ نیز پیگیر فراهم کردن زمینه های 
ایجاد مشــاغل جدید در زمینه گردشگری هســتیم به همین منظور 
برنامه ها و پروژه های متعدد در راســتای گردشــگرپذیری اصفهان 

تعریف شده است.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انســانی شهردار اصفهان گفت: 
میراث گذشــتگان به خصوص در شــهری همچون اصفهان فرصت 

خوبی برای جذب گردشــگر فراهم کــرده در مطالعاتی کــه در حوزه 
معاونت برنامه ریزی شــهرداری شده اســت یکی از نقاط مورد توجه 
گردشگران خارجی، اصفهان است. بسیاری، اصفهان را بیشتر از سایر 
شــهرهای ایران دوســت دارند، این میراث زمینه های جدی را برای 
جذب گردشگران فراهم کرده، زیبایی شــهر اصفهان نیز مزید بر علت 

شده است.
صادقیــان افــزود: برنامه هــا و جشــنواره هایی از جمله جشــنواره 
بین المللی صنایع دســتی برای ســال آینده در نظر گرفته شده است 
زیرا اصفهان شــهر خاق صنایع دســتی بوده و دارای صنایع دستی 
شناسنامه دار است.  البته نباید به آنچه تا امروز داشتیم اکتفا کنیم و 
زمینه توسعه داشته هایمان را باید فراهم کنیم؛ تاش مدیریت شهری 
نیز بر این اســت که تا ســال 1۴0۵، در حوزه صنایع دستی به واسطه 
شایستگی های اصفهان وضعیت مطلوب تری را ایجاد کنیم، اصفهان 
همواره سرآمد حضور شــاعران، نقاشان و بسیاری از کسانی است که 
در ارتقای سطح فرهنگ و هنر این کشــور نقش مهمی داشته اند و در 
آینده نیز باید زمینه شکوفایی اســتعداد چنین افرادی در شهر بیشتر 

فراهم شود.
وی ادامه داد: برای افزایش زیســت پذیری و رقابت پذیری در سال 

 1۴0۵، اصفهان باید شــهر هوشــمند شود، هوشمند شــدن شهر در
  کاهش آالینده هــای هوا و محیط موثر اســت. بــرای کاهش تولید
  زباله از مبدأ در برنامــه 1۴0۵ پروژه هایی تعریف شــده که ناچاریم

 بر اســاس آن شــهر را هوشــمند کنیم تا میزان تولید و دفن زباله به 
حداقل برسد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انســانی شهردار اصفهان گفت: 
اصفهان در کل کشــور جزو ســه شــهر برتر در حوزه هوشمندسازی 
است. اخیرا توســط اصفهان پیشــنهادی داده شده اســت تا شبکه 
شهرهای هوشمند راه اندازی شود، شــهرهای اصفهان شیراز، مشهد، 
تبریز و اردبیل قدم اول را بــرای راه اندازی این طرح برداشــته اند و 
 در آینــده همکاری ها برای انتقــال تجربه بین این شــهرها افزایش 

خواهد یافت.
صادقیان با تاکید بر اینکه برای افزایش رقابت پذیری، جذب گردشگر 
و ایجاد اشــتغال و جذب کارآفرینان، شهر باید هوشمند شود، افزود: 
نقطــه تمرکز مدیریت شــهری تا 1۴0۵ بر هوشمندســازی اســتوار 
اســت، ناوگان حمل و نقل اعم از اتوبوس ها، تراموا و مترو نیز باید از 
سیستم های هوشمند اســتفاده کنند، زیرا اصفهان 1۴0۵ در صورتی 

رقابت پذیر و زیست پذیر می شود که هوشمند باشد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل بار درون شهری 
شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: یکــی از امکانات 
مدیریت حمــل و نقــل بــار و کاال اختصاص یک 
نرم افزار به نام بار یار ۷2۴ بــرای صدور مجوزهای 
تردد در سطح شهر اســت.مجید طهماسبی افزود: 
از جمله مزیت های این نرم افزار دریافت بارنامه به 
صورت الکترونیکی، بیمه شدن بار و مشخص بودن 
تعرفه حمل بر اساس مصوبات شورای اسامی شهر 
اصفهان است.مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل 
بار درون شهری شــهرداری اصفهان ضمن تشریح 
فناوری سامانه های هوشمند موجود در سازمان از 

جمله سیستم توزین هوشمند WIM، سامانه حمل 
بار و ســامانه باریار، تصریح کرد: این سامانه بانک 
اطاعاتی قوی از مشــخصات خودروها و راهبران 
تحت پوشش شرکت ها دارد و از جمله مزیت های 
این نرم افزار می توان به ســادگی استفاده، دریافت 
بارنامه به صورت الکترونیکی و بیمه شــدن بار در 
صورت درخواســت صاحب بار و مشــخص بودن 
تعرفه حمل بر اساس مصوبات شورای اسامی شهر 
اشاره کرد.وی خاطرنشان کرد: صدور مجوز بر بستر 
نرم افزار باریار ۷2۴ با هدف نیل به شــهر هوشمند، 
ایجاد شفافیت، ارتقای کیفیت ارائه خدمات در جهت 
رعایت حداکثری حقوق شهروندی انجام می شود.

طهماســبی تاکید کرد: داشــتن نگــرش جامع بر 
برنامه ریزی سیستم حمل و نقل بار در شهر اصفهان 
نیازمند مطالعه دقیق و عمیق وضعیت موجود جابه 

جایی کاال در شبکه معابر شهر، تشکیل پایگاه جامع 
داده های اطاعاتی مربوط به حمل و نقل بار و تبیین 
مسائل و مشکات موجود در این زمینه است.وی 
از تشــدید برخورد با ناوگان باری دارای اضافه تناژ 
در این کان شــهر خبر داد و گفت: مجوزهای تردد 
خودروهای حمل بار به صورت نظام مند و هدفمند 
توسط شهرداری صادر می شود.مدیرعامل سازمان 
مدیریت حمل بار درون شهری شهرداری اصفهان 
با تاکید بر عوارض داشتن اضافه تناژ و میزان قابل 
توجه خسارت به زیرســاخت های شهری، افزود: 
حفظ و نگهداری معابــر و پل هــا از ماموریت ها و 
رسالت های مدیریت شهری است که با بهره گیری 
از تکنولوژی توزین در حال حرکت و سیار می توانیم 
کنترل دقیقــی از وزن کل و محوری ناوگان در حال 

تردد داشته باشیم.

مدیرعامل سازمان حمل بار درون شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

دریافت بارنامه الکترونیکی در بستر »باریار ۷24 «

 یکی از زمینه هایی که می تواند آمار اشتغال بسیاری برای شهر 
اصفهان به خصوص برای جوانان آن ایجاد کند»گردشگری« 
است، اصفهان به شدت مستعد پیشرفت در این حوزه است 
و در راهبرد اصفهان ۱۴۰۵ نیز پیگیر فراهم کردن زمینه های 

ایجاد مشاغل جدید در زمینه گردشگری هستیم

آیین بزرگداشت »میرزاده عشقی« برگزار شد؛

چراغ اپرای اصفهان روشن می شود
آیین بزرگداشت»میرزاده عشقی«به مناسبت یکصدمین سالروز اجرای اپرا در اصفهان در تاالر هنر 
برگزار شد.نویسنده کتاب »میرزاده عشقی« در این مراسم، اصفهان را مهد هنر و پایتخت فرهنگی 
ایران نامید و گفت: اصفهان برای اینکه 
بتواند به  تنهایی ویترین هنر ایران باشد، 
باید این تجلی  گاه فرهنگی را با درایت، 
هوشمندی به پایگاهی برای هنرمندان 
بدل کند تا در هر کوی و برزن این شهر، 

شاهد هنرنمایی جهانیان باشیم.
اردشــیر صالح پور با اشــاره به نگارش 
کتاب میرزاده عشقی اظهار کرد: زمانی که 
تصمیم به نوشتن درباره میرزاده عشقی 
گرفتم، بنا داشتم یک مقاله بنویسم؛ اما 
به  مرور آن  قدر اطاعات جدیدی پیدا شد که تحقیق 200 صفحه ای شد و ترجیح دادم آن را در قالب 
یک عنوان کتاب منتشر کنم.وی اجرای اپرای »رستاخیز ساطین ایران«در اصفهان را اولین نمونه 
اجرای نمایش اپرا در ایران معرفی کرد و بیان داشت: بر اساس مستنداتی که به دست آمد، میرزاده 
عشقی نزدیک به صد روز شهردار بلدیه اصفهان بوده اســت، همچنین مشیر همایون، نمایشنامه  
نویس و موسیقی  دان بزرگ نیز زمانی ریاست شــهربانی اصفهان را بر عهده داشته که این موضوع 
نشان می دهد در آن مقطع چقدر به هنر نمایش توجه می  شده و شهر حضور هنرمندان را برمی  تابیده 
است.رییس یونیمای ایران با تقدیر از برگزاری این برنامه به منظور بزرگداشت میرزاده عشقی تاکید 
کرد: از شهرداری اصفهان و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان درخواست دارم 
رویداد یک  صدساله اجرای اپرا در اصفهان را به نام این شهر ثبت کنند تا هر ساله در هتل جهان که 

میعادگاه اولین اپرای تاریخ ایران بوده، شاهد اجرای این ژانر باشیم.
وی با بیان اینکه اپرا، نمایش آوازی و موسیقیایی است و ما نمونه مذهبی آن را هم داریم، یادآور شد: 
»ابوالحسن صبا« تعزیه را اپرای موسیقیایی می  نامد که ریشه این هنر در اصفهان به دوره صفویه باز 
می  گردد.به گفته صالح پور، هنرمندان تئاتر اصفهان این قابلیت را دارند که ژانر اپرای آوازی را در شهر 
خود زنده کنند و اصفهان می تواند در کنار کمدی سفید، مبنای اپرای آوازی در کشور نیز لقب بگیرد.

وی توضیحاتی درباره کتاب میرزاه عشقی داد و با اشاره به فصل های مختلف این کتاب گفت: در 
این کتاب ابتدا به تاریخچه اپرا پرداخته و بعد اپرا در مشروطه را دنبال کرده  ام، همچنین در ادامه، 
ضمن بررسی تاثیر تعزیه بر اپراهای ایرانی، درباره میرزاده عشقی و اجرای اپرای»رستاخیز ساطین 

ایران« در هتل جهان توضیحاتی را ارائه کرده ام.
این محقق و مدرس تئاتر با اشــاره به دیدگاه و عشق و عاقه میرزاده عشقی به شهر اصفهان تاکید 
کرد: میرزاده عشقی حدفاصل شعر، موسیقی و نمایشنامه اســت، همچنان که ملت ایران سابقه 
شعری سترگ دارد، اصفهان نیز در حوزه شعر صاحب سبک بوده و  کمال و جمال، دو شاعر بلندآوازه 

اصفهانی هستند و این منزلت را باید پاس داشت.
صالح پور از شــهرداری اصفهان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی و حوزه هنری و سایر ارگان های 
مرتبط درخواست کرد اجرای اپرا در اصفهان را پاس بدارند و گفت: اگر چراغ اپرای اصفهان روشن 
 شود، گردشگرانی که به این شهر ســفر می کنند، عاوه بر بازدید از جاذبه های تاریخی و باستانی، 

می توانند از موزه عروسک و تئاتر کمدی و اپرای اصفهان نیز بازدید کنند.
رییس کمیته ملی موزه های ایران دیگر میهمان این مراســم بود که اصفهان را به واســطه سابقه 
فرهنگی و هنری، میراث جاودانه بشری نامید.سید احمد محیط طباطبایی با اشاره به رونمایی از 
کتاب میرزاده عشقی، اظهار کرد: میرزاده عشقی مظلوم است و کار ما این است که این شهید را از 

تاریکی بیرون آورده و به فرهنگ مان نور بتابانیم.

اخبار

خبر ویژهگزارش

معاون خدمات شهری شهردار 
اصفهان خبر داد:

توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر در اصفهان

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار 
کرد: انرژی خورشیدی، انرژی دائم در دسترس 
بوده که برای کل جهان نامحدود و بی حد و حصر 
است؛ از ابتدای نصب نیروگاه های خورشیدی 
در ســال 1۳۹2 تا پایان مهرماه ســال جاری 
حدود یک میلیون و ۶00 هزار کیلووات ساعت 
برق تولید شده است.حســین امیری افزود: 
شــهرداری اصفهان به عنوان شــهر پیشتاز در 
اســتفاده از انرژی های خورشــیدی تاکنون 
توانســته اســت بیش از ۵0 درصد از ســهم 
تکلیفــی 20 درصدی از مصرف انــرژی خود را 
 از طریق احــداث نیروگاه هــای فتوولتاییک

 انجام دهد.
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: 
تاکنون 2۷ نیروگاه تولید انرژی خورشــیدی 
توســط شــهرداری اصفهان احداث  شده که 
تمامی آن ها به صــورت کامل و با ظرفیت نامی 
در حال تولید انرژی است.امیری تاکید کرد: بر 
اساس برنامه ریزی مدیریت شهری در رابطه 
با توســعه انرژی های تجدید پذیر در اصفهان، 
حرکت به سمت اجرایی شدن این موضوع از 
اهداف اولویت دار شــهرداری اصفهان اســت.

وی با اشــاره به میزان تولید انرژی خورشیدی 
توســط شــهرداری گفت: در حال حاضر ۶۷1 
مگاوات ســاعت انرژی خورشــیدی در سال 
توسط شهرداری تولید می شــود که با توجه به 
توسعه نیروگاه های خورشیدی، تا پایان سال به 
دوهزار مگاوات ساعت در سال افزایش می یابد.

معاون شــهردار اصفهان تصریح کرد: نیروگاه 
۶0 کیلوواتی منطقه 1۵، نیروگاه 2۶0 کیلوواتی 
میدان میوه و تــره بار و نیــروگاه 1۵ کیلوواتی 
شــهرداری منطقه ۸ نیز اجرایی شده است و 
تا پایان ســال جاری در مدار قرار خواهد گرفت 
و با اجرایی شــدن آن ها؛ ظرفیــت نیروگاهی 
شــهرداری اصفهان به ۵۶۵ کیلــووات خواهد 
رسید که در میان کان شهرها به عنوان جایگاه 
نخست و دارای بیشترین ظرفیت تولید انرژی 

خورشیدی مطرح است.

 ارگ تاریخی 
نهچیر مبارکه 

ارگ تاریخی نهچیــر یکی از 
بزرگ ترین بنا های خشــتی 
جهان و متعلق به اواخر دوران 
صفویه است. این ارگ از لحاظ 
ســبک معماری بــه صورت 
قرینــه و ســاخت آن مربعی 
شکل است که در چهار گوشه 
 آن، چهــار بــرج کبوتــر دیده

 می شود.

وز عکس ر
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 دستور رییس جمهور به وزرا برای رسیدگی به مطالبات 

مردم اصفهان
موضوع تامین آب اســتان اصفهان و جریان دائمی زاینده رود، همواره یکی از مطالبات مردمی دیار 
نصف جهان بوده است، کشاورزان خواستار تامین حقابه خود هستند و از طرف دیگر خشکی زاینده رود، 
خشکی تاالب گاوخونی را به همراه داشته که تبعات زیست محیطی جبران ناپذیری را به همراه دارد.این 
مطالبات به دفعات و از راه های مختلف مورد پیگیری قرارگرفته است، عباس مقتدایی نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی روز ۱۳ بهمن و به مناسبت روز جهانی تاالب ها در نامه ای خطاب به 
حسن روحانی، رییس جمهور خواستار رسیدگی به مطالبات مردم اصفهان در این زمینه شد.در بخشی 
از  این نامه تاکید شده بود: اینک در آستانه سیزدهم بهمن سالروز جهانی تاالب ها از جنابعالی مصرانه 
تقاضامندم دســتور فرمایید تاالب گاوخونی که از اهمیت باالیی در مباحث زیست محیطی اصفهان 
برخوردار است، متناسب با مفاد کنوانسیون بین المللی رامسر به ویژه در راستای حفاظت و بهره برداری 
معقول از تاالب ها مورد توجه قرار گیرد و اصــل حفاظت از این تاالب و اعــالن این منطقه به عنوان 
منطقه ای حفاظت شده با سرعت انجام پذیرد تا در نتیجه این اقدام، بتوانیم حد باالتری از رسیدگی 
به تاالب گاوخونی و مباحث زیست محیطی مرتبط با آن را شاهد باشیم.در پی این درخواست نماینده 
مردم اصفهان، محمود واعظی، رییس دفتر ریاست جمهوری در نامه ای خطاب به وزیر نیرو و رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست بررسی و اقدام الزم در خصوص  اعالم تاالب گاوخونی به عنوان منطقه 

حفاظت شده و رسیدگی همه جانبه به زاینده رود و تاالب گاوخونی را خواستار شد.

افتتاح »خانه هالل دفتر تسهیلگری و توسعه محلی هفتون«
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان اظهار کرد: از آنجا که یکی از وظایف دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی، 
آموزش جامعه محلی در زمینه های مهارت های پایه، مهارت های فنی و حرفه ای، بهداشت عمومی 
و بهداشت خانواده، مهارت های شغل یابی، کسب درآمد و نوآوری است، دفتر تسهیلگری و توسعه 
محلی هفتون از ابتدا دنبال شناسایی ظرفیت های موجود در نهادها و سازمان های عمومی، خصوصی 
یا دولتی بوده است و می کوشد تا با ایجاد هماهنگی های الزم از فرصت ها و ظرفیت های موجود که 
اهالی محله تنها به دلیل ناآگاهی از آنها بی بهره مانده اند به نحو احسن استفاده شود.حمید شهبازی 
ادامه داد: در همین راستا با هماهنگی جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان، »خانه هالل هفتون« 
در دفتر تسهیلگری و توسعه محلی هفتون راه اندازی شد و تاکنون مورد استقبال اهالی این محله قرار 
گرفته اســت.وی با بیان اینکه خانه های هالل احمر به منظور افزایش میزان مشارکت های مردمی 
تشکیل می شود تا در گام نخست فرد سپس خانواده و در نهایت محله آماده مقابله با خطرات داشته 
باشیم، تصریح کرد: این خانه ها در واقع شعب محلی و کوچکی از مراکز هالل احمر هستند و تمامی 

اقدامات را با هماهنگی و تحت نظارت هالل احمر شهرستان انجام می دهند.

مرحله دوم مناظره تراموای اصفهان مکتوب برگزار می شود
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار کرد: ۱۷ دی ماه سال جاری مناظره ای 
درباره تراموای اصفهان به صورت زنده برگزار و مقرر شد مرحله دوم آن نیز برگزار شود؛ اما به دلیل آنکه 
مباحث تخصصی بود و نیاز به ارائه مستندات داشت، تصمیم گرفته شد مرحله دوم مناظره به صورت 
مکتوب انجام شود.کوروش خسروی افزود: ۱۵ بهمن ماه، نامه ای برای مدیران حمل ونقلی شهرداری، 
اعضای هیئت علمی دانشــگاه های تهران، اصفهان و صنعتی اصفهان، نمایندگان سمن ها و تشکالت 
مردمی و روزنامه ها و خبرگزاری ها ارسال شد تا سواالتی که درباره پروژه تراموا دارند را برای انجام مرحله 
دوم مناظره اعالم کنند.رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: تا پایان هفته 
جاری برای ارسال سواالت زمان وجود دارد و پس از آن مرکز پژوهش ها اقدام به جمع بندی سواالت 
مطرح شده خواهد کرد.وی ادامه داد: مخاطب سواالت باید توسط سوال کننده مشخص شود تا مرکز 
پژوهش های شورا سواالت را برای هر یک از طرفین موافق یا منتقد اجرای تراموا در اصفهان ارسال کند.

شهردار اصفهان مطرح کرد:
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شهردار اصفهان در شصت و یکمین نشســت هم اندیشی »اصفهان 
فردا« که با شهروندان مشارکت جو و تعدادی از معتمدین شهروندان 
در منطقه هفت برگزار شد، اظهار کرد: عملیات احداث خط دوی مترو 
اصفهان از »دارک« یکــی از دورترین و کم برخوردارترین نقاط شــهر 
آغاز شده که حفاری آن پیشرفت قابل قبولی داشته است و به زودی 
حفاری از سمت جبهه غربی خط دو آغاز می شود. قدرت ا... نوروزی 
ادامه داد: پروژه خــط دوی مترو موید این مطلب اســت، قطاری از 
دورترین نقطه حرکت کرده و شــهر را منطقه به منطقــه درنوردیده و 

مسافران را به مقاصد خود می رساند. 
  شــهردار اصفهان بیان کــرد: در ایــن دوره مدیریت شــهری حلقه 
حفاظتی شــهر یا همان رینگ چهارم که اجــرای آن آرمانی در طول 
چند دهه گذشته بود، در ســخت ترین شرایط اقتصادی با شجاعت از 
کنار منطقه ۱۵ آغاز شده اســت.وی با اشاره به اینکه برای اجرای این 
پروژه، شهرداری اراضی واقع در مسیر روستاهای حاشیه کارخانه قند 
به ســمت جاده فرودگاه را خریداری و آزاد کرده است، اظهار کرد: در 
مســیر رینگ چهارم چندین پل از جمله پل آفتاب، پل قهجاورستان، 
پل بهاران و پل سردار شهید سلیمانی در حال احداث است، پل سردار 
شهید سلیمانی یک پل نمونه با پنج پل و رمپ طوالنی از فرود تا فراز 
در مساحت سه میلیون مترمربع بر اساس برنامه زمان بندی شده در 

حال احداث است. 

30 میلیارد تومان صرف حفظ فضای سبز 
منطقه 7 در زمان بحران می شود

نوروزی با بیان اینکه همه جمعیت دو میلیــون نفری اصفهان از طرح 
های کالن منتفع می شــوند، اظهار کرد: اکثر ایــن پروژه ها در محالت 
کمتربرخوردار در حال اجراست تا عدالت اجتماعی در همه شهر رعایت 
شود. وی تاکید کرد: جهان و اصفهان یک چهارباغ دارد و نمی توان در 
همه منطقه ها چهارباغ ســاخت اما توزیع امکانات چنین مکان هایی 
در همه مناطق شهر امکان پذیر است.شهردار اصفهان با اشاره با اینکه با 
اجرای بزرگ ترین پروژه آبرسانی منطقه هفت مشکل بحران در زمان 
خشکسالی برطرف خواهد شد، گفت: برای این طرح ۳۰ میلیارد تومان 
هزینه می شود تا فضای سبز حفظ شود.وی به احداث ساختمان آتش 
نشانی در منطقه هفت و در کنار میدان حج اشاره و اظهار کرد: از بودجه 
۱۰۰ میلیارد تومانی این منطقه تاکنون ۱4۵ درصد محقق شده و در سال 
آینده سهم منطقه هفت از بودجه شــهرداری 2۰۰ میلیارد تومان است. 
نوروزی بیان کرد: در اصفهان پایین و باالی شــهر معنا ندارد چراکه در 
مناطق به ظاهر برخورداری همچون منطقه شــش، محلی مانند همت 

آباد وجود دارد. 

مشکالت ترافیکی پل چمران تا پل شریعتی برطرف می شود 
وی با بیان اینکه با ساخت پروژه سیتی سنتر شمال شهر اصفهان تغییرات 
مثبتی در این محدوده رخ خواهد داد، گفت: نباید جریان توسعه و عمران 
در شهر با عواقبی که ممکن است خوشایند نباشد، متوقف شود و برای رفع 
چنین معضالتی می توان از فرهنگ کمک گرفت. شهردار اصفهان تصریح 
کرد: بسیاری از مدیران، مناطق هفت و هشت شهرداری را برای سکونت 
خود انتخاب می کنند که این نشان دهنده تغییر پوسته ها در شهر است.  
وی با بیان اینکه روکش آسفالت خیابان آزادی و پیاده رو سازی خیابان 
غرضی به زودی در دستور کار قرار می گیرد و آسفالت خیابان پوریای ولی 
تا پایان سال انجام می شود؛ همچنین طراحی پل روبه روی خیابان غرضی 
در دستور کار قرار دارد تا شهروندان با سهولت از این مسیر عبور کنند، گفت: 
هفت میلیارد تومان در گذرهای بهاران در خیابان خردمند هزینه می شود 
تا شاهد آبادانی آن باشیم، خیابان سازی خیابان عبدالرسول زرین )ادامه 
خیابان رضازاده( به زودی تکمیل خواهد شد، همچنین مجموعه فرهنگی 
ورزشی شاهنامه در خیابان گلستان در حال احداث است و در آینده نزدیک 
مورد بهره برداری قرار می گیرد.  نوروزی با اشــاره به ســاماندهی بافت 
فرسوده منطقه هفت با راه اندازی دفاتر تسهیل گری اظهار کرد: برای رفع 
مشکالت تردد حدفاصل پل چمران تا پل شریعتی نیز تالش خواهیم کرد.

افزایش بودجه 1400 فشاری بر مردم تحمیل نمی کند
در ادامه، علیرضا نصر اصفهانی با اشاره به اینکه دغدغه ها و خواسته های 
ساکنان منطقه هفت در بررسی بودجه منطقه برای سال ۱4۰۰ مورد توجه 
قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: رقم خوردن آرامش مردم در مناطق با ایجاد 
حس رضایت از سوی مسئوالن امکان پذیر است. وی ادامه داد: تالش 
مدیریت شــهری بر افزایش مشــارکت مردم در اجرای برنامه هاست.

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با اشــاره به اینکه شاید و نشاط 
مردم به نفع مدیران شهری است، گفت: تفاوت شهروند و شهرنشین در 
میزان مشارکت آنها در سرنوشت خودشان است و شهروندان نسبت به 
محیط اطراف خود احساس تعلق خاطر و مسئولیت دارند. وی با اشاره 
به امکاناتی که در منطقه هفت ایجاد شــده اســت، اظهار کرد: بر همین 
اساس برای هر شهروند اصفهانی در بودجه ۱4۰۰ شهرداری که میزان آن 
به شش هزار و 6۵۰ میلیارد تومان می رسد، چهار میلیون و 2۰۰ هزار تومان 
اختصاص می یابد که صرف توســعه خواهد شد.نصر اصفهانی به سهم 
قابل توجه منطقه هفت از بودجه ۱4۰۰ با توجه به رشــدی که در منطقه و 
تحقق بودجه آن رخ داده است اشاره و تصریح کرد: قرار نیست با افزایش 
بودجه ها، به مردم فشاری وارد شود بلکه منبع تامین بودجه شهرداری 

فروش امالک شهرداری، اوراق مشارکت و وام است.

اخبار

سرقت آثار هنری موجود در فضای شهری کی پایان می یابد؟

هیچ  کس جوابگو نیست
یک هنرمند مجسمه ساز، در واکنش به خبر سرقت بخشی از تندیس قدرت ا... عاقلی در اصفهان 
گفت: چندین ماه اســت که مدام خبر ســرقت آثار هنری موجود در فضای شــهر را می شــنویم؛ 
اما هیچ کس توضیــح نمی دهد که چرا 
و چطــور ایــن اتفــاق رخ داده، بعد هم 
بی توجهی مردم را علت بروز این مسائل 
می دانند، درحالی که مردم گناهی ندارند.

مرتضی بصراوی اظهار کرد: زمانی بحث 
بر ســر این بود که  دزدیده شدن یک اثر 
هنری می تواند برای آن اثر اعتبارآفرینی 
کند؛ اما پشت سرقت هایی که در اصفهان 
رخ می دهد این نگاه نیســت، چون این 
آثار فی نفسه ارزشمندند و سارق هم بنا 
ندارد این اثر را در حراجی های کشورهای دیگر به فروش برساند، زیرا بخشی از آن را جدا می کند و 
می برد.وی ادامه داد: چندین ماه است که این اتفاق ناگوار برای تندیس های شهری اصفهان تکرار 
می شود و یک باره چشم باز می کنیم و می بینیم مجسمه روبه روی هتل پل نیست. از طرفی تعجب 
می کنیم چون فقط یک ماشین می تواند این مجسمه را حمل کند و از طرف دیگر یادمان می آید که 
سال ها پیش نیز مجسمه شیخ بهایی را با آن عظمت از وسط چهارباغ دزدیدند و در مسیر اصفهان 
به شاهین شهر پیدا شد.این هنرمند مجسمه ســاز تصریح کرد: متاسفانه به همان اندازه که شاهد 
بی مسئولیتی برای نصب برخی مجسمه ها در مناطق هســتیم، شاید بی مسئولیتی برای دزدیدن 
آثاری که  بخشی از هویت شهر شده اند نیز هستیم و سازمان زیباسازی و نیروی انتظامی باید پیگیر 
بررسی این مسئله باشند که چرا این اتفاق در شــهر اصفهان رخ می دهد.بصراوی در پاسخ به این 
سوال که »به نظر شــما نقش مردم در حفاظت از این آثار هنری موجود در سطح شهر چیست؟« 
گفت: وقتی مجسمه ای که با یک مکان در ذهن مردم گره  خورده از آن فضا حذف می کنند و به راحتی 
می گویند آن را در جای دیگری نصب می کنیم، چه انتظاری داریم که مردم نسبت به این آثار حساس 
باشند؟ وقتی برای خود مجسمه سازها مهم نیست چه اثری برای شهر می سازند، چطور بخواهیم 

مردم نسبت به کم یا ناقص شدن این آثار واکنش نشان بدهند؟
وی توضیح داد: سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان باید پیش از جابجایی و مرمت این مجسمه ها 
اطالع رسانی کند تا مردم بدانند که سرقتی صورت نگرفته است. وقتی این کار انجام نمی شود آن ها 
از کجا بدانند که یک اثر را سرقت کرده اند یا برای مرمت به سازمان زیباسازی برده اند؟ به نظرم مردم 

در این ماجرا گناهی ندارند.
این مجسمه ساز خاطرنشان کرد: اوایلی که رودخانه زاینده رود خشک شده بود، همه مدام دراین باره 
حرف می زدند و یادم هست زنی در تماس تلفنی با رادیو اظهار می کرد همسرش افسردگی گرفته و 
هر روز کنار رود می رود و بر جنازه آن گریه می کند. با گذشت زمان کم کم همین افراد حساسیت خود 
را از دست می دهند و دیگر برای شان مهم نیســت که آب را باز می کنند یا نه. در مورد مجسمه های 
شهری هم همین قاعده برقرار است. وقتی در مورد فقدان یک اثر باارزش اطالع رسانی شود، مردم 
به اهمیت آن پی می برند. وقتی چیزی گفته نمی شــود، حساســیتی به وجود نمی آید و به تبع آن 

حفاظت از اثر هم مهم تلقی نمی شود.
بصراوی از فعال نبودن انجمن مجسمه سازان اصفهان نیز انتقاد کرد و گفت: متاسفانه چند سالی 
هست که تنها یک یا دو نفر انجمن مجسمه سازان اصفهان را مدیریت می کنند و این انجمن، اعضایی 
ندارد. بازگشایی این انجمن می تواند راهکاری برای پیگیری مسائلی از جمله این سرقت ها باشد، 
چرا که هر صنف به پشــتوانه اعضای خود می تواند از حق و حقوقش دفاع کند و حرف هایش را به 

گوش دیگران برساند.

دیدگاهگزاررش

اذهان عمومی درباره لزوم 
ایجاد مسیرهای دوچرخه 

آگاه شود
رییس کمیســیون حمــل و نقل شــورای 
اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه راه اندازی 
مســیرهای دوچرخــه در اصفهــان اقدامی 
شــجاعانه اســت، اظهار کرد: بعضی از کالن 
شهرها مسیر دوچرخه از خیابان های فرعی 
عبور می کند تا آمار مســیر دوچرخه آنها باال 
برود؛ امــا اصفهان بــا ورود بــه خیابان ها و 
شبکه های اصلی شــهر در حال اجرای یک 
شبکه به هم پیوسته است.امیر احمد زندآور 
افزود: همسو شــدن مدیریت مناطق و ارائه 
پاســخ های شــفاف به افــراد منتقد نقش 
مهمی در پیشــرفت مســیرهای دوچرخه 
دارد بنابراین اطالع رسانی در این راستا حائز 
اهمیت بــوده و با آموزش هــای محتوایی و 
توجیهی می تــوان ذهن مــردم را در رابطه با 
مســیرهای دوچرخه آماده کرد.عضو هیئت 
رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به اینکه رســانه ها، روزنامــه، رادیو و فضای 
مجازی می تواند ذهن مــردم را درباره لزوم 
توجه به ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه آماده 
کند، تصریح کرد: مســیرهای دوچرخه ابتدا 
باید از معابر اصلی جدا شــود و سپس موارد 
ایمنی به صورت کامل در آن رعایت و تابلوهای 
این مسیر نصب و شفاف ســازی شود. باید 
مشکل تداخل دوچرخه ســوران با مسافران 
اتوبوس حل شود تا هنگام خروج، مسافرین 
با دوچرخه ســوران برخورد نکننــد و تمامی 
بخش های مربوطه کمک کنند تا مشکالتی 
که سر راه ایجاد مســیرهای دوچرخه وجود 
دارد، هرچه زودتر حل شود.زندآور در رابطه با 
اطالع رسانی در ایستگاه های اتوبوس اضافه 
کرد: نقشه راهنما، درج نام ایستگاه و خطوط 
باید در تمام ایســتگاههای اتوبوس مدنظر 
باشد. بودجه ای برای مشخص شدن خطوط 
در ایســتگاه ها برای شــهرداری های مناطق 
مشخص شده اســت؛ اما باید در راستای آن 
اقدام کنند زیرا بدون اطالع رســانی های الزم 
نباید انتظار داشته باشیم مردم از حمل و نقل 

عمومی استفاده کنند.

دبیر علمی چهارمین جشــنواره ملی شــهر پژوهی 
و نخســتین جشــنواره ملی فن پژوهی شهری از 
برگزاری این جشــنواره در اردیبهشــت ماه ۱4۰۰ با 
شعار »اصفهان، شهری زیست پذیر« خبرداد.رضا 
مختاری با اعــالم این خبر، اظهار کرد: شــهرداری 
اصفهــان به منظــور شناســایی، تبــادل و ترویج 
دســتاوردهای علمی و تجربی در حــوزه مدیریت 
شهری، استفاده از توانمندی پژوهشگران، اساتید 
دانشــگاه، دانشــجویان، فناوران و شــرکت های 
دانش بنیان در حــل چالش های شــهر اصفهان و 
مدیریت شــهری اقدام به برگزاری این جشــنواره 

کرده است.وی افزود: شهرداری اصفهان، به منظور 
ترغیب تولید و اشاعه دانش کاربردی در حوزه مسائل 
شهری، موضوع زیســت پذیری شهری را به عنوان 
محور اصلی جشنواره قلمداد کرده تا محوریت اصلی 
جشــنواره معطوف به حل مسایل کلیدی و چالش 
های اصلی مدیریت شهری باشد.مختاری با اشاره 
به تالش برای شبکه سازی و ارتباط با اندیشمندان، 
نخبگان شهری، سازمان ها، نهادها، مراکز پژوهشی 
و بهره گیــری از ظرفیت های جامعه دانشــگاهی، 
هدف از این اقدام را هم افزایی علمی و بهره گیری از 
خرد جمعی در راستای تکمیل زنجیره علم، فناوری 
و نوآوری های شهری و استفاده از ظرفیت دانشگاه 
ها و مراکزی که با شــهرداری اصفهــان تفاهم نامه 
همکاری بسته اند، دانست.دبیر علمی این جشنواره 
با تاکید بر بهره گیری حداکثری از مشارکت اساتید 

دانشــگاه ها و نخبگان مدیریت شــهری به عنوان 
اعضای کمیته های علمی جشــنواره در فرایندهای 
ارزیابی و داوری آثار، اعالم کرد: استقالل کمیته های 
علمی در فرآیند داوری را از اصول جشنواره می دانیم 
و شــفافیت، امانت داری، رعایت اصل بی طرفی و 
مســئله محوری در تمامی مراحل جشنواره رعایت 
و در حد بضاعت جشنواره پدیدآورندگان آثار علمی 
و پژوهشی و نیز پیشکســوتان حوزه های مختلف 
برنامه ریزی و مدیریت شــهری، تکریــم و تقدیر 
خواهند شد.دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
گفت: مشــارکت و نقش آفرینی موثر و فعال بدنه 
کارشناسی و نخبگان علمی و دانشگاهیان مسیری 
اســت که مدیریت شــهری در جهت ایجاد شهری 
زیســت پذیر باید آن را تقویت و ترویــج کند و این 
جشنواره در راستای تحقق این هدف تالش می کند.

 برگزاری نخستین جشنواره ملی فن پژوهی 
شهری در اصفهان

جشنواره سرود نسیم 
کویر ویژه دهه فجر در 

بخش بن رود 
مراسم جشــن ســالگرد پیروزی 
اســالمی  انقــالب  شــکوهمند 
و جشــنواره سرود نســیم کوی با 
شــرکت گروه ســرود پایگاه های 
مقاومت بســیج بخش بن رود در 
کنار پل تاریخی شهر ورزنه )پارک 
ساحلی( برگزار و در پایان گروه های 

برتر معرفی شدند.

وز عکس ر

شهرداری زرین شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1399 خود در نظر دارد نسبت به اجرای فونداسیون سالن مجموعه 
ورزشی امام رضا )ع( زرین شهر با اعتبار اولیه 2/211/000/000 ریال از محل اعتبارات شهرداری از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ، 
لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت 

اداری مورخ 99/12/9 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه  عمومی

میثم محمدی- شهردار زرین شهرم الف:1093227

نوبت دومنوبت  اول
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والدین نقش انکارناپذیری در شکل گیری و تقویت عزت نفس 
کودکان و نوجوانان شــان دارند؛ اما نمی دانند چرا و چطور باید 
به این هدف دســت یابند.عزت نفس مجموعــه ای از عقاید و 
احساساتی است که افراد به خود دارند. نحوه ای که افراد درباره 
خود فکــر می کنند)چه مثبــت و چه منفی( بر نگــرش درباره 
زندگی، رفتار و موفقیت شان تاثیر بســزایی دارد. عزت نفس و 
حس ارزشمندی، به دوری از فشارهای روانی و کاهش گرایش 
به رفتارهای پر خطر در کودکان و بــه خصوص نوجوانان کمک 
می کند و در مقابل فقدان آن منجــر به تجربه حس های منفی 
مثل ناراحتی های روحی و مشکل در دوست یابی و عملکرد موفق 
فرزندان در حوزه تحصیلی خواهد شد. شما به عنوان والد نقشی 
انکارناپذیر در شــکل گیری و تقویت عزت نفــس در فرزندتان 
دارید. در ادامه راهکارهایی ارائه می شود که می توانید به عنوان پدر 

یا مادر برای دست یابی به این هدف مهم به کار گیرید.
   به فرزندتان بگویید که به او افتخار می کنید

معموال والدین در بیان حس های منفی خود به فرزندشان بسیار 
عجول هستند ؛ در حالی که به ندرت حس مثبت خود به رفتار، 
عملکرد و صفات خوب او را نشان می دهند. مکرر به او یادآوری 
کنید که به او افتخار می کنید و خوشحال هستید  که عضوی از 
خانواده شماست. فرزندتان این جمالت را حفظ و با خود تکرار  

و از این طریق حس ارزشمندی و دوست داشتنی بودن می کند.
 در انتخاب لغات برای تمجید از فرزندتان بخشنده باشید

به طور روشــن و جزئــی بیــان کنید کــدام بخــش از رفتار 
فرزندتان برای شما تحسین آمیز بوده اســت. مثال: »این که 
اســبا ب بازی هایت را با خواهر کوچکت تقسیم کردی، بسیار 
دوست داشتم. این نشان می دهد که چقدر مراقب او هستی!« 
یا: »امروز در بازی فوتبال عالی بودی! این پشتکارت را نشان 

می دهد!«
  از انتقادهایی که  منجر به ایجاد حس حقارت می شود، بپرهیزید

همه کودکان به قاعده مندی و هشــدارهای کالمی نیاز دارند؛ 
اما توجه داشته باشــید که اگر شخص فرزندتان به جای رفتار 
و عملکرد او مورد هدف انتقاد شما باشــد، این انتقاد، مخرب 
خواهد بود و موجب حس تحقیر و ترس در فرزندتان خواهد 
شد. از عبارات حاوی ضمیر »من« استفاده کنید تا »تو«. مثال: 
»من دوست دارم پس از بازی، اسباب بازی هایت را به جای پهن 
کردن روی زمین، در جعبه اش قرار دهی.« به جای: »تو چرا این 

قدر تنبل و شلخته ای؟«
  در ایجاد مرزها و قواعد تربیتی، جهت گیری مناسب داشته باشید

قاعده مندی بخشــی مهــم از روند رشــد فرزندان اســت. 
برای تقویت آن ســعی کنید بیش از آن کــه نقش یک ناظم 

یا تنبیه کننده را داشــته باشــید، یک مربی یــا معلم عادل و 
قاطع باشــید که در عین حال رفتاری دوســتانه دارد. چنین 
صفاتی در شما منجر به این می شــود که فرزندتان مسئولیت 
رفتارهایش)چه مثبت و چه منفی( را بپذیرد و نکات منفی یا 

بدی های رفتارش را شخصی سازی نکند.
  دیدگاه بسیار جدی و سخت گیرانه را کنار بگذارید

افراد بسیار ســخت گیر، کمتر مجال بهره بردن از خوشی های 
زندگی را دارند. داشتن حس شوخ طبعی و آسان گرفتن بر خود، 
برای داشتن یک زندگی شاد و متنوع الزم است. این دیدگاه را 
در تعامل با فرزندتان هم داشته باشید تا به او بیاموزید که هیچ 
اشکالی ندارد گاهی اشتباه کند؛ همه انسان ها اشتباه می کنند و 

این کامال طبیعی است.
  به او فرصت مشارکت کردن دهید

این اتفاق به او نشــان می دهــد که بــه توانایی هایش ایمان 
دارید و نیز به او حس مسئولیت پذیری می دهد.  در ضمن به 
خطاهایش به عنوان فرصتی برای یادگیری حین تجربه ها نگاه 
کنید. فرزندانی که والدینی بسیار سخت گیر با عکس العمل های 
شدید در برابر خطاهایشان دارند، ریســک پذیر نخواهند بود 
و ناخواســته و همواره دیگران را مقصر مشــکالت شان تلقی 

خواهند کرد.

آشپزی

کرپ مرغ و قارچ
 مواد الزم: آرد 100 گرم، سینه مرغ 300 گرم،قارچ 150 گرم،تخم مرغ 3 

عدد،فلفل دلمه ای  یک عدد،پیاز متوسط یک عدد،شیر 200 میلی لیتر،پنیر موزارال 
150 گرم، کره آب شده2 قاشق غذاخوری،پودر سیر نصف قاشق چای خوری،پودر آویشن 

نصف قاشق چای خوری،زعفران دم کشیده2 قاشق چای خوری، نمک و فلفل سیاه به مقدار الزم
طرز تهیه: ابتدا تخم مرغ ها را در یک کاسه ریخته و خوب هم بزنید.شیر ولرم و کمی نمک به ظرف 

اضافه و مواد را خوب مخلوط کنید.آرد را مرحله مرحله و سپس کره آب شده را اضافه و هم بزنید.در یک 
ماهی تابه کمی روغن بریزید و بعد از داغ شدن روغن، کمی از مایه کرپ ریخته و پهن کنید.وقتی یک 

طرف کرپ سرخ و آماده شد، آن را برگردانید تا طرف دیگر نیز سرخ شود.به همین ترتیب تمام مایه کرپ 
را در ماهی تابه سرخ کنید.سپس پیاز را نگینی خرد و در یک ماهی تابه جدا کمی تفت دهید.سینه های 
مرغ و فلفل دلمه ای را نیز خرد کرده و به ماهی تابه اضافه و تفت دهید.سپس قارچ ها را حلقه ای خرد 

کنید و به همراه زعفران و ادویه ها به مواد ماهی تابه اضافه و تفت دهید و بعد از 2 دقیقه حرارت را 
خاموش کنید.ظرف فر را کمی چرب کنید.سپس کرپ های آماده شده را پهن و کمی از مایه 

مرغ در وسط کرپ ریخته و سپس پنیر موزارال  روی آن بپاشید و در آخر الیه های کناری 
کرپ را در وسط جمع و رول کنید.تمام کرپ ها را به همین صورت رول و در 

ظرف فر بچینید.فر را در دمای 180 درجه سانتیگراد تنظیم کنید.
بعد از کمی گرم شدن فر، کرپ ها را به مدت 5 دقیقه 

در فر بگذارید تا آماده شود.

راهکارهای تزریق حس  ارزشمندی به فرزندان

»سرقت پول« به شبکه پنج رسید »ضماد« مستندی درباره یک مخترع ایرانی
سریال »سرقت پول« از شبکه پنج سیما پخش می شود.داستان 
 Money Heist مجموعه تلویزیونی سرقت پول با عنوان اصلی
با محوریت یک هکر جوان به نام پروفسور که هشت نفر سارق 
حرفه ای را دور خود جمع کرده است روایت می شود که تصمیم 
به سرقت پول از بانک دارند.در این سریال اورسوال کوربیرو، ایتزیار 
لبا  لونسو، ایستر آیسبو، آ کو توس، پدرو آ لفارو مورتی، پا ایتونو، آ
فلورنس، میگل هیران و جیمی لورنته ایفای نقش می کنند.

تصویربــرداری »ضمــاد« تولید جدید شــبکه مســتند ســیما به 
تهیه کنندگی مهدی میرتیموری و کارگردانی بهمن ابراهیمی به پایان 
رســید. »ضماد« قصه به ثمر رســیدن تالش طوالنی محمد کاظم 
رشیدی،مخترع همدانی است که با ترکیب مواد طبیعی و گیاهی، 
دارویی را به جامعه معرفی کرده که درمانگر زخم بســتر، زخم افراد 
دیابتی و زخم بیماران پروانه ای اســت. داروی ایــن مخترع ناجی 
هزاران بیمار صعب العالجی در کشور شده است.

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

در بیست و سومین همایش 100 شــرکت برتر اقتصاد ایران، شــرکت فوالد مبارکه 
اصفهان به عنوان شرکت پیشرو انتخاب و موفق به دریافت رتبه 4 در شاخص فروش 
یکصد شرکت برتر ایران شد.رییس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان پس 
از دریافت تندیــس و لوح تقدیر این همایش با بیان اینکه شــرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی بزرگ پیشران توسعه اقتصادی کشور هســتند ، گفت: هرساله در قالب 
طرح IMI-100 شرکت های برتر در اقتصاد کشــور  ملی مورد ارزیابی قرار گرفته و 
در یک مسابقه عمومی، شرکت ها توانمندی های خود را مورد محک قرار می دهند. 
غالمحسن تقی نتاج که به نمایندگی از مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه در این همایش 
ملی حضور داشــت، در ادامه افزود: در این مسابقه تولیدی و اقتصادی که در سطح 
ملی برگزار می شود تمامی شرکت ها عالقه مند هســتند تا رتبه های باال را به دست 
آورند. شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز به عنوان یکی از مجموعه های بزرگ در کشور، 
در تالش است تا هرساله رتبه های باالتری را احراز کند و خوشبختانه طی چند سال 
اخیر موفق شده در رتبه های نخست رتبه بندی 100شرکت برتر قرار گیرد. به گفته نتاج، 
با توجه به تالش مدیریت و کارکنان در مجموعه فوالد مبارکه این دستاوردها هرساله 
با رشد قابل توجهی تکرار می شود. رییس هیئت مدیره فوالد مبارکه اصفهان افزود: 
امسال نیز در رتبه بندی صورت گرفته توسط مرجع مستقل در قالب 500 شرکت  که 
اکنون با توجه به افزایش شرکت ها، مجموعه فوالد مبارکه اصفهان توانسته به عنوان 
شرکت پیشرو به عنوان های رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه فلزات اساسی، 
رتبه دوم از نظر شاخص ارزش افزوده، رتبه دوم از لحاظ بیشترین سودآوری و رتبه 
چهارم از نظر شاخص فروش دست پیدا کند. وی تصریح کرد: فوالد مبارکه اصفهان در 
سایر شاخص های انتخاب شرکت های برتر در تالش است تا رتبه های بهتری را کسب 
کند. رییس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان اظهار کرد: فروش داخلی فوالد 

مبارکه در سال ۹8 به میزان 6میلیون و 130هزارتن و صادرات صورت گرفته به مقدار 
یک میلیون و 450هزارتن بوده است. به گفته وی، فروش داخلی فوالد مبارکه طی 
10 ماهه امســال به میزان 5میلیون و 461هزارتن بوده ونسبت به مدت مشابه سال 
گذشته که عدد 5میلیون و 178هزارتن ثبت شــده، 5درصد رشد داشته است. نتاج 
افزود: البته فوالدمبارکه با رویکرد تامین حداکثری بازار داخل صادرات خود را 22درصد 

کاهش داده تا مصرف کنندگان داخلی محصوالت شرکت با مشکل مواجه نباشند.

فوالدهرمزگان در جمع بزرگان
براساس ارزیابی بیست و سومین دوره جایزه»صدشرکت برتر ایرانIMI100 « و 
در سال جهش تولید ،  شرکت فوالد هرمزگان در بین 6 شرکت برتر ایران قرار گرفت.

در همايش شركت های بر تر ايران  و پس از ارزيابی های صورت گرفته ، شرکت فوالد 
هرمزگان در گروه فلزات اساسی پس از شــرکت های فوالد مبارکه اصفهان،شرکت 
ملی صنایع مس ایران ، شرکت فوالد خوزستان ، شرکت ذوب آهن اصفهان و شركت 
گسترش صنايع معدنی كاوه پارس توانست در رتبه ششم قرار گيرد و از نظر درآمد و 
رشد در بين بزرگان گروه فلزات اساسی ایران  قرار گيرد .شركت فوالد هرمزگان در اين 
ارزيابی ، از منظر درآمد و فروش نیز  رتبه ٤٥ را در بين ٥٠٠ شركت برتر ايران كسب كرد.

افتخاری دیگر از فوالد سنگان
براســاس ارزیابــی بیســت و ســومین دوره جایــزه »صدشــرکت برتــر ایران 
)IMI١٠٠(«شرکت صنایع معدنی فوالد ســنگان موفق به کسب عنوان   نخست در 
»بهره وری کل عوامل در گروه اکتشافات، استخراج و خدمات جانبی«  در بین صد 

شرکت بزرگ کشور شد.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان در آیین افتتاح ساختمان پست امداد 
گاز شهر سجزی اظهار کرد: استان اصفهان از استان هایی است که گاز رسانی 
آن از ابتدای انقالب شروع شد و رشدی که در اصفهان وجود داشت و به پاس 
مردان نیک اندیش و متدینی که داشــتیم، شهرها یکی پس از دیگری دارای 
گاز شدند به طوری که امروز از 111شهراســتان، همه شهرها دارای گاز هستند.

سید مصطفی علوی تصریح کرد: همچنین به روستاهای باالی 20 خانوار هم 
گاز رسانی شد و به جز تعداد معدودی در منطقه فریدون شهر و تعدادی روستا 
که در شرق استان که به روش خاصی گاز رسانی شده، همه دارای گاز هستند  که 
برای این روستاهای باقی مانده نیز برنامه داریم.وی افزود: در یک شب حدود 
70 میلیون متر مکعب در استان گاز مصرف شده و البته اینکه ما گاز زیاد مصرف 
می کنیم خوب نیست و باید مصرف را اصالح کنیم؛ امسال در استان اصفهان 
محدودیت تامین گاز داریم و منابع ما محدود است و بهتر است در خانه ها کمتر 

از انرژی استفاده کنیم.

مصرف سوخت در بخش خانگی دو و نیم برابر بخش صنعتی است
علوی با اشاره به اینکه با صرفه جویی در مصرف خانگی می توانیم به فعال بودن 
بیشتر صنعت کمک کنیم، گفت: ازجمله هفت کارخانه سیمانی که در اصفهان 
داریم محدودیت تامین ســوخت برای شان ایجاد شــد چرا که چاره دیگری 
نداشتیم و در کشــور اولویت شرکت گاز، گاز رســانی به منازل مسکونی است 
که منازل مسکونی هم در زمســتان مصرف سوخت شان زیاد است و مصرف 
ســوخت در بخش خانگی دو و نیم برابر بخش صنعتی است.سید مصطفی 
علوی ادامه داد: این اصال برای کشــور خوب نیست چرا که اگر این سوخت در 
یک کارخانه وارد می شد می توانست به ارزش افزوده تبدیل شود، چرخ صنعت 

بچرخد و اعضای جامعه  می توانستند از این امتیاز بهره مند شوند.

هر  سال 7 میلیارد متر مکعب گاز در بخش صنعت مصرف می شود
مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان بیان کرد: در شــهرک صنعتی  سجزی 
صنایع مشــغول به کار  هســتند و همه آن ها فعالند و از گاز به عنوان سوخت 
مصرف می کنند و مصنوعات و تولیدات ارزشمندی دارند؛ از آنجایی که در شرع 
هم بر مصرف بهینه تاکید شده است باید در مصرف گاز صرفه جویی کنیم چرا 
که در فشار هستیم. در استان اصفهان در سال 7 میلیارد مترمکعب در بخش 
صنعت مصرف گاز داریم که رقم بسیار باالیی اســت.وی با بیان اینکه کارخانه 
فوالد مبارکه بالغ بر 10 میلیون مترمکعب در شــبانه روز مصرف گاز دارد، عنوان 
کرد:  در بخش خانگی باید مصرف گاز منطقی داشته باشیم و عادت کنیم انرژی 
را بیهوده هدر ندهیم؛ شهرها و روستاهایی که می توانستیم از این نعمت بهره 
مندند و مهندسین مشغول هستند تا روســتاهایی که هنوز گازرسانی نشدند 

را گازرسانی کنند.

یکی از قطب های بزرگ مصرف در استان، اصفهان بزرگ است
علوی با بیان اینکه یکی از قطــب های پر مصرف در اســتان، اصفهان بزرگ 
اســت، گفت: حدود 750 هزار مشــترک در اصفهان بزرگ داریم که در قالب 
شش منطقه اداره می شود که یکی از منطقه های بزرگ، منطقه چهار است که 

130هزار مشترک در این بخش دارد که ساله 800میلیون متر مکعب گاز مصرف 
می کنند، به همین جهت توصیه اکید ما صرفه جویی در مصرف گازاست چرا که 
در سال آینده مشکالت بیشتر می شود.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: یکی از افتخارات جمهوری اسالمی توسعه گازرسانی بعد از 
انقالب اســت که در این زمینه غوغا کردیم و هرچه مخزن و منبع داشــتیم به 
بهره برداری رســاندیم و در حال تولید هستیم پس بهتر است به مصرف بهینه 

کردن عادت کنیم.
وی با بیان اینکه شهر ســجزی هم از نعمت گاز برخوردار است و ساختمان و 
پروژه گاز از پروژه هایی نیست که بالتکلیف باشد و ما پروژه رها شده در سطح 
استان نداریم، افزود: اگر موانعی مانند صدور مجوز وجود دارد آنقدر پیگیری 
می کنیم تا به لطفی که مسئوالن اســتان دارند، حل شود.تمام پروژه های ما 
به موقع در حال انجام اســت و بعضا تاخیراتی در بخش ساختمان ایجاد می 
شــود که آن هم به دلیل تغییر قیمت ها و ســایر موارد است  که همکاران مان  
مســلط هســتند و با مذاکره، بحث، پیگیری و هماهنگی هایی که انجام می 
دهند پروژه ها را به بهره برداری می رسانند.سید مصطفی علوی گفت: دردهه 
مبارک فجر ،  پروژه هایی را آماده کردیم که با وجود اینکه شرکت گاز اصفهان 
با تامین گاز استان تقریبا استان سبز محســوب می شود ولی بیش از5/62 
میلیارد تومان پروژه آماده کرده ایم؛ ساختمان پست امداد گاز شهر سجزی که 
مورد بهره برداری قرار  گرفت،در بهترین منطقه سجزی قرار گرفته که از لحاظ 
تردد و دسترســی به مردم، به راحتی امکان پذیر است و می توانند از خدماتی 
که می خواهند استفاده کنند.علوی با اشاره به خدمات غیر حضوری اداره گاز  
ادامه داد:  مردم سجزی  از تمامی خدمات در این اداره بهره مند هستند به جز 
بحث صنایع که حتما  باید راهنمایی درست به مردم در این زمینه ارائه شود و 
اگر کسی در بخش صنعت نیازمند گاز اســت، مدارک شان را گرفته و مشکل 
را حل کنند به  طوری که نیاز به رفتن به شــرکت گاز استان نداشته باشد. اداره 
24 ساعته خدمات بعد از فروش عرضه می کند؛ اما در اوقات اداری مسئوالن 
صددرصد حضور دارند و اگر مراجعه ای صورت گیرد حتما پاســخگو خواهند 
بود.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خاطرنشان کرد: مصوبه ای که امسال 
داده شد  اگر در دی، بهمن، اسفند تا 15فروردین ماه 200مترمکعب گاز مصرف 
کنند الزم نیست پول گاز بدهند؛ اما اگر در مقایسه با 2 سال گذشته از 200 متر 
مکعب 10 درصد بیشتر استفاده شــود جریمه خواهند شد ولی اگر نسبت به 
2سال گذشته 10الی 15 درصدکمتر استفاده شود، تخفیف خواهند داد که این 
کار جنبه فرهنگی دارد و بهتر است از این فرصت هم در جهت توسعه فرهنگ و 

هم به لحاظ اقتصادی بهره ببریم.

 مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه از حضور فعال و موثر شــرکت های 
گروه فوالد مبارکه در  هفدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی )فوالد،صنایع 
معدنی،آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری(  از 27 لغایت 30 

بهمن ماه در نمایشگاه بین المللی تهران خبر داد.
هادی نباتی نژاد، با تاکید بر اینکه صنعت فوالد ایران اسالمی نشانه بارزی از اتکا 
به توانمندی متخصصان داخلی است، به ارتقای رتبه ایران اسالمی در تولید فوالد 
در جهان از جایگاه چهلمین کشور تولید کننده فوالد در سال 57 به دهمین کشور 
در سال جاری اشاره کرد و گفت: حضور در نمایشــگاه های بین المللی فرصت 
مناســبی برای نمایش توانمندی ها و ظرفیت ها، معرفی فناوری های تولید، 
تبادل و تقویت دانش و اطالعات و مناسبات کاری و انعقاد قراردادهای همکاری 
با شرکت ها و مراکز علمی و تحقیقاتی است و همواره در طول سال های متوالی، 
بومی سازی و تکیه بر توان، تعهد و تخصص متخصصین و شرکت های داخلی 
دغدغه اصلی شرکت فوالد مبارکه بوده که بومی سازی هزاران تجهیز و قطعه در 
شرکت های گروه فوالد مبارکه، یکی از بزرگ ترین افتخارات این گروه صنعتی به 
شمار می رود.وی برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی در سال 

جهش تولید را در افزایش توان داخلی شرکت های فوالدی در تولید، بهره گیری 
از دانش و فناوری و در نهایت بومی سازی  و خود اتکایی موثر دانست و افزود: 
در این نمایشگاه عالوه بر معرفی ظرفیت های گروه فوالد مبارکه در زمینه های 
تولید، بومی سازی،  فروش و صادرات، برنامه های توسعه شرکت فوالد مبارکه 
به ویژه در زمینه بهره گیری از نســل چهارم تکنولوژی و ابر پــروژه نورد گرم دو 
شرکت فوالدمبارکه مزین به نام سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اطالع 

رسانی خواهد شد.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه این نمایشگاه را فرصت مغتنمی برای 
تقویت مناسبات  فی مابین شرکت های فوالدی و سایر شرکت های فعال در 
حوزه معدن، صنایع معدنی، ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری،   کوره های 
صنعتی و عملیات حرارتی،  نسوزها و متالورژی عنوان کرد و گفت: برگزاری این 
نمایشــگاه ، اقدام موثری در جهت معرفی شرکت های باتجربه و دانش بنیان 
فعال در این حوزه است و در نهایت تاثیرگذاری مستقیمی در افزایش و جهش 
تولید، بومی سازی و در نهایت رونق کسب و کار در عرصه فوالد و صنایع وابسته 

خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

هر  سال 7 میلیارد متر مکعب گاز در بخش صنعت مصرف می شود

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

حضور فعال و موثر گروه فوالد مباركه در نمایشگاه متالورژی تهران

 افتخار آفرینی شركت های گروه فوالدمباركه
)IMI-100( در همایش ۱۰۰ شركت برتر ایران 
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