
 با متالشی شدن کالهبرداری ۴۰ میلیاردی باند هرمی، هشدارها نسبت به رواج این مدل 
از فعالیت های غیر قانونی افزایش یافته است؛

رشد زیر پوستی هرمی ها
5

 سایه سیاه آالینده ها بر سر کشاورزی
 بر اساس اعالم رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، آالینده بودن اصفهان می تواند موجب کاهش راندمان تولید شود؛  

3

یمنا
س: ا

عک

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

مردم منتظر کاهش 
قیمت مسکن 

هستند

  روایتی مادرانه از سی و سومین
 شهید مدافع حرم استان اصفهان؛

فرزندی که وقف 
امام زمان )عج( بود

ایجاد ۷هزار فرصت
 شغلی برای مددجویان 

اصفهانی در سال ۹۹

3

5

4 3

برنج، گندم و شکر در 
 انبارهای اصفهان

 موجود است

3

تبدیل اصفهان به استانی 
تاثیرگذار در صنعت 

نمایشگاهی

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

7

اولین برنامه 
»سه شنبه های 
آبی« در استان 

اصفهان
8

آینده اصفهان 
فدای درآمد 

امروز نمی شود

آگهی مزایده )اصالحیه(

میثم محمدی - شهردار زرین شهر م الف:   1097051

۹۹ شورای  /11 شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 48۹ مورخ ۷/

گذاری امور بهره برداری و نگهداشت  اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به وا
جایگاه سوخت  CNG شهرداری واقع در بلوار جانبازان به صورت اجاره و 
مزایده  طریق  از  ل  دوسا مدت  برای  فروش  ناخالص  سود  در  مشارکت 
 عمومی اقدام نماید ، لذا از شرکت های دارای صالحیت دعوت به عمل
 می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات  بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان 

وقت اداری مورخ ۹۹/12/16 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند .

نوبت اول

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

*رضــا عباســی، اســتاد بنــام خطاطی و 
مینیاتور و  مهمتریــن هنرمند مکتب اصفهان 
اســت. از آثــار باقی مانــده از وی می توان 
به طراحی کاشــی های ســقف و زیــر گنبد 
عظیم مسجد شــاه اصفهان اشــاره کرد. *

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار
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درخواست اتیوپی برای میانجی گری ترکیه 
وزارت خارجه اتیوپی از ترکیه خواست برای حل نزاع مرزی این کشور با سودان میانجی گری کند.دینا 
مفتی، سخنگوی وزارت خارجه اتیوپی در گفت وگو با خبرگزاری آناتولی در جریان سفر به ترکیه به 
همراه وزیر خارجه گفت: امکان حل بحران مرزی بین دو کشور در منطقه مرزی الفشقه با روش های 
دیپلماتیک وجود دارد. ما در زمان کنونی به جنگ فکر نمی کنیم. اگر ترکیه پیشنهاد میانجی گری 
به ما بدهد، خوشحال می شویم.وی گفت: اتیوپی روابط سازنده ای با کشورهای شاخ آفریقا دارد. 
بدون اغراق می گویم ما روابط بسیار خوبی با اریتره، جیبوتی، سومالی، کنیا و سودان داریم.وی به 
ادامه فعالیت های امدادرســانی در تیگرای بعد از پایان عملیات نظامی علیه جبهه مردمی آزادی 
تیگرای و کمک رسانی به ۸۰ درصد ساکنان این منطقه اشاره کرد.دینا مفتی ابراز امیدواری کرد که 

روابط دوجانبه میان کشورش و ترکیه به ویژه در زمینه های توسعه، امنیت و اقتصاد تقویت شود.

وزارت خارجه عراق شایعات درباره سفر پاپ را رد کرد
سخنگوی وزارت خارجه عراق اخبار منتشر شده در خصوص به تاخیر افتادن سفر پاپ واتیکان به این 
کشور را تکذیب کرد.احمد الصحاف، سخنگوی وزارت خارجه عراق با صدور بیانیه ای کوتاه خاطرنشان 
کرد، سفر پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان به عراق در موعد تعیین شده خود انجام می شود 
و این سفر تاریخیخواهد شــد.احمد الصحاف همچنین تصریح کرد، رسانه ها اخباری در خصوص 
به تاخیر افتادن سفر پاپ واتیکان به عراق منتشر کرده بودند.پیش تر، مصطفی الکاظمی، نخست 
وزیر عراق در جریان دیدار با سفیر واتیکان در بغداد درخصوص تمهیدات سفر پاپ فرانسیس در ماه 
میالدی آتی گفت وگو کرد.الکاظمی در بیانیه ای اعالم کرد: سفر پاپ در تحکیم ثبات و اشاعه روحیه 

برادری در عراق و در سراسر منطقه موثر خواهد بود. 

روسیه موضع خود درباره بحران یمن را اعالم کرد
معاون وزیر خارجه روسیه در دیدار با سفرای عربســتان و یمن موضع مسکو درباره بحران یمن را 
توضیح داد.به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه در 
دیدار با عبدالرحمن االحمد، سفیر عربستان و احمد الوکیشی، سفیر یمن در مسکو بر موضع ثابت 
روسیه درباره لزوم پای بندی تمام طرف های بحران به قوانین بشردوستانه بین المللی تاکید کرد.

وی گفت: انجام هرگونه عملیات نظامی که به نابودی زیرساخت و کشته شدن غیرنظامیان منجر 
شــود، جایز نیســت.طی مذاکرات درباره ابعاد اصلی بحران یمن با تمرکز بر ماموریت های توقف 

اقدامات خصمانه و مذاکرات فراگیر بحث و گفت وگو شد.

نقش آفرینی دوگانه فرانسه در پروژه »نورد استریم-2«
در حالی که فرانسه با وارد کردن فشار بر آلمان خواهان کنار کشیدن این کشور از پروژه گازی »نورد 
استریم-۲« است، یک شرکت بزرگ فعال در امور انرژی روســی افشا کرد که فرانسه واردات گاز 
طبیعی از روسیه را افزایش داده است.به نوشــته وبگاه شبکه خبری »راشاتودی« ، شرکت بزرگ 
روسی گازپروم افشــا کرده که فرانسه در ســال جاری ۴۳ درصد بیشــتر گاز از روسیه خریداری 
کرده است.در این گزارش آمده است: »گازپروم از ابتدای ســال تاکنون تقریبا ۱.۵ برابر صادرات 
خود به فرانسه را افزایش داده اســت.«.»کلمنت بون« معاون وزارت  خارجه فرانسه در امور اروپا  
یکم فوریه به »رادیو بین المللی فرانســه« گفت که پاریس می خواهد برلین ساخت این خط لوله 
را متوقف کند.این پروژه توســط آلمان و روســیه برای افزایش امنیت انرژی برلین و وابســتگی 
کمتر به کشورهای ثالث طراحی شده اســت که این امر قیمت را نیز کاهش می دهد.با این حال، 
 خط لوله از نظر واشــنگتن تهدیدی برای توانایی شــرکت های آمریکایی در صــادرات گاز به بازار 

اروپاست.

دستور رهبر انقالب برای مدل تعامل ایران با طرف های برجام؛

این بار فقط »عمل« 
رهبر معظم انقالب فرمودند: حادثه ۲۹ بهمن یک حادثه پرافتخار جهادی 

و عملیاتی بود و مایه افتخار مردم تبریز است.
حضرت آیت ا... خامنه ای به  مناسبت سالروز قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز در 
سال ۱۳۵۶، از طریق ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی سخنانی 

ایراد فرمودند.
رهبر انقالب فرمودند: به مردم عزیز تبریز و آذربایجان سالم و تهیت عرض 
می کنم. روز تاریخی و فراموش نشدنی ۲۹ بهمن را که امسال متاسفانه 
به این صورت برگزار می شــود گرامی می دارم. هر سال در این حسینیه 
با حضور شــما مردم عزیز و فضای پرشوری که احساسات آذربایجانی و 
تبریزی شــما ایجاد می کرد دلخوش بودیم، شما را از نزدیک زیارت می 

کردیم؛ اما امسال متاسفانه فراهم نیست.
اهم بیانات معظم له را در ادامه می خوانید:

 امام)ره( بعد از حادثه ۲۹ بهمن پیامی دادند و سه خصوصیت را درباره 
مردم عزیز آذربایجان ذکرکردند. این کلمــه عزیز در جمله خود امام)ره( 
وجود دارد. شجاعت، غیرت و تدین این ســه خصوصیتی بود که ایشان 
برای آذربایجان بیان کردند. حقا که هر سه خصوصیت شاخص های مهمی 
هستند برای ارزیابی یک مجموعه انسانی و برای ارزش گذاری به فعالیت 

ها و تالش های این مجموعه. 
  اعتقادم این است که اگر حرکت حماسی تبریزی ها در ۲۹ بهمن نبود 
ممکن بود حرکت خونیــن مردم قم در ۱۹ دی تک بمانــد و به تدریج به 
دست فراموشی برده شود. مثل حرکت سال ۴۲ که در آن مقطع به دست 

فراموشی سپرده شد.
  در مقابل این دشــمنی و این جبهه، ملت عزیز و پایــدار ما نیاز دارند 
به اینکه هویت خود را مســتحکم کنند. قدرت درونی خود را باید ازدیاد 
ببخشند. این نیاز قطعی است. آنچه به یک نهضت هویت و قدرت می دهد 
چیست؟ اوال دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکم. خیلی از کشورهایی 
که قیام کردند علیه ظلم و اســتبداد بعد از مدت کوتاهی به کلی از آن راه 
برگشــتند و در راه اسالف خودشــان رفتند، چون زیربنای محکم فکری 
نداشتند. اینکه گاهی در کلمه خارجی ها وگاهی هم متاسفانه داخلی ها 
تکرار می کنند ایدئولوژی زدایی، برای همین زیربنای فکری اســت. این 

زیربنای فکری در فرمایشات حضرت امام)ره( متجلی است. 
  بنده اعتقاد راسخ دارم که نیروهای فکری نظام اسالمی باید این راه را 
طی کنند و روز به روز و نو به نو این فکر را رونق دهند. مسائل جدیدی پیش 

می آید و باید پاسخ ها را در اختیار جویندگان بگذارند.
  در مقام عمل هم چیزهایی الزم اســت. صرف وجود این زیربنا کافی 
نیست. در مقام عمل هم نترسیدن، خســته نشدن، ناامید نشدن، تنبلی 

نکردن،  ندانسته در نقشه دشمن قرار نگرفتن در عمل الزم است و در جای 
خود هم آماده فداکاری بودن. مواردی هم باید فداکاری کرد. مثل شهید 

سلیمانی و دیگر شهدا که جان خود را در کف دست گرفته بودند.
 دشمن روی ناکامی های ما کار می کند و جنگ روانی انجام می دهد و 
ناکامی ها را چندبرابر بزرگ تر نشان می دهد و البته پیشرفت ها را مطلقا 
نشــان نمی دهد و عمدا کتمان می کند، این برای ناامید کردن جوانان و 

بدبین کردم مردم نسبت به آینده است.
 از دروغ هم باکی ندارند و چیزهایی را هم مبالغه می کنند. برخی عناصر 
داخلی خودمان هم از روی غفلت یا مغرض بودن همان حرف ها را تکرار 

می کنند و بازتاب می دهند. ما ناکامی ها را داریم و باید برطرف شود.
 مردم ما امروز نسبت به اوایل انقالب حساس تر هستند، مردم نسبت 
به فساد و فاصله طبقاتی حساس تر هستند و این چیز خوبی است. این 
نشــان می دهد که مردم با آرمان های انقالب آشــنا هستند و اعتراض 
می کنند. به فســاد اعتراض می کنند و طرفدار مبارزه با فســاد هستند. 
آنجایی که حرکت به سمت ایجاد عدالت و استقرار عدالت باشد طرفداری 
نشــان می دهند. همین را باید تقویت کرد. وظیفه داریم با دستاوردها، 

ناکامی ها و ضعف ها را جبران کنیم. 
 انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ است و نباید آن  از دست 

داد. مخالفان جمهوری اسالمی نمی خواهند از این فرصت استفاده شود. 
این یک امکان برای ملت است و یک ظرفیت بزرگ برای پیشرفت کشور  
محسوب می شود. وقتی مردم در انتخابات شــرکت کنند و شور خود را 
نشــان دهن،د موجب امنیت کشــور و پس زدن طمع دشمن می شود. 
هرچه انتخابات پرشورتر و با اقبال عمومی مردم بیشتر همراه شود اثرات 

و منافعش برای کشور و مردم بیشتر خواهد بود.
 دشمن این را نمی خواهد بنابراین نزدیک انتخابات که می شود شروع 
می کنند و می گویند آزادی نیســت، گاهی می گویند مهندســی است و 
...برای اینکه مردم را دلســرد کنند. حقیقت این است که انتخابات برای 
کشور یک افتخار و فرصت به شمار می رود ،یک ذخیره و امکان است که 
شرکت پرشور مردم به آینده کشور کمک می کند. اگر این شرکت پرشور با 
انتخاب درست همراه شود و نیروی کارآمد و باایمان و پرانگیزه و عالقه مند 

به کار انتخاب شود نور علی نور است و آینده کشور را تضمین خواهد کرد.
 درباره برجام بارها صحبت کردم و سیاست های نظام را گفته ام؛ این 
بار هم می گویم ما حرف و وعده خوب خیلی شنیده ایم که در عمل نقض 
شده است؛ حرف فایده ندارد و فقط عمل مهم است. عمل ببینیم ما هم 
به تعهدات مان عمل خواهیم کرد. این بار جمهوری اسالمی ایران با حرف 

قانع نخواهد شد.

نماینده دائم ایــران در آژانس بیــن المللی انرژی 
اتمی ضمن تشــریح اقداماتی که ایــران از پنجم 
اسفند و در راستای اجرای مصوبه مجلس متوقف 
می کند، مفاد پروتکل الحاقــی و کد ۳.۱ اصالحی 
ترتیبــات فرعــی موافقت نامه پادمــان را از جمله 
این مــوارد برشــمرد.»کاظم غریب آبــادی« این 
اقدامات را شــامل مفاد پروتــکل الحاقی، کد ۳.۱ 
اصالحی ترتیبات فرعی موافقت نامه پادمان )برای 
اظهار زودهنگام تاسیســات هسته ای به آژانس(، 
اســتفاده از فناوری های مدرن و حضور درازمدت 
آژانس در ایران، اقدامات شفاف ساز در رابطه با کیک 
زرد، اقدامات شفاف ســاز در رابطه با غنی سازی، 
دسترســی ها پیرو مفاد برجام، نظارت و راســتی 
آزمایی اجرای اقدامات داوطلبانه  اقدامات شفاف 
ساز در رابطه با ســاخت قطعات سانتریفیوژ.دولت 

جمهوری اسالمی ایران موظف است در صورت عدم 
اجرای کامل تعهدات کشــورهای متعهــد از جمله 
کشــورهای ۱+۴ )آلمان، فرانسه، انگلستان، چین 
و روسیه( در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل 
بانکی و عــدم رفع کامل موانع صــادرات و فروش 
کامل نفــت و فرآورده های نفتی ایران و برگشــت 
کامل و ســریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه 
پس از الزم االجرا شدن این قانون در مجلس شورای 
اسالمی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای 
داوطلبانه سند )پروتکل( الحاقی را متوقف کند. بر 
این اساس توقف این اقدامات از پنجم اسفند آغاز 
خواهد شد.در همین خصوص نیز غریب آبادی نامه 
توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام 
را دوشنبه )۲۷ بهمن( تحویل مدیرکل آژانس داد و 
از این نهاد خواسته شد در اسرع وقت اقدامات الزم 

را برای اجرای درخواست های ایران به منظور توقف 
اقدامات مختلف داوطلبانه، شامل اجرای پروتکل 
الحاقی، به عمل آورد.در همین خصوص نیز اعالم 
شد که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اعضای این نهــاد بین المللی را از قصد 
ایران برای متوقف کردن اجرای داوطلبانه پروتکل 
الحاقی مطلع کرده و پیشنهاد داده به منظور یافتن 
یک راه حل عملی جهت ادامه فعالیت های آژانس 
اتمی در ایران، به تهران سفر کند.گروسی  همچنین 

گفته رایزنی با ایران را ادامه می دهد.

اقداماتی که ایران از پنجم اسفند متوقف می کند

روحانی در جلسه هیئت دولت:

اهل لجبازی نیستیم و برای بازگشت به توافق آماده ایم
رییس جمهور گفت: ما اهل لجبازی نیستیم و برای بازگشت به توافق آماده ایم و به محض اینکه ببینیم ۱+۵ به برجام بازگشته ما هم بازخواهیم گشت.حسن 
روحانی با اشاره به تالش های زیاد ترامپ برای مالقات با وی و گنجاندن خواسته های موشکی در ذیل برجام تاکید کرد به دنبال فناوری های صلح آمیز هسته ای 
خواهیم بود، چون این حق ماست و عضو NPT هستیم و با آژانس به صورت پادمان قرارداد داریم و آن را اجرا کردیم و می کنیم. ما نه دیروز، نه امروز و نه فردا 

نمی خواهیم فعالیت مخفی داشته باشیم.
 روحانی با اشاره به اینکه حرف ما کامال روشن است و از سال ۹۲ تا امروز منطق و مسیرمان را تغییر نداده ایم، تاکید کرد: ما در برجام خیلی بحث کردیم، ولی آنچه 
در نهایت پذیرفته شده قابل مذاکره نیست و ما درباره برجام مذاکره نخواهیم کرد؛ اما درباره نحوه اجرای آن می توان رایزنی کرد. رییس شورای عالی امنیت ملی 
در ادامه عنوان کرد: اگر امرز تحریم را بردارند ما فردا صبح یا بعدازظهر به همه تعهدات خود عمل می کنیم .تنها چند ســاعت نیاز داریم تا ببینیم تحریم ها واقعا 
برداشته شده و راستی آزمایی کنیم و بعد به تعهدات خود برگردیم. باالترین مقام کشور ، یعنی مقام معظم رهبری هم این موضوع را اعالم کرده و مسیر واضح 
است. وی اضافه کرد: اگر آمریکایی ها به صراحت اعالم کنند ما هم به صراحت اعالم می کنیم. اگر یک قدم بردارند ما هم یک قدم برمی داریم و اگر همه قدم ها 

را بردارند، ما هم همه قدم ها را برمی داریم. 

چهره روز

برگزاری دور جدید گفت وگوهای سیاسی ایران و ایرلند 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشــورمان و مدیر سیاســی وزارت امور خارجه و تجارت ایرلند با 
یکدیگر رایزنی و گفت وگو کردند . »سید عباس عراقچی« معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان 
و خانم »ســونیا هایلند« مدیر سیاســی وزارت امور خارجه و تجارت ایرلند که کشورش عضو غیر 
دائم شورای امنیت و تسهیل گر قطعنامه ۲۲۳۱ اســت، روز سه شنبه )۲۸ بهمن ۱۳۹۹( دور جدید 
گفت وگوهای سیاســی ایران و ایرلند را از طریق ویدئو کنفرانس برگزار کردند.در این گفت وگوها که 
سفیر جمهوری اســالمی ایران در ایرلند نیز مشارکت داشــت، آخرین تحوالت مربوط به برجام و 

همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی  دو کشور مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.

دومین طرح استیضاح »دژپسند« تقدیم مجلس شد
نماینده مردم مهاباد در مجلس از کلید خوردن طرح استیضاح فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد خبر داد.

جالل محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر 
اقتصاد ۲۷ امضا دارد، افزود: طرح استیضاح فرهاد دژپسند برای سپری شدن مراحل قانونی   تقدیم 
هیئت رییسه مجلس شده است.نماینده مردم مهاباد در مجلس در تشریح محورهای استیضاح 
وزیر اقتصاد، بیان کرد: تخلف در واگذاری شرکت های دولتی و عدم رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی در 
خصوصی سازی،سیاست های پولی و مالی غلط، عدم رعایت سیاست های پولی اقتصاد مقاومتی، 
ضعف در تنضیم سیاست های اقتصادی و پولی کشور، نرخ پایین رشد اقتصادی، عدم کنترل بازار 
سرمایه، عدم هدایت نقدینگی به ســمت تولید مولد و همچنین عدم حمایت از دهک های پایین 
جامعه از جمله محورهای استیضاح وزیر اقتصاد اســت.محمودزاده با بیان اینکه طرح استیضاح 
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد برای رسیدگی از سوی هیئت رییسه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده 
است، گفت:وزیر اقتصاد برای پاسخگویی پیرامون محورهای استیضاح و ضعف در عملکردباید در 

کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یابد.

هیئت ایران در نشست آستانه با هیئت ترکیه دیدار کرد
هیئت جمهوری اسالمی ایران به ریاست علی اصغر خاجی، مشــاور ارشد وزیر امورخارجه در امور 
ویژه سیاسی در حاشیه شرکت در پانزدهمین نشست بین المللی کارشناسان ارشد کشورهای عضو 
روند آستانه، در ادامه رایزنی های خود با هیئت ترکیه دیدار و رایزنی کرد.در این دیدار، طرفین به طور 
مفصل در مورد آخرین وضعیت میدانی سوریه از جمله ادلب، شرق فرات و تحوالت منطقه کردی 
در  آن کشور و فرآیند حل و فصل سیاسی سوریه با تاکید بر کار کمیته قانون اساسی، رایزنی و گفت 
و گو کردند.در جریان این دیدار، طرفین بر این موضوع که بحران سوریه  راه حل نظامی ندارد و تنها 
راه حل آن سیاسی است، تاکید داشتند. خاجی ضمن تشریح نتایج دیدار اخیر خود از دمشق برای 
هیئت ترک، بر ضرورت مبارزه با تروریسم در سوریه و همچنین کمک به پیشبرد روند سیاسی آن 

کشور درچارچوب کار کمیته قانون اساسی تاکید کرد.

دعوت اتحادیه اروپا از آمریکا برای گفت وگو درباره ایران
دیپلمات های اتحادیه اروپا از وزیر خارجه آمریکا دعوت کرده اند تا دوشنبه هفته آینده )چهارم اسفندماه( 
در ویدئوکنفرانس وزرای خارجه این اتحادیه برای بحث درباره ایران شرکت کند.پایگاه تحلیلی »پالتیکو« 
گزارش کرد که دیپلمات های اتحادیه اروپا از »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا دعوت کرده اند تا روز 
دوشنبه هفته آینده )۲۲ فوریه، چهارم اسفندماه( در ویدئوکنفرانس با وزرای امور خارجه این اتحادیه در 
خصوص موضوع ایران، روسیه، چین و ترکیه شرکت کند.طبق این گزارش، واشنگتن هنوز در خصوص 
احتمال مشــارکت وزیر خارجه ایاالت متحده در این ویدئوکنفرانس اظهارنظر نکرده؛ اما در صورتی که 

مشارکت وی تایید شود، این اولین گفت وگوی وی با همتایان اروپایی خود از ۲۷ کشور خواهد بود.

کافه سیاست

وزیر امور خارجه:

 قصد ندارم در انتخابات
 ورود کنم

وزیر امــور خارجه با بیــان اینکه دولت خود 
را موظف بــه اجرای قانــون می داند،گفت: 
کاهش نظــارت آژانس را عملــی می کنیم.

محمد جواد ظریف در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت 
نظرات خود را در مــورد مصوبات مجلس با 
صراحت و شــفافیت اعالم کرد. دولت خود 
را موظف به اجــرای قانون می دانــد از این 
رو کاهش نظارت آژانس، نــه توقف نظارت 

آژانس را عملی می کنیم.
وی با بیان اینکه مــا پروتکل الحاقی را اجرا 
کردیم، افزود: اکنون مجلس تصمیم گرفته 
است که اجرا را متوقف کند. سازمان انرژی 
اتمی به آژانس رسما اعالم کرده است که از 
۲۳ فوریه اجرای داوطلبانه مــا در پروتکل 
الحاقی متوقف خواهد شد.وزیر امور خارجه 
تاکید کرد: نکته اول اینکه نظارت های عادی 
آژانس ادامه پیدا خواهد کــرد و البته طرف 
مقابل باید به تعهدات خــود برگردد؛ وقتی 
اصل عمل از بین برود دیگر دلیلی بر اجرای 
اقدام جبرانی باقــی نمی ماند.ظریف، وزیر 
امور خارجه در رابطه با حضــور در انتخابات 
۱۴۰۰، گفت: از لطف همه دوستانم که به من 
محبت دارند، متشکرم. جدیت لیست کابینه 
من به اندازه لیست کابینه کارتونی که کشیده 
بودند، اســت. قصد جدی من این است که 
به انتخابــات ورود نکنم. نه با مــردم و نه با 

خداوند جدالی ندارم.

بین الملل
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منتشر شدن تصاویری از شعار دادن عده  علیرضا کریمیان
ای در جریــان راهپیمایــی 22 بهمن در 
اصفهان علیه روحانــی اتفاق تازه ای نیســت، پیــش از این هم در 
راهپیمایی هایی از این دست شعارها و اقداماتی علیه مقامات کشور 
از جمله رییس مجلس و وزرا انجام شــده بود؛ اقداماتی که همواره با 
واکنش منفی و جدی از ســوی رهبر انقالب مواجه و این دســت از 
اقدامات محکوم شده است. با وجود موضع گیری صریح رهبر معظم 
انقالب اما این اتفاق بار دیگر در جریان راهپیمایی امسال و این بار در 
خالل شعار مرگ بر اســراییل و آمریکا و علیه روحانی رخ داد. انتشار 
این تصاویر اما با واکنش های بســیار گســترده ای از سوی دولت و 
مقامات روبه رو شده است که شــاید نقطه تمایز این اتفاقات با سال 
های پیش از این باشــد. هر چند اســتاندار و نماینده والیت فقیه در 
اســتان اصفهان با صدور بیانیه ای مشــترک این اقدام را محکوم و 
خواهان برخورد با عوامل آن شده اند؛ اما دولتی ها مدعی هستند این 
مراســم عمدا و با هماهنگی با برخی از دســتگاه ها در جهت تخریب 
دولت و شــخص رییــس جمهور پایه گذاری شــده اســت.از جمله  
سخنگوی حزب کارگزاران ســازندگی در واکنش به شعارهای توهین 
آمیز برخی راهپیمایان 22 بهمن در یکی از شهرهای کشور گفت: وقتی 

یک ســازمان مرتبط با نهادهــای حاکمیتی راهپیمایــی را هماهنگ 
می کند، نمی توان رفتار نیروی میدانی آن سازمان را »حرکت و اقدام 
خودسرانه« نامید. حسین مرعشی با بیان آنکه از ناحیه خودم و حزب 
کارگزاران سازندگی از رفتارهای زشــت، غیر متعارف و توهین آمیز به 
رییس جمهوری قانونی کشور توســط برخی از شعار دهندگان مراسم 
گرامیداشت ســالگرد پیروزی انقالب، متاسفم، گفت: حرمت شکنی 
در روز 22 بهمن که روز وحدت ملی است، تنها مربوط به شخص رییس 
جمهوری ایــران نبود، بلکه بــی حرمتی به قاطبه ملت ایــران بود، به 
افرادی که به ظاهر خود را متعهد به انقالب معرفی می کنند هشــدار 
می دهم که این اهانت ها تنها به حســن روحانی نبــود بلکه اهانت به 
ملت ایران بود، از طرفی وقتی شخصی که ۵۷ درصد پشتوانه رای ملت 
را دارد، مورد ایــن توهین قرار رســمی قرار می گیــرد، بقیه نهادهای 
حاکمیتی هم از ایــن رفتار مصــون نخواهند مانــد. در همین زمینه 
جهانگیری هم از رییس دســتگاه قضــا تقاضای برخــورد جدی با 
متخلفان در این مورد را داشته است. همچنین در همین زمینه معاون 
حقوقی رییس جمهور گفت: در مورد ابعاد حقوقی، باید توجه داشت 
که رفتارهای مورد ارتکاب براســاس مواد متعددی از قانون مجازات 
اسالمی از جمله مواد 608 ، 609 و 618 جرم و در خور مجازات هستند.

لعیا جنیدی در تشــریح ابعاد حقوقی توهین به رییس جمهور اظهار 
کرد: این رفتار ها عالوه بر ابعاد حقوقی، ابعاد فرهنگی به ویژه فرهنگ 
سیاسی نیز دارند که به مراتب مهم تر است. این حقوقدان تصریح کرد: 
از منظر فرهنگ سیاســی، توهین به رییس جمهــور به عنوان یکی از 
بارزترین نماد های جمهوریت که از عوارض تنزل اخالق و فقدان بلوغ 
سیاسی و در عین حال از موجبات تضعیف جمهوریت هم هست، در 
همه حال مذموم اســت ولی توهین به این نمــاد در روزی که به طور 
نمادین به عنوان روز حاکمیت اراده جمهور پاس داشته می  شود عالوه 
بر این که به طور مضاعف نکوهیده و مذموم است هشدار آمیز و تامل 
برانگیز هم هســت. به نظر می رســد این بار روحانی در حال تجربه 
مشابهی اســت که پیش از این سایر رؤســای جمهور کشور از جمله 
رییس دولت اصالحات و هاشمی رفسنجانی و حتی احمدی نژاد هم 
آن را به نوعی تجربه کردند. واکنش هــای علنی و مخالفت های غیر 
قاعده ای که در ماه های پایانی دولت تقریبا برای همه رؤسای جمهور 
تکرار شــده و اگر این بار هم به نوعی با تساهل و تسامح با آن برخورد 
شود بی شک طی سال های آینده به یک رویه زشت سیاسی در کشور 
تبدیل خواهد شــد که نتیجه آن چیزی به جز ایجاد شکاف در وحدت 

ملی نخواهد بود.

طرح »شفافیت آرای نمایندگان« به مجلس برمی گردد
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اســالمی درخصوص زمان بازگشت مجدد طرح »شفافیت آرای 
نمایندگان« به صحن و قرار گرفتن در دستورکار به ذکر »ان شاءا...« اکتفا کرد.احمد امیرآبادی فراهانی، 
عضو هیئت رییسه مجلس درخصوص سرنوشت طرح اصالح موادی از آیین نامه داخلی مجلس که 
به طرح »شفافیت آراینمایندگان« معروف شده است، گفت: بعد از عدم تصویب این طرح تعداد ۵0 
نفر از نمایندگان درخواست بازگشــت مجدد به صحن را طبق ماده 1۳0 داشتند و نسبت به این الیحه 
اعمال ماده 1۳0 صورت گرفته و مجدد به صحن باز خواهد گشت.نماینده قم در مجلس درباره نگرانی 
نمایندگان نسبت به بازتاب های شفافیت آرای نمایندگان، بیان کرد: من فکر می کنم شفافیت به قدری 

اهمیت دارد که هرگونه هزینه را برای آن بپردازیم باز هم به نفع ما خواهد بود و ضرر نمی کنیم.

تولید شناورهای بزرگ در دستور کار نیروی دریایی سپاه
فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: تولید شناورهای بزرگی را در دستور کار داریم و این شناورها در حال 
تولید هستند.سردار علیرضا تنگسیری ادامه داد: ما در نیروی دریایی سپاه در بحث ساخت تجهیزات 
و شناورهایی که در مجموعه خودمان تولید و استفاده می کنیم و همچنین آن پروژه هایی را که با وزارت 
دفاع در حال همکاری هستیم، در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال کرده و می کنیم که خوشبختانه 
به پیشرفت های بسیار خوبی رســیده ایم.فرمانده نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: تولید شناورهای 
بزرگی را در دستور کار داریم و این شناورها از لحاظ تعداد و بزرگی در حال تولید هستند. همچنین ساخت 
تجهیزات دیگری را در دستور کار داریم که بخشی از آنها به دلیل مسائل امنیتی قابل بیان نیست و خبر 

بخش دیگر آنها که قابل گفتن هست را هم در آینده خواهید شنید.

واکنش وزارت خارجه به ادعای بازداشت کارمند کنسولگری ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به مطلب منتشر شده در یکی از رسانه های ترکیه و طرح برخی 
ادعاها اظهار کرد : مطلب مطرح شده کامال بی اساس و مبتنی بر اتهامات بی پایه است. خطیب زاده 
افزود: هیچ یک از کارکنان سرکنسولگری کشــورمان  در استانبول از دور و نزدیک درگیر فعالیت های 
مورد ادعای این رسانه نبوده و نیستند،  همچنین احدی از کارمندان سرکنسولگری کشورمان  بازداشت 
نشده است.وی تاکید کرد: فرد نام برده شده در این رسانه کارمند سر کنسولگری نبوده و برای  پیگیری 
موضوع  پیش آمده و روشن شدن ابعاد آن از مجاری رسمی با مقامات ترکیه در تماس هستیم.روزنامه 
دیلی صباح ترکیه در مطلبی مدعی شده اســت که   یک کارمند کنسولگری ایران در استانبول به اتهام 
دست داشتن در قتل مسعود مولوی بازداشت شده است.این روزنامه در ادامه ادعاهای خود مدعی 

شده است نام این فرد» محمدرضا ناصرزاده « است.

عمان برای وساطت بین ایران و آمریکا اعالم آمادگی کرد
وزیر امور خارجه عمان گفت که کشورش آماده وســاطت بین ایران و آمریکا برای ازسرگیری اجرای 
توافق هسته ای است.»بدر بن حمد البوسعیدی« گفت: »ما آماده  برقرای ارتباط مستقیم بین ایران 
و ایاالت متحده آمریکا جهت تسهیل در بازگشت به توافق هسته ای هستیم«.شبکه قطری الجزیره 
به نقل از وی گزارش داد: »ما تشویق به گفت وگو با ایران در ارتباط با پرونده هسته ای بر اساس اعتماد 
و جدیت می کنیم«.وزیر امور خارجه عمان گفت که کشورش معتقد است که گفت وگو با همه،  نزدیک 
کردن دیدگاه ها و سیاست حسن همجواری با کشورهای منطقه اصل مهمی در سیاست خارجی عمان 
است.بن حمد با بیان اینکه سیاست خارجه عمان همواره بر تشویق به گفت وگو بدون به حاشیه راندن 
تاکید داشته، از ایجاد روابط با کشورها بر اساس تفاهم ها حمایت کرد.این مقام عمانی همچنین گفت 
که کشورش سیاست عدم پیوستن به هیچ بلوکی را سرلوحه خود قرار داده و بر تحقق وحدت و اجماع 

و نه دودستگی تاکید دارد.

سیاستکافه سیاست

 پس لرزه های توهین به رییس جمهور در جریان راهپیمایی 22 بهمن در اصفهان همچنان ادامه دارد؛

تکرار یک ناهنجاری سیاسی

عفو هزاران زندانی در میانمار 
همزمان با ادامه تظاهرات گسترده هواداران آنگ سان ســوچی، سیاستمدار بلندپایه میانمار علیه 
نظامیان حاکم، به رغم درخواست توقف گردهمایی ها، سران این کشور جنوب آسیا، هزاران زندانی 
را عفو کردند.به گزارش خبرگزاری رویترز؛ نیروهای امنیتی میانمار شمار دیگری از تظاهرکنندگانی که 
مقررات منع تجمع را نادیده گرفته بودند، دستگیر کرده اند.این 2۳ هزار زندانی به مناسبت عید ملی 
بودایی و تعطیالت سراسری در این کشور آزاد می شوند.در پی اعمال تحریم واشنگتن بر نظامیان 
حاکم، نمایندگان پارلمان اروپا نیز خواستار اقدام کشورهای اروپایی شدند و لندن نیز اعالم کرد که 

اقداماتی را برای مجازات سران کودتای میانمار بررسی می کند.

پرونده یمن در رأس اولویت های »بایدن« قرار دارد
سخنگوی منطقه ای وزارت خارجه آمریکا طی سخنانی گفت که پرونده یمن و پایان دادن به بحران انسانی 
ملت این کشــور در رأس اولویت های دولت جدید آمریکا قرار دارد.ساموئل وربرگ، سخنگوی منطقه ای 
وزارت خارجه آمریکا در گفت وگو با شبکه اسکای نیوز عربی اظهار کرد که پرونده یمن و حل و فصل سیاسی 
بحران انسانی ملت این کشور از طریق مذاکره در رأس اولویت های دولت جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا 
قرار دارد.وی افزود: آمریکا بر صلح و ثبات در منطقه تمرکز خواهد کرد. چالش های بزرگی در منطقه وجود 
دارد و آمریکا نیز منافع بزرگی در منطقه از جمله لیبی، سوریه، ایران و خلیج )فارس( دارد، اما تمرکز بر یمن 
از این منظر صورت گرفته است که بایدن به عنوان یک سناتور سابق در مجلس سنا و معاون باراک اوباما، 
رییس جمهوری پیشین آمریکا، به خوبی می داند که مهم ترین مسئله در منطقه پایان دادن به جنگ هاست.

وضعیت امنیتی در مرز پاکستان و افغانستان متشنج شد
حادثه شلیک راکت از افغانستان به داخل خاک پاکستان و درگیری مسلحانه نیروهای امنیتی این کشور با 
تروریست ها عالوه بر برجای گذاشتن چند کشته، وضعیت امنیتی در منطقه مرزی این دو کشور را متشنج 
کرد.به گزارش منابع رسمی پاکستان، مواضع این کشور در نزدیکی مرز با افغانستان هدف حمالت راکتی 
قرار گرفت و همزمان نیروهای ارتش نیز با گروهی از تروریست ها در منطقه مرزی »وزیرستان« درگیر 
شدند.ارتش پاکستان اعالم کرد: شلیک ۵ راکت از منطقه مرزی افغانستان به سمت خاک پاکستان در 

منطقه مرزی »باجور« یک کشته و ۷ زخمی که بیشتر آن را کودکان تشکیل می دهند، برجای گذاشت.

امتناع »پوتین« از سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ
سخنگوی کرملین از خودداری رییس جمهور روسیه برای ســخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ خبر داد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعالم کرد والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه قرار نیست در کنفرانس 
امنیتی مونیخ 2021 سخنرانی کند.هنوز علت اینکه چرا پوتین به عنوان یکی از مهره های اصلی این کنفرانس 
سخنرانی نمی کند مشخص نیست، اما برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که مداخالت کشور های اروپایی 
در امور داخلی روسیه و بازداشت الکسی ناوالنی، مخالف غرب گرای کرملین علت اصلی این موضوع باشد.
در پی بازداشت ناوالنی، اتحادیه اروپا ضمن دخالت در امور داخلی روسیه، این کشور را تهدید به تحریم کرد.

گفت و گوی دولت ونزوئال با مخالفان برای تامین بودجه واکسن 
مقام های دولت ونزوئال و سران گروه های مخالف برای تامین بودجه خرید واکسن ویروس کرونا 
از طریق برنامه »کواکس« با استفاده از مبالغ توقیف شده در ایاالت متحده، دیدار کرده اند.خوان 
گوایدو سیاستمدار مخالف دولت ونزوئال که مورد حمایت واشنگتن است، چند روز پیش به امکان 
استفاده از پول های ونزوئال که به دلیل تحریم های آمریکا در توقیف وزارت خزانه داری این کشور 

قرار دارد، برای پرداخت هزینه خرید این واکسن ها اشاره کرده بود.

چهره روز

نماینده مردم بناب در مجلس:

60 درصد کارهای مجلس 
پوپولیستی است

نماینده مردم بناب در مجلس با اشاره به 
طرح شــفافیت آرا گفت: موافق شفافیت 
هستم؛ اما اگر این طرح مجلس تصویب 
شــود نمایندگان هر روز زیر فشــار افکار 
پوپولیســتی عده ای قرار می گیرند و کار 
کارشناســی در کشــور تعطیل می شود و 
مجلســی که اکنون 60 درصــد کارهایش 
عوام پرســتی و پوپولیســتی اســت در 
صــورت تصویب ایــن طــرح، 90 درصد 
کارهایش پوپولیســتی می شود.»محمد 
باقری بنابی«،  ادامه داد: طرح شفافیت 
مجلس فقط بــرای رفع تکلیف اســت تا 
 نماینــدگان بگویند به قــول  و وعده مان 

عمل کردیم. 
من در طرح مجلس شــفافیتی نمی بینم 
فقط اسم شفافیت را دارد، موافقان طرح 
می گویند پیگیرند تــا رای اعتماد به وزرا و 
استیضاح به صورت پنهان باقی بماند؛ اما 
به نظر من اگر بناست شــفافیتی صورت 
بگیرد باید همه نهادها بدون رودربایستی 

شفاف شوند.
باقری بنابــی گفــت: موافق شــفافیت 
هستم؛ اما اگر این طرح مجلس تصویب 
شــود نمایندگان هر روز زیر فشــار افکار 
پوپولیســتی عده ای قرار می گیرند و کار 
کارشناســی در کشــور تعطیل می شود و 
مجلســی که اکنون 60 درصــد کارهایش 
عوام پرستی و پوپولیستی است در صورت  
تصویب ایــن طرح، 90 درصــد کارهایش 
پوپولیســتی می شــود و شــفافیت در 
مجلس به معنای پوپولیستی حاصل می 
شود و شفافیتی که اصل بر صداقت باشد 

را شاهد نیستیم. 
همچنین نفاق و منافق پروری زیادتر می 
شــود و خود سانســوری و نادیده گرفتن 
منافع ملی را شــاهد خواهیم بود؛ اما اگر 
همه دســتگاه ها  شفاف شــوند و هزینه 
این شــفافیت را  بدهنــد، اتفاقات خوبی 

می افتد. 

بین الملل گزارش رییس دستگاه قضا از دستاوردهای سفر به عراق
رییس دستگاه قضا پس از بازگشت به تهران دستاوردهای سفر به عراق را تشریح کرد.آیت ا... رییسی رییس قوه قضاییه پس از بازگشت به تهران در جمع خبرنگاران به 
دستاوردهای این سفر اشاره و اظهار کرد: اولین گام در این سفر مسئله همکاری های دوجانبه ما و دستگاه قضایی عراق در بررسی مسائل حوزه قضایی بود.رییس قوه 
قضاییه افزود: در مورد پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهندس تصمیم گرفته شد کارگروهی که توسط دستگاه قضایی عراق در این میدان فعالند و کارگروهی 
که ما در ایران تشکیل دادیم همکاری نزدیک تری داشته باشند و این موضوع پیگیری جدی شود.آیت ا... رییسی تصریح کرد: به هیچ عنوان نباید پرونده شهادت 
حاج قاسم سلیمانی مشمول مرور زمان شود، باید همواره در دستور کار باشد و پیگیری جدی از طرف دستگاه قضایی عراق و همکاری مجموعه تحقیقاتی و قضایی و 
مسئولین وزارت خارجه کار را دنبال کنند.رییس قوه قضاییه بیان داشت: مبارزه جدی با فساد و مواد مخدر و فعال شدن قانون استراد مجرمین از مسائلی بود که مورد 
بحث قرار گرفت.آیت ا... رییسی اضافه کرد: همکاری دو کشور در مبارزه با پولشویی مورد بحث قرار گرفت و قرار شد پیگیری شود. اجرایی شدن قانون اخراج آمریکایی ها 
از عراق باید دنبال و زمان بندی شود.رییس قوه قضاییه در ادامه گفت: با یک بررسی، تجارت و بازرگانی با عراق می تواند دو برابر شود. در جلسات ما با مسئولین قضایی 
مطرح شد که حوزه داوری و دادگاه های تخصصی تجاری را در عراق باید فعال کنیم و مسئولین قضایی این وعده را دادند که برای تسهیل امر بازرگانی و تجاری تجار و 
بازرگانان دادگاه های تخصصی تجاری را فعال کنند.آیت ا... رییسی با بیان اینکه دیدارهایی با علمای شیعه و سنی، نمایندگان گروه های فعال و سران عشایر در عراق 
داشتیم، افزود: از نکات برجسته این سفر آن بود که همگان بر این امر واقف بودند که حضور ایران اسالمی، شخص حاج قاسم سلیمانی و نیروهای ایرانی نقش بسیار 

تعیین کننده ای در نجات عراق از دست داعش و گروه های تکفیری داشتند.

وز عکس ر

مراسم آغاز رزمایش 
 پیامبر اعظم)ص(

 16 نیروی زمینی سپاه
رزمایــش پیامبر اعظــم )ص( 16 
نیروی زمینی ســپاه بــا محوریت 
قــرارگاه منطقه ای کربــال با حضور 

سردار حسین سالمی انجام شد.

به نظر می رسد این بار روحانی در حال تجربه مشابهی 
است که پیش از این سایر رؤسای جمهور کشور از 
جمله رییس دولت اصالحات و هاشمی رفسنجانی و 

حتی احمدی نژاد هم آن را به نوعی تجربه کردند

شهرداری طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۷264 مورخ 99/10/21 شورای اسالمی شهر کیوسک و استخر قایقرانی واقع در بوستان الله شهر 
طالخونچه را از طریق مزایده به صورت اجاره ماهیانه به مدت یکسال واگذار نماید:

آگهی تجدید مزایده

سید محمد اطیابی- شهردار طالخونچهم الف:1093594

نوبت اول

توضیحات:
1( نشــانی محل دریافت اســناد: طالخونچه ابتــدای بلوار امام )ره( ســاختمان 
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رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

مردم منتظر کاهش قیمت مسکن هستند
به گفته رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان، بازار خرید و فروش مسکن رونق ندارد و تعداد 
زیادی از مردم منتظر کاهش قیمت هستند.رسول جهانگیری توضیح داد: نوسانات بازار ارز باعث 

افزایش قیمت مسکن شــد و خرید و 
فروش مســکن دچار رکود شده است، 
اکنون نیز تعداد زیادی از مردم در انتظار 
کاهش قیمت هستند تا پس از آن برای 
خرید مســکن اقدام کنند.بــا این حال 
برخی معتقدنــد که با توجــه به قیمت 
کاذب مسکن و رشــد حباب گونه آن به 
خصوص در تابســتان امسال، می توان 
به کاهش قیمت مسکن امیدوار بود، از 
ســوی دیگر برخی معتقدند که با توجه 

به شرایط سیاسی کشور، سونامی قیمت مســکن در راه است.وی با اشــاره به دو بعد مصرفی و 
معامالتی تقاضا برای مسکن، اظهار کرد: در ایران بعد دوم بر بعد اول قالب است و قیمت مسکن در 
بخش مصرفی مربوط به اجاره بهایی است که افراد حاضرند پرداخت کنند، در این شرایط مسکن 
در گران ترین نقطه شهر نباید بیشــتر از متری ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان باشد که مازاد بر این به خاطر 

تقاضای سوداگرانه در مسکن به عنوان یک کاالی سرمایه ای شکل گرفته است.

برنج، گندم و شکر در انبارهای اصفهان موجود است
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان از افزایش ذخیره سازی کاالهای اساسی درانبارهای 
استان نسبت به سال گذشته خبر داد.محســن ضیایی گفت: در استان اصفهان ظرفیت ذخیره سازی 
سالیانه ۶۰۰ هزار تن گندم داریم که حدود ۳۵۰ هزار تن متعلق به بخش دولتی و ۲۵۰هزار تن متعلق به 
بخش خصوصی است.وی افزود: برای کاال های اساســی مانند برنج و شکر ظرفیتی حدود ۷۰هزار تن 
ایجاد شده که از این مقدار ۱۵ هزار تن ذخیره سازی این اقالم در اختیار دولت قرار دارد که خوشبختانه این 
میزان ذخیره سازی بیش از راهبرد تعریف شده است.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان با 
اشاره به اینکه برای خرید تضمینی گندم کشاورزان برنامه ریزی شده، افزود: با همکاری ۴۰ مرکز خرید 
تضمینی گندم و با نرخ مصوب، گندم ها خریداری خواهد شد و کشاورزان هیچگونه دغدغه خاطری برای 

عرضه گندم خود نداشته باشند.

رییس اتحادیه میوه فروشان اصفهان:
دولت احتکار میوه  را پیگیری کند

رییس اتحادیه میوه فروشان اصفهان از کاهش قیمت خیار به ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در هفته آینده خبر 
داد.نوروزعلی اسماعیلی درباره افزایش قیمت و کمبود میوه اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط 
آب و هوایی با کمبود میوه و سبزیجات مواجه نیستیم.وی ادامه داد: مشکل اصلی و دغدغه شهروندان 
افزایش قیمت میوه است که باید با توجه به نزدیک شدن به سال نو دولت اقداماتی انجام دهد تا این 
بار سنگین از روی دوش مردم برداشته شود.رییس اتحادیه میوه فروشان اصفهان در ادامه گفت: یکی 
از اقداماتی که دولت باید انجام دهد آن است که قیمتی سراسری برای شب عید تصویب کند و با گران 
فروشان برخورد جدی داشته باشد.اسماعیلی درباره افزایش قیمت خیار اظهار داشت: خوشبختانه در 
حال حاضر نرخ خیار درحال کاهش است و به شهروندان قول می دهیم که هفته آینده این محصول 
حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان به فروش برسد.در حال حاضر قیمت پیاز، گوجه و سیب زمینی کاهش پیدا 

کرده است، ولی مسئله مهمی که دولت باید آن را جدی بگیرد، احتکار میوه ها در انبار هاست.

بر اساس اعالم رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، آالینده بودن اصفهان می تواند موجب کاهش راندمان تولید شود؛ 

سایه سیاه آالینده ها بر سر کشاورزی

خشکســالی، کمبود آب، ســرمازدگی و  مرضیه محب رسول
ســیل ها ازجمله آســیب هایی به شمار 
می آیند که همواره صنعت کشاورزی را در معرض تهدید قرار داده  است 
و حاال هم معضلی چون آالیندگی ها مزید بر دیگر علل آسیب رسان به 
این بخش شــده اســت.حال با توجه به اینکه در این چند ماه اخیر 
شــاخص آالیندگی در برخی از مناطق صنعتی کشور مانند اصفهان در 
حد باالیی قرار داشته است، سوال این است که این آالیندگی ها تا چه 
میزان صنعت کشــاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد؟بدون تردید اثر 
آلودگی هوا بر محصوالت کشاورزی در نزدیک منابع انتشار آالینده های 
هوا مانند شــهرها یا مناطق صنعتی دارای اهمیت قابل توجهی است؛ 
بر این اســاس تاکید فراوان می شــود برنامه ریــزی و عملیات های 
مقتضی جهت کاهش انتشــار آالینده هــای در وهلــه اول و کنترل 
آالینده های قبل از ورود به جو با هدف حداقل کردن اثرات آن ها، انجام 
پذیرد؛ به خصوص کــه گیاهان اولین حلقه از زنجیــره غذایی بوده و 
هرگونه تاثیر زیان بار روی آن ها می تواند تهدیدکننده حیات و سالمت 

سایر حلقه های این زنجیره باشد.
بهنام حسین پور، کارشناس بخش کشاورزی با تاکید بر تاثیر آلودگی 
هوابر سالمت و تغذیه مردم، می گوید: در کشوری زندگی می کنیم که 

هرسال، حوادث طبیعی از جمله سیل، خشکسالی، توفان، زمین لرزه، 
سرما و یخبندان و تگرگ و گردوغبار، خسارت های بسیاری به بخش ها 
و زیرساخت های مختلف اســتان، از جمله کشاورزی وارد می کند.به 
گفته وی، اگر آالیندگی ها به این فهرســت افزوده شــود، می فهمیم 
که برخی از حوادث قابل پیش بینی و پیشــگیری هستند و برخی که 
غیرقابل پیش بینی هستند، هرسال خســارت های فراوانی به بخش 

کشاورزی وارد می کنند.
به گفته این کارشناس بخش کشاورزی، آلودگی ها جزو آسیب هایی 
اســت که در حوزه کشــاورزی، کمتر از آنها به عنوان خسارت نام برده 
می شود و اغلب از کم آبی یا ســرمازدگی به عنوان آسیب های جدی 
نام می برند؛ در حالی که آلودگی تاثیر مخربی بر گیاهان دارد هر چند 
اعداد و ارقامی هم تا به حال برای آن، ارائه نشــده است.حسین پور 
معتقد است که آلودگی هوا باعث کاهش ثمر دهی گیاهان، فتوسنتز، 
سطح برگ، امکان بهره وری از آب و گل و میوه در گیاه شده و در نهایت 
موجب مسمومیت آن ها می شود؛ عالوه بر این معضل، باعث انسداد 
روزنه های گیاه نیز شده و آنها را زرد و پژمرده می کند.وی خاطرنشان 
می کند: چنین جریانی خسارات شدیدی را بر کشاورزان وارد می کند؛ 
زیرا محصــوالت به دلیل آالیندگی هــا، پالســیده و غیرقابل مصرف 

می شود.محمد صادقی، رییس کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی 
اصفهان نیز، در رابطه با تاثیر آلودگی هوا بر محصوالت کشاورزی اظهار 
می کند: با توجه به اینکــه عمده آالینده هــا، آالینده های ذرات معلق 
ناشــی از ریزگردهای با منشأ خشــکی تاالب گاوخونی و زمین های 
کشاورزی است که از نبود آب دچار فرسایش خاک شده اند و یا ناشی 
از صنایع آالینده بوده که حاوی فلزات سنگین و عناصری دیگر است، 
می تواند بر پوشش سطح برگ و کاهش راندمان فوتوسنتز تاثیرگذار 
باشــد که نتیجه این روند، کاهــش راندمان تولید اســت.وی ادامه 
می دهد: ضمن اینکه چنین اتفاقی می تواند غذای سالم را با مخاطرات 
جدی روبه رو کرده و هزینه های ســالمت جامعه را افزایش و کیفیت 

محصوالت کشاورزی را کاهش دهد.
رییس کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی اصفهان در رابطه با دیگر 
عوامل خســارت زننده به محصــوالت کشــاورزی می گوید: معضل 
سرمازدگی نیز از موارد آســیب زننده به محصوالت کشاورزی است.

صادقی اظهار می کند: موضوع دیگر کم آبی و خشکســالی است زیرا 
کشــاورزی با آب هویت پیدا می کند و زمانی که خشکسالی و کمبود 
آب به وجود می آید، از آب حاصل از بارش ها گرفته تا آب خاکستری 
که از بازچرخانی آب های مصرفی تشــکیل می شــود در محصوالت 
زراعی شاهد عدم به سر رسیدن محصول می شویم.رییس کمیسیون 
کشــاورزی اتاق بازرگانی درباره راهکارهای پیشــنهادی برای جبران 
خسارات خاطرنشان می کند: همواره پیشنهاد بر واگذاری اختیارات 
به بخش خصوصی کشــاورزی اســت و بر کوچک کــردن دولت در 
تصمیم گیری ها تاکید شــده اســت.صادقی تصریح می کند: تدابیر 
زیادی در بخــش خصوصی برای هر یــک از این مــوارد وجود دارد؛ 
مهم ترین راه حل واگذاری، حمایــت در بخش تخصیص بودجه های 
بروکراسی اداری است و در بخش صدور مجوزها نیز محصوالت خوبی 
برای کاهش خسارات تولیدشده است که متاسفانه در پیچ و خم صدور 
مجوز بوده که در صورت واگذاری صدور مجوز به تشــکل های بخش 
کشاورزی از جمله خانه کشاورز و کمیسیون های تخصصی اتاق های 
بازرگانی می تواند در راستای این خسارات کارساز باشد.وی می گوید: 
پیشنهاد دیگر تشکیل سامانه هوشــمند بهره برداران حوزه کشاورزی 
اســت که برای برنامه ریزی و جلوگیری از خســارات، ســامانه های 
تخصصی و هواشناسی تخصصی کشت صورت گرفته است و در نقطه 
جغرافی خاص با ارائه مشاوره ای تخصصی در همان سامانه می تواند 
به طور قابل توجهی آســیب ها را کاهش داده و به تعدیل و تنظیم بازار 

بینجامد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشــاورزی اصفهان با بیان 
اینکه امروز بخشی از حقابه کشــاورزان اصفهان، به 
سمت کاشان، یزد، صنایع، شــرب و ... می رود، این 
درحالیست که سهم بخش کشــاورزی نادیده گرفته 
می شود، گفت: زمزمه هایی وجود دارد که کشاورزان 
اصفهان خواسته خود را به تهران و مسئوالن عالی نظام 
منتقل کنند.اسفندیار امینی ، درباره وضعیت بحرانی 
سد زاینده رود و اعتراضات هفتگی کشاورزان اصفهان 
مبنی بر ندادن حقابه های آنها، اظهار کرد: امروز تمام 

مسئوالن استان از خواسته کشاورزان اصفهان مطلع 
هستند.وی با بیان اینکه طی یک دهه و نیم گذشته 
کشــاورزان اصفهان درگیــر بی آبی هســتند، گفت: 
نخستین بار زاینده رود در ســال ۷۸ خشک شد و از 
همان زمان اختالفات و اعتراضات بر سر این رودخانه 
آغاز شد و شدت گرفت تا این که در سال  ۹۲ و ۹۳ در 
جلسات دهم و سیزدهم شورای عالی آب مصوباتی 
برای احیای زاینده رود تصویب شد.دبیر اجرایی نظام 
صنفی کشــاورزی اصفهان با انتقاد از اجرایی نشدن 
این مصوبات، گفت: پیش از این مصوبات، شــاهد 
بارگذاری بر رودخانه زاینده رود بودیم و متاسفانه بعد 
از مصوبات نیز برداشت ها و بارگذاری ها بر زاینده رود 
همچنــان ادامه دارد.وی گفت: متاســفانه مصوبات 

۹ ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود مانع توقف 
برداشت های باالدســت، صنعت و طرح های انتقال 
نشده و همواره اعتراضات کشاورزان وجود دارد.امینی 
با بیان اینکه قبل از مصوبات برداشت پساب فاضالب 
داشــتیم و اکنون نیز وجود دارد، اظهار کرد: پیش از 
مصوبات خسارت نکشت پرداخت نمی شد و یا اندک 
بود و اکنون نیز شرایط همین گونه است و حتی بعد از 
این مصوبات، شورای هماهنگی آبریز زاینده رود منحل 
شد.وی گفت: متاسفانه به این موضوع توجه نمی شود 
که کشاورز حقابه دار اکنون بدون هیچ کشت و زرعی، 
چگونه امرار معاش کند؟ و دادستان اصفهان به عنوان 
مدعی العموم چه پاسخی نســبت به این خواسته و 

مشکل کشاورزان دارد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان:

کشاورزان اصفهانی خواسته خود را به مسئوالن عالی منتقل می کنند

خبر روز

فرش قرمز فرماندار گلپایگان برای جذب سرمایه گذاران
فرماندار گلپایگان گفت: جذب ســرمایه گذار در شــهرداری از اختیار به ضرورت تبدیل شده و از 
سرمایه گذاران دعوت می کنم از ظرفیت هایی که در این زمینه فراهم کرده ایم استفاده بهینه ببرند.

حسین یار محمدیان اظهار داشت: به شهرستان گلپایگان از محل تملک دارایی ۹ میلیارد و ۱۵۸ 
میلیون تومان اعتبار تخصیص یافت که تاکنون ۶۰ درصد آن محقق شده است.

وی افزود: شهرستان گلپایگان از محل توازن ۶ میلیارد تومان تخصیص اعتبار داشت که ۳۰ درصد 
آن تاکنون محقق شده است، اعتبار توازن بین شهرداری های سه شهر گلپایگان و گوگد و گلشهر 
و محیط زیست و بنیاد مســکن و ورزش و جوانان و آموزش و پرورش این شهرستان تخصیص 

داده شده است.
وی با بیان اینکه دفترچه ســرمایه گذاری شــهرداری گلپایگان کلیدی برای راهنمایی و مشاوره 
سرمایه گذاران است، گفت: با توجه به اینکه جذب سرمایه گذار در شهرداری از اختیار به ضرورت 
تبدیل شده است از سرمایه گذاران دعوت می کنم با اســتفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری که 

شهرداری در شهر گلپایگان فراهم کرده، استفاده بهینه داشته باشند.

رییس اداره صمت شهرستان مبارکه خبر داد:

فعالیت 300 واحد صنعتی فعال در شهرک صنعتی مبارکه
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مبارکه گفت: در شهرک صنعتی مبارکه حدود۴۵۰ 
قطعه زمین واگذار شده است و در حال حاضر۳۰۰ واحد صنعتی فعال درشهرک صنعتی قرار دارد؛ 
همچنین در سال های اخیر با استفاده از طرح توســعه حدود ۴۰۰ هکتار زمین به اراضی شهرک 

صنعتی مبارکه افزوده شده است.
جلیل حقیقی با اشاره به اســتقرار صنایع متعدد در مبارکه عنوان کرد: شهرستان مبارکه به دلیل 
وجود صنایع بزرگ به یکی از قطب های صنعتی کشور تبدیل شده است. صنایع بزرگی نظیر فوالد 
مبارکه، پلی اکریل، چینی زرین، سیمان سپاهان و فرآورده های نسوز جزو صنایع مادر محسوب 
می شــوند.حقیقی افزود:در حال حاضر نزدیک به ۳۰ هزار نفر در صنایع مبارکه مشــغول به کار 
هستند، همچنین از جهت وجود صنایع باالدستی، اشتیاق به سرمایه گذاری در شهرستان مبارکه 
باالست.اما مشکل اصلی نبود و کمبود زمین صنعتی جهت ارائه به صنعتگران است.همچنین الزم 
است برنامه ریزی هابه گونه ای انجام شودکه بتوانیم زیرساخت های الزم جهت تسهیل در بخش 

تولید را در اختیار سرمایه گذار قرار دهیم.

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع برق اصفهان:

 6هزار دستگاه ماینر در اصفهان کشف شد
مدیر دفتر حراســت و امور محرمانه شــرکت توزیع برق اصفهان از جمع آوری شش هزار و سه 
دستگاه ماینر در اصفهان خبر داد.امید بهمن زیاری با بیان اینکه در سال جاری اولویت برنامه های 
شرکت توزیع برق اصفهان مقابله با فعالیت دســتگاه های رمزارز دیجیتال در استان بوده است، 
اظهار داشت: خوشــبختانه در این زمینه عملکرد خوبی داشتیم.وی با بیان اینکه این اقدامان در 
راستای مدیریت بار صورت گرفته اســت، تصریح کرد: بر این اساس در سال جاری تعداد شش 
هزار و سه دستگاه رمزارز دیجیتال در زمین های کشاورزی و مراکز صنعتی ۱۴۹ نقطه کشف و ضبط 
شده است.مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع برق اصفهان میزان برق مصرفی این 
دستگاه ها را ۱۵ هزار کیلووات اعالم کرد و افزود: در این زمینه نیروی انتظامی و دستگاه قضایی 
همکاری خوبی را با اداره برق داشته اند.وی با اینکه در بین شهرستان های اصفهان شاهین شهر 
و میمه با یک هزار و ۱۶۴ دستگاه فعال بیشترین سهم را در این زمینه داشته است، ابراز داشت: 
پس از آن شهرستان کاشان با تعداد ۷۱۰ دستگاه و شهرستان شهرضا با ۶۴۵ دستگاه در رتبه های 

بعدی قرار داشته اند.

کافه اقتصاد
س: مهر

عک

اخبار
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

امسال 10 پروژه راه سازی در اصفهان به پایان می رسد
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ۱۰ پروژه راه سازی در استان اصفهان تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.علیرضا قاری قرآن با بیان اینکه 
استان اصفهان به دلیل وســعت و منطقه جغرافیایی که دارد در صنعت حمل و نقل از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اظهار داشت: این استان ۱۰۷ هزار کیلومتر 
مربع مساحت، ۲۵ هزار کیلومتر راه همسنگ و بیش از چهار هزار کیلومتر راه با نقش ملی و ترانزیت دارد.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه ۱۱ 
هزار کیلومتر از راه های استان اصفهان در مسیر اصلی قرار دارد، ابراز داشت: از این رو دو بانده کردن محور این جاده ها و توسعه آن ها به صورت مسیرها آزادراهی و 
بزرگراهی را در دستور کار داریم.وی با بیان اینکه توسعه راه های روستایی استان اصفهان از دیگر برنامه های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان است، اضافه 
کرد: در این زمینه اولویت بندی ها انجام شده است.قاری قرآن با اشاره به اجرای ۲۵ پروژه راهسازی در سطح استان اصفهان افزود: از این تعداد۱۰ پروژه راه سازی 
تکمیل و به بهره برداری می رسد.وی با بیان اینکه یکی از سیاست های دولت در سال جاری تکمیل پروژه های نیمه تمام بوده است ، ادامه داد: در این زمینه پنج 

پروژه راه سازی دیگر در سطح استان تا پایان دولت تکمیل و بهره برداری می شود.

کارگاه نساجی 
سنتی

کارگاه حولــه و پارچــه بافی 
»عشرت روئینی« در روستای 
تاریخی و گردشــگری روئین 
اســفراین، بــه محلــی برای 
کارآفرینــی و احیــای هنــر 
صنعــت نســاجی خانگــی 
خراسان شمالی تبدیل شده 

است.

وز عکس ر

عکس: مهر

معاون استاندار  مطرح کرد:

تبدیل اصفهان به استانی 
تاثیرگذار در صنعت 

نمایشگاهی 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
اصفهــان گفت: نمایشــگاه یک زیرســاخت 
بسیار مهم و تاثیرگذار در حوزه های اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود و اکنون 
اصفهان یکی از استان های تاثیرگذار در حوزه 
نمایشگاهی محسوب می شود.حیدر قاسمی، 
نمایشــگاه را یکی از اصلی تریــن حلقه های 
زنجیره تامین در کســب و کارها عنوان کرد و 
ادامه داد: کشــورهای رو به توســعه و به ویژه 
ایران اسالمی که در سال های اخیر خودکفایی 
و اقتصاد مقاومتی را ســرلوحه فعالیت های 
خود قرار داده اند، به جایگاهــی نیاز دارند که 
توانمندی هــای فعاالن اقتصــادی خود را در 
معرض نمایش قرار دهند، بنابراین نمایشگاه 
یک جایگاه بســیار مطلوب برای انجام چنین 
فعالیت هایی به شمار می رود.معاون استاندار 
اصفهان با اشاره به نقش تاثیرگذار این استان 
در سطح کشور، تصریح کرد: اصفهان جایگاه 
مهم و برتری در حوزه هــای خدمات، صنعت 
و کشاورزی دارد، بر این اســاس، نیاز داشت 
فضایی برای عرضه و ارائــه توانمندی  فعاالن 
اقتصادی خود داشته باشــد که خوشبختانه 
نمایشــگاه بین المللی اصفهــان یک نقش 
کلیدی در این زمینه ایفا می کند.وی با تاکید 
بر اینکه مدت ها بود منتظر شکل گیری اراده ای 
جدی برای ســاخت نمایشــگاه بین المللی 
اصفهان بودیم، یادآور شــد: خوشبختانه این 
اراده در دوره فعلی مدیریت این مجموعه شکل 
گرفت و در نهایت شــاهد ساخته شدن محل 
دائمی نمایشگاه های اصفهان بودیم.قاسمی 
تاکید کرد: شرکت نمایشــگاه  اصفهان زمانی 
می تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند 
که خود دارای فضای فیزیکی مناسبی باشد؛ 
اکنون این فضا فراهم شــده و مــردم هم در 
مقایسه میان فضای پیشین و فضای کنونی 
نمایشگاه متوجه شــده اند چه اقدام بی نظیر 
و بزرگی برای توســعه اقتصادی اصفهان در 

قالب نمایشگاه انجام شده است.
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 روایتی مادرانه از سی و سومین شهید مدافع حرم استان اصفهان؛

فرزندی که وقف امام زمان )عج( بود

پایداری 

مفاد آراء
11/112 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات/ هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به  مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رای شماره 139960302023000742 مورخ 99/10/09 خانم صاحب 
جعفری هرندی به شماره شناسنامه 89 کدملی 5659659187 صادره از کوهپایه فرزند 
ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 94/44 متر مربع مفروزی از پالک 
شما ره 997- اصلی واقع در بخش 3- ثبت اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/15

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/30 
م الف: 1088192 ابوالفضل ریحانی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی 

اصفهان 
فقدان سند مالکیت

11/113  شــماره نامه: 139985602024011920-1399/11/23  نظر به اینکه 
سند مالکیت سه دانگ پالک ثبتی شــماره 26 فرعی از 3103 اصلی واقع در بخش 
پنج اصفهان به نام حامد ا حمدزاده ترکمانی تحت شــماره سند 501471 ب 97 و 
شماره الکترونیک 139720302024022860 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، 
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 139921702002446993 
مورخ 1399/11/07 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل 
شماره 139802150473000406 مورخ 1398/12/17 و رمز تصدیق 315377 به 
 گواهی دفترخانه 344 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق 
را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1095664 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

 11/114  شــماره نامه: 139985602024010274-1399/10/17  نظر به اینکه
 سه دانگ مشاع از ششدانگ سند مالکیت شماره پالک 961 فرعی از 4999  اصلی 
واقع در بخش 5  به شماره صفحه 14 دفتر 998 امالک به شماره ثبت 185034 شماره 
چاپی دفترچه ای 802921 به خانم مهناز جانمیان نجف آبادی سابقه ثبت و صدور 
سند مالکیت دارد سپس مع الواسطه به موجب ســند 47298 مورخ 1377/07/27 
اسناد رسمی 85 اصفهان به سوسن رحمانیان انتقال یافته و سپس مالک مذکور با ارائه 
درخواست 1399043990 مورخ 1399/10/16 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضاء شهود آن ذیل شماره یکتای 139902155886100874 و شماره های رمز 
تصدیق 118285 و 966029 به گواهی دفترخانه اســناد رسمی 31 اصفهان رسیده 
است نموده  مدعی است که سند مالکیت به علت جابجایی مفقود و درخواست صدور 

المثنی سند مالکیت را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1096437 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/115  شماره نامه: 139985602024012164-1399/11/28  نظر به اینکه سند 
مالکیت پنج دانگ  پالک ثبتی شماره 52 فرعی از 4518 و 4519/1 که در راستای 
استانداردسازی به پالک 248 فرعی از 4519 اصلی تغییر یافت،  واقع در بخش پنج 
اصفهان  ذیل ثبت 126160 در صفحه 1 دفتر امالک جلد 682 به نام کریم جمشیدی 
افارانی تحت شماره چاپی مسلسل 963827 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و به 
موجب دستور شماره 1399009005723193 مورخ 99/10/15 شعبه پنجم اجرای 
احکام مدنی شهرستان اصفهان )مجتمع قضائی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی( 
و دستور شماره 2222/82 مورخ 83/06/25 اجرای احکام حقوقی قضائی خانواده در 
بازداشت می باشد سپس نامبرده طبق گواهی حصر وراثت 5859 مورخ 94/11/04 
شورای حل اختالف شعبه دهم حصر وراثت فوت نموده و وراث نامبرده بتول نادری 
زوجه و فرزندان عزت، فاطمه، رحیم، غالمرضا و علیرضا شهرت همگی جمشیدی 
می باشند ســپس احدی از وراث به نام غالمرضا جمشیدی با ارائه درخواست کتبی 
به شــماره وارده 139921702002449456 مورخ 99/11/23 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شــماره 1399021558936000734 
مورخ 1399/10/08 و رمز تصدیق 389722 به گواهی دفترخانه 25 اصفهان رسیده 
است اعالم نموده که سند نزد یکی از وراث به نام علیرضا جمشیدی می باشد که در 
تاریخ 99/09/27 جهت ارائه سند متوفی به وی اخطار گردید که پس از سپری شدن 
موعد مقرر قانونی سند مذکور تحویل اداره ثبت نگردید و نامبرده درخواست صدور 
المثنای سند مالکیت نسبت به ســهم االرث ملک فوق را نموده است لذا مراتب  به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1096412 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت به دفاتر اسناد رسمی

11/116  شــماره نامه: 139985602023007287-1399/11/25 سند مالکیت 
ششدانگ زمین بشماره پالک 4872 باقی مانده که پالک های فرعی از آن جدا شده  
واقع در بخش چهار ثبت اصفهان ذیل ثبت 6702 صفحه 450 دفتر 53 با شماره چاپی 
169881 بنام رضوان تحویلیان ثبت و سند مالکیت آن  صادر و تسلیم شد با توجه به 
اعالم فقدان سند مالکیت یاد شده از حمیدرضا کلباسی بوکالت از رضوان تحویلیان 
بموجب وکالت نامه 186912-99/08/27 دفترخانه 15 اصفهان  و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت المثنی در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره های 
ذیل آن در شرف صدور است لذا  مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1096421  ابوالفضل ریحاني محمد زاده مدیر 
واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان

فقدان سند مالکیت به دفاتر اسناد رسمی
11/117  شــماره نامه: 139985602023007339-1399/11/26 سند مالکیت 
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ خانه بشــماره پالک 4858/70 واقع در بخش سه 
ثبت اصفهان ذیل دفتــر الکترونیکی 139920302023009722 با شــماره چاپی 
108271-98- و بنام محسن پاک فرد ثبت و ســند مالکیت آن  صادر و تسلیم شد 
با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت یاد شــده از طرف مالک  طی استشهاد شهود 
بشماره یکتا 139902155844001156 دفترخانه 111 اصفهان  و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت المثنی در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره های 
 ذیل آن در شرف صدور است لذا  مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1095988  ابوالفضل ریحاني محمد زاده مدیر 

واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت به دفاتر اسناد رسمی

11/118  شــماره نامه: 139985602023007338-1399/11/26 سند مالکیت 
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ خانه بشــماره پالک 4858/70 واقع در بخش سه 
 ثبت اصفهان ذیل دفتــر الکترونیکی 139920302023009723 با شــماره چاپی
 108270-98- و بنام علیرضا ســرمدی زاده ثبت و سند مالکیت آن  صادر و تسلیم 
شد با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت یاد شده از طرف مالک  طی استشهاد شهود 
بشماره یکتا 139902155844001129 دفترخانه 111 اصفهان  و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت المثنی در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره های 
ذیل آن در شرف صدور است لذا  مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1095985  ابوالفضل ریحاني محمد زاده مدیر 

واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(

11/119 شــماره آگهــی: 139903902003000191 شــماره پرونــده: 
139804024049000270 آگهی مزایده پرونــده: 9804083/1 تمامت 4 دانگ 
مشاع از شــش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 1920 )یکهزار و نهصد و بیست( 
فرعی از 4348  )چهار هزار و سیصد و چهل و هشــت( اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 244/4 متر مربع به نشانی اصفهان- خیابان باغ فردوس- کوچه 
اسالمی- کوچه کوثر- کوچه خرداد- پالک 89 کدپستی 18171-81777 که سند 
مالکیت اصلی به شماره ثبت 220196 در صفحه 220 و 223 دفتر 1190- امالک 
ذیل ثبت های 220196 و 220198 به شماره چاپی های سند 692826 و 682827 
سری سال با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 1398058020240029 ثبت و صادر 
شده است با حدود: شمااًل: بطول 9/80 متر دیوار به دیوار پالکهای 281 و 250 فرعی 
از 4348 اصلی باقیمانده، شرقًا: بطول 25/15 متر دیوار بدیوار پالک 1207 فرعی از 
4348 ، جنوبًا: بطول 9/70 متر درب و دیواریست به کوچه، غربًا بطول 25 متر دیوار 
بدیوار پالک 252 فرعی از 4348 اصلی باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر 
کارشناس رسمی دادگستری ملک مورد بازدید عبارت است از منزل مسکونی ویالیی 
به مساحت 244/40 متر مربع دارای سند دفترچه ای به شماره الف/ 83    692826  به 

شماره ملک 4348/1920 دفتر 1190 صفحه 220 و شماره ثبت 220196 ثبت شده 
در بخش 5 اصفهان به میزان ملکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ بنام سید محمد 
کریم جعفری و دفترچه به شماره الف/ 83     692827 به شماره ملک 4348/1920 
دفتر 1190 صفحه 223 به شماره ثبت 220198 به میزان مالکیت یک دانگ مشاع 
از ششدانگ مشاع بنام سید محمد کریم جعفری می باشد. منزل مسکونی حدود 160 
متر مربع اعیانی با قدمت حدود 38 سال، نوع اسکلت و مصالح بنایی، پوشش سقف 
تیرآهن طاق ضربی، پوشش کف، کف پوش و موزائیک، کابینت فلزی، دربهای داخلی 
چوبی، با چهار چوب فلزی، دربهای پیرامونی فلزی، نمای داخلی نقاشی، نمای خارجی  
 آجر، بدون انباری دارای حیاط با کف فرش موزائیک که به عنوان پارکینگ استفاده 
می گردد و دیوارهای پیرامونی آجرنما با بندکشی می باشد، دارای انشعابات شهری 
شامل برق به شماره 2/3/09/05/22/07/0900، آب به شماره اشتراک 218791200 
و گاز به شماره اشتراک 2015809964 می باشــد. با عنایت به مراتب معروضه و با 
نگرش به موقعیت، نوع مصالح مصرفی، نوع ســاخت و قدمت و دیگر قرائن ارزش 
چهار دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیانی برابر 12/000/000/000 ریال معادل 
یک میلیارد و دویست میلیون تومان برآورد و اعالم نظر می گردد. ملکی آقای سید 
کریم جعفری فرزند سید حسن شماره شناسنامه 23 شماره ملی 5329824265 متولد 
1318/04/10، بموجب سند نکاحیه شــماره 7537 مورخ 1383/04/02، تنظیمی 
دفترخانه 33 شهر برازجان استان بوشهر در قبال طلب خانم معصومه نظرآقائی و 0/05 
اجرائی متعلقه بازداشت گردیده است از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه  مورخ 99/12/18 
در شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان، خیابان جی تاالر میدان 
 هفت تیر شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان از طریق مزایده به فروش 
می رســد. مزایده از مبلغ 12/000/000/000 ریال )یک میلیارد و دویست میلیون 
تومان( شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می 
شــود.  الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مســترد می گردد ضمناً این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 1399/11/30 درج و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موکول می گردد. توضیحاً جهت شــرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه 
مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه 
واریز )دریافت از حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان(  بابت پرونده کالسه 
فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. برنده 
مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به 
 حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خوا هد شد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد مزایده روز اداری بعد از 
 تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد.  م الف:1096315

 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

اعالم مفقودی 
برگ ســبز  و ســند کمپانی خودروی نیســان وانت 
 مدل 1373 به رنگ ســفید -روغنی به شــماره پالک

 ایران 71-464 ب 79 و شــماره موتــور 00018556 و 
شــماره شاســی 00094230 و شناســه ملی خودرو 
 IRPC739T0W6094230 بــه نــام شــرکت 
صنایع غذایی شاهد )سهامی عام( مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

»آن قدر به شــهید همت عالقه   سمیه مصور
داشــت که نام جهــادی اش را 
ابراهیم گذاشته بود، در جبهه مقاومت چنان پرتالش، خستگی 
ناپذیر و مسئولیت پذیر ظاهر شده بود که همکارانش می گفتند 
یک دهه شــصتی، یاد و خاطره حاج همت ها و حاج حســین 
خرازی ها را زنده کرده اســت.« در طول یک ســال گذشته که از 
شهادت تک پسرش می گذرد بارها این جمالت را تکرار کرده است، 
جمالتی که قوت قلبش هستند در این روزهای فراق و جدایی. 
خودش آرزوی شهادت برای او داشته چرا که لیاقت این مقام را 
در نور چشمی اش می دیده و حاال خدا را شکر می کند که امانت 
پروردگار را به خوبی به او بر گردانده است. آنچه در ادامه می خوانید 
گفت وگوی اجمالی با »زهره قاسمی«، مادر شهید حمیدرضا باب 

الخانی، سی و سومین شهید مدافع حرم استان اصفهان است.
هفده دی ماه 1367، چشــمان خانواده باب الخانی به پسری 
روشن گشت که منبع خیر و برکت برای خانه بود و مایه آرامش 
پدر و مادر : » دوران خردسالی و نوجوانی حمیدرضا خیلی شاد، 
پر تالش و کنجکاوانه سپری شد. به دلیل جثه و تالشی که داشت 
بیشــتر ســال های تحصیلی به عنوان نماینده کالس انتخاب 
می شد. اصال احساس گوشه گیری و غریبی نمی کرد. کم کم در 
نوجوانی به سمت بسیج و مراسم های مذهبی گرایش پیدا کرد 

و به عنوان یک بسیجی فعالیت و خدمت می کرد«.

عشق به ائمه اطهار در وجودش زبانه می کشید و بی قرار حضور 
در هیئت ها و مراسم سوگواری اهل بیت )ع(:» ماه محرم که فرا 
می رسید سر از پا نمی شناخت که راهی مسجد شود و در مراسم 
های عزاداری ساالر شهیدان شرکت کند، عالقه خاصی داشت که 
به عنوان خادم در این مراسم ها شرکت کند و خاک پای عزاداران 

امام حسین)ع( را سرمه چشمانش کند«.
بعدها که بزرگ تر شد، خادمی شهدا هم به خادمی هیئت های 
مذهبی افزوده شــد و حمیدرضا پای ثابت اردوهای راهیان نور 
شــد:»در تابســتان 1387بود که به عنوان خادم الشهدا راهی 
مناطق عملیاتی غرب کشور شد و عید ســال 88 در فکه و عید 
سال 8۹ در اروند و عید سال های ۹۰ و ۹1 و ۹۲ در شلمچه حضور 

داشت و صادقانه به عنوان یک بسیجی خدمت کرد«.
مادر حاال از خصوصیات خوبی که در وجود پسرش دیده است، 
می گوید. از منظم بودنش، از احترام خاصش به بزرگ ترها؛ به 
ویژه به پدر ومادرش، از گذشتی که از همان ابتدای دوران کودکی 
اش با او همراه بود و البته از اخالصش، اخالصی که معتقد است 
که راز شهادت حمیدرضا به همین موضوع بر می گردد: » دست 
خیر داشــت برای کمک به دیگران. هر مشکلی که برای فامیل 
پیش می آمد حمیدرضا اولین نفری بود که برای حل آن مشکل 
پیش قدم می شد ولی دوست نداشت که کسی از این مسئله با 
خبر شود، می خواست کارهای خیرش در نهایت گمنامی باشد«.

هنوز کارهای مربوط به اســتخدامش در سپاه تکمیل نشده که 
برای پدر و مــادر از عالقه اش برای حضور در ســوریه  و دفاع از 
حریم اهل بیت)ع( می گوید، عالقه ای که در نهایت سربلندی 
را برای وی رقم زد: » از همان اوایل که لباس سپاه را بر تن کرد ، 
به ما می گفت که من هدفم مدافع حرم است و اگر روزی برای 
مدافع حرم نیرو خواستند من داوطلب می شوم و همینطور هم 
شد. در طرح شهید همدانی برای مدافع حرم ثبت نام کرد و سپاه 
اصفهان با انتقال موقت یک ســاله ایشان موافقت کردند. ولی 
بعد از اتمام یک سال به دلیل نیاز جبهه مقاومت و خواست خود 
 ایشان، به طور دائم به سپاه قدس منتقل شد. به من و پدرش

 می گفت هــدف داعش و تکفیــری ها از بین بردن شــیعه و 
حرم های اهل بیت)ع( و حکومت های شیعی است و ما جوانان 
نباید بگذاریم این دشــمنان اهل بیت )ع(به اهداف شوم شان 
برسند و ما هم با او هم عقیده بودیم.«آخرین دیدارشان به یک 
ماه قبل از شهادت بر می گردد، زمانی که به همراه پدر حمیدرضا 
راهی ســوریه می شــوند تا چند روزی را در کنار او به سر ببرند: 
» از ابتدایی که عازم ســوریه شــد، می گفت اگــر موقعیتش 
مساعد شــود و جای ثابتی مستقرشوند، همســرش را هم با 
خودش می برد و این موقعیت پیش نیامد تــا اینکه در اوایل 
شهریور سال گذشــته یعنی حدود 6 ماه قبل از شهادت که یک 
واحدمســکونی به او تحویل دادند و همســرش هم به سوریه 

رهســپار و همراه وی شــد. بعد از پنج ماه از رفتن آنها ما هم به 
سوریه رفتیم و دو هفته ای آنجا بودیم و این آخرین مالقات ما 
با حمیدرضا قبل از شهادت بود «آن طور که  مادر شهید تعریف 
می کند، حمیدرضا عجیب چهره ای نورانی داشته و گویی انگار از 
همان اول برای شهادت آفریده شــده بود. او از روزی می گوید 
 که برای دیدن همین چهره نورانی به بــاالی تابوتش می رود:

 » وقتی در تابوت را بر داشــتند تا چهره حمیدرضا را ببنیم، بلند 
گفتم مادر حیف این چشم ها بود که با مرگی غیر از شهادت بسته 
شوند. اصال حیف این صورت بود که شهید نشود. گفتم من تو را 
وقف امام زمان)عج( کرده بودم و تو  خوب ما را جلوی حضرت 
روسفید کردی«. صحبت از تولد محمد حسن، پایان بخش گفت 
وگوست، فرزند شهید باب الخانی که پنج ماه پس از شهادت پدر 
چشم به این دنیا می گشاید: »محمد حسن در پنجم مرداد ماه 
۹۹ به دنیا آمد. بعد از شهادت تنها پسرمان، امیدمان بعد از خدا به 
این تنها یادگار شهید بود و از خدا خواستیم این فرزند سالم باشد 
و بتوانیم خادمی فرزند شهیدمان را انجام بدهیم. محمد حسن 
نامی بود که خود شــهید برای فرزندی که در راه داشت انتخاب 
کرده بود . شــهید عالقه زیادی به  امام حسن)ع( داشت و می 
گفت دوست دارم اسم پسرم را »محمد حسن« بگذارم و ما هم 
همین اسم را انتخاب کردیم و ان شاءا... که ادامه دهنده راه پدر 

شهیدش باشد.«

بسیار شنیده بودم که انسان چشــم به راه و منتظر ، که 
انسان دلتنگ، هر لحظه را به اندازه یک سال می بیند ... 
اما این یک سال برای من جور دیگری بود، بعد از شهادت 
زمان، روز، ماه و ســال معنی خود را از دست داده اند و 
آن قدر بی برکت شده اند که من احساس می کنم کمتر 
 از یک ماه هم نگذشــته... اما به خدا که اگر خوب مرور 

کنم، جز زیبایی در این یک سال ندیده ام.
 الحمــد ا... رب العالمیــن. خداوندا  تو را شــاکرم که 
زیباتریــن ابتــالی جهــان را نصیــب من کــردی و 
 چشــم انتظارم وعــده حق تــو را که ظهور حق اســت 

و رجعت حق.

بی رمق تر از آن بودم که بخواهم داد و بیداد راه بیندازم، 
تنها راهکاری که به ذهنم رســید نشســتن توی آن راه 
پله ســرد بود. گفتم شاید دل شــان به حالم و به  حال 
طفلکم بسوزد.کنارم ایســتادند، به چشم هایشان خیره 
شدم گفتم: اگر شــوهر شــما بود هرکاری از دستم  بر 
می آمد برای تان می کــردم. اگر شــوهر خودتان بود 
چه می کردید؟ شوهرهایشــان می گفتند نمی شود که 
نمی شود...  التماس هایم جواب داد ) و تمام مدت به 
یاد التماس های بی بی بودم به ملعن که بی جواب ماند. 
من به دوستانم التماس کردم و او به دشمنش...( آخر 
یکی شان دلش به حالم سوخت. مرا بردند پیش عزیزم، 
نشســتم کنارش. نگاهش کردم و نــگاه و نگاه، مردی 
از آن طرف پرده گفــت: خانوم راحت گریــه کنید اینجا 
کسی نیست... نمی خواســتم گریه کنم نمی خواستم 
پرده اشــک مزاحم دیدارمان شود. دست کشیدم روی 
صورتش، دســتم که از صورتش پایین آمد لب هایش 
خندید، بغضــم ترکید با گریه خندیــدم و گفتم: به خدا 
خندید. تلخ ترین جمله را در عمرم آن لحظه شنیدم  که 
گفتند: خانوم! بس است باید بروید، پیکر را باید بگذاریم 

در یخچال!

)روایت های دل تنگی زینب پناهی- 
همسر شهید حمیدرضا باب الخانی(
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دانشگاه آزاد اصفهان در بین سبزترین دانشگاه های جهان
دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان برای دومین سال متوالی در بین سبزترین دانشگاه های جهان قرار 
گرفت.معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( گفت: بر پایه 
ویرایش ۲۰۲۰ رتبه بندی جهانی دانشگاهی گرین متریک در زمینه توسعه پایدار، دو دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد علوم تحقیقات و واحد اصفهان )خوراســگان( به ترتیب رتبه های اول و دوم را بین 

دانشگاه های آزاد اسالمی سراسر کشور به خود اختصاص دادند.
مجید طغیانی، گرین متریک را یکی از پایگاه های رتبه بندی با وظیفه رتبه بندی دانشگاه های سبز 
دانست و افزود: نظام رتبه بندی این پایگاه با هدف ارائه چشم اندازی فراگیر از شرایط و سیاست ها 
در پیوند با محیط زیست و توسعه پایدار و مصرف انرژی در دانشگاه کشور های گوناگون راه اندازی 
شده است.رییس شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان گفت: محیط و 
زیرساخت، انرژی و تغییرات اقلیمی، حمل و نقل، مدیریت پسماند، آب و آموزش از معیار هایی 
است که در این نظام رتبه بندی برای مقایسه موسسه ها استفاده می شود.مجید طغیانی، در آخرین 
رتبه بندی گرین متریک از میان ۹۰۱ موسسه معرفی شده از سراسر جهان، خودنمایی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد علوم و تحقیقات و واحد اصفهان )خوراسگان( را در این فهرست ستودنی دانست. 

مدیرکل کمیته امداد اصفهان خبر داد:

ایجاد ۷هزار فرصت شغلی برای مددجویان اصفهانی در سال 99
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اصفهان گفت: کمیته امداد استان اصفهان پرچمدار تحقق 
اقتصاد مقاومتی در استان اصفهان است به نحوی که در سال جاری تاکنون موفق به ایجاد ۷ هزار 
و ۸۴۷ فرصت شغلی شده است.کریم زارع با اشاره به نام گذاری ۲۹ بهمن ماه به عنوان روز اقتصاد 
مقاومتی و کارآفرینی اظهار داشت: این نهاد سال های متمادی است که سیاست توانمندسازی و 
خودکفایی مددجویان از راه ایجاد اشتغال را دنبال می کند.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
اصفهان افزود: مهم ترین بخش در تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد شــغل به ویژه برای نیازمندان 
است که کمیته امداد اســتان اصفهان پرچمدار تحقق این مهم در استان اصفهان است، به نحوی 
که در ســال جاری تاکنون موفق به ایجاد ۷ هزار و ۸۴۷ فرصت شغلی شــده است.وی با اشاره 
به خدمات ارائه شده برای ایجاد این تعداد شــغل گفت: در این زمینه بیش از ۱۷۴ میلیارد و ۱۶۲ 
میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه اشتغال در سال جاری پرداخت شده و ۶ هزار و ۸۸ فرصت 
شغلی از مجموع ۷ هزار و ۸۴۷ شغل ایجاد شده از مسیر پرداخت این تسهیالت ایجاد شده است.

معاون امور ثبتی اوقاف و امور خیریه استان:

500 پرونده حقوقی موقوفات اصفهان در جریان است
معاون امور ثبتی و حقوقی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: ۵۰۰ پرونده وقفی در محاکم 
قضایی استان اصفهان در جریان رسیدگی است که شهرستان اصفهان در این زمینه بیشترین سهم 
را دارد.اصغر توسلی با اشــاره به آخرین وضعیت پرونده های حقوقی در جریان موقوفات استان 
اصفهان اظهار داشــت: در مجموع حدود ۵۰۰ پرونده موقوفه در محاکم قضایی استان اصفهان در 

جریان است.
وی افزود: در این میان شهرستان اصفهان بیشترین ســهم را دارد که بخشی از این پرونده ها نیز 
تا پایان ســال مختومه می شــود.معاون امور ثبتی و حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان با اشــاره به صدور اسناد مالکیتی برای موقوفات اســتان اصفهان نیز ابراز داشت: در این 
زمینه ۶۵ درصد از موقوفات استان سند دار شده و برای مابقی موقوفات نقشه برداری انجام شده 
است.وی با بیان اینکه به روز رسانی اجاره بهای موقوفات در حال انجام است، اضافه کرد: برای این 
امر تعامالتی را نیز با نهادهای مختلف از جمله آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

داشته ایم که به خوبی در حال انجام است.

با متالشی شدن کالهبرداری ۴۰ میلیاردی باند هرمی، هشدارها نسبت به رواج این مدل از فعالیت های غیر قانونی افزایش یافته است؛

رشد زیر پوستی هرمی ها

فعالیت اقتصادی در قالب فروش های  پریسا سعادت
بازاریابی چهره به چهــره هر چند در همه 
دنیا اقدامی کاربردی و راهی برای فروش با قیمت  های ارزان تر است؛ 
اما به تازگی این راه شــیوه ای برای کالهبرداری و فعالیت های غیر 
قانونی شد که طی دو دهه اخیر بارها نسبت به آن برخوردهای جدی 
 از سوی دســتگاه قضا و نیروی انتظامی صورت گرفت. هر بار به نظر 
می رسد ریشه فعالیت آنها در کشور خشکیده شده؛ اما باز هم پس از 
مدتی به نوع و شــیوه ای تازه، افرادی اقدام به جذب کاربر برای این 
شبکه های کالهبرداری می کنند. کالهبرداری پانزی یا همان فعالیت 
به شیوه های هرمی، این روزها به ویژه با افزایش توجه مردم به بازار 
 رمزارزهــا رواج یافتــه و پلیــس فتــا هــم در ایــن مورد هشــدار 

داده است. 
در واقعیت اما نوســانات اقتصادی و ترس از سرمایه گذاری درست و 
قانونی در بورس بانک ها و حتی بازارهای مالی موجب شده تا مردم 
برای کم نشدن ارزش سرمایه های خود به وسوسه سرمایه گذاری در 
این شرکت ها تن دهند. این مسئله در شهرهای بزرگی مانند اصفهان 
بیشتر به چشم می آید و حتی چند وقتی است که شرکت های مجاز 
بازاریابی هم با تخطی از حوزه وظایف قانونی نسبت به فروش برخی 

از اقالم غیر مجاز اقدام می کنند.
 پلیس بارها اعالم کرده به شدت در مورد این مدل از اقدامات برخورد 
خواهد کرد. در همین رابطه سرهنگ حســین ترکیان، رییس پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان بیان داشت: کارآگاهان 
پلیس آگاهی شهرستان نجف آباد با اشــرافیت و هوشمندی خود از 
فعالیت گروهی تحت عنوان بازاریابی شبکه ای غیر مجاز که اقدام به 
جذب افراد در پارک ها و اماکن عمومی می کردند، مطلع و تحقیقات 

در این زمینه را آغاز کردند.
وی افزود: کارآگاهان پس از انجام تحقیقات علمی و به کارگیری یک 
سری اقدامات تخصصی و پلیسی سرانجام تعدادی از مال باختگان را 
شناسایی و با راهنمایی آنان ۳ نفر از سرشاخه های اصلی یک شرکت 
هرمی را مورد شناســایی قرار دادند.رییس پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان گفت: کارآگاهان پس از شناسایی متهمان 
طی هماهنگی با مقام قضایی این افراد  کــه یک زن و ۲ مرد بودند را 

دستگیر کردند.
ســرهنگ ترکیان تصریح کرد: در بررسی های صورت گرفته مشخص 
شــد افراد مذکور برای یک شــرکت به صورت هرمی اقدام به جذب 
مشتری می کردند که با این ترفند موفق شدند ۴۰ میلیارد ریال از ۱۰۰ 

نفر کالهبرداری کنند.
واقعیت این اســت که پولدار شدن یک شــبه همچنان اصلی ترین 
حربه شــرکت های هرمی برای جذب افراد اســت، درست به همین 
دلیل اغلب مشــتریان و فریب خوردگان این شــرکت ها را افرادی با 
سطح مالی پایین و یا جوانان جویای کار و موفقیت تشکیل می دهند. 
پلیس معتقد است عدم شناخت مردم نسبت به شرکت ھای ھرمی 
و نحوه کار آنھا و  طمع برای رسیدن به آرزوھای دور و دراز بدون تالش 
و به سرعت از جمله مواردی است که سبب می شود برخی در دام این 

شرکت های هرمی بیفتند.
همچنین اعتماد بدون شــناخت کافی به افراد ناشناسی که در زمینه 
ھای اقتصادی، شــما را به ھمکاری دعوت می کنند، ســاده انگاری 
نســبت به وعده ھایی که ســر شــاخه ھا به زیر مجموعه ھای خود 
می دھند و اعتمــاد افراد را به دســت می آورند نیــز  از دیگر عواملی 
است که افراد را در دام کالهبرداران گرفتار می کند.این در حالی است 
که باید نســبت به کارھای بدون زحمت اما با درآمد بــاال تردید کرد، 
افرادی که باچرب زبانی شما را به کاری دعوت می کنند، حتما اقدام به 
کالهبرداری خواهند کرد. الزم است با شناخت ویژگی ھای مشترک 

شرکت ھای ھرمی از گرفتار شدن در بند آنھا نجات یابید.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: اگر قرار 
است در زمینه مســتمری ها افزایشی صورت بگیرد 
دولت باید آن را تامین مالی کرده و در بودجه سال بعد 
ردیف بودجه ای به آن اختصاص یابد.محسن ریاضی 
با اشاره به مطالبات مستمری بگیران تامین اجتماعی 
اظهار کرد: مــاده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامیــن اجتماعی به 
مبلغی اشاره می کند که تامین اجتماعی به مستمری 
بگیران می دهد، باید قدرت خریــدش را حفظ کند و 
تفاوت هزینه های زندگی مستمر بگیر را درنظر داشته 

باشد، در صندوق های بازنشستگی نیز این موضوع به 
اصل کفایت معروف است.وی ادامه داد: آمار و ارقام ما 
به دالیل مختلف نشان می دهد آن مستمری که به افراد 
پرداخت می شود با هزینه های زندگی شان جور نیست، 
بنابراین تقاضای افزایش آن از سوی مستمری بگیران 
مطرح شده که تقاضای به حقی است. سازمان تامین 
اجتماعی نیز برخالف سایر صندوق های بازنشستگی 
از جیب خود بحث متناسب سازی را اجرا کرد و مقداری 
مســتمری افراد افزایش یافت؛ اما باز هم جوابگوی 
هزینه های زندگی نیســت.مدیرکل تامین اجتماعی 
استان اصفهان تصریح کرد: مســتمری بگیران طی 
ماه های گذشته در قالب دو موضوع معترض هستند، 
موضوع اول این است که مســتمری آنان جوابگوی 

هزینه های زندگی شان نیست و دیگری این است که 
افزایشی که در قالب همسان سازی یا متناسب سازی 
انجام شد کمتر از دیگر صندوق ها بود، اعتراض آن ها 
هم درست است؛ اما با این تفاوت که بقیه صندوق ها 
از جیب دولت فعالیت می کردند ولی تامین اجتماعی 
از جیب خود پرداخــت کرد.مدیرکل تامین اجتماعی 
اســتان اصفهان تصریح کرد: اگر قرار است در زمینه 
مستمری ها افزایشــی صورت بگیرد دولت باید آن را 
تامین مالی کرده و در بودجه ســال بعد ردیف بودجه 
ای به آن اختصاص یابد تا ســازمان تامین اجتماعی 
موضوعی که در خصوص آن تقاضای افزایش مبلغ آن 
را دارند و اعتراضات مربوط به این موضوع بوده است 

نیز حل و فصل شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان:

دولت به موضوع مستمری بگیران ورود کند

به  نسبت  مردم  عدم شناخت  است  معتقد  پلیس 
شرکت ھای ھرمی و نحوه کار آنھا و  طمع برای رسیدن 
به آرزوھای دور و دراز بدون تالش و به سرعت از جمله 
مواردی است که سبب می شود برخی در دام این شرکت 

های هرمی بیفتند

اهدای خون در 
آستانه پیک چهارم 

کرونا
ذخایر خونی استان اصفهان در 
وضعیت قرمز قرار دارد و این 
ذخایر به کمتر از سه روز رسیده 
اســت. نیروهای ارتش برای 
اهدای خون پیش قدم در این 

همدلی شده اند.

با کمک میلیاردی نیکوکار اصفهانی صورت گرفت؛

آزادی 2۷ محکوم مالی از زندان 
با کمک میلیاردی نیکوکار  اصفهانی زمینه آزادی ۲۷ نفر از محکومان مالی ومهریه از زندان مرکزی 

اصفهان فراهم شد.
مدیر زندان مرکزی اصفهان گفــت: در ماه مبارک رجب، با کمک ۱۲ میلیــارد و ۸۰ میلیون ریالی 
نیکوکار اصفهانی و گذشت شــکات این محکومان در حدود هفت میلیارد ریال زمینه آزادی این 
تعداد زندانی گرفتار در بند را فراهم شد و حکم آزادی این مددجویان اعطا شد.سعیدی، اصفهان 
را با کسب رتبه دوم در زمینه جذب خیران پیشتاز در کشور دانست و افزود: از ابتدای سال جاری 
تاکنون مددکاران ســختکوش زندان مرکزی اصفهان موفق به اخذ ۶۰ فقره رضایت از شــاکیان 

مددجویان محبوس در این زندان شدند.

کشف 4 قبضه سالح جنگی در بویین میاندشت
فرمانده انتظامی شهرســتان بویین میاندشت بیان داشــت: ماموران انتظامی شهرستان بویین 
میاندشــت حین گشــت زنی در محور»بویین-الیگودرز« به یک ســواری ریو مشکوک و آن را 
متوقف کردند.سرهنگ علی مرشــد فریدنی افزود: در بازرسی از این خودرو ۳ قبضه کلت کمری 
جنگی و یک سالح کالشینکف کشــف و ۳ نفر نیز دستگیر شــدند.فرمانده انتظامی شهرستان 
بویین میاندشــت ادامه داد: متهمان این پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل 

داده شدند.

یک انبارپر از مواد اولیه الستیک خودرو
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان داشــت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
پلیس امنیت اقتصادی اصفهان با انجام اقداماتی اطالعاتی از دپوی محموله مواد اولیه الستیک 
خودرو که به صورت قاچاق وارد شده بودند مطلع و وارد عمل شدند.سرهنگ محمدرضا هاشمی فر  
افزود: پس از اطمینان از صحت موضوع و انجــام هماهنگی های الزم گروهی از ماموران مجرب 
 به انبار مورد نظر اعزام و ۳۲ پالت مواد اولیه خارجی الســتیک خــودرو به وزن ۴۸ تن را از محل

 کشف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: مالک محموله کشف شده مدارک قانونی و 
گمرکی الزم را ارائه نداد که محموله توقیف و متهم برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل 
داده شد.سرهنگ هاشمی فر با اشــاره به اینکه ارزش محموله کشف شــده توسط کارشناسان 
مربوطه ۲۲ میلیارد ریال اعالم شده است از شهروندان خواست، با پلیس تعامل و مشارکت داشته 
باشند و هر گونه موضوع و اخبار مشکوک را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به نیروی انتظامی اطالع 

دهند تا اقدامات قانونی الزم در اسرع وقت انجام شود.

جمع آوری معتادان متجاهر در خمینی شهر
۵۳ معتاد متجاهر در خمینی شهر جمع آوری و تحویل مراکز ترک اعتیاد شدند.فرمانده انتظامی 
شهرســتان خمینی شــهر گفت: به منظور کاهش جرائم و در راســتای ارتقای امنیت اجتماعی، 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخــدر این فرماندهی در طرح جمــع آوری معتادان پرخطر، ۵۳ 
معتاد خطرناک را در سطح شهر شناسایی و پس از جمع آوری تحویل مراکز ترک اعتیاد شدند.

سرهنگ غالمرضا براتی از شهروندان خواســت به منظور ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر در نظم 
و امنیت جامعه مشــارکت کرده و در صورت مشــاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق 
تماس با شــماره تلفن ۱۱۰ به ماموران پلیس اطالع داده و هرگونه انتقاد و یا پیشنهاد را با سامانه 

تلفنی ۱۹۷ در میان بگذارند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: مهر

اخبار

مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان اعالم کرد:

آمادگی مناطق مختلف 
استان برای وقوع تندباد 

خبر روز

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
اظهار  کــرد: تندباد، یخ زدگــی و افت دما در 
روزهای پایانی این هفته، اســتان اصفهان 
را فــرا می گیــرد و بخش هــای مختلف و 
دســتگاه های امدادی و خدمات رسان باید 

در برابر آن آمادگی داشته باشند.
منصور شیشه فروش، اظهار داشت: بر اساس 
پیش بینی هواشناســی ســامانه ناپایدار 
کم فشار وارد استان می شــود که در مناطق 
مختلف به ویژه بخش غربی مانند خوانسار 
و گلپایگان همراه با وزش باد شدید خواهد 

بود.
وی بــا بیان اینکه این ســامانه امــروز در 
مناطق شــرقی و جنوبی از جملــه دهاقان، 
شهرضا، سمیرم، اردســتان، نایین و خور و 
بیابانک به تندباد منجر خواهد شــد، افزود: 
در مناطق غربی و جنوبی استان بارش برف 
و باران، یخ زدگی و وزش تندباد پیش بینی 
شد.شیشه فروش با اشــاره به اینکه وقوع 
تندبادهای شــدید در مناطق شمال، شرق 
و تا حدی مرکز اســتان همراه با طوفان گرد 
و خاک خواهد بود و احتمــال کاهش دید 
افقی، اختــالل در تردد، شکســتن درختان 
فرسوده و کهنسال و آســیب به تاسیسات 
شهری و سازه های موقت وجود دارد، گفت: 
الزم اســت تمهیدات الزم بــرای جلوگیری 
از خســارات احتمالی از جمله محکم کردن 
ســازه های موقــت و کاهش آســیب های 
احتمالی در محورهای اصلی نیمه شــرقی 
استان اتخاذ شود. مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان با بیان اینکه جلســه 
مدیریت بحران با حضور شهرداران، دستگاه 
های امدادی، راهداری ها و فرمانداران برای 
مدیریت خسارات احتمالی ناشی از طوفان 
و آبگرفتگی معابر تشکیل شد، افزود: برای 
این امر دو بالگرد هــالل احمر و اورژانس و 
خودروها و تجهیزات مورد نیاز در جاده های 

استان فعال خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از اجرای گام دوم طرح شهید سلیمانی در اصفهان خبر داد و گفت: با اجرای گام دوم این طرح، تالش می کنیم زنجیره 
سرایت ویروس کرونا را در جامعه بشکینم.کمال حیدری به اجرای گام اول طرح شهید سلیمانی با همکاری وزارت بهداشت، وزارت کشور، سپاه و بسیجیان در اصفهان 
همزمان با سراسر کشور اشاره کرد و گفت: این طرح با همکاری بخش های مختلف به خوبی اجرا شد و امروز نتایج آن را در بهبود وضعیت شیوع کرونا می بینیم.

وی از اجرای گام دوم طرح شهید سلیمانی در اصفهان خبر داد و افزود: گام اول در قالب شناسایی و غربالگری بیماران و ارائه آموزش های الزم به مردم دنبال شد تا 
عالوه بر آموزش های متعددی که از طریق رسانه ها در فضای حقیقی و مجازی به مردم داده می شد، با مراجعه درب منازل و ارتباط چهره به چهره، مردم بیشتر با این 
بیماری آشنا شوند و در صورت نیاز به مراکز منتخبی که برای بیماری کووید پیش بینی شده ارجاع داده شوند.رییس مرکز بهداشت استان اصفهان ادامه داد: بعد از 
اجرای گام اول طرح شهید سلیمانی و غربالگری حدود ۷۰ درصد جمعیت استان با کمک بسیجیان، باتوجه به نگرانی از شروع موج چهارم کرونا بالفاصله گام دوم 
این طرح آغاز شد.وی با بیان اینکه در گام دوم طرح شهید سلیمانی تالش می شود مبتالیان به ویروس کرونا شناسایی شده و افرادی که با آنها در ارتباط بوده اند نیز 

شناسایی شده و از آنها تست گرفته شود، تصریح کرد: با این استراتژی تالش می کنیم زنجیره سرایت ویروس کرونا را در جامعه بشکنیم.

شکستن زنجیره انتقال کرونا با اجرای طرح »شهید سلیمانی«



رییس فدراسیون بسکتبال:

امیدوارم در یک رشته بانوان سهمیه بگیریم
بازیکنان خارجی حاضر در لیگ بسکتبال بانوان دیداری با ســیدرضا صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک داشــتند.رییس فدراسیون بسکتبال  در این 
دیدارگفت: ما سعی کردیم برنامه های خوبی برای توسعه ورزش بانوان داشته باشیم. طی۳ سال گذشته نزدیک به ۲۰ اعزام در بخش بانوان داشتیم که منجر 
به آخر ۷ مدال شده و این اتفاق برای نخستین بار رخ داده است.وی افزود: با توجه به رشد خوبی که در بسکتبال بانوان داشتیم، نوید افق روشنی است. رامین 
طباطبایی، ادامه داد: یکی از برنامه ها افزایش تیم ها بود که خوشــبختانه این اتفاق رخ داد. با وجود شــرایط کرونا، فکر نمی کردم متقاضی زیادی برای لیگ 
داشته باشیم به طوری که در بخش مردان افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصد در لیگ های مختلف داشتیم. این افزایش در لیگ بانوان هم بود.رییس فدراسیون بسکتبال 
خاطرنشان کرد: ما ۲ تورنمنت برای کسب سهمیه بســکتبال ۳ نفره میش رو داریم که امیدوارم نتیجه الزم کسب شده و برای نخستین بار در یک ورزش تیمی 

سهمیه المپیک بگیریم. ما آمادگی داریم در لیگ ایران به عنوان یک کشور امن، پذیرای ورزشکاران تمامی دنیا باشیم.
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خبر تازه درباره تعطیلی لیگ برتر
از ابتدای سال آینده رقابت های لیگ قهرمانان آسیا از سر گرفته می شود. تاریخ برگزاری مسابقات البته 
هنوز به صورت قطعی اعالم نشده است. در همین حال سهیل مهدی، رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ 
می گوید: »به دلیل فشردگی رقابت ها لیگ در زمان برگزاری لیگ قهرمانان لغو می شود. سوپرجام هم 
یک جام است و ما این تک بازی را کنار نمی گذاریم، این جام افتخاری است که نصیب تیم برنده خواهد شد. 
یکی دو تاریخ را مدنظر قرار داده ایم که طبق برنامه ریزی و اعالم سرمربی تیم  ملی مشخص خواهد شد.«

عذرخواهی از »ابراهیم تهامی« بابت غیبت در بازی یادبود
بعد از گالیه ابراهیم تهامی از غیبتش در فهرست تیم 98 بهنام ابوالقاسم پور در گفت وگو با ورزش 
سه، از این پیشکسوت فوتبال ایران عذرخواهی کرد.ابوالقاسم پور گفت: البته من فقط مسئولیت 
اجرایی این بازی را داشتم و بحث لیســت بازی با آقای عزیزی و آقای کریمی بود که فکر می کنم 
سهوا نام آقای تهامی از قلم افتاده است.وی همچنین اظهار داشت: در مورد این ناراحتی حق را به 
ایشــان می دهم و قول می دهم حتما اگر دفعه بعد برنامه ای باشد، ایشان در صدر دعوت شدگان 
حضور داشته باشد. تیم 98 متعلق به ایشان است و ایشان بزرگ تر ما هستند و امیدوارم عذرخواهی 
من را بپذیرند.البته ابراهیم تهامی اگرچه در صعود تیم ملی به جام جهانی 1998 فرانســه حضور 

داشت؛ اما در نهایت در فهرست نهایی تیم ملی برای حضور در جام جهانی قرار نگرفت.

»اکبر صادقی« با شهر خودرو فسخ کرد
اکبر صادقی، کاپیتان باسابقه شهرخودرو که یکی از بازیکنان تاثیرگذار این تیم نیز محسوب می شد، با فسخ 
قراردادش به همکاری اش با این باشگاه خاتمه داد.بازیکن همدانی سابق شهرخودرو که بعد از جدایی از 
نفت تهران، طی چهار سال اخیر در شهرخودرو حضور داشت، با توجه به پیشنهاداتی که داشت ترجیح داد 
در نقل و انتقاالت زمستانی فسخ قراردادش را این باشگاه دریافت کند و بعد از جاللی راد و سیف اللهی 
سومین بازیکنی است که از این تیم جدا می شود.گفته می شود اکبر صادقی احتماال برای نیم فصل دوم با 

مس رفسنجان به توافق خواهد رسید و در جمع شاگردان محمد ربیعی کار را دنبال خواهد کرد.

نگاه خاص »یحیی« به رقیب قهرمانی نیم فصل 
یحیی گل محمدی و امیر قلعه نویی در حاشــیه بازی خیریه روز سه شنبه باهم دیدار کردند.این برخورد 
صمیمانه در حالی اتفاق افتاد که گل محمدی و قلعه نویی این هفته در ســیرجان بازی سرنوشت ساز و 
حساسی را خواهند داشت. دیداری که در آن امیر قلعه نویی تالش خواهد کرد تا با کسب پیروزی، سرخ ها 
را از قهرمانی باز دارد و همچنین تیمش را به سه تیم مدعی باالی جدول نزدیک کند.قلعه نویی البته برخالف 
یحیی،   بازی نکرد و روی نیمکت حضور داشت و برای همراهی با همبازیان سابق، خود را به ورزشگاه آزادی 
رسانده بود و تقریبا با همه خوش و بش کرد. این دو، فصل گذشته رقابت جذابی را در چارچوب پرسپولیس 
- سپاهان داشتند و البته عدم حضور طالیی پوشان در ورزشگاه سبب شد تا رویارویی رسمی نداشته باشند.

حاال در اولین رویارویی پس از مالقات صمیمانه باید دید که چه خواهند کرد.

حمایت دسته جمعی در رختکن از »علی کریمی«
روز دهم اسفند ماه انتخابات فدراســیون فوتبال برگزار می شود.علی کریمی یکی از کاندیداهای صندلی 
ریاست فدراسیون فوتبال است. فوتبالی ها امید زیادی دارند تا او برنده این انتخابات باشد؛ اما در عین حال 
می گویند از آنجا که جادوگر البی نکرده، شانس زیادی ندارد. پیش از بازی تیم منتخب 98 و سرخابی ها هم 
تمام چهره ها از کریمی حمایت کردند. ستاره های سرخابی به او گفتند که در انتخابات حامی اش هستند 

و پشت او قرار می گیرند. البته باید دید حمایت فوتبالی ها مقابل رای غیر فوتبالی ها برنده می شود؟

»مجتبی حسینی« سکان دار ذوب آهن شد؛

سبزپوشان به دنبال جبران مافات

 سمیه مصور مجتبی حسینی، جانشین رحمان رضایی 
روی نیمکت ذوب آهن شد تا سبزپوشان 
با این مربی جوان و کارآزموده به اوضاع نامناسب شان در این دوره از 

رقابت های لیگ سرو سامان بخشند.
ذوب آهن بیســتمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور را در 
شرایطی آغاز کرد که مســئوالن این باشــگاه با رحمان رضایی برای 
سرمربیگری این تیم به توافق رســیدند، انتخابی که از همان ابتدا با 
انتقادات زیادی همراه شــد. رضایی که ســابقه چندانی در مربیگری 
نداشت نتوانســت با سبزپوشــان به نتایج قابل قبولی دست یابد تا 
مسئوالن باشگاه ذوب آهن رای به جدایی او از این تیم دهند. ذوبی ها 
در پایان نیم فصل اول رقابت های لیگ برترفوتبال کشور تنها موفق به 
کسب یازده امتیاز شدند  تا  این تیم  که زمانی تا کسب عنوان قهرمانی 
در رقابت های باشگاهی قاره کهن پیش رفته بود، خطر سقوط به دسته 
پایین تر را تا بیخ گوش احساس کند، موضوعی که به برکناری رحمان 

رضایی از ذوب آهن انجامید.
 پس از جدایی رضایی ، گزینه های متعددی برای جانشینی او مطرح 
شد که در نهایت مجتبی حسینی  از سوی  مسئوالن باشگاه ذوب آهن 

انتخاب شد. حسینی ، بازیکن ســال های پیش ذوب آهن که سابقه 
خوبی نیز روی نیمکت ذوب آهــن دارد دوباره به اصفهان بازگشــته 
اســت تا ذوب آهن را را به روزهای خوبش برگرداند.رسول کربکندی، 
سخنگوی باشگاه ذوب آهن درباره انتخاب حسینی به عنوان سرمربی 
جدید این تیم گفت:» بعــد از پایان همکاری با رحمــان رضایی، کار 

سختی داشتیم. 
باید انتخابــی می کردیم که از همه نظر صالحیت را داشــته باشــند. 
چهار یا پنج مربی برنامه داده بودند. مجتبی حســینی چند روز پیش 
قراردادش را با نفت مسجد سلیمان فسخ کرد. قبل از آن چون مربی 
تیم دیگری بود، مذاکره ای نداشــتیم. حســینی خودش بازیکن و 
کاپیتان ذوب آهن بود. او رزومه خوبی داشــت و یک مدت مربی و 
ســرمربی تیم بود و نتایج خوبی گرفته بود. حسینی در تیم های دیگر 

مثل مس کرمان و نفت مسجد سلیمان رزومه قابل قبولی داشت.«
رسول کربکندی درباره دالیل طوالنی شدن روند مذاکره با حسینی و 
اینکه آیا این موضوع مربوط به فســخ قرارداد حسینی با باشگاه نفت 

بوده یا مفاد قرارداد، توضیح داد:
»همه این موارد بــود. باید اطمینــان پیدا می کردیم فســخ قرارداد 

حسینی ثبت شده باشد. قراردادی هم که می خواستیم ببندیم زمان 
بر شد. صحبت های کاملی را با حســینی انجام دادیم و به این نتیجه 
رسیدیم حسینی سرمربی شــود.«پس از معرفی حسینی به عنوان 
سرمربی جدید سبزپوشان دستیاران این مربی نیز مشخص شدند.
حسن استکی، مجید محافظت کار به عنوان مربی، مهدی خان آبادی 
مربی بدنساز، رسول زمانی به عنوان مربی دروازه بان و صادق غفاریان 
به عنوان آنالیزور کادر فنی ذوبی ها در این فصل را تشکیل می دهند.  
ذوب آهن با کادر جدید امیدواراســت بتواند از بــازی های پیش رو 
امتیاز کسب کند تا در فرصت نقل و انتقاالت بتواند از بازکنان جدید در 
اردوی خود بهره ببرد و بتواند به نیمه جدول حرکت کند. شــاید هدف 
اول مجتبی حسینی با توجه به شرایط جدول دور شدن از منطقه خطر 
است که در ایده ال ترین شــکل ۵ هفته زمان الزم دارد که البته کسب 
حداکثر امتیاز از ۵ بازی هم بسیار ســخت خواهد بود.تجربه حضور 
موفق نویدکیا در سپاهان میل هواداران را برای حضور مجتبی حسینی 
نیز در باشگاه ذوب آهن باال برد که می تواند یک نکته مثبت برای این 
مربی باشد، چرا که هم حمایت مدیریتی و هم حمایت هواداران این 

تیم را به همراه خواهد داشت.

معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در حاشیه بازدید 
از اردوی تیم های ملی قایقرانــی در جمع خبرنگاران 
بیان کرد: در جمــع خانواده بزرگ و خــوب قایقرانی 
بودم. جلسه خوب و صمیمی بود. روشی که داریم این 
است که گفت و شنود دوســتانه بین ما و ورزشکاران 
انجام شود. آنچه از دست مان برآید انجام می دهیم 
و آنچه نتوانیم دالیلش را عنــوان می کنیم. نزدیک به 
المپیک هســتم و امیدوارم قایقرانی در اردیبهشــت 
سال آینده بتوانند سهمیه های خوبی بگیرند. انصافا 
سهرابیان زحمات خوبی کشیده و انسجام خوبی هم 
فراهم کرده است. با این روش هم می توانیم سهمیه 
بگیریم و در بازی های آسیایی نیز قایقرانی مدال طال 
بگیرد.مهدی علی نژاد در مورد لغو مسابقات انتخابی 
المپیک رشــته های مختلف تایید کرد: شرایطی که 

کرونا ایجاد کرده متفاوت اســت. ۵1 ســهمیه گرفته 
بودیم با آن روند که داشــتیم، پیش بینی کرده بودیم 
به ۷۰ سهمیه برسیم؛ اما ناگهان همه چیز تغییر کرد. 
خیلی از راه های کســب سهمیه بســته شد. بوکس 
آخرین رویدادی بود که امید داشــتیم سهمیه جدید 
سهمیه بگیرد اما لغو شد. مسابقات ژیمناستیک در 
قطر هم کنسل شد باید دید فدراسیون جهانی  به چه 
شــکل عمل کند و البته این خطر در مورد رشته های 
دیگر هم هست. از طرفی چالش جدی المپیک االن 
برگزاری مسابقات کسب سهمیه المپیک است چون 
۴۳ درصد سهمیه ها باقی مانده اســت.وی در مورد 
اینکه نامزدی خاصی در انتخابات فوتبال اولویت وزارت 
ورزش است یا خیر، گفت: وزارت ورزش و کمیته ملی 
المپیک از هیچ نامزدی حمایت نمی کنند اگر نامزدی 

اعالم کرد که گزینه وزارت ورزش است، به او رای ندهند 
چون دروغ می گوید. اســاس نامه فدراسیون اصالح 
شده و ان شاءا... یک انتخابات سالم و دموکراتیک را 
بر اساس اساسنامه خواهیم داشت و  1۰ اسفند تکلیف 
رییس مشــخص می شــود. اولویت وزارت ورزش 
برگزاری انتخابات سالم اســت، اینکه چه کسی رای 
بیاورد به نظر خود مجمع ربط دارد. علی نژاد در پاسخ 
به این پرســش که آیا وزارت ورزش در ابقا یا برکناری 
محمود فکــری ورود می کند یا خیــر تصریح کرد: به 
ما ارتباطی ندارد. مدیر عامــل و هیئت مدیره تصمیم 

می گیرند و ما هم نقشی در این داستان نداریم.

معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان:

چالش جدی المپیک، تعیین تکلیف سهمیه هاست

خبر روز

شرط »راموس« برای رئال مادرید!
بر اساس گزارش شبکه رادیویی »کادنا سر« اسپانیا؛ سرخیو راموس و باشگاه رئال مادرید هنوز 
برسر تمدید قرارداد با یکدیگر به توافق نرسیده اند. طبق این گزارش، راموس تنها در صورتی حاضر 
به تمدید قراردادش است که باشــگاه رئال مادرید به پرداخت دستمزد 1۲ میلیون یورویی او در 
سال، ادامه دهد، اما این باشگاه به دلیل مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا توانایی پرداخت 

این رقم را ندارد.
با این شرایط جدایی راموس از جمع کهکشــانی ها در پایان فصل جاری بســیار محتمل است، 
این در حالی اســت که قرارداد فعلی او با باشــگاه رئال مادرید در انتهای اســت فصل به پایان 
می رسد و باشگاه هایی همون منچســتریونایتد، یوونتوس و پاری سن ژرمن وضعیت این مدافع 
اسپانیایی را به دقت زیرنظر دارند.مدافع شماره »۴« کهکشــانی ها تاکنون به رئال مادرید برای 
کسب ۲۲ جام مختلف از جمله پنج قهرمانی در اللیگا، دو قهرمانی در جام حذفی اسپانیا و چهار 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا کمک کرده است.او که در سال ۲۰۰۵ از سویا به جمع سفیدپوشان 
 مادریدی ملحق شــد، تاکنون در ۶۶8 بازی برای این تیــم به میدان رفتــه و 1۰۰ گل هم به ثمر

 رسانده است.

واکنش »امباپه« به هت تریک برابر بارسلونا
کیلیان امباپه سه شنبه شــب در مقابل بارســلونا نمایش فوق العاده ای ارائه داده و با ثبت هت 
تریک در نوکمپ یک تنه پیروزی 1-۴ تیمش را رقم زد. کیلیان امباپه در پایان بازی مدعی شــد 
هنوز در مورد آینده و ماندن در پاریــس تصمیمی قطعی نگرفته اســت.کیلیان امباپه گفت:»ما 
بسیار خوشحال هستیم. این یک بازی بسیار مهم برای ما بود، ما می خواستیم به نوکمپ آمده و 
برنده شویم که موفق شدیم با این نتیجه به هدف مان برسیم. این نتیجه فوق العاده است، اما ما 
هنوز به طور قطعی صعود نکرده ایم.هت تریک برابر بارسلونا؟ من همیشه دوست دارم در لباس 
پاری ســن ژرمن بهترین عملکرد خود را ارائه دهم. همیشــه موفق و درخشان نبوده ام و ممکن 
است در برخی مسابقات نتوانم خوب ظاهر شــوم؛ اما حتی اگر در زندگی اشتباه کنم هم پنهان 
نمی شوم. سخت کوشی و تالش من جواب داد.  ما از نظر فیزیکی بهتر و بهتر می شویم هنوز در 
اوج نیستیم. تالش خواهیم کرد تا به این روند پیشرفت ادامه دهیم.آینده من و احتمال جدایی 
از پاری سن ژرمن؟ این احمقانه است که برای یک بازی درباره آینده ام تصمیم بگیرم. حقیقت 
 این است که این امر نیاز به فکر کردن آن هم برای طوالنی مدت دارد. من همیشه گفته ام که اینجا

  و در ترکیب پی اس جی خوشــحالم و لباس باشــگاه پاری ســن ژرمن در قلــب من جایگاه 
ویژه ای دارد.«

عراق  خواهان میزبانی مسابقات انتخابی جام جهانی شد
فدراسیون فوتبال عراق خواهان میزبانی در مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ و انتخابی جام 
ملت های ۲۰۲۳ آسیا شد.جلسات کنفدراسیون فوتبال آسیا با کشورهای عضو برای بررسی زمان 
و محل برگزاری دو رویداد انتخابی جام جهانــی ۲۰۲۲ که در حکم انتخابی جام ملت های ۲۰۲۳ 

آسیا هم هست، ادامه دارد. 
این جلسات به تازگی آغاز شد و فدراســیون فوتبال ایران اعالم کرد بازی های تیم ملی کشورمان 
از فروردین به خرداد موکول شد.بر اســاس برنامه جدید قرار است بازی های هر گروه به صورت 
متمرکز در یکی از کشــورهای همان گروه برگزار شــود و تیم ملی روز ۳ ژوئن )1۳ خرداد 1۴۰۰( 
مقابل هنگ کنگ ،۷ ژوئن )1۷ خرداد( مقابل بحرین، 11 ژوئن )۲1 خرداد( برابر کامبوج و روز 1۵ 
ژوئن )۲۵ خرداد( برابر عراق قرار خواهد گرفت.کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت رسمی برنامه 
مسابقات را اعالم خواهد کرد.فدراسیون ها تا روز 1۵ اسفند مهلت دارند برای میزبانی، درخواست 

خود را به کنفدراسیون آسیا ارائه بدهند.

فوتبال جهان

ساخت دهکده المیپک 
اصفهان توسط فوالد مبارکه

معاون توســعه امــور ورزش اداره کل ورزش 
اصفهان با اشاره به اینکه ورزشگاه نقش جهان 
پس از ۳۰ سال با پیگیری مدیران شرکت فوالد 
مبارکه به سرانجام رسید، اظهار داشت: وزارت 
ورزش و شرکت توسعه و تجهیز بستری را برای 
مشارکت در پروژه های نیمه کاره فراهم کردند 
و شــرکت فوالد مبارکه در راستای تکمیل این 
ابرپروژه ملی اقدام کرد.حسین زیبایی افزود: 
بودجه های دولتی کفاف تکمیل این ابرپروژه 
را نمی داد و این شرکت فوالد مبارکه بود که در 
راستای مســئولیت اجتماعی ورزشگاه نقش 
جهان را تکمیل کرد.معاون توسعه امور ورزش 
اداره کل ورزش اصفهــان تصریح کــرد: ورود 
شرکت فوالد مبارکه باعث شد تا زیرساخت های 
ورزشی کشور و سرانه ورزشی در استان اصفهان 
ارتقا یابــد و یک مجموعه بزرگ اســتاندارد با 
ظرفیت ۷۵ هزار نفر بــرای رویدادهای ملی و 
بین المللی ساخته شود.وی با اشاره به قرارداد 
فی مابیــن وزارت ورزش و جوانان با شــرکت 
فوالد مبارکه در راستای توسعه ورزشگاه نقش 
جهان بیان داشت:ورزشــگاه نقش جهان ۳۰۰ 
هکتار زمین ورزشــی دارد و به مدت ۴۵ سال 
در اختیار شرکت فوالد مبارکه قرار دارد.زیبایی 
با اشــاره به انعقاد قرارداد جدید بین شــرکت 
فوالد مبارکه با وزارت ورزش و جوانان گفت: با 
آزادسازی 1۳۰ هکتار توسط شرکت فوالد مبارکه 
قرار اســت که پروژه تکمیل دهکــده المپیک 
اصفهان انجام شــود و بر اساس اولویت بندی 
رشته های ورزشی آسیایی و المپیکی سایت 
های متعدد ورزشی ساخته شود.وی با اشاره 
به اهمیت جایگاه شرکت فوالد مبارکه در کشور 
و پای بندی این شــرکت به مســئولیت های 
اجتماعی ابراز داشت: اصفهان دومین استان 
صنعتی کشور است و تعهد شرکت فوالد مبارکه 
در رســالت های اجتماعی باعث شده است تا 
مجموعه های ورزشی در سطح استانداردهای 
بین المللی در اصفهان توسعه پیدا کند.زیبایی با 
اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی در سال های 
اخیر گفت: قطعا اگر شــرکت فوالد مبارکه در 
ساخت ورزشگاه نقش جهان پیشگام نمی شد 
این پروژه امسال هم به بهره برداری نمی رسید.

شاید هدف اول مجتبی حسینی با توجه به شرایط 
جدول دور شدن از منطقه خطر است که در ایده ال 
لبته کسب  ترین شکل 5 هفته زمان الزم دارد که ا

حداکثر امتیاز از 5 بازی هم بسیار سخت خواهد بود

مستطیل سبز

وز عکس ر

خوش و بش گرم 
شهریار و جادوگر

علی دایی و علی کریمی، دو ســتاره 
فوتبــال ایران کــه محبوبیت ویژه ای 
در میان هواداران دارنــد و رابطه تیره 
و تار آن ها در ســال های گذشــته، به 
یک موضوع حاشیه ای بدل شده بود، 
پس از خوش و بــش در مزار مهرداد 
میناوند،  روز سه شنبه در دیدار یادبود 
دو پیشکسوت فقید فوتبال ایران به 

احوالپرسی با یکدیگر  پرداختند.
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معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبر داد:

افزایش ساخت و سازها در منطقه ۷
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار کرد: سال گذشته در منطقه هفت شهرداری تعداد 
۴۳۸ پروانه ساختمانی صادر شــده که این آمار در سال جاری به ۵۰۸ پروانه افزایش یافته است؛ 
بر اساس آمارها، امسال تعداد پروانه ساختمانی صادر شــده در منطقه هفت شهرداری ۱۴ درصد 
افزایش داشته است.سید احمد حسینی نیا با اشــاره به افزایش متراژ پروانه های ساختمانی در 
منطقه هفت شهرداری، افزود: متراژ پروانه های ساختمانی صادر شده در این منطقه سال گذشته 
۲۷۵ هزار و ۸۶۹ متر مربع بوده که در ســال جاری به ۴۰۴ هزار و ۵۳۶ متر مربع رسیده و افزایش 
۴۷ درصدی داشته است.وی با اشاره به پروژه بررســی و تحلیل سرانه خدماتی بافت ناکارآمد در 
شهر اصفهان تصریح کرد: این پروژه در راستای رسیدن به سرانه خدماتی مطلوب در بافت ناکارآمد 

و تحقق عدالت فضایی پیش بینی شده است.
حسینی نیا با اشاره به شــرح خدمات قرارداد نظارت عالیه پروژه بررسی و تحلیل سرانه خدماتی 
بافت ناکارآمد در شهر اصفهان، گفت: نظارت بر تمامی فعالیت ها و صورت وضعیت های مشاور در 
طول مدت پروژه تا زمان تحویل موقت بر اساس برنامه زمان بندی آن شامل موارد متعددی است.

وی ادامه داد: از جمله این موارد نظارت بر بازشناســی مفاهیم و کلیات موضوعی طرح، نظارت بر 
شناخت اولیه وضع موجود محدوده مطالعاتی منطبق بر اسناد مصوب فرادست و آخرین سرشماری 
نفوس و مسکن، نظارت بر گردآوری اطالعات و تشکیل پایگاه داده، نظارت بر تحلیل وضعیت بافت 
ناکارآمد شهر اصفهان نسبت به سطوح و ســرانه های استاندارد در همه ابعاد و شاخص های بانک 
اطالعاتی تشکیل شده است.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان افزود: برداشت ۱۰ درصد 
پالک های محدوده مطالعاتی )که اسناد تحویل کارفرما می شود(، تهیه گزارشات موردی از پروژه به 
درخواست کارفرما و بررسی صورت وضعیت ارائه شده به پیمانکار و تایید شدن و نشدن آنها از دیگر 
موارد شرح خدمات قرارداد نظارت عالیه پروژه بررسی و تحلیل سرانه خدماتی بافت ناکارآمد در 

شهر اصفهان به شمار می آید.

»بهبود محله« با روش»طب سوزنی شهری« در منطقه 4
مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان از اجرای طرح »بهبود محله« در سطح منطقه خبر داد و گفت: 
طرح آموزشی »بهبود محله« با روش »طب سوزنی شهری« در قالب کارگاه آموزشی به مدت سه 

روز برگزار می شود.
رضا اخوان  اظهار کرد: این منطقــه با ۱۷ محله، دارای فرصت های ویژه کالبدی و انســانی بوده که 
در همین راســتا در نظر دارد با اجرای این طرح پاسخی به پرســش »چگونه می توان شهر بهتری 
داشــت؟« بدهد.وی افزود: راهکار پیشنهادی این منطقه در راســتای بهره گیری از پتانسیل های 
انسانی محالت و همراهی کارشناسان اســت، در این طرح عالوه بر پاسخ به برخی از چالش های 
کالبدی که از نظر ساکنان برخی موارد به نقطه های بحران منجر شده، مشارکت کارشناسان را برای 

حل آن به کار می گیرد.
مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان با بیان اینکه کارشناسان شــهرداری در گام نخست ۳۰ نقطه 
آسیب خیز را در ۱۷ محله این منطقه با کمک اهالی و با نظر کارشناسی به عنوان »نقطه های هدف 
اقدام مداخله ای« انتخاب کرده و در این مسیر پروفایلی از سند توسعه فرهنگی محالت نیز وجود 
دارد که می تواند در این خصوص یاری گر ما باشد، ادامه داد: این طرح در گام دوم با اعالم فراخوانی 
جهت برگزاری یک کارگاه آموزشی از کارشناســان جامعه شناسی، هنر، شهرسازی و برنامه ریزی 
شهری به عنوان تســهیلگر دعوت کرده که این کارگاه روزهای ۲۹ و۳۰ بهمن و یکم اسفندماه در دو 
نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می شود.وی تصریح کرد: در مرحله بعد این تسهیل گران به محالت 
ورود می کنند و در یک بازه زمانی کوتاه مدت که بین ســه هفته تا ســه مــاه خواهد بود برای حل 

مشکالت با کمک مردم محل به ارائه راهکار می پردازند.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

آیندهاصفهانفدایدرآمدامروزنمیشود

رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان در برنامه زنــده تلویزیونی 
»گفت وگوی هفته« با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری اصفهان، 
اظهار کرد: کار بررسی این بودجه در جلسات کمیسیون تلفیق با حضور 
تمام اعضای شورای شهر در دو نوبت صبح و بعدازظهر آغاز شده و در 
نهایت بودجه سال آینده روز ۱۰ اسفندماه برای تصویب نهایی به صحن 

علنی شورا خواهد آمد.
علیرضا نصراصفهانی با اشــاره به افزایش بودجه شــهرداری در دوره 
پنجم شورای شهر، افزود: بودجه شــهرداری اصفهان از دو هزار و ۱۰۰ 
میلیارد تومان در ســال اول این شورا به پیشــنهاد هشت هزار و ۶۵۰ 
میلیارد تومان برای سال آینده رسیده است؛ هرچند تا پایان بررسی و 
تصویب بودجه نمی توان به طور دقیق درباره رقم آن اظهارنظر کرد اما 
احتمااًل بودجه ۱۴۰۰ نسبت به ســال جاری رشد حدود ۴۴ درصدی 

را تجربه می کند.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: با توجه به وضعیت 
اقتصادی موجود و تورمی که با آن مواجه هستیم، بسیاری از کارهایی 
که در سال های گذشــته با اعتبار کمتری انجام می شد ممکن است 
ســال آینده با وجود افزایش بودجه به سختی انجام شود؛ اما تالش 
اعضای شورای شهر بر این بوده که به عنوان نمایندگان مردم مسائل 

را به گونه ای تدبیر کنند که شــهر مسیر توســعه خود را به بهترین نحو 
طی کرده و اصفهان پیشتاز کالنشهرهای کشور باشد.وی با بیان اینکه 
شــهر یک موجود زنده بوده و بودجه و اعتبارات مالی بســان جان به 
آن تزریق می شــود، ادامه داد: تاکنون با وجود تمام مشــکالت، ۹۳ 
درصد از بودجه سال ۹۹ مناطق شــهری محقق شده که بعضی از این 
مناطق تا ۱۴۰ درصد نیز تحقق بودجه داشته اند؛ شهرداری مرکزی نیز 
۶۲ درصد تحقق بودجه داشــته و در مجموع حدود ۸۰ درصد بودجه 
۹۹ محقق شده و پیش بینی می شود این عدد تا پایان سال جاری به 

۱۰۰ درصد برسد.
نصراصفهانی خاطرنشان کرد: شهرداری ها چند سالی است از انجام 
وظایف ذاتی خود بیرون آمده و در حوزه هــای مختلف ورود کرده اند 
بدین سبب باید مراقب شهر و شــهروندان در کنار یکدیگر باشیم زیرا 
اگر شهر آماده می شــود، باید نشاط مردم آن شــهر نیز حفظ شود و 
سیاست گذاری ها به گونه ای باشــد که مردم برای آینده بهتر شهر، به 

کارگزاران خود اعتماد داشته باشند.
وی ادامه داد: برای ســال آینده ۴۲ پروژه شاخص شهری، به ارزش 
دو هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان، ۴۴ پروژه مهم منطقه ای به ارزش ۸۰۴ 
میلیارد تومان و پروژه های منطقه ای به ارزش ۶۳۷ میلیارد تومان در 

بودجه پیشنهادی شهرداری گنجانده شده است
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در روزهای پایانی سال ده ها 
پروژه شهری با افتخار در آستانه بهره برداری است تا مردم و مسافرانی 
که امیدواریم با افول کرونا در نوروز ۱۴۰۰ به اصفهان می آیند، چهره ای 

متفاوت از این شهر را ببینند.
وی با اشــاره به اختصاص ردیف بودجه برای بازگشــایی گلوگاه ها و 
ســاماندهی بافت فرسوده شهری، خاطرنشــان کرد: اصفهان حدود 
چهار هزار و ۲۰۰ هکتار بافت فرســوده دارد که دو هزار و ۲۰۰ هکتار آن 
در طرح است.نصراصفهانی با بیان اینکه صدور پروانه ساخت وساز در 
بافت فرســوده از تخفیف ۷۰ درصدی برخوردار است، افزود: در بافت 
فرسوده زیرساخت های شــهری وجود دارد بنابراین به جای توسعه 
افقی شهر، باید به فکر احیای این بافت بود تا زندگی در مرکز شهر طعم 

و لذت متفاوتی پیدا کند.
وی با اشــاره بــه تاکید شــورای شــهر درخصــوص صرفه جویی در 
بودجه ریزی، اظهار کرد: در تحصیل درآمد بودجه ۱۴۰۰ تنها ۳۳ درصد 
مربوط به مواردی اســت که منتج به صدور پروانه می شود و فروش 
امالک شــهرداری و واگذاری دارایی های مالی در قالب تسهیالت و 

اوراق مشارکت دیگر منابع درآمدی شهرداری هستند.
رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: حدود یک هزار میلیارد 
تومان از بودجــه از طریق اوراق مشــارکت کســب می شــود که ۵۰ 
درصد بازپرداخت آن را دولــت عهده دار خواهد بــود؛ اخذ این اوراق 
در گذشــته برای توســعه قطارشــهری بــه مدیریت شــهری کمک 
می کرد اما در ســال ۹۹ عــالوه بر آن، اوراق مشــارکت در راســتای 
 توســعه ناوگان و زیرســاخت اتوبوســرانی اصفهان نیز تخصیص و

 اخذ شد.
وی اضافه کرد: حفظ محیط زیســت و رعایــت ضوابط طرح تفصیلی 
در ساخت وسازها در کسب درآمدهای شــهرداری مورد توجه خواهد 
بود و اینگونه نیست که به بهانه بهبود وضع کنونی شهرداری در کسب 
درآمد، آینده شــهر را به خطــر بیندازیم.نصراصفهانی خاطرنشــان 
کرد: انبوه ســازان زیادی بــرای تامین مســکن مــردم، در اصفهان 
ســرمایه گذاری می کنند که بخشی از درآمد شــهرداری بدین طریق 
کسب می شود.وی افزود: اگر صنعت ساختمان در شهر رونق پیدا کند، 
مشاغل متعدد وابســته به این صنعت به طور مستقیم و غیرمستقیم 
نیز رونــق پیدا می کنــد بنابراین ســعی شــده مشــوق هایی برای 
 سرمایه گذاران پیش بینی شود تا آن ها برای ساخت وساز در شهر رغبت

 پیدا کنند. 

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان 
در نشســت شــورای فرهنگ عمومی شهرســتان 
خمینی شــهر به اهمیت برگزاری مســتمر جلسات 
شورای فرهنگ عمومی اشاره کرد و گفت: قانون گذار 
دستگاه های تاثیرگذار، تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
حوزه فرهنــگ عمومی را در این شــورا گرد هم جمع 
کرده است تا بتوانند هویت ایرانی اسالمی را در حوزه 
فرهنگ و هنر در شهرســتان را مدیریت کنند.حجت 
االسالم والمسلمین »رمضانعلی معتمدی« با بیان 
اینکه در ماده دوم آیین نامه شورای فرهنگ عمومی، 
تشکیل کمیته های زیرمجموعه برای رصد، پایش و 

فعال کردن حوزه فرهنگ عمومی پیش بینی شــده 
است، اظهار داشت: در سال جاری چندین ماه بر این 
موضوع کار کردیم و ۹ کارگروه تخصصی در اســتان 
اصفهان تشکیل دادیم که این کارگروه ها متناسب با 
استان در همه شهرستان ها تشکیل خواهد شد.وی 
با تاکید بر اینکه اگر این کارگروه ها به معنای واقعی 
کار خود را انجام دهند، موضوعات خوبی برای صحن 
شــورای فرهنگ عمومی ارائه خواهد شد، گفت: این 
کارگروه ها با حضور اعضای خود حول محوز مسائل 
و موضوعات مرتبط با هر کارگروه تشــکیل می شود، 
سپس این موضوعات به دبیرخانه شورای فرهنگی 
عمومی ارائه می شود و پس از اولویت بندی در صحن 
شورا مطرح خواهند شــد.حجت االسالم معتمدی 
تصریح کرد: کارگروه مقابله با نفوذ و تهاجم فرهنگی، 
کارگروه گفتمان انقالب اسالمی، کارگروه تبلیغ دین و 

امور مساجد، کارگروه رسانه و فضای مجازی، کارگروه 
میراث فرهنگی، گردشگری و محیط زیست، کارگروه 
غنی سازی اوقات فراغت، تربیت، تندرستی و تفریح 
سالم، کارگروه اجتماعی، سالمت و خانواده و کارگروه 
توســعه فعالیت هــای قرآنی و فرهنگــی و هنری 
عناوین این ۹ کارگروه هستند. دبیر شورای فرهنگ 
عمومی استان اصفهان با بیان اینکه در حوزه فرهنگ 
و هنر ســند چشــم اندازی تا کنون در استان وجود 
نداشته است، گفت: سند چشم انداز توسعه فرهنگ 
و هنر را برای سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ بر مبنای رعایت 
عدالت فرهنگی تدوین کرده ایم.وی سیاست گذاری، 
برنامه ریزی، نظارت و حمایت را از وظایف ذاتی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی برشمرد و افزود: استفاده از 
خیرین فرهنگی و ظرفیت های مردمی باید در همه 

حوزه های فرهنگی و هنری به کار گرفته شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان مطرح کرد:

لزوم برقراری پیوست فرهنگی و رسانه ای در همه پروژه های عمرانی

چگونه از سرقت آثار هنری شهر جلوگیری کنیم؟
یک مجمسه ســاز و مدرس دانشگاه که مجسمه ها و نقش برجســته های شهر اصفهان را در سه 
دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰ مورد تحقیق و مطالعه قرار داده، راهکارهایی را برای کاهش ســرقت آثار هنری 

موجود در فضای شهر بیان می کند.
جواد طاهری درباره معضل سرقت آثار هنری موجود در شهر  می گوید: اتفاق ناخوشایند تخریب 
و سرقت، همواره مبلمان شهری و آثار هنری شــهر را تهدید می کند و این مسئله از جمله مواردی 
اســت که به راحتی نمی توان از کنار آن گذشــت؛ زیرا تکــرار این نوع اتفاقــات، ماهیت وجودی 
تعاریف شهر، زیست شهری و خدمات مدیران شهری را خدشــه دار می کند.وی ادامه می دهد: 
اینکه همه شهروندان باید برای حفظ و نگهداری عناصر تشکیل دهنده شهر خود، مسئولیت پذیر 
باشند، امری اخالقی و بدیهی است اما مسلم اســت که حفظ و صیانت از این آثار، جزو وظایف 
ذاتی دســتگاه های اجرایی اســت و چگونگی برنامه ریزی در اداره امــور، می تواند در کاهش و 
افزایش این ناهنجاری رفتاری نقش موثری داشته باشد.این مدرس دانشگاه تصریح می کند: 
یقینا از منظر جامعه شناســی، عوامل متعددی را می توان برشمرد که خاستگاه چنین معضالتی 
هستند؛ مانند کیفیت خدمات اجتماعی، سطح درآمد و معیشــت اقشار آسیب پذیر و...  اما در 
حیطه مدیریت شــهری نیز مواردی وجود دارد که توجه نکردن به آن ها می تواند زمینه ساز برخی 
از ناهنجاری ها شود؛ برای مثال کمرنگ ماندن طوالنی مدت خطوط عابر پیاده، وجود کارگاه های 
عمرانی فاقد پوشش و محدود نشده با دیوارهای کاذب، وجود آگهی های مخدوش روی دیوارها، 

ناهنجاری های متعدد بصری در کالبد شهر و موارد مشابهی از این دست.

آشفتگی بصری ایجاد شده توسط کارگاه عمرانی در میدان ثبت جهانی شده نقش جهان
طاهری می گوید: به وضوح رابطه مستقیمی میان کیفیت ســیما و منظر شهری و میزان  اقتدار 
مدیریت شهری وجود دارد. یقینا کوشش مدیریت شــهری نیز همواره دستیابی به سطح قابل 
قبولی از کیفیت است؛ اما مداومت در  توسعه و حفظ سطح کیفی آن، ضرورتی انکار ناپذیر است. 
زیبایی و نظم بصری و تجســمی شــهر، کیفیتی را به ذهن مخاطب متبادر مــی کند که موجب 
بازدارندگی از وندالیسم و ناهنجاری اجتماعی می شود.وی می افزاید: حفظ و صیانت از مجسمه و 
مبلمان شهری در کنار ایجاد نمونه های جدید اهمیت بسزایی دارد؛ چون این آثار  عموما وارد حیطه 
هویت بصری شهر و خاطره جمعی شهروندان شده  و نگهداری از آن ها الزم است. چگونگی نصب 
یک اثر هنری در فضای شــهر نیز به لحاظ فنی اهمیت دارد و برخورد کارشناســانه با این مسئله؛ 
تخریب و ســرقت را به حداقل می رساند. سرکشــی های دوره ای برای تشخیص کاهش کیفیت 

بصری یک مجسمه، ضرورتی است که باید به آن توجه ویژه داشت.

سردیس میرعماد و صحنه نازیبایی که فضله پرندگان روی آن ایجاد کرده است
این مجسمه ساز خاطرنشان می کند: با  تکرار سرقت ها و تخریب آثار هنری شهر، دستگاه ذی ربط 
باید بحث افزایش امنیت آن ها را که به  مراتب هزینه ای کمتر از جایگزینی و ترمیم دارد، مد نظر قرار 
بدهد.وی در پاسخ به این سوال که »بی توجهی مردم چقدر در سرقت مجسمه های شهری نقش 
دارد؟« می گوید: مسلم است که حساسیت جامعه و توجه به ویژگی های آثار باید ارتقا پیدا کند.

این مدرس دانشــگاه می گوید: بحث رعایت کیفیت آثار موجود در فضای شــهر و معرفی آن به 
مردم آن قدر مهم است که صداوسیما و رســانه های تصویری باید روی آن تمرکز کرده و جلسات 
تخصصی نشست، تحلیل، نقد و بررسی آثار شهری، تهیه و ارائه کنند. متاسفانه ما در این بخش ها 

ضعیف عمل کرده ایم.
طاهری؛ با تاکید بر ضرورت سرکشی دوره ای به آثار و حفظ کیفیت بصری آن ها که تاثیر مستقیمی 
در کاهش تخریب دارد، اضافه می کند: وندالیســم اجتماعی در همه جــای دنیاوجود دارد؛ اما 
شهرداری ها موظف اند مدام نســبت به اصالح، مرمت و جایگزینی آثار سرقت شده اقدام کنند تا 

همواره شهر با چهره ایده آل و مناسب، در چشم و دل شهروندان بنشیند.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر ویژهخبر

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری:

سازمان مدیریت پسماند، آماده 
همکاری با پژوهش سراهای 

دانش آموزی است
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند 
شــهرداری اصفهــان  با اشــاره بــه ارتقای 
الگوی آمــوزش در دوره کنونــی و ضرورت 
به کارگیری روش های فعال آموزش، اظهار 
کرد: شــکل دهی آموزش بر حســب نیاز و 
تحریــک کنجکاوی فراگیر برای اســتخراج 
نیازهای آموزشی آنها از جمله تاثیرگذارترین 
و مطلوب ترین روش های آموزشــی است و 
از جمله اصلی ترین وظایف مدیریت شهری 
بسترسازی برای ارائه آموزش های نیاز محور 
و مدیریت محور به عموم شــهروندان است 
که می تواند در پیوند با پژوهش سراها و دیگر 
بخش های آموزش و پــرورش رقم بخورد.

رحیم محمدی، توســعه رفتار مناســب در 
شــهر را منوط به ارائه آگاهی و فهم در میان 
شهروندان دانست و تصریح کرد: برای تحقق 
این امر باید ابتدا ظرفیت ســازی و ســپس 
توانمندسازی بر مبنای تعامل صورت بگیرد تا 
به تغییر رفتار منجر شود و اگر فرآیند آموزشی 
منجر به تغییر رفتار نشود نمی توان آن را موثر 

و مفید دانست.
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند 
شــهرداری اصفهان با اشاره به لزوم آموزش 
در محیط مناســب یادگیری، گفت: در یک 
جامعه متعالی یادگیری، یک فرآیند مستمر 
است که در اســناد بین المللی از آن به عنوان 
یادگیری مادام العمر تعبیر می شــود و هیچ 
ارتباطی با سن و جنســیت ندارد، بلکه باید 

همه محیط جامعه در جهت یادگیری باشد.
وی تاکید کرد: این پژوهش سراها می توانند 
نقشی راهبردی داشته باشند و ضمن بسط 
فعالیت های پژوهشــی در زمینه ارائه ایده 
نیز موثر باشند؛ ســازمان مدیریت پسماند 
شهرداری آماده همکاری با پژوهش سراهای 
دانش آمــوزی اصفهان در زمینــه مباحث 
پژوهشی و حمایت از اجرای ایده های خالق 

در حوزه مدیریت پسماند است.

به همت گردان ۱۰۵ امام حسین )علیه السالم( برگزار شد؛

اجرای سرودهای حماسی و انقالبی در جای جای شهر اصفهان به مناسبت های مختلف
گروه سرود گردان ۱۰۵ امام حسین علیه السالم همراه با مردم انقالبی در مناســبت های مختلف به اجرای سرودهای حماسی،انقالبی و مذهبی پرداخت.

فرمانده گردان ۱۰۵ امام حسین علیه السالم گفت:گروه سرود این گردان در این ایام همراه با مردم عزیز وانقالبی ادای دین کرده و به مناسبت های مختلف 
به اجرای برنامه پرداخت که از جمله برنامه های اجرا شده به اجرای سرود به مناســبت میالد حضرت زهرا )س( و۱۲ بهمن سالروز ورود امام خمینی)ره( 
به کشور در سپاهان شهر و غرب شهر اصفهان می توان اشــاره کرد. این فرمانده افزود:از دیگر برنامه های اجرا شده این گروه اجرای سرود در برنامه دومین 
سالگرد شهادت شهدای مدافع امنیت ایران اسالمی است.وی همچنین تاکید کرد : اجرای ســرود خیابانی در بعضی نقاط مهم اصفهان و همچنین پخش 
آهنگ انقالب در طول مسیر حرکت کاروان موتوری  از دیگر برنامه های اجرا شده این گروه انقالبی در این ایام است.الزم به ذکر است رزمندگان گردان ۱۰۵ امام 

حسین علیه السالم با بر پایی ایستگاه صلواتی و اجرای رژه موتوری در ایام دهه فجر یاد و خاطره این ایام را گرامی داشتند.

صائب؛ غزل سرای 
ماندگار اصفهان

شــاعران از دیرباز با اتکا بر قدرت 
کالم و قلــم خود نقش بســیار 
مهمی در تربیت اخالقی، مذهبی، 
فرهنگی و اجتماعی مــردم ایفا 
کرده اند. میرزا محمدعلی صائب 
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از مهم ترین دالیلی که ما انسان ها امروزه در زندگی شخصی 
خود ســختی می کشــیم یا آرامش واقعی نداریم، فاصله 
گرفتن مان از صفات خوب اخالقی است. اگر روحیه مدارا، 
صبر، گذشــت، دوســتی، برادری، حفظ حرمت و جایگاه 
یکدیگر در زندگی های امروز ما انسان ها وجود داشت، این 
همه مشکالت و طالق و آسیب های اجتماعی و چه و چه در 

جامعه رخ نمی داد. 
اگر این صفــات در جامعه حاکــم بود، دادگاه ها شــلوغ و 
زندان ها مملو از جمعیت نبود. اگر اخالق در درون ما حاکم 
بود، پدر و مادر در حق فرزند به خصوص فرزند در حق پدر و 
مادر ظلم نمی کردند و حریم احترام به بزرگ تر حفظ می شد. 
اگر فضای اخالقی حاکم بود، فضــای مجازی که می تواند 
زمینه ساز بسیاری فضائل شود، قتلگاه جوانان و خانواده ها 
نمی شــد و اگر های زیادی که خود بخوان حدیث مفصل از 
این مجمل. بهتر است با پرداختن و توجه به اخالق و نفس 
کشیدن در این فضا، خود را از این منجالب ها و گرداب های 
سخت دنیوی رها ســازیم. در ادامه به برخی از آثار خوش 

اخالقی و بداخالقی پرداخته ایم.
ضرورت اخالق مداری در فضای زندگی امروزی

متاســفانه مردم آن محبت و ارتباط روز هــای قبل از ورود 
تلویزیون و موبایل به بطن زندگی ها را ندارند و خلق و خوی 
آنان تحت تاثیر این فضا ها قرار گرفته است. بنابراین نقش 
اخالق و زندگــی اخالقی می تواند در ایــن فضای غبارآلود 

بسیار نقش ارزنده و کارگشایی باشد.
 اگر زن و مردی بعد از شروع زندگی مشترک بخواهند در این 
محیطی که می تواند آسیب های زیادی را برای ارتباط برقرار 
کردن سازنده زن و شوهر به همراه داشــته باشد، راه شان 
را ادامه دهند، باید از جاده مســتقیم اخالق عبور کنند، اما 
بهتر است بدانیم که انداختن خودمان در پیچ و خم دنیای 
مادی با این همه زرق و برق های ظاهری نمی تواند انسان 
را به آرامش واقعی و یک زندگی آرام برســاند. از این جهت 
ضرورت اخالق مداری بیش از پیش احساس شده و نیاز به 
حسن خلق و دوری از بدخلقی می تواند بهترین راهکار برای 
پیشــگیری یا درمان بعضی از مشــکالت امروزه در فضای 

زندگی مدرن و مدرنیته امروزی شود.
آدم خوش اخالق درختی پر ثمر است

وقتی رفتار و اخالق آدمی شایســته باشــد، میــل افراد به 
معاشــرت کردن و همنشــینی با این فرد بیشتر می شود؛ 

چراکه اخالق خوش مثــل درختی پر ثمر اســت که همه را 
اطراف خود جمع می کند. حتی برای لحظاتی هم که شده 
افراد توقفی در کنار این درخت می کنند و از زیبایی و طراوت 
آن بهره می برند. البته علت اصلی اینکه این درخت ثمره دهی 
خوبی دارد و همه را دور خود جمع می کند، ریشه های خوب و 
رسیدگی به آن است. پس انسان خوش اخالق دائما مواظب 
رفتار و اخالق خود بوده و اعتقاد و فکر خود را درست می کند. 

به همین خاطر افراد با اطمینان خاصی به او نگاه می کنند.
اصل خوش خلقی در زندگی

از اصول مهم در زندگی، اصل حســن خلق و خوش اخالقی 
 اســت. امروزه مشــکالت جامعه و مســائلی که بر روح و
  روان افــراد اثــرات مختلفی گذاشــته، زمینــه بدخلقی

 و کم حوصلگی در مردم را بیشــتر کرده اســت. اگر زمانی 
انسان ها با زندگی ساده و بدون هیچ تشریفاتی در کنار هم، 
با وجود مشکالت زمان خودشان، زمان را سپری می کردند 
و در واقع به آنچه داشتند، قانع بودند، ذهن و فکر آنان درگیر 
مسائلی که امروزه ایجاد شده، نبود و عالوه بر این مهم، در 
کنار این سیل مشکالت، آرامشــی بر روح و روان شان نیز 

حاکم بود. 

آشپزی

اشترودل سوسیس 
 مواد الزم: روغن زیتون یک چهارم لیوان،نمک یک قاشق چای 

خوری،شکر  یک قاشق چای خوری،پودر مخمر 3 قاشق غذا خوری،تخم 
مرغ  یک عدد، شیر یک  لیوان،آرد سه و نیم پیمانه، سوسیس به مقدار الزم

طرز تهیه: ابتدا شیر را بجوشانید و صبر کنید تا ولرم شود و بعد مخمر را اضافه کرده و خوب 
مخلوط کنید و 5 دقیقه صبر کنید و بعد شکر را اضافه کرده و خوب مخلوط کنید سپس تخم مرغ را با 

چنگال بزنید تا کف کند و به مخلوط شیر و مخمر  بیفزایید.آرد و نمک را مخلوط کرده و 3بار الک کنید تو 
بعد آن را داخل ظرف گودی ریخته و میان آن را گود کنید ، مخلوط تخم مرغی و روغن را در مرکز آرد بریزید 
و کم کم مخلوط کنید و ورز دهید تا خمیر نرمی به دست بیاید.سپس خمیر را داخل ظرفی که از قبل با کره 
یا روغن چرب کرده اید قرار دهید و روی آن را با پارچه نخی مرطوب بپوشانید و به مدت 2 ساعت در جای 

گرمی قرار دهید تا حجم خمیر دو برابر شود.سوسیس ها را با مواد دلخواه مخلوط کرده و در روغن 
تفت دهید تا طالیی شوند ، تکه هایی از خمیر را بردارید و کمی بیشتر از طول سوسیس به شکل 
مستطیل پهن کنید سپس سوسیس را در مرکز خمیر بگذارید  و اطراف خمیر را با فاصله های 

یکسان برش هایی بزنید.با زرده تخم مرغ روی سطح خمیرها را برس بزنید تا پس از 
پخت طالیی شوند.ته سینی فر کاغذ روغنی قرار دهید و خمیرها را داخل سینی 

بچینید .سپس داخل فری که از قبل با دمای 180 درجه سانتیگراد 
روشن کرده اید، به مدت 20 تا30 دقیقه قرار دهید تا 

سطح نان ها برشته و طالیی شود.

از جاده مستقیم خوش  اخالقی حرکت کن

 اهدای نشان سفیر مدرسه سازی
 به »نرگس آبیار«

 محمدرضا فروتن و بهاره رهنما 
با»آقای سانسور« به سینماها می آیند

نشان »سفیر مدرسه سازی« طی مراسمی با حضور مسئوالن سازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و جامعه خیرین مدرسه ساز 
کشور به نرگس آبیار، نویسنده و کارگردان کشورمان اهدا شد.آبیار در 
این مراسم گفت: با توجه به اهمیت فرهنگ سازی مشارکت مردم در امور 
خیر، سعی و تالشم این است که در این زمینه  محتوایی تولید کنم تا بتوانم 
گامی در جهت کم شدن محرومیت دانش آموزان بردارم.

 فیلم »آقای سانسور« پس از وقفه ای چهار ماهه و با بازگشایی مجدد 
سینماها، روی پرده رفته اســت. محمدرضا فروتن، بهاره رهنما، بهرام 
افشاری و بهنوش بختیاری از جمله بازیگران این فیلم هستند.محمود 
پاک نیت، علی مثنوی،  امیر کربالیی زاده، صحرا اســدالهی، امیراشکان 
مثنوی، شــاهین باباپور، علی ضیایی،  بابک برزویه، زنده یاد علی برقی و 
آریانا مثنوی )بازیگر کودک(، نقش آفرینان این فیلم کمدی هستند.

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

 مدیر روابط عمومــی فوالدمبارکه در نشســت مدیــران روابــط عمومی گروه 
فوالدمبارکه در حاشیه نمایشگاه ایران متافو، با اشــاره به نقش و جایگاه روابط 
عمومی گفت: گروه فوالدمبارکه از شرکت هایی تشکیل شــده که همه در انجام 
فعالیت های سیســتمی و فرآیندی خود سرآمده بوده و هســتند و آنچه که در 
شــرایط فعلی بیش از پیش می بایســت مورد توجه روابط عمومی های گروه 
قرارگیرد، همکاری و همگرایی بهتر و بیشــتر با شــرکت فوالدمبارکه در راستای 
انعکاس دستاوردهای گروه به ذی نفعان اســت.هاد نباتی نژاد، رویکرد روابط 
عمومی فوالدمبارکه را هماهنگی و انسجام بیشتر دانست و افزود: توجه و اهمیت 
روابط عمومی های گروه فوالدمبارکه در حوزه رسانه و ارتباطات موجب می شود 
در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی خدمات گروه به مخاطبان و جامعه منتقل 
شود. وی افزود: در شرکت فوالدمبارکه امکان استفاده از پتانسیل ها و توانمندی 
های متعدد در جهت همراهی و همســویی فعالیت های مشترک وجود دارد و 
تجمیع خدمات می تواند در نهایت برای گروه فوالدمبارکه مفید واقع  شود.اگرچه 
ممکن است روابط عمومی های گروه از نظر منابع محدودیت هایی داشته باشند 
اما با کمک همدیگر می توان از محدودیت ها عبور کرد و با تجمیع منافع مشترک، 
شاهد خروجی های بهتر و بیشتری باشــیم.نباتی نژاد با اشاره به سیاست کالن 
فوالدمبارکه در معرفی پروژه های هلدینگ افزود: مدیریت ارشــد شــرکت در 
حوزه های متعدد به ویژه توسعه، برنامه های استراتژیک تعریف کرده که روابط 
عمومی های گروه در انتقال نتایج اقدام های صورت گرفته نقش بسزایی دارند. در 
این بین به کمک ارتباطات و رسانه ها می توان جامعه پیرامون هریک از شرکت ها 

را به خوبی مطلع ساخت.وی حضور در روابط عمومی فوالدمبارکه را نقطه قوت ذکر 
کرد و گفت: هم افزایی کارهای مشترک با برگزاری نشست های تخصصی و دوره 
های آموزشی مشترک امکان پذیر اســت و این همکاری در پدید آمدن کارهای 
ماندگار در تمامی سطوح روابط عمومی گروه فوالدمبارکه نقش دارد.مدیر روابط 
عمومی فوالدمبارکه خاطرنشان کرد: پیشنهاد می شود تمام برنامه ریزی ها بر 
اســاس مقتضیات واحدها باشد و ســاختار حمایتی فوالدمبارکه نیز بر اساس 
ماموریت و نقش کارکردی آنها تبیین شــود. در تمامی شرکت های گروه، اقدام 
های بنیادی و امید بخشــی صورت گرفته که انتشار آنها در سطح جامعه بر عهده 
روابط عمومی است. همکاری در انتشار اخبار گروه و اقدام های مناسب و بجا و 
حساس بودن بر اساس حوزه های مختلف از دیگر مواردی است که می بایست 

از سوی مدیران روابط عمومی گروه مورد توجه بیشتر قرارگیرد.
وی با اشاره به اســتفاده به موقع از فرصت ها  گفت: برند و نشان فوالدمبارکه از 
جایگاه ویژه ای برخوردار است، از همین رو تولید و انتشار محتوا در روابط عمومی 
ها بر اســاس نگاه مدیریت کالن سازمان تعریف می شــود و قالب های برنامه 
ســازی، جایگاه متمایزی دارد ، اگرچه ظرفیت شــناخت و پرداختن به مطالب 

متفاوت ولی هدف اصلی همگرایی و همدلی در گروه است.
نباتی نژاد در پایان اقدام های متعدد و متنوع شرکت های گروه در حوزه مسئولیت 
های اجتماعی را تاثیر گذار دانســت و گفت: انجام مســئولیت های اجتماعی 
در هریک از شــرکت ها و در مناطق جغرافیایی کشور، نشــان از بلوغ کاری گروه 

فوالدمبارکه دارد.

در اختتامیه ممیزی سیســتم های مدیریتی شرکت گاز استان اصفهان که به 
 )ISO( مدت سه روز از 25  تا 28بهمن ماه برگزار شد، سه گواهینامه مدیریتی
تمدید و یک گواهینامه نیز تجدید صدور شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان اصفهان، مدیرعامل این شرکت گفت: این شرکت در راستای بهینه سازی 
اقدامات و وظایف خود و نیز اجرای فرآیند بهبود مستمر در تمامی امور، در حال 

پیاده سازی استاندارد و سیستم های مدیریتی نوین جهانی )ISO( است.
 ISO ۵۰۰۰۱ ســید مصطفی علــوی، تجدیــد صدورگواهینامه مدیریــت
)مدیریت انرژی( را به عنوان جدیدترین اســتاندارد مدیریتی جاری سازی 
 شده در این شرکت عنوان کرد و گفت: در این ممیزی گواهینامه های مدیریتی

 ISO 9001:2015)مدیریــت کیفیت(،ISO10002:2018)مدیریت 
رسیدگی به شــکایات ذینفعان(، ISO10004:2018)مدیریت سنجش 
رضایت ذینفعان ( تمدید و ISO50001:2018 )مدیریت انررژی( تجدید 
صدور شد.علوی، تصریح کرد: همکاران ما در شرکت گاز استان استان اصفهان، 
به صورت مستمر در حال اجرا و جاری سازی استانداردهای مدیریتی استقرار 
یافته هستند و با به روزرسانی و بازنگری دستورالعمل ها و روش های اجرایی، 
خط مشی ســازمان، رفع عدم انطباق های ســنوات قبلی، برگزاری جلسات 

بازنگری مدیریت و فرهنگ ســازی رعایت این اســتانداردها در بطن شرکت 
درجهت کســب رضایتمندی حداکثری ذی نفعان و پیشــبرد اهداف متعالی 

شرکت بر اساس اهداف و خط مشی شرکت ملی گاز تالش می کند.
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان، افزود: هدف این شرکت برای دریافت 
گواهینامه های ایزو، شناخت نقاط قوت و قابل بهبود در راستای ارائه خدمات 
با کیفیت و بهینه به مشترکین اســت.علوی، اظهار داشت: شرکت گاز استان 
اصفهان یک شرکت رو به رشد، توسعه یافته و باثبات است و با استقرار سیستم 
مدیریت یکپارچه می تواند در جهت رشد و شکوفایی سازمانی حرکت کرده و 
راه را برای بهره وری و اثربخشی هموار می سازد.وی، افزود: استقرار سیستم 
های مدیریت یکپارچه به مستندســازی فرآیندها در سازمان کمک شایانی 
کرده و باعث می شود مدیریت دانش نیز جاری سازی شود.این مقام مسئول 
بر استقرار مدل فرآیند ایزو در فرآیندهای جاری شرکت و دستیابی موثرتر در 
نتایج تاکید کرد و افزود: امیدواریم بتوانیم از تجربیات و راهنمایی های گروه 
ممیزین در راســتای بهبود عملکردها و فرآیندها استفاده کرده، نقاط ضعف را 
اصالح و با ذخیره سازی این دانش در جهت تحقق اهداف استراتژیک حرکت 

کنیم.

پروژه ساختمانی اداره گاز و پست امداد شهر سجزی از توابع شهرستان اصفهان، 
با حضور فرماندار شهرستان اصفهان و جمعی از مسئولین استانی به بهره برداری 
رسید.مدیر عامل این شرکت گفت:این ساختمان اداری در زمینی به مساحت 
800 متر مربع به بهره برداری رسید.ســید مصطفی علوی، ادامه داد: سیاست 
و هدف این شرکت استمرار خدمات مستمر و ایمن با کیفیت مطلوب است و 
کارکنان این شرکت در مســیر خدمت گزاری به مردم همواره سرآمد بوده اند.

وی، با اشاره به اینکه هم اکنون  بیش از یک میلیون و 878 هزار مشترک در 
این استان از نعمت گاز بهره مند هستند، افزود: در حال حاضر به 111 شهر و 1060 

روستا در سطح استان گازرسانی شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، تصریح کرد: بیش از 4هزار و 60 مشترک 
در شهر سجزی تحت پوشــش خدمات گازرسانی هســتند که از این تعداد؛ 
3هزار و 340 مشترک خانگی،  316 مشترک صنعتی و 167  مشترک جزء و 
مشترکین بخش عمومی می باشند. علوی در ادامه، بیان داشت: سهم باالی 
هزینه های انرژی در اقتصاد خانواده را نمی شــود نادیده گرفت به خصوص 
این که با سرد شدن هوا و به تبع آن بیشتر شــدن مصرف گاز می تواند به یک 
مشکل اقتصادی در خانواده تبدیل شود که با صرفه جویی و مدیریت صحیح 

در مصرف گاز این مانع بر طرف خواهد شد.همچنین مراسم کلنگ زنی طرح 
گاز رسانی به فاز 2 شهرک صنعتی کوهپایه برگزارشد که الزم به ذکر است این 
 پست با هدف توسعه آتی شبکه و با توجه به ظرفیت مورد نیاز شهرستان احداث 

خواهد شد.

 اولین برنامه سه شــنبه های آبی در روستای دشــتی در منطقه کراج و برآان 
در بخش مرکزی استان اصفهان برگزار شد. هدف از اجرای این برنامه که هر 
دوهفته یک بار در روستاهای استان اصفهان برگزار می شود، آموزش مدیریت 
مصرف آب به روستاییان است. مدیر منطقه کراج و برآان در برنامه سه شنبه 
های آبی گفت: طی چند ســال اخیر با اجرای برنامه های فنی و فرهنگی در 
روستای دشتی، مصرف آب توســط روســتاییان این منطقه مدیریت شده 
است. صالح سلمانی با بیان اینکه راه اندازی سیستم تله متری در تاسیسات 
آبرسانی روستای دشتی در دســتور کار قرار دارد، افزود: طول شبکه توزیع در 
روستای دشتی حدود 12 کیلومتر است و مقرر شد به منظور توزیع عادالنه آب 
در این روســتا، به زودی مخزن 150 مترمکعبی و شــبکه توزیع آب به صورت 
آنالین از طریق سیستم تله متری بررسی و کنترل شــود. وی مصرف سرانه 
آب در روستای دشــتی را 190 لیتر در شــبانه روز اعالم کرد و گفت: با یکپارچه 
سازی شرکت های آبفا شهری و روستایی در استان اصفهان خدمات رسانی 
به روستاها با سرعت و  دقت بیشتری در دســتور کار قرار گرفت، همچنین در 
راستای مصرف بهینه آب در روستای دشتی اقدامات فرهنگی بسیاری مد نظر 

است که یکی از این موارد برنامه سه شنبه شادآبی است.
در ادامه این برنامه رییس شورای بخش مرکزی اصفهان گفت: بعضا شنیده 
می شــود که برخی از مســئوالن میزان سرانه مصرف آب در شــهر و روستا را 
بایکدیگر مقایســه می کنند در حالی که شــیوه زندگی در روستا با شهر بسیار 
متفاوت اســت.مرتضی حسن زاده ادامه داد: روســتاییان اصوال تولید کننده 
هستند به گونه ای که تولیدات دامی، باغی و زراعی آنها به آب نیاز دارد بنابراین 

مقایسه مصرف سرانه آب در شهر و روستا با یکدیگر قیاس درستی نیست.
وی با تاکید بر مصرف بهینه آب توسط روســتاییان تصریح کرد: درست است 
که روستاییان برای تولید محصوالت دامی و باغی نیاز به آب دارند؛ اما در هر 
صورت مصرف درست آب شرب توسط روستاییان امری غیر قابل انکار است. 
حسن زاده گفت: شورای شهر بخش مرکزی نهایت همکاری خود را با شرکت 
آبفا در زمینه اصالح شبکه فرســوده آب و مهیا نکردن تامین پایدار آب شرب  
روستای دشتی در نظر گرفته است.سید مهدی مرتضوی، دهیار روستای دشتی 
با اشاره به هدر رفت آب عنوان کرد: زیرساخت های الزم برای کاهش هدر رفت 
آب در روستا یکی از اولویت هاست که در این زمینه دهیاری همکاری الزم را با 
شرکت آبفا در دستور کار قرار داده است.وی ادامه داد: یکی از راه های کاهش 
هدر رفت آب تعویض انشعابات فرسوده و اصالح شبکه فرسوده آب است که 
درراستای اصالح و نوسازی شبکه فرسوده آب دهیاری با شرکت آبفا اقداماتی 
انجام داده است. در این برنامه از 7 نفر از مشترکین که کمتر از الگو آب مصرف 
کردن تقدیر به عمل آمد و در ادامه کارشناس دفتر مطالعات و بررسی های فنی 
آب شرکت آبفای استان اصفهان روستاییان را تشویق به استفاده از تکنولوژی 
نوین در مصرف آب کرد و توصیه کرد که از روش های نوین در آبیاری استفاده 
کنند و از آبشخورهای اتوماتیک  به جای آبشخورهای سنتی برای آب دادن به 
دام بهره مند شوند و نیز از آب چاه برای آبیاری فضای سبز استفاده کنند.الزم به 
یادآوری است که در راستای مدیریت مصرف، در این برنامه شیرآالت قدیمی 
و فرسوده برخی از واحدهای مسکونی در روســتا تعویض شده و به جای آن 

شیرآالت کاهنده نصب  شد. 

 4 گواهینامه مدیریتی )ISO( در شرکت گاز استان اصفهان 
تمدید و تجدید صدور شد

در راستای بهبودخدمات به  مشترکین گاز سجزی انجام شد؛

افتتاح ساختمان اداره گاز شهر سجزی

با محوریت آموزش به روستاییان برگزار  شد؛

اولین برنامه »سه شنبه های آبی« در استان اصفهان

مدیر روابط عمومی فوالدمبارکه:

رسالت روابط عمومی؛ معرفی اقدامات بنیادی فوالد مبارکه در کشور است
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