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حمالت  رژیم صهیونیستی به شمال و جنوب نوار غزه 
نیروی هوایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی به چند پایگاه و موضع گروه های مقاومت در شمال و جنوب 
نوار غزه حمله کردند. رسانه های عربی بامداد یکشنبه از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در شمال نوار 
غزه خبر دادند. خبرگزاری »صفا« و شبکه »المیادین« گزارش دادند که خبر های اولیه حاکی از حمله 
هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه ای در شمال غزه است. کانال تلگرامی »صابرین نیوز« نیز به نقل از 
منابع محلی نوشت: »بالگرد های آپاچی اسراییلی، به سمت شمال نوار غزه موشک پرتاب کرده اند. این 
حمالت، یک نقطه دیدبانی حماس در شرق جبالیا را هدف قرار داده است«. دیگر رسانه های عربی نیز 
می گویند بالگرد های تهاجمی رژیم صهیونیستی، حداقل سه فروند موشک به ساختمان هایی در شمال 
نوار غزه شلیک کرده اند. خبرنگار شبکه »المیادین« نیز از نوار غزه گزارش داد که علت شنیده شدن صدای 
انفجار، شلیک منور به آسمان شمال غزه توسط نظامیان اشغالگر صهیونیستی است. با افزایش چرخش 
خبر ها مبنی بر حمله به شمال نوار غزه در رسانه های اجتماعی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در 

واکنش به این مسئله اعالم کرد که صدای انفجار بر اثر حمله اسراییلی به این منطقه نبوده است.

»سرایا القدس« به حالت آماده باش درآمد
»زیاد النخاله« دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلســطین عصر روز پنجشنبه هفته گذشته تاکید کرده 
بود که در صورتی که ابوهواش به شهادت برسد، جهاد اسالمی شهادت او را به منزله ترور در نظر خواهد 
گرفت. پس از هشدار دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین درباره وضعیت جسمانی وخیم یک اسیر 
فلسطینی، منابع خبری گزارش دادند که بازوی نظامی این جنبش در وضعیت آماده باش قرار گرفته 
است. »سرایا القدس« بازوی نظامی جنبش جهاد اسالمی فلسطین، به حالت آماده باش درآمد.شبکه 
»المیادین« به نقل از منابع ویژه خود خبر داد که نیرو های مقاومت مستقر در نوار غزه دستوراتی مبنی بر 
باالبردن سطح آمادگی دریافت کرده اند تا در صورت شهادت اسیر »ابو هواش« به دشمن پاسخ دهند.

اتفاقی نادر؛ تبعه کره جنوبی به کره شمالی پناه برد!
ارتش کره جنوبی اعالم کرد، یک تبعه کره جنوبی در اقدامی نادر از مرز به شدت حفاظت شده دو کره عبور 
کرده و به سمت کره شمالی فرار کرد. به نقل از خبرگزاری رویترز، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعالم 
کرد، پس از رویت این شخص در حوالی ساعت ۲۱:۲۰ شنبه به وقت محلی عملیات جست وجو در سمت 
شرقی منطقه غیر نظامی شده که دو کره را از یکدیگر جدا می کند، صورت گرفت. در بیانیه ستاد مشترک 
ارتش کره جنوبی آمده است: ما تایید کرده ایم که این شخص در حوالی ساعت ۱۰:۴۰ به وقت محلی از مرز 
به اصطالح »خط عالمت گذاری نظامی« عبور کرده و به سمت کره شمالی رفت. نمی توانیم تایید کنیم که 
آیا این فرد هم اکنون زنده است یا خیر، اما از طریق خط مستقیم نظامی پیامی برای کره شمالی ارسال 
کرده و خواستار حفاظت از آن شخص شــدیم. عبور از مرز دو کره در کره جنوبی غیرقانونی است و این 
حادثه در شرایطی رخ می دهد که کره شمالی تدابیر کرونایی سفت و سختی از زمان بستن مرزهایش در 

اوایل ۲۰۲۰ به کار بسته است؛ با اینکه رسما هیچ موردی از شیوع کرونا گزارش نکرده است.

توافق طالبان با 4 کشور همسایه برای واردات برق
شرکت برق افغانستان )برشنا( از توافق طالبان با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران 
برای واردات برق به افغانستان خبر داد. »حکمت ا... میوندی« سخنگوی شرکت برق افغانستان )برشنا( 
اعالم کرد که طالبان طی ماه های اخیر ۴ قرارداد واردات برق به ارزش ۲6۰ میلیون دالر را با کشــورهای 
ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان امضا کردند. وی با اعالم اینکه توافقات تا پایان سال ۲۰۲۲ 
امضا شــده، درباره جزئیات آن گفت که براســاس این قراردادها ۲ میلیارد کیلووات برق در ساعت از 
ازبکستان، ۱.5 میلیارد کیلووات در ساعت از تاجیکستان، 8۰۰ میلیون کیلووات در ساعت از ایران و ۱.3 

میلیون کیلووات در ساعت از ترکمنستان خریداری شده است. 

افزایش تنش میان ایران و اسراییل در میانه مذاکرات وین بر سر احیای 
برجام بسیار افزایش یافته است. برخی در داخل معتقدند مانورهای نظامی 
ایران برای حمایت از مذاکره کنندگان است؛ اما در خارج افرادی معتقدند 
که این تنش بر مذاکرات اثرگذار اســت و ایران از مزایای طوالنی تر شدن 
مذاکرات وین برای دســتیابی به غنی ســازی با درصد باال استفاده کرده 
است. در میانه مذاکرات احیای برجام در وین، بر تنش ایران و اسراییل علیه 
یکدیگر افزوده شده است. طی روزهای گذشته ایران از کلیپ شبیه سازی 
حمله به سایت هسته ای دیمونا در اسراییل رونمایی کرد و روزنامه تهران 
تایمز نزدیک به سازمان تبلیغات اسالمی روی صفحه نخست خود نقشه 
اهداف اسراییلی برای حمله ایران را منتشر کرد و از آن سو مقامات اسراییل 
مواضع تندی علیه ایران مطرح کردند. در تازه ترین واکنش ها، ییر الپید وزیر 
خارجه اسراییل در یک مصاحبه تلویزیونی گفته »سرزمین یهود در مقابل 
تهدید ایران از خود مراقبت می کند.« وزیر خارجه اســراییل در میانه دور 
هشتم مذاکرات وین برای احیای برجام از پتانسیل نظامی اسراییل سخن 
گفت و تاکید کرد که اسراییل توانایی حمله به تاسیسات غنی سازی اورانیوم 
در ایران را دارد. او به کانال ۱۲ خبر اسراییل گفت که این رژیم ظرفیت های 
بسیاری دارد تا جایی که برخی کارشناسان در این زمینه قادر به تصور آن هم 
نیستند و اسراییل از خود در برابر تهدید های ایران محافظت می کند. دلیل 
شدت گرفتن تنش ها میان اسراییل و ایران را می توان در نشانه های دیگری 
که در متن مذاکرات هسته ای در حال روی دادن است نیز جست وجو کرد. 
فارن پالیسی در گزارشی با این عنوان که تیم بایدن می داند که سیاستش 
در قبال ایران شکست می خورد، به آنچه در روند مذاکرات هسته ای احیای 
برجام میان ایران و غرب در حال وقوع است اشــاره کرده و می نویسد که 
دولت بایدن اکنون اعتراف می کند که با وجود توافق هســته ای با ایران، 
ممکن است ادامه رویکرد واشنگتن در قبال ایران به وقوع نپیوندد. فارن 
پالیسی می نویسد که نشانه هایی وجود دارد که بیان می کند دولت بایدن 
به دنبال آن است که دونالد ترامپ رییس جمهور سابق آمریکا را مقصر این 
ناکامی معرفی کند، کسی که از توافق هسته ای ایران خارج شد و ظاهرا بهانه 
توسعه قدرت هسته ای ایران را فراهم کرد. اما این رسانه آمریکایی انگشت 
اتهام را به سمت دولت بایدن برده و می نویسد که حقیقت ناراحت کننده این 
است که اقدامات تهاجمی ایران در زمینه توسعه توان هسته ای این کشور 
پس از روی کار آمدن و انتخاب جو بایدن به عنوان رییس جمهور آمریکا به 
وقوع پیوست. آنچه که ایران را به سمت جلو پیش می برد، سیاست فشار 
حداکثری ترامپ نیســت بلکه تصمیم بایدن برای کاهش فشار ها علیه 
تهران است. اوایل دسامبر گذشته دولت بایدن تایید کرد که در حال بررسی 
آلترنانیو هایی در صورت عدم اجرای مسیر دیپلماسی پیش رو برای احیای 
برجام است. این گفته از سوی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پس از آن 
عنوان شد که بنی گانتز، وزیر جنگ اسراییل برای ارائه پیشنهاد مانور برنامه 
نظامی مشترک برای آمادگی برای حمله احتمالی به تاسیسات هسته ای 
ایران به واشنگتن سفر کرده بود. ضرورت چنین مشورتی تاکید می کند که 
توافق احیای برجام به آرامی در حال خارج شدن از دسترس است. اوایل 
ماه جاری میالدی، یک مقام ارشد آمریکا که نامش فاش نشده، ادعا کرده 

بود که طی سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ تهران می تواند پیکربندی اجزا را 
انجام داده و به سرعت به بمب اتمی دست پیدا کند. آنها این ادعا را در میانه 
مذاکرات پیش می برند که ایران از مزایای طوالنی تر شدن مذاکرات وین 
برای حرکت به سمت شکست هسته ای، زمانی که یک دولت به توانایی 
بسیار باالی غنی سازی دست پیدا می کند، استفاده کرده است.  با وجود 
چنین اتفاقاتی، لیز تراس وزیر خارجه انگلیس گفته این آخرین فرصت 
ایران برای رسیدن به توافق اســت و نسبت به احتمال شکست مذاکرات 
هشدار داده است. با این حال فارن پالیسی نوشته »اعتراف به شکست و 
پذیرش مسئولیت آن دو موضوع کامال متفاوت هستند.« اوایل ماه جاری 
میالدی، زمانی که یک خبرنگار به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت 
که مسیر دیپلماسی به نظر می رسد در حال شکست است، بلینکن اقدام 
به سرزنش ترامپ کرد. او پاســخ داده بود که تصمیم ترامپ برای خروج 
از برجام یک اشــتباه فاجعه بار بود چراکه آنچه که از آن زمان تاکنون روی 
داده، این است که ایران با وجود فشار حداکثری اعمال شده علیه تهران، 
از این فرصت به عنوان یک توجیه برای انکار تعهدات خود بر اساس توافق 
و بازسازی برنامه هســته ای که توافق آن را درون یک جعبه گذاشته بود، 
استفاده کرد. فارن پالیسی در ادامه می نویسد: با این حال بایدن از اعمال 
پیامد بر پیشرفت برنامه هسته ای ایران خودداری کرده است. در این شرایط 

به پنج مورد کلیدی زمانی که بایدن با وجود پیشرفت های هسته ای تهران 
به استراتژی »فقط تعامل« خود پای بند بود، اشاره می کنیم. مواردی که به 
سکوت واشنگتن در قبال ایران منجر شد و خشم اسراییل را در پی داشت. 
نخست اینکه ایران تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرد؛ یک فاکتور حیاتی در 
تولید سالح اتمی. تهران همچنین در آوریل گذشته غنی سازی 6۰ درصد 
اورانیوم را از ســر گرفت، باالترین حد غنی سازی اورانیوم که تاکنون ایران 
انجام داده است و فاصله کمی تا غنی سازی ۹۰ درصد سطح مورد نیاز برای 
ســاخت بمب اتم دارد. دوم اینکه ایران مانع از حضور بازرسان آژانس در 
چند سایت هسته ای این کشور شد. سوم اینکه ایران سطح همکاری های 
خود را با آژانس در زمینه سایت های هسته ای از فوریه گذشته کاهش داد. 
چهارم اینکه تهران تولید سانتریفیوژ های پیشــرفته را از ابتدای آگوست 
گذشته افزایش داد، اما به آژانس اجازه بررسی مکان آن ها را نداد و مورد 
پنجم اینکه دولت بایدن اجازه داد که همه نشســت حــکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی بدون صدور قطعنامه علیه ایران به پایان برســند. به 
گفته تحلیلگران غربی؛همه این اقدامات ایران بدون هیچ واکنشی از سوی 
آمریکا همراه بوده و همین موضوع خشم اسراییل و تهدید های پیاپی آن 
علیه ایران را به دنبال داشته ؛ موضوعی که به باال گرفتن تنش میان تهران 

و تل آویو منجر شده است.

اندیشکده »آلما« مستقر در اسراییل مدعی شد که 
ایران پهپاد هایی را به ونزوئال رسانده که می توانند به 
شهر میامی برســند. در گزارش مرکز تحقیقات آلما 
آمده اســت که این پهپاد ها می توانند اطالعات جمع 
آوری کنند و اهداف ســطحی یا هوایی را از جمله با 
حمله انتحاری مورد هدف قرار دهند. یک اندیشکده 
صهیونیستی در گزارشی مدعی شده است که ونزوئال 
با پهپاد های ساخت ایران قادر است به شهر »میامی« 
در آمریکا حمله کند. وبگاه »جاست نیوز« روز شنبه به 
نقل از اندیشکده »آلما« مستقر در اسراییل مدعی شد 
که ایران پهپاد هایی را به ونزوئال رسانده که می توانند 
به شهر میامی برسند. در گزارش مرکز تحقیقات آلما 
آمده اســت که این پهپاد ها می توانند اطالعات جمع 

آوری کنند و اهداف ســطحی یا هوایی را از جمله با 
حمله انتحاری مورد هدف قرار دهند. این اندیشکده 
نوشته اســت، به اشتراک گذاشــتن این پهپاد ها با 
ونزوئال، متحد ضد آمریکایی ایران که در حدود ۲۰۰۰ 
کیلومتری میامی قرار دارد، ممکن است به این منظور 
باشد که آمریکا قبل از هرگونه اقدام نظامی علیه ایران 
در افکار خود بازنگری کند. »تل بیری« از تحلیلگران 
اندیشکده آلما گفت: »حتی اگر آن ها عمال از ونزوئال 
اقدامی نکنند، از دیدگاه راهبردی ایران، صرف حضور 
در آنجا تهدیدی علیه ایاالت متحده است.« میامی، 
شــهری در نوار ســاحلی اقیانوس اطلس در جنوب 
شــرقی ایالت فلوریدا در آمریکا واقع شــده است. 
این شهر  یک شهر توریســتی و بندر میامی یکی از 

بزرگ ترین و مهم ترین بنادر در آمریکاست. »نیکالس 
مادورو« رییس جمهور ونزوئال اخیرا گفت این کشور 
در حــال آغاز تولید انبــوه پهپاد هــای چندمنظوره و 
هواپیما های تک موتوره است. رییس جمهور ونزوئال 
همچنین افزود: تولید انبــوه پهپاد های چندمنظوره 
در آینده ای نزدیک آغاز خواهد شــد و این دو پروژه، 
توســعه و امنیت ملی ونزوئــال را ارتقــا خواهد داد. 
رییس جمهور ونزوئــال پیش تر گفته بــود که خرید 

موشک از ایران »ایده بسیار خوبی« به نظر می رسد.

اندیشکده »آلما« مستقر در اسراییل مدعی شد:

پهپاد های ایرانی در ونزوئال می توانند به شهر میامی برسند

 تحلیلگر برجسته جهان عرب: 

سردار سلیمانی حق بزرگی بر گردن همه اعراب دارد
»عبدالباری عطوان« سردبیر روزنامه رای الیوم و تحلیلگر برجسته جهان عرب  در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد »قاسم سلیمانی« و »ابومهدی المهندس« 
و همرزمان با وفای شان،  در مقاله جدید خود نوشت، زمانی که آیت ا... سید »علی خامنه ای«، رهبر معظم انقالب اسالمی ایران  به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار 
قاسم سلیمانی  از خانواده ایشان استقبال و تاکید کرد که »عوامل این ترور بهای سنگینی  برای این جنایت تروریستی خود پرداخت خواهند کرد«؛  این بدان معناست 
که حمالت موشکی ایران به پایگاه »عین االسد« آمریکا در استان االنبار عراق کافی نیست و حتی اگر همه پایگاه های آمریکایی در عراق برچیده شوند و همه نیروهای 
آمریکایی از این کشور بیرون بروند، انتقامی بزرگ تر در راه است که نمی توان جلوی آن را گرفت.عطوان در ادامه مقاله خود افزود: بی تردید  شهادت سردار سلیمانی برای 
ایران و به طور کلی همه محور مقاومت ضایعه بزرگی بود.  تاثیر و نقش حاج قاسم سلیمانی بسیار بیشتر از مقام رسمی اعالم شده او به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ایران بود.عبدالباری عطوان در ادامه مقاله خود تاکید کرد: سردار حاج قاسم سلیمانی حق  بزرگی بر گردن همه اعراب به ویژه مقاومت فلسطین 
دارد؛ چرا که این همه استواری ملت فلسطین و این همه پیروزی و آموزش و فناوری موشک و پهپادها و مهندسی تونل ها که در اختیار گروه های مقاومت اسالمی در نوار 

غزه قرار گرفته به لطف استراتژی و نظارت مستقیم سردار سلیمانی است.

رییس جمهور جمهوری آذربایجان: 

روابط دوستانه با ایران توسعه 
بیشتری یافته است

خبر روز

وز عکس ر

عکس هایی که اثبات می کنند 
 »بریژیت مکرون« پسر

 نبوده است!
به تازگی در رسانه های اجتماعی فرانسه این 
شایعه مطرح شده که »بریژیت مکرون« بانوی 
اول فرانسه و شریک زندگی »امانوئل مکرون« 
رییس جمهوری فعلی آن کشــور پسر به دنیا 
آمده اســت. با این وجود، عکس های دوران 
کودکی »بریژیت« نشان می دهند که او دختر 
بوده اســت. تاریخچه زندگی بریژیت نشان 
می دهد خانواده او شکالت سازان مشهوری در 

منطقه آمین در شمال فرانسه بوده اند.

داماد رییس جمهور پیشین:

حسن روحانی، جعبه سیاه نظام است
به گزارش شرق؛کامبیز مهدی زاده داماد حسن روحانی گفت: من همان ابتدا هم گفتم که افتخار می کنم 
داماد ایشان هستم، آقای روحانی شخصیت کمی نیستند و در عمل نشان دادند که عاشق ایران و مردم 
هستند؛ اما بنده با توجه به نگاهی که داشتم، عالقه مند بودم و هستم که در جامعه بیهوده نباشم و برای 
کشــور قدمی بردارم. همچنان نیز در عرصه فناوری کار خواهم کرد و فعالیت در عرصه سیاسی را هم 
ادامه می دهم. من روی پای خود بزرگ شدم و تالش کردم و تاکنون هیچ خواسته ای از شخص آقای 
روحانی که جای پدرم است، نداشته و نخواهم داشــت.  مهدی زاده ادامه داد: آقای روحانی در بحث 
مسائل دیپلماسی و روابط بین الملل خیلی بیشتر از آیت ا... هاشمی به کشورهای دیگر سفر کردند و 
به همین دلیل آقای روحانی بیشتر دنیا را دیدند. به  هر حال آقای روحانی جعبه سیاه نظام است، ایشان 

مدت ها نفر دوم کشور بودند و همیشه منافع ملی برای او مطرح بوده است. 

روابط عمومی قرارگاه قدس: 

»غالم شه بخش« کشته شد
روابط عمومی قرارگاه قدس از هالکت غالم شه بخش و 5 شرور مسلح دیگر طی درگیری با رزمندگان 
این قرارگاه در منطقه جنوب شرق کشــور خبر داد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیه ای اعالم کرد: در پی درگیری های چند روز اخیر رزمندگان قرارگاه 
قدس نیروی زمینی سپاه در جنوب شرق کشور،روز شنبه،  رزمندگان این قرارگاه با رصد دقیق و عملیات 
پیچیده اطالعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه و مقر استقرار تعدادی از اشرار مسلح معروف در منطقه 
عمومی کورین استان سیستان و بلوچستان شدند. این اطالعیه می افزاید: در این درگیری شدید »غالم 
شه بخش« همراه با 5 شرور مسلح دیگر به هالکت رسیده و 5 تن از آنان نیز زخمی شدند. همچنین 

مخفیگاه و مقر اشرار مسلح به طور کامل منهدم شد.

وزیر بهداشت:

در دولت قبل، واکسن وسیله ای شده بود تا مردم تحت فشار 
قرار بگیرند و FATF و برجام را قبول کنند

وزیر بهداشت گفت: در دولت قبل واکسن وسیله ای برای کار های سیاسی شده بود که مردم تحت فشار 
قرار بگیرند که بعضی از مسائل مانند FATF و برجام را قبول کنند، اما با روی کار آمدن دولت جدید به 
سرعت واکسن وارد کشور شــد. بهرام عین اللهی اظهار کرد: قدرت مقابله با کرونا در واکسیناسیون را 
مردم در ۴ ماه به نمایش گذاشتند و در این مدت ۱۲۰ میلیون دوز واکسن تزریق کردیم. عین اللهی در 
آیین آغاز مرحله سوم مطالعات بالینی واکسن نورا گفت: این واکسن بسیار کم عارضه است و با اثر 
بخشی مطلوب، امکان تزریق در بین کودکان و نوجوانان را دارد. به گفته عین اللهی، سپاه در طرح شهید 
سلیمانی کمک بزرگی به کشور کرده و اقدامات درخشانی در دوران کرونایی انجام داده است و نقشه 
دشمنان این مرز و بوم را که سعی در تخریب چهره ارکان نظام داشتند، به خوبی خنثی کرده است. آمار 
5۰ هزار مبتال و فوت ۷۰۰ نفر در روز با انجام واکسیناسیون بسیار کاهش پیدا کرده است. عین اللهی 
گفت: قدرت مقابله با کرونا در واکسیناســیون را مردم در ۴ ماه به نمایش گذاشتند. در این مدت ۱۲۰ 
میلیون دوز  واکسن تزریق کردیم. وزیر بهداشت افزود: بیماری کرونا سبب شده تا چهره واقعی کشور ها 
و مدعیان برتر را نشان داده شود. همین کشور ها با وجود همه قدرت های مالی در این بحران درمانده 
شده بودند، اما در همین بازه زمانی قدرت واقعی ایران با وجود تحریم و فشار های مالی نشان داده شد. 
وی ادامه داد: در دولت قبل واکسن وسیله ای برای کارهای سیاسی شده بود که مردم تحت فشار قرار 
بگیرند که بعضی از مسائل مانند FATF و برجام را قبول کنند، اما با روی کار آمدن دولت جدید واردات 
واکسن شدت گرفت و میزان تزریق در یک روز به اندازه تعداد جمعیت کشور امارات متحده رسید در 

حالی که زمانی می گفتند امارات همه مردم خود را واکسینه کرده، اما ما کاری نکرده ایم.

کافه سیاست

رییس جمهور جمهوری آذربایجان در نطقی به 
مناسبت آغاز سال ۲۰۲۲ درباره روابط این کشور 

با ایران، ترکیه و روسیه اظهارنظر کرد.
منابع رسانه ای جمهوری آذربایجان از سخنرانی 
تلویزیونی ویژه الهام علــی اف، رییس جمهور 
این کشور به مناسبت آغاز سال نو میالدی خبر 
دادند. به گــزارش آذرتاج خبرگزاری رســمی 
جمهوری آذربایجان، رییس جمهور این کشور 
طی این ســخنرانی بارها به جنگ ۴۴ روزه با 
ارمنســتان بر ســر منطقه قره باغ کوهستانی 

اشاره کرد.
 وی سال ۲۰۲۱ را »سال موفق« برای این کشور 
خواند و گفــت: »۲۰۲۱ اکنون دیگر گذشــته 
است. ســال ۲۰۲۱ ســال موفقی برای کشور 
ما بود. ما در طول ســال به تمــام اهدافی که 
برای خودمان در نظر گرفته بودیم، رســیدیم. 
)جمهوری( آذربایجان با موفقیت توسعه یافته 
اســت و )جمهوری( آذربایجــان قدرتمندتر، 
امروز در جهان شــناخته شده اســت«. الهام 
علی اف با تعریف و تمجیــد از موقعیت فعلی 
جمهوری آذربایجان و عملکرد این کشــور در 
سال ۲۰۲۲ سخنرانی خود را ادامه داد. به گفته 
وی، »ما)جمهوری آذربایجــان( جایگاه خود 
را در عرصه بین المللــی تقویت کرده ایم. وجهه 
بین المللی مان افزایش یافته و با موفقیت در 
چندین سازمان بین المللی فعالیت کرده ایم. 
همانطور کــه می دانید، به عنوان کشــوری که 
ریاســت جنبش عدم تعهد را بر عهده دارد، از 
منافع همه کشــورهای عضو، هنجارها و اصول 
حقوق بین الملــل دفاع کرده ایــم و تصادفی 
نیست که همه کشــورهای عضو جنبش عدم 
تعهد به اتفاق آرا ریاست جمهوری آذربایجان را 
برای یک سال دیگر تمدید کردند. )جنبش عدم 
تعهد( با ۱۲۰ عضو دومین سازمان بزرگ جهان 
بعد از سازمان ملل، بار دیگر به اتفاق آرا حمایت 
خود را از )جمهوری( آذربایجــان اعالم کرد«. 
رییس جمهور جمهوری آذربایجان گفت: » در 
این سال )۲۰۲۱( ریاست شورای )همکاری( 
کشــورهای ترک )ترک زبان( را با موفقیت به 

پایان رساندیم.

بین الملل

چرا تنش ایران و اسراییل شدت گرفته است؟

تنش در سایه سکوت آمریکا
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سه برابرشدن ارزش طرح های تحقیقاتی مرتبط با صنعت
مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه اصفهان گفت: ارزش قرارداد های طرح های تحقیقاتی برون 
دانشگاهی و ارتباط با صنعت امسال نسبت به سال گذشته رشد سه برابری داشته است.آرش شاهین  
اظهار کرد: میانگین ارزش قرارداد طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی دانشگاه اصفهان  امسال  به 
حدود ۲۵۰ میلیون تومان برای هر طرح رسید که نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر رشد دارد. وی 
ادامه داد: اعتبارات جذب شده از محل طرح های برون دانشگاهی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه 
اصفهان نیز امسال  به حدود ۲۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به ۲ سال گذشته بیش از ۲ برابر شده 
و پیشرفت خوبی به شمار می آید.شاهین با اشاره به اینکه دانشگاه اصفهان امسال و پارسال به عنوان 
دانشگاه برتر در ارتباط دانشگاه با صنعت در کشور معرفی شد، گفت: این موفقیت ها در حالی به دست 
آمد که طرح های تحقیقاتی طی ۲ سال گذشته تحت تاثیر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا قرار 
گرفت.این استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان گفت: امسال ۲ عضو هیئت علمی 
منتخب در همکاری با جامعه و صنعت در سطح کشور داشتیم و سه طرح پژوهشی از این دانشگاه 

به عنوان طرح های برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور انتخاب شدند.
 

اجرای 30 طرح پژوهشی در شرکت پاالیش نفت اصفهان
مسئول پژوهش و فناوری پاالیشــگاه اصفهان از اجرای ۳۰ طرح پژوهشــی در شرکت پاالیش 
نفت اصفهان در یک سال گذشته، خبر داد. محســن مرادمند گفت:۱۳ طرح پژوهشی و ۱۷ طرح 
دانشجویی علم محور در این شرکت طی یک سال گذشته به نتیجه رسیده است.وی افزود: حس گر 
های گازی، ساخت قطعات الکترونیکی، آناالزیر آن الین پاالیشگاه، بازیابی گاز ال پی جی )گاز مایع( 
و طرح های زیست محلی از جمله این طرح های پژوهشی است.مرادمند گفت:اجرای این طرح ها 
به رفع وابستگی ها و تحریم زدایی به ویژه در بخش ابزار دقیق و الکترونیک کمک کرده و اعتماد به 
شرکت دانش بنیان، دانشگاه، مراکز پژوهشی و متخصصان صنعت اولویت ما به شمار می آید. به 
گفته  وی، طرح های پژوهشی که در شــرکت پاالیش نفت اصفهان به نتیجه رسیده اند در راستای 
رفع موانع و چالش ها بوده است. شرکت پاالیش نفت اصفهان )پاالیشگاه اصفهان( در حال حاضر 
وظیفه تامین حدود ۲۵ درصد از سوخت کشور را به عهده دارد و بنزین و گازوییل از محصوالت اصلی 

این شرکت به شمار می آید به طوری که سوخت ۱۶ استان از جمله اصفهان را تامین می کند.

رییس کل دادگستری استان:

 واحدهای تولیدی استان اصفهان 
نباید به دلیل بدهی بانکی تعطیل شوند

رییس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه واحدهای تولیدی استان اصفهان نباید بسته شوند، 
گفت: منابع مالی بانک های اصفهان در استان هزینه شــوند و در این راستا اقداماتی جدی و عملیاتی 
باید اجرایی شود.حجت االسالم و المسلمین اسدا... جعفری در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های 
استان اصفهان که با حضور استاندار و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی برگزار شد، اظهار داشت: 
الزم است که این جلسات به صورت مستمر برگزار شود تا بتوانیم گام کوچکی در راستای منویات رهبری 
برداریم. بیش از ۲۰ سال اســت که به صورت مستقیم و بدون واســطه در جریان مسائل حوزه بانکی 
هستم،  مطالب زیادی برای طرح موضوع وجود دارد.وی افزود: در حوزه نحوه پرداخت های بانک ها، طی 
سال های گذشته مصادیق و مواردی که ضوابط بانکی و مقررات حاکم و شرایط الزم لحاظ نشد، زمینه به 
ضرر و خسارت های جبران ناپذیری در نظام بانکی کشور را فراهم آورد و در برخی بخش ها موجب تضییع 
بیت المال و حقوق عمومی شده است.جعفری با بیان اینکه نباید دچار رویکرد افراط و تفریطی شویم، 
بیان کرد: واقعیت انصاف را در بیان مطالب باید داشته باشیم. اصل اینکه بانک های ما سهم بسیار بزرگی 
در بهبود فضای کسب وکار، رونق تولید و اقتصاد و اقتصاد مقاومتی دارند شکی نیست و اساسا قریب به 9۰ 

درصد طرح های اقتصادی ما به عنوان یک امر بدیهی با مشارکت بانک ها در حال انجام است.

»قدم آهسته« مجلس برای گرانی خودرو؛

وقتی هیچ کس در جریان نیست!

بیش از ۲۰ روز از احضار وزیــر صنعت به کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس در پی گرانی ۱8 درصدی قیمت خودروها در کارخانه، می گذرد و 
هنوز نتیجه نشست های کمیته مشترک این کمیسیون با وزارت صنعت، 
مشخص نیست.۲۱ آذرماه و چهار روز بعد از بخشنامه های جدید ایران 
خودرو و سایپا مبنی بر افزایش ۱8 درصدی قیمت خودروهای کارخانه 
بود که ســیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه 
مدیران ایران خودرو و سایپا، به کمیســیون صنایع و معادن مجلس 

فراخوانده شد تا علت این موضوع بررسی شود.
پیگیری ها از اعضای کمیسیون صنایع مجلس حکایت از این دارد که 
اکثریت قریب به اتفاق اعضای کمیســیون با این اقدام که اثر روانی و 
عملی منفی بر روی قیمــت کف بازار می گذارد، مخالف هســتند و به 

نمایندگی از مردم، پیگیر شده اند تا این روند، منطقی شود.
نتیجه نشست ۲۱ آذر ماه با وزیر صنعت، تشکیل کمیته مشترک میان 
کمیسیون صنایع مجلس و وزارت صنعت بود تا درباره ابعاد این مسئله 

بررسی و جمع بندی شود.
حجت االسالم سیدجواد حســینی کیا، نایب رییس کمیسیون صنایع 
و معادن اعالم کرد: »نمایندگان خودروســازان در این جلسه به نکاتی 
همچون باال بودن هزینه های تمام شده و در معرض خطر قرار داشتن 

این شرکت ها به دلیل هزینه ها اشــاره کردند و به همین دلیل قرار شد 
موضوع به صورت دقیق در یک کارگروه بررسی و جمع بندی شود«.

تشکیل دیرهنگام جلســه کمیته مشترک مجلس و دولت و تذکر
 به وزیر 

عزت ا.. اکبری تاالرپشتی نماینده مردم تهران و رییس کمیسیون در این 
باره از تذکر به وزیر صنعت برای تشکیل سریع تر جلسه کارگروه قیمت 
خودرو خبر داد و گفت: نتایج تشکیل جلسه این کارگروه باید ظرف ۱۰ 

روز الی ۲ هفته به مجلس اطالع داده شود.
وی افزود: 8 نفر از اعضای کمیسیون را به وزارت صنعت معرفی کردیم، 
اما تاکنون جلســه آنها تشکیل نشــده اســت که به همین دلیل، طی 
تماس تلفنی به وزیر صنعت تذکر دادم که جلسه این کارگروه سریع تر 

تشکیل شود. 

پیگیری اعضای کمیســیون صنایع برای تشکیل جلسه با حضور 
رییس جمهور

رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس از نتیجه جلســات کمیته 
مشــترک ابراز بی اطالعی کرده و آن را به دیگر اعضای کمیسیون احاله 

داد.
حاال و با گذشــت بیش از ۲۰ روز از جلسه کمیســیون با وزیر صنعت و 
وعده تشــکیل کمیته مشــترک، خبرها حکایت از آن دارد که جلسات 
مشــترک کمیســیون صنایع و وزارت صنعت به نتیجه چندان عملی 
 و روشــنی نرســیده و اعضا خواســتار تشــکیل جلســه با شــخص 

رییس جمهور هستند. 
این خبر را به تازگی علی جدی نماینده مردم شیروان و عضو کمیسیون 
صنایــع و معادن مجلس که در کارگروه مشــترک نیــز عضویت دارد، 

اعالم کرد.
وی با تاکید بر اینکه مجلس امکان مداخله در قیمت خودرو را ندارد و 
این موضوع در اختیار دولت است، گفت: تا کنون دو جلسه این کارگروه 
با وزیر صنعت تشکیل شد و حدود ۱8 محور در آن تعیین شده و نهایتا 
ایــن محورها در ۱۰ محور تجمیعی شــامل مهم ترین مســائل صنعت 
خودرو جمع بندی شده است تا به سمت تعریف یک مدل مناسب برای 
خودروسازی کشــور برویم.وی افزود: از مهم ترین محورهای ده گانه 
جمع بندی شده می توان به موضوع رقابت، کیفیت، ساختار حکمرانی 
خودروسازی، ورود یا عدم ورود دولت در حوزه خودروسازی، ظرفیت 

خودروسازی های دولتی و خصوصی و میزان واردات اشاره کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
اعضای کمیسیون مخالف افزایش قیمت های اخیر هستند، گفت : به 
دلیل همین مخالفت بوده است که طرح استیضاح وزیر صنعت،  معدن 
و تجارت با ۱9 امضا تحویل هیئت رییســه مجلس شده و البته اعالم 

وصول آن در اختیار هیئت رییسه است.
جدی با بیان اینکه در جلسه مشترک با معاون اول رییس جمهور نیز به 
موضوع افزایش قیمت خودرو و تاثیر آن بر بازار خودرو اشاره کرده ایم، 
گفت: با توجه به اینکه طرح استیضاح وزیر کلید خورده، قرار شد هر چه 
سریع تر جلسه مشترکی میان اعضای کمیسیون و رییس جمهور برگزار 

شود تا این موضوع به نتیجه منطقی و روشنی برسد. 
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:  در خصوص 
حل مســئله خودرو در رابطه با افزایش قیمت هــای اخیر عمال کاری 
نمی توانیم، انجــام دهیم مگر اینکه طرح ســاماندهی صنعت خودرو 
به نتیجه برســد و در نهایت به مدل تعریف شده و روشنی در خصوص 

خودروسازی کشور برسیم.
وی افزود: در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو با توجه به باقی 
بودن ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع، قرار شده است آقای قالیباف 

رایزنی کند تا این مسئله حل شود.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان گفت: در 
حال حاضر گاز صنعت ســیمان؛ از جمله ســیمان 
ســپاهان قطع اســت، اما اینکه این صنعت سراغ 
ســوخت مایع )مازوت( رفته باشد بی خبر هستم.

ســیدمصطفی علوی درباره خبر مصرف ســوخت 
مازوت در مبارکه، اصفهان و نایین که از سوی نماینده 
مردم مبارکه در مجلس مطرح شد، اظهار کرد: در این 
خصوص مسئولیتی ندارم و ممکن است این اتفاق 
افتاده یا نیفتاده باشد، اما نکته مهم اینکه گاز برخی 

صنایع با محدودیت مواجه است.وی گفت: در حال 
حاضر گاز صنایع ســیمان از جمله سیمان سپاهان 
قطع اســت، اما اینکه این صنعت ســراغ سوخت 
مایع )مازوت( رفته باشد، بی خبر هستم و در این 
زمینه محیط زیست باید پاسخگو باشد.مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان گفت: با توجه به افزایش 
مصرف گاز در کشــور به خصوص در بخش خانگی؛ 
محدودیت های گاز در استان را اعمال کرده ایم، اما 
اینکه صنایع سراغ سوخت مایع بروند هیچ ارتباطی 
با شرکت گاز ندارد.وی درباره اســتفاده از سوخت 
مازوت توسط یک کارخانه سیمان در منطقه مبارکه، 
گفت: از این موضــوع بی خبر هســتم، اما اکنون 
محدودیت تامین سوخت ســیمان اعمال شده و 

امکان استفاده کامل از گاز را ندارند و به نوعی تمام 
کارخانجات سیمان در اصفهان با محدودیت تامین 
گاز مواجه هستند و اینکه بخواهند از سوخت مایع 
استفاده کنند باید با محیط زیست هماهنگ شوند.
علوی گفت: به غیر از صنایع ســیمان، صنایع فوالد 
نیز با محدودیت مصرف گاز مواجه هســتند و بقیه 
ادارات و کارخانجات در حد معمول مصرف گاز دارند.
وی گفت: بــه تازگی با کاهش دمــای هوا، مصرف 
گاز در اســتان اصفهان با حدود نیم درصد افزایش 
به ۷۲ میلیون مترمکعب رسید و اگر میزان مصرف 
گاز اســتان از این عدد باالتر رود، شــرایط ناپایدار 
خواهد شــد که در این شــرایط محدودیت های ما 

بیشتر می شود.

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان:

اطالعی از مصرف سوخت مازوت در صنایع سیمان ندارم

خبر روز

 توزیع 99 تن گوشت، برنج، شکر، قند و تخم مرغ
 در اردستان

99 تن گوشت گوسفند، گوســاله و مرغ، برنج وارداتی و ایرانی، شکر، قند و تخم مرغ تنظیم بازار 
در 9 ماهه امسال بین مردم مناطق مختلف شهرستان اردستان توزیع شده است.سرپرست اداره 
تعاون روستایی اردستان گفت: از 99 تن ۴۵ تن برنج وارداتی، پنج و نیم تن برنج ایرانی، ۲۰ تن 
شکر، ۶ و نیم تن قند شکسته بســته بندی، چهار و نیم تن تخم مرغ، چهار و نیم تن گوشت گرم 
مرغ، ۶ تن گوشت گوســفند، چهار تن گوشت گوساله  و سه تن گوشــت مرغ منجمد بوده است. 
علی اکبر صالح اظهار کرد: توزیع ۲۵۰ کیلوگرم ماهی قزل آال، ۵۰۰ بطری روغن خوراکی مایع و ۱۲۰ 
حلب پنج کیلویی روغن نباتی جامد از دیگر اقدام های اداره تعاون روستایی اردستان در 9 ماهه 
امسال است.این مهم در راستای طرح ارتقای معیشت مردم، تامین کاال های اساسی مورد نیاز 
مردم، حذف واسطه های غیرضروری و اجرای شیوه نامه های سازمانی و مصوبه های فرمانداری 
برای تنظیم بازار صورت گرفته اســت.صالح گفت: در ابتدای ســال و در ایام نوروز پنج تن سیب 
سمیرم و چهار تن پرتقال تامسون از سوی اتحادیه تعاونی روســتایی در شهرستان توزیع شد و 
در ماه مبارک رمضان نیز یک هزار کیلوگرم رطب، ۱8 تن برنج هندی و پاکســتانی، یک ونیم تن 
گوشت منجمد، 8۰ کیلوگرم شــکر، ۷۰۰ کیلوگرم قند و ۲۰۰ حلب روغن نباتی در بین هیئت های 
عزاداری توزیع کرده است.وی، از توزیع نهاده های کشاورزی و دامی در بین کشاورزان و دامداران 
اردستان خبر داد و گفت: توزیع ۷۰۰ تن کود شیمیایی، ۱۰ تن کود آلی، پنج تن کود فسفات، چهار 
هزار و ۵۴۴ تن سویا، ۱۲8 تن کاه، ۲ هزار و ۶۱ تن جو، ۴۷ تن یونجه، هشت هزار و ۲۰۴ تن ذرت، 
۲ هزار و ۳۰۴ تن گندم و ســه هزار و ۴۰9 تن خوراک دام، ۳۷ تن تفاله چغندر، ۱8۶ تن چاپر در 

این راستا صورت گرفته است.

رییس اداره تعزیرات حکومتی اردستان خبر داد:

گران فروشی و عدم درج قیمت؛ بیشترین تخلفات اصناف 
در اردستان

رییس اداره تعزیرات حکومتی اردســتان گفت: درج نکردن قیمت کاال و گران فروشــی در بین 
اصناف شهرستان اردستان بیشــترین تخلفات گزارش شده است.رحمت ا... ابوذری در کارگروه 
تعزیرات حکومتی شهرســتان در فرمانداری اردســتان، اظهار کرد: از ابتدای آذر ماه سال جاری 
تاکنون، حدود ۲۶ گزارش از ادارات صمت، اتاق اصناف، شــبکه بهداشت و پلیس آگاهی به اداره 
تعزیرات حکومتی ارســال شده که تمامی پرونده های ارســالی مختومه اعالم شده است.وی با 
بیان اینکه مجموع جریمه پرونده های ارســالی به تعزیرات حکومتی حدود ۱۴۷ میلیون تومان 
بوده است، افزود: کاهش پرونده های تعزیرات در شهرستان اردستان به معنی کم شدن تخلفات 
نیست و دســتگاه های متولی در این خصوص باید تالش خود را بیشــتر کنند و پاسخگو باشند.

رییس اداره تعزیرات حکومتی اردستان با گالیه از نحوه بازرسی شبکه دامپزشکی اردستان گفت: 
هیچ گونه گزارشی از بازرسی و پایش دامپزشکی از قصابی و مرغ و ماهی فروشی های شهرستان 

به اداره تعزیرات حکومتی ارسال نشده است.
 ابوذری تصریــح کــرد: گزارش هایی بــه تعزیرات حکومتی اردســتان رســیده که در ســطح 
شهرستان گوشــت های قرمز نامرغوب توزیع می شود که از شــبکه دامپزشکی درخواست داریم 
نســبت به این موضوع ســختگیری و بررســی های بیشتری داشــته باشــد.وی با بیان اینکه 
گشــت  های مشــترک تعزیرات حکومتی به صورت منظم در سطح شهرســتان انجام می شود، 
گفت: درج نکردن قیمت کاال و گران فروشــی در بین اصناف شهرســتان اردســتان بیشــترین 
 تخلفات اســت کــه اتحادیه های صنفی باید نســبت به ایــن موضوع برنامه ریــزی جدی تری

 داشته باشند.

کافه اقتصاد

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان اعالم کرد:اخبار

پرداخت خسارت نکاشت بیش از 23 هزار کشاورز اصفهانی
بیش از ۲۳ هزار و ۳۰۰ نفر از کشاورزان اصفهانی بخشی از مطالبات خسارت نکاشت را دریافت کردند.عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان گفت: خسارت نکاشت 
پول حقابه کشاورزان است که صنعت برداشت می کند و حقی است که صنایع آب بر استان باید از سال ۱۳9۶ تاکنون ادا می کردند.حسین وحیدا  اظهار کرد: صنایع آب بر 
استان از سال ۱۳9۶ قرار بود که ساالنه ۴۵۰ میلیارد تومان علی الحساب بابت آبی که از حقابه ها برداشت می کنند، به کشاورزان پرداخت کنند در حالی که در این چهار- پنج 
سال گذشته دو سه مرتبه مبلغی واریز شد که در مجموع پول دو سال خسارت نبود و از سوی دیگر از سال ۱۳9۶ تاکنون آنقدر تورم وجود داشته که این ۴۵۰ میلیارد تومان 
شاید ۲۰ درصد تاثیر ندارد.عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان با اشاره به اینکه در روز های گذشته خسارت نکاشت به حساب بیش از ۲۳ هزار و ۳۰۰ نفر کشاورز 
اصفهانی واریز شده است، گفت: شماری از کشاورزان نیز که مدارک شان کامل نبوده یا به عللی در ارائه مدارک مالکیتی تاخیر  داشتند، هنوز خسارت دریافت نکرده اند 
که لیست آن ها باید تکمیل و ارسال شود.مبلغ واریزی خسارت نکاشت ۱۲۰ میلیارد تومان برای کشاورزان شرق اصفهان است.۱۲۰ میلیون مترمکعب آب خط قرمز شرب 
است که مقرر شد صنف و سازمان جهاد کشاورزی درباره زمان بازگشایی و توزیع آب تصمیم گیری کنند در حالی که هم اکنون ذخیره سد زاینده رود ۱۶۶ میلیون مترمکعب 

است و در صورتی که بارندگی های پیش رو مناسب باشد، درباره زمان بازگشایی زاینده رود تصمیم گیری خواهد شد.

خرید اسکوتر 
برقی چقدر پول 

می خواهد؟
آنچــه در عکس مــی بینید 
جدول قیمت جدیــد انواع 
اسکوتر برقی در سایت های 

فروش اینترنتی است.

بازار

تفسیری اشتباه از یک مصوبه؛

 خدمات دهی بانک ها از 
ساعت ۷:30 است نه ۸!

در شرایطی که طبق مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا، ساعت کاری دســتگاه های اجرایی 
اعم از بانک ها از ساعت ۷:۳۰ شروع می شود 
اما بانک ها خدمات دهی به مشــتریان را از 
ساعت 8 آغاز می کنند . معاون سازمان اداری 
و اســتخدامی این تاخیر را تخلــف از قانون 
می داند و طبق گفتــه وی، بانک ها نیز باید از 

ساعت ۷:۳۰ به مشتریان خدمات بدهند. 
یکی از تغییراتی که شــیوع ویروس کرونا در 
روال زندگی شــهروندان ایجاد کرد، تغییرات 
ساعت کاری دســتگاه های اجرایی از جمله 
بانک هاســت زیرا براســاس مصوبه ستاد 
ملی مقابله بــا کرونا ســاعت کاری کارکنان 
دستگاه های اجرایی از ساعت ۷:۳۰ است و 
آخرین بخشنامه کانون بانک های خصوصی 
و دولتــی حاکــی از آن اســت کــه کارکنان 
بانک ها باید از ســاعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ در 
محل کار خود حضور پیدا  یابند و از ســاعت 
8 خدمت دهی به مشــتریان بانک ها را آغاز 
کنند. البته ســاعت کاری بانک ها در روزهای 
پنجشنبه از ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ است. در این زمینه، 
علیرضا قیطاســی، دبیر شــورای هماهنگی 
بانک های دولتی در نشستی با سازمان اداری 
و استخدامی خواسته تا ساعت کاری بانک ها 
به صورت یکپارچه از سوی این سازمان اعالم 
شود.وی، تغییر ساعت خدمات دهی بانک ها 
به مشــتریان از ســاعت ۷:۳۰ به 8 را عامل 
ناهماهنگی در ارائه خدمات بانکی می داند. در 
پاسخ به اظهارات قیطاسی، رفیع زاده ، معاون 
نوسازی اداری ســازمان اداری استخدامی 
کشور علت این ناهماهنگی را تفسیر اشتباه 
بانک ها از مصوبــه مذکور دانســت و گفت: 
»مطابق با بخشــنامه، کارکنان بانک ها مانند 
سایر کارکنان دستگاه های اجرایی باید از آغاز 
ســاعت کاری، به ارائه خدمت بپردازند و اگر 
احتیاج به فراهم کردن مقدمات کار خود دارند، 
می توانند زودتر در محل کار خود حاضر شوند. 
اگر نیاز است، اصالحیه ای برای ساعت حضور 

کارکنان بانک ها ابالغ شود.«
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مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

مردم نگرانی بابت استفاده از محصوالت کشاورزی نداشته باشند
اهمیت اســتفاده از محصوالت غذایی ســالم و تهیه شــده بر اساس 
استانداردهای سالمت بر کسی پوشیده نیست. امروز علل ایجاد بسیاری 
از بیماری ها در انســان به دلیل اســتفاده از موادغذایی ناســالم است، 
برگشت محصوالت صادراتی کشاورزی اعم از سیب زمینی، فلفل دلمه ای، 
کیوی و ... موجی از نگرانی را در بین مردم برای مصرف میوه، ســبزی و 
صیفی ایجاد کرده است.  داستان برگشت سریالی محصوالت کشاورزی 
از کشورهایی مانند روسیه، ازبکستان، ترکمنستان و هند این ذهنیت را 
در بین مردم ایجاد کرده است که این محصوالت طبق استانداردها تولید 
نشده  و استفاده از سموم بیش از حد مجاز امکان دارد سالمتی آن ها را 
به خطر بیندازد. چهارمحال و بختیاری یکی از صادرکنندگان محصوالت 
کشــاورزی به خارج از کشور اســت، حال این مســئله بحث صادرات 
محصوالتی مانند سیب زمینی و صیفی را تحت تاثیر قرار داده است و اگر  

این روند ادامه پیدا کند، کشاورزان با مشکل مواجه خواهند شد.

مهم ترین دالیل برگشت محصوالت کشاورزی صادراتی ایران
 مدیر حفظ نباتات ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری در 
خصوص علل برگشت تعدادی از محصوالت کشاورزی صادراتی به کشور 
به دلیل رعایت نشدن برخی استانداردها، اظهار کرد: برای بحث صادرات 
و واردات محصوالت کشاورزی یکســری قوانین تعریف شده است که 
کشورهای صادرکننده و واردکننده ملزم به رعایت آن   ها هستند.قوانین 
کشور ایران در تولید محصوالت کشاورزی متناسب با قوانین کشورهای 
عضو اوراسیا و روسیه است، اما در خصوص برخی قوانین اختالف نظر 
وجود دارد. فرشید شــبانی ادامه داد: محموله فلفل دلمه ای تولیدی در 
ایران از کشور روسیه برگشت خورد، اما این مسئله به معنای ناسالم بودن 
محصول و استفاده از ســموم غیرمجاز در تولید نیســت، پس از انجام 
آزمایش بر روی این محصول در روســیه نوعی ســم مشاهده شده که 
این سم در کشور روسیه به ثبت نرسیده، در حالی که استفاده از این سم 

آفت کش در ایران و کشورهای اروپایی مورد تایید بوده است. 
شبانی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی به صورت غیرمحسوس از 
محصوالت تولیدی در حوزه کشاورزی نمونه برداری می کند، عنوان کرد: 
۹۵ درصد محصوالت تولیدی در استان مطابق با استانداردهای سالمت 
هستند، در آخر دی ماه گروهی از کشور روسیه برای تطابق استانداردها 
و انعقاد تفاهم نامه جهت صادرات محصوالت کشــاورزی به ایران سفر 
می کنند. مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
با تاکید بر اینکه مردم بابت اســتفاده از محصوالت کشــاورزی نگرانی 
نداشته باشــند، گفت: میوه و ســبزی جات منبع غنی از آنتی اکسیدان 

هستند، آنتی اکسیدان از ابتال به سرطان و بسیاری از بیماری ها پیشگیری 
می کند، بنابراین نباید در بین مردم واهمه ایجاد کرد. وی در ادامه با اشاره 
به اینکه مصرف برخی سموم در برخی از کشورها قرنطینه است، توضیح 
داد: بنابراین باید در بحث صادرات به این مسئله توجه ویژه صورت بگیرد، 
در کشور ازبکستان دو نوع آفت قرنطینه اســت که در ایران یک استان 
غربی از این آفت مشاهده شده و سیب زمینی های تولیدی در استان مورد 
تایید این کشور هستند و تاکنون پنج محموله سیب زمینی از استان طبق 

استانداردها صادر شده است. 
شبانی ادامه داد: همچنین چند محموله سیب زمینی به علت وجود خاک 
مازاد در گونی های ســیب زمینی از ترکمنستان برگشــت خورده که این 
مسئله به دلیل رعایت نشــدن خاک گیری محصول توسط صادرکننده 
بود، خوشــبختانه در چهارمحال و بختیاری در صادرات سیب زمینی بر 
بحث خاک گیری توجه ویژه صورت می گیرد. مدیر حفظ نباتات سازمان 
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در کشور نیز قوانینی 
برای واردات محصوالت کشاورزی وجود دارد، تصریح کرد: اگر محصول 
با اســتانداردها تطابق نداشته باشــد، این محصوالت معدوم می شود. 
وی بیان کرد: متاســفانه یکی از صادرکنندگان در کشــور قصد صادرات 
ســیب زمینی آلوده را داشت که خوشبختانه با هوشــیاری کارشناسان 
حفظ نباتات از صدور مجوز برای صادرات این محموله جلوگیری شــد و 
این صادرکننده اقدام به حاشیه سازی در فضای مجازی کرد. شبانی در 
خصوص علت برگشت محصول کیوی صادر شده از امارات، توضیح داد: 

هر کشور برای محصوالت تولیدی صادراتی و وارداتی به کشورش دارای 
قوانین قرنطینه ای است و کشوری که می خواهد به این کشور محصولی را 
صادر کند باید این قوانین را رعایت کند، کشور امارات برای محصول کیوی 
قرنطینه ای را تعیین نکرده بود، ســپس پس از ورود محصول کیوی به 
این کشور، صادرکنندگان تصمیم می گیرند این محصول را بدون در نظر 
گرفتن شرایط قرنطینه ای کشور هند به این کشــور صادر کنند، اما طبق 
قوانین این کشور آفت موجود در کیوی تولیدی ایران در هند قرنطینه بود، 
این در حالی اســت که باید مجوز صادرات محصول از ایران طبق قوانین 
قرنطینه ای صادر می شد. مدیر حفظ نباتات ســازمان جهادکشاورزی 
چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: حدود پنج درصد محصوالت تولیدی 
در ایران ناسالم هستند و کشاورزان از سمومی استفاده می کنند که مطابق 
با قوانین کشور نیست، بر روی تولیدات و استفاده از سموم همواره نظارت 
مستمر صورت می گیرد، اما گاهی تعداد اندکی از کشاورزان این قوانین 

را رعایت نمی کنند.
عطاء ا... ابراهیمی، مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز  با 
اشاره به اینکه صادرات محصوالت کشاورزی مجددا از سر گرفته خواهد 
شد، اظهار کرد: مردم نگرانی بابت استفاده از محصوالت کشاورزی نداشته 
باشند، محصوالت تولیدی سالم هســتند. وی بیان کرد: استانداردهای 
جدیدی توسط وزارت جهادکشاورزی برای صادرات محصوالت کشاورزی 
در حال تدوین است، در این مدت گلخانه داران که سبزی و صیفی تولید 

می کردند برای صادرات با مشکل مواجه شدند.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری با بیــان اینکه یک مورد ســویه امیکرون در 
شهرستان بروجن شناسایی شده است، گفت: با ورود سویه جدید به استان باید 
نظارت بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی تشدید شود.غالمعلی حیدری  در 
حاشیه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که به صورت ویدئوکنفرانس با حضور 
رییس جمهوری تشــکیل شــد با بیان اینکه حتی یک مورد مرگ و میر بر اثر 
ویروس کرونا در استان قابل قبول نیست، اظهار کرد: باتوجه به سرایت پذیری 
باالی سویه جدید امیکرون و جلوگیری از بروز پیک جدید باید فرهنگ سازی 
و اقناع سازی مردم در رعایت دســتورالعمل های بهداشتی و تزریق واکسن در 

دستور کار مدیران مربوطه قرار گیرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: استفاده از ظرفیت  انکارناپذیر رسانه ها، 
فضای مجازی، ائمه جمعه و جماعت و ... نقش بسزایی در اقناع سازی مردم 
در بحث واکسیناسیون و جلوگیری از هرگونه عادی انگاری و کاهش حساسیت 
مردم نسبت به رعایت دستورالعمل های بهداشــتی دارد.وی با اشاره به اینکه 
جمعیت دانش آموزان در چهارمحال و بختیاری قابل توجه اســت، تاکید کرد: 

مربیان بهداشــت در مدارس وظیفه آگاه ســازی دانش آمــوزان برای رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی را بر عهده دارند.آموزش و پرورش در اسرع وقت باید 
لیست مدارس فاقد مربی بهداشت را احصا و نسبت به معرفی و آموزش آن ها 

اقدام کند.
حیدری در خصوص ضرورت تجهیز مدارس به سیستم تهویه هوا در استان در 
ایام شیوع کرونا، اظهار کرد: الزم است آموزش و پرورش خرید و تهیه سیستم 
تهویه هوای مدارس، به ویژه مدارس در مناطق سردسیر که به علت برودت هوا 
امکان باز بودن پنجره وجود ندارد را از طریق منابع داخلی پیگیری کند.استاندار 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به الزم االجرا بودن مصوبات ستاد مدیریت بیماری 
کرونا در استان گفت: جلسات قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا در استان به صورت 
مستمر تشکیل و نسبت به پیگیری و اجرایی شدن مصوبات ستاد کرونا اقدام 
شود.وی تاکید کرد: کارکنان دستگاه های اجرایی که دوز اول و دوم واکسن کرونا 
را دریافت نکرده اند،حق حضور در اداره را ندارند، لیست این کارکنان احصا و برابر 

مقرارات باآن ها برخورد شود.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی چهارمحال و بختیاری گفت: امســال بیش از 
۵۳ هزار دستگاه خودرو در چهار مرکز تعویض پالک در استان تعویض پالک شده 
است.سرهنگ ایرج حسین پور افزود: امسال ۱۴ هزار گواهینامه رانندگی جدید 

صادر و چهار هزار گواهینامه نیز تمدید شده است.
سرهنگ حسین پور با بیان اینکه در استان بیش از ۳۰ ارگان و نهاد در حوزه ترافیک 
فعالیت دارند، اضافه کرد: در صورت بروز تصادف، اگر ارگانی کوتاهی کرده باشــد 
مقصر شناخته می شود.وی با بیان اینکه بیشترین تعداد تصادفات منجر به فوت 
در مناطق شهری به خصوص در مرکز اســتان در کمربندی ها رخ می دهد، ادامه 
داد: تاکنون ۱۴ نقطه حادثه خیز در اســتان آشکارسازی شده است.سال گذشته 
به دلیل اجرای محدودیت های ترافیک ناشی از شیوع ویروس کرونا تصادفات 
درون شهری کاهش چشمگیر داشت و امســال از نظر تعداد تصادفات منجر به 
فوت در درون شهری ۱۰ فقره تصادف نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته 
است.حسین پور افزود: تصادفات منجر به فوت درون شهری در شهرستان های 
لردگان، اردل، کوهرنگ، کیار، ســامان، بن و خانمیرزا در ســال جاری رخ نداده 

و شهرستان های شــهرکرد، بروجن و فارسان بیشــترین تعداد تصادفات درون 
شهری منجر به فوت را داشتند.وی اضافه کرد: وسایل نقلیه که بیشترین تعداد 
تصادفات درون شهری را داشتند خودرو های ســواری، وانت و موتورسیکلت ها 
بودند و خودرو های عمومی نیز کمترین تعداد تصادفات را داشتند.سرهنگ حسین 
پوربا اشاره به اینکه بی توجهی به جلو مهم ترین علت بروز حوادث رانندگی است، 
ادامه داد: استفاده از تلفن همراه و صحبت کردن با سرنشینان از مهم ترین دالیل 
بی توجهی به جلو در حین رانندگی است.حســین پور به برخورد جدی پلیس با 
خودرو هایی که حرکات حادثه خیز دارند، اشاره کرد و گفت: خودرو هایی که حرکات 
مارپیچ و یا نمایشی انجام می دهند توقیف و روانه پارکینگ می شوند که امسال 
یک هزار و ۳۵۰ خودرو به دلیل حرکت مارپیچ به پارکینــگ منتقل و تا یک ماه 
توقیف شدند.وی افزود: در مرکز استان هوشمندسازی در هفت تقاطع اصلی انجام 
شده و یک خودرو نیز به عنوان خودروی ثبت تخلف سیار در مرکز استان مشخص 
شده که در خصوص پارک در حاشیه نیز تخلفات را ثبت و تذکر ارائه می دهد تا از 

ضایع شدن حق مردم جلوگیری شود.

تعویض پالک ۵3 هزار دستگاه خودرو در چهارمحال و بختیاریشناسایی اولین مورد ابتال به امیکرون در چهارمحال و بختیاری

 اتصال تصفیه خانه رفع کدورت آب آشامیدنی
به خط انتقال شهرکرد

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری گفت: تصفیه خانه کاهش کدورت 
آب شــهرکرد توانایی تصفیه ۳۰۰ لیتر بر ثانیه آب را دارد. در فصول بارندگی، کدورت آب چشمه های 
کارستی تامین کننده آب آشامیدنی شهرکرد، باالتر از حد اســتاندارد افزایش می یافت که با تکمیل 
تصفیه خانه، دیگر شرکت آبفا، آب این خط انتقال را از مدار بهره برداری خارج نمی کند. مراد محمودی 
افزود:  حدود نیمی از آب آشامیدنی مورد نیاز مردم شــهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری از 
این خط انتقال تامین می شود  که در فصول بارندگی تامین آب مشترکین را با مشکل مواجه می کرد. 
شهرکرد بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۹۰ هزار نفر جمعیت 
دارد. این خط انتقال آب فوالدی با سایز ۷۰۰ را جوشکاران هفشجانی، در دو نقطه به طور دقیق برش 
داده اند و با اتصاالتی که از قبل آماده شده بود ورودی و خروجی تصفیه خانه کاهش کدورت آب به خط 
انتقال وصل شد. هفشجان با داشتن شش هزار جوشکار قطب جوشکاری ایران محسوب می شود.

اجرای گام ششم طرح شهید سلیمانی در چهارمحال و بختیاری
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: 
گام ششم طرح شهید سلیمانی مبتنی بر »مشارکت مردمی، واکسیناسیون حداکثری و استفاده از 
فناوری های نوین« است که با هدف افزایش پوشش واکسیناسیون کووید ۱۹ در استان اجرا می شود. 
در این طرح پس از شناسایی، رهگیری، رصد مبتالیان و بیماریابی، با استفاده از تست های سریع، 
حمایت های بهداشتی و درمانی در منزل انجام می شود. سید راشــد جزایری اظهار کرد: آموزش و 
اطالع رسانی، واکسیناسیون، بیماریابی، اقدامات مراقبتی، نظارتی و حمایتی، استفاده از فناوری های 
نوین با مشارکت آموزش و پرورش، هالل احمر، شهرداری، قوه قضاییه، کمیته امداد، بسیج، سپاه و 
دانشگاه علوم پزشکی در قالب این طرح انجام می شود. پیش بینی شده در وهله اول در گام ششم 
طرح شهید سلیمانی، ۶ مرکز به تعداد پایگاه های واکسیناسیون سطح استان اضافه شود که نیازمند 
زیرساخت و مکان است. حفظ و تقویت مراکز تجمیعی واکسیناسیون کووید ۱۹ جهت لکه گیری افراد 

واکسن نزده و انجام سریع تر واکسیناسیون دوز سوم افراد باالی ۱۸ سال، ضروری است.

آغاز مسابقات والیبال یادواره سردار سلیمانی در  یانچشمه
مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری مهرپویان مسجد حضرت صاحب الزمان )عج( یانچشمه گفت: به 
مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی، نخستین دوره مسابقات 
والیبال در شهر یانچشمه آغاز شد. حمزه بهارلویی اظهار کرد:  در این رقابت ها، ۹ تیم از شهر های مختلف 
استان و خارج از استان حضور دارند که به صورت متمرکز به مدت ۱۴ روز با هم به رقابت می پردازند. 
ایجاد شور و نشاط در جامعه، ترغیب اقشار مختلف مردم به ورزش و ارتقای نشاط اجتماعی و بهبود 

سالمتی افراد از مهم ترین اهداف برگزاری این دوره از مسابقات به شمار می رود.

سامانه جامع کاریابی در چهارمحال و بختیاری فعال شد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: سامانه جامع کاریابی کشور به نشانی 
https://shoghl.mcls.gov.ir راه اندازی شــده است و کارفرمایان می توانند فرصت های شغلی 
موجود را در این سامانه ثبت و نیروی کار مورد نظر خود را در این سامانه جست وجو کنند. سید حفیظ 
ا... فاضلی اظهار کرد: درخواست شــغل و نیروی کار در این سامانه انجام می شود و افراد جویای کار 
می توانند اطالعات خود را مانند تحصیالت، مهارت ها و سوابق کاری در این سامانه بارگذاری کنند. ۲۱ 
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی در چهارمحال و بختیاری فعال است که این وظیفه را 

انجام می دادند، اما سامانه کشوری که به صورت متمرکز این کار را انجام دهد، وجود نداشت.

اخبار
سنا

 ای
س:

عک

مفاد آراء
10/52  موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 139660302007000819 مــورخ 31 / 2 / 96 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم سمیه صادقی حسین آبادی فرزند قاسم به شــماره شناسنامه 13 وکد ملی 
 1112108807 صادره از فالورجان در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت
  70 / 84 مترمربــع پالک9 اصلــی واقع در جولرســتان خریدار مع الواســطه
 از مالک رســمی آقای ابراهیم قنبری جولرســتانی محرز گردیده اســت لذا به 
منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی میشــود در 
صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از طریق انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر

 خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/28

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/13 
م الف: 1244453  محمد علی ناظمی اشنی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

فالورجان 
مفاد آراء

10/53 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  4681 14006030200700 مورخ  05 / 10 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای اســماعیل صابری گهروئی فرزند علی اکبر بشــماره شناسنامه 
 102 وکدملــی 6339649815 صادره ازکیاردرششــدانگ یک بــاب خانه به
 مســاحت 85/ 217مترمربع پالک 45 اصلــی واقع در آب نیــل خریداری مع 
الواسطه ازمالک رســمی آقای محمد بختیار آب نیلی محرزگردیده است لذا به 

 منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
 که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته

 باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند . بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر

 خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/28

 م الف: 1252512   محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

ابالغ تصمیم واحد ثبتی ) رای عدم افراز( 
10/54 نظر باینکه آقای رضا معالجی اوره فرزند محمود  احدی از مالکین مشاعی 

ششدانگ یکباب خانه بشماره پالک ثبتی 137 فرعی ازشماره 1- اصلی واقع در 
اوره جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز درخواست افراز سهم مشاعی خود به 
طرفیت احدی از مالکین به نام مریم معالجی اوره فرزند محمود را نموده و نهایتًا 
منجر به صدور نظریه رد درخواست افراز به شماره 140085602033004273 
مورخ 1399/12/02 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز گردیده است و اخطاریه نظریه 
عدم افراز مرقوم به آدرس خوانده ارســال و برابر گواهی مامور پســت اخطاریه 
مرقوم به آدرس اعالمی الصاق گردیده اســت و نامبرده برابر درخواســت وارده 
شماره 139921702033006700 مورخ 1400/10/01 اعالم نموده که آدرس 
 دیگری از مالک مشــاع به غیر از آدرس اعالمی ندارد و دسترسی به وی مقدور

 نمی باشد و تقاضای انتشار آگهی را نموده است لذا این آگهی بمنزله ابالغ واقعی 
بوده تا چنانچه مالکین مشاعی ) خانم مریم معالجی اوره( نسبت به نظریه مزبور 
اعتراضی دارد، اعتراض خود را ظرف مدت ده روز  از تاریخ نشــر آگهی مطابق 
ماده 5 و 6 آیین نامه افراز و فروش امالک مشــاع مصوب آذر ماه سال 1357 به 

دادگستری شهرستان نطنز تســلیم و گواهی مشعر بر طرح دعوی را به این اداره 
تسلیم نماید. م الف: 1252538 رحمت اله شــاهدی سرپرست واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک طنز 

آگهی تغییرات شرکت روستایی ساسان شرکت تعاونی به 
شماره ثبت 22 و شناسه ملی 10260007649 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/11/30 
و نامه شماره 205/3/184/741/138 مورخ 1400/05/11 اداره تعاون 
روســتایی شهرســتان تیران و کرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد : یداله 
بهمنی کد ملی 5499867291 ومهدی باقری کد ملی 5499692386 
و مجید باقــری کد ملــی 5499769664 و مســیب کریمی کد ملی 
5499711798 ومهرداد کریمی کد ملی 5499778541 بعنوان اعضای 
اصلی هیات مدیره و غالمحسین رضایی کد ملی 5499613249بعنوان 
عضو علی البدل برای مدت سه ســال انتخاب گردیدندمرتضی عباسی 
به کد ملی 5499700958 و عزیزاله کریمی به کد ملی 5499692998 
بعنوان بازرسین برای مدت یک سال انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تیران و کرون )1252774(

آگهی اصالحی موسسه آگاه ارقام ماهان به شماره ثبت 4746
 و شناسه ملی 14006054357 

عطف اگهی شماره مکانیزه 140030402085016998 مورخ 1400/09/07 
کدملی سید مرتضی حسینی زیاری در اگهی اشتباه درج شده است که صحیح 
آن به شرح ذیل می باشد :سید مرتضی حسینی زیاری کدملی 1291897097. 
مراتب بدین شرح اعالم و اصالح میگردد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1252775(

آگهی تغییرات شرکت روستائی بهنام شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 31 و شناسه ملی 10260010442 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/10/07 و نامه 741/963 
مورخ 1400/10/7  اداره تعاون روستایی سمیرم تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
سعید میرزائی با شماره ملی1209760347 به سمت مدیرعامل شرکت تا 
تاریخ 1402/12/29 انتخاب شد. کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقی که 
ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت را منتفی 
سازد به استثنای مواردی که هیات مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت 
ترتیب خاصی داده باشد،پس از تصویب هیئت مدیره با امضای رئیس هیئت 
مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رییس هیئت مدیره و 
مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.اوراق عادی شرکت فقط با امضای 
مدیر عامل صادر خواهد شد مگر مراسالت هیئت مدیره که با امضای رئیس 
هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمیرم )1253489(

آگهی تغییرات شرکت نوساز محاسب صفاهان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1468 

و شناسه ملی 10260167321 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/31 محل شرکت 
 در واحد ثبتی خمینی شــهر بنشــانی : اســتان اصفهان ، شهرستان 
خمینی شهر ، بخش مرکزی ، شهر خمینی شهر، محله دانشگاه صنعتی، 
میدان صنعت ، خیابان 10 ، پالک 234 ، ساختمان فن آفرین 2 ، طبقه 
اول - کدپستی: 8415683184 تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق 
اصالح گردید . شعبه شــرکت بمدیریت محسن قیصریان نجف آبادی 
بشماره ملی1091322988 بنشانی : شــهر اصفهان - بخش مرکزی 
- محله دستگرده - خیابان رباط - میدان جمهوری -پالک45-طبقه 
سوم-واحد جنوبی - کد پستی: 8139613493 تاسیس گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری خمینی شهر )1253496(
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مسئول بیماری های واگیردار معاونت بهداشت استان:

امیکرون هم می تواند کشنده باشد
مسئول بیماری های واگیردار معاونت بهداشت اســتان اصفهان گفت: طبق نظر سازمان جهانی 
بهداشت، تمام انواع ویروس کرونا از جمله ســویه جدید می تواند منجر به ابتالی شدید یا مرگ 
افراد شود.رضا فدایی، در نشست با اصحاب رســانه تاکید کرد: نباید ویروس امیکرون را خفیف 
قلمداد کرد و نســبت به آن بی تفاوت بود، زیرا زمانی که تعداد مبتالیان زیاد شــود، خواه ناخواه 
تعداد بستری ها هم زیاد می شود.وی افزود: سازمان جهانی بهداشت از سویه امیکرون به عنوان 
»جهشــی که نگرانی را با خود به همراه دارد« نام می برد بنابراین امیکرون به دلیل ۵۰ جهشی که 
داشته در همین دسته قرار می گیرد که باعث می شود بسیار مســری تر از سویه های دیگر شیوع 
پیدا کند.فدایی، آمار چند روز پیش افراد مبتال در آمریکا را ۴۸۶ هزار مورد جدید بیان کرد و افزود: 
این رقم در مقایسه با موج های قبلی بی ســابقه بوده که به  دلیل شیوع ســویه جدید امیکرون 
است و چنین ویروسی با قدرت انتشار باال می تواند در سطح طبیعت، جانشین سویه های دیگر 
کرونا شود.  مسئول بیماری های واگیردار مرکز بهداشــت اصفهان  اظهار داشت: تست امیکرون 
از بیمارانی که کمتر از ۳ ماه گذشــته با این بیماری درگیر بوده و در »آی ســی یو« بستری شده 
باشند، گرفته می شود.وی با بیان اینکه تشــخیص امیکرون در دستور کار است و در همین راستا 
به شکل محدود کیت های »پی سی آر« را از وزارت بهداشت وارد کرده ایم، اظهار داشت: مقابله با 
سویه جدید ویروس از نظر قرنطینه و توصیه بهداشــتی و دارو و درمان، هیچ فرقی با سویه های 

دیگر ندارد.
 

مسئول طرح نوگالن فاطمی:

پرچمدار طرح »نوگالن فاطمی«، دانش آموزان هستند
مسئول طرح نوگالن فاطمی با اشاره به طرح نوگالن فاطمی اظهار داشت: از سال ۹۶ برای دانش 
آموزان مقطع ابتدایی این طرح راه اندازی شد که با استقبال خانواده ها و معلمان همراه شد.محمد 
مهدی ابراهیمی افزود: این طرح تنها به انتقال مفاهیم دینی خالصه نشــد بلکه در یک فرآیندی 
دانش آموز را درگیر حفظ کردن شعر می کند که دانش آموزان شعری را به نام »نامه ای به مادر« از 
حمیدرضا برقعی به خاطر می سپارند و سپس به صورت گروهی همخوانی می کنند.مسئول طرح 
نوگالن فاطمی با بیان اینکه دانش آموزان در این فرآیند عرصه ای را برای ظهور و بروز پیدا می کنند، 
گفت: اگر در دوران کودکی برای بچه ها علقه سازی انجام گیرد، در دوران نوجوانی تبدیل به هویت و 
شخصیت آنها می شود و ایجاد عالقه در این زمینه ها به شکل گیری شخصیت شان کمک می کند.

وی ادامه داد: در ایام محرم و صفر و دسته های عزاداری معموال بچه ها ته صف قرار دارند؛ اما در 
این طرح پسربچه ها خود مسئول عزاداری حضرت فاطمه زهرا )س( هستند و مراسم را مدیریت 
می کنند.ابراهیمی با بیان اینکه بچه ها پرچمدار طرح نوگالن فاطمی هســتند، گفت: در ۸۰ شهر 
کشور این طرح برگزار و از شبکه قرآن و معارف اسالمی برنامه ای به نام حسینیه نوگالن فاطمی 
پخش می شود.وی با اشاره به این برنامه تلویزیونی اظهار کرد: یک برنامه نمایشی از فعالیت های 
دانش آموزان مقطع ابتدایی برای ایام فاطمیه بــه نمایش درمی آید که این یک برنامه تعاملی به 

تهیه کنندگی عبدا... رضایی است و  تا ۱۶ دی ماه از ساعت ۱۶ پخش خواهد شد.
مســئول طرح نوگالن فاطمی افزود: این برنامه به همراه مســابقه ای برای بینندگان به نمایش 
گذاشته می شــود که فعالیت های مرتبط با دهه فاطمیه را می توانند ارســال کنند و آثار منتخب 
جوایزی را دریافــت می کنند.وی با اشــاره به شــروع این طرح بــه همت و پشــتیبانی دفتر 
همکاری های حوزه علمیه قم و وزارت آموزش و پرورش گفت: هر ســاله این طرح در شــهرها و 
شهرستان ها برقرار است.ابراهیمی خاطر نشــان کرد: با توجه به استقبال بسیار زیاد از این طرح 
برخی دختران نیز در این برنامه شرکت کردند که برنامه مواسات و همدلی را از برنامه دختران به 
نمایش گذاشتیم.وی ادامه داد: جمعیتی بین ۴۰ هزار دانش آموز به صورت مستقیم در این طرح 

و برنامه ها شرکت داشتند و خوشبختانه با استقبال خوبی همراه بوده است.

 اصفهانی ها به نیت حاج قاسم دست به کار شدند؛

نذر سردار

یک سال وســط مجلس سخنرانی شب   سمیه مصور
عاشورا، آقای سخنران زد زیر گریه و گفت: 
»حرف زدن بس است، یکی روضه بخواند تا همه گریه کنیم، همه فردا 
بیچاره شده ایم«. حرف درستی می زد؛ شب عاشورا  که وقت حرف زدن 
نبود، ما عزاداران سیاه پوشــی بودیم که چند ساعت بعد محبوب مان 
»حسین« را می فرستادیم وسط میدان و بدن پاره پاره اش را تحویل 
می گرفتیم. سر بریده، دست بریده، انگشــت جدا شده. ما آدم های 
بیچاره ای بودیم که دور هم جمع شــده بودیم می دانســتیم کار از کار 
گذشته، می دانستیم حسین عزیزمان تصمیمش را گرفته و دیگر طاقت 
ماندن ندارد و هرچه هم با خواهش از صبــح بخواهیم که طلوع نکند، 
افاقه ای نخواهد کرد و صبح بی حسین طلوع می کند. آقای سخنران 
راست می گفت از یک ساعتی به بعد، برای زخم های بزرگ نباید قصه 

گفت  فقط باید گریست.
غم از دست دادن حاج قاسم هم از همان زخم های بزرگ است ، غم از 
دست دادن یکی از اسطوره های این سرزمین که به دست شقی ترین 
انسان های این روزگار به شهادت رسید، غم اســطوره ای که در مسیر 
حســین بن علی)ع( قدم بر داشــت و بحق یکی از یاران مخلص آخر 
الزمانی آن حضرت بود که در راه دفاع از اسالم و مبارزه و جهاد لحظه ای 

از پای ننشست. اگرچه غم از دست دادن سردار تنها با گریه تسکین می 
یابد؛ اما زنده نگه داشــتن مکتب حاج قاسم با قدم گذاشتن در مسیر 
او میسر می شود، همانی که اولین نفر برای خدمت به همنوعانش در 
حادثه ها داوطلب بود. از این رو در آستانه سالروز شهادت شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی پویشی با عنوان » به نیت حاج قاسم« در سراسر 
کشور راه اندازی شده  تا هر کس در هر جایگاهی ، به یاد شهید سردار 
سلیمانی و در تبعیت از سیره این شــهید در کمک به مردم ، کار نیکی 
انجام دهد. در این پویش همه دوســتداران سردار ســلیمانی به نیت 
حاج قاســم از هیچ خدمتی دریغ نمی کنند. تهیه بسته های معیشتی 
برای اقشار کم در آمد، تالش برای  آزادی زندانیان جرائم مالی، اهدای 
خون وکمک به همنوعان تنها بخش کوچکی از این اقدامات اســت که 
این روزها به هر گوشه ای از شهر که ســر بزنیم می توان آنها را به نظاره 
نشست.  »محمد« که تازه امسال وارد دانشگاه شده در یکی از مساجد 
سطح شهر هم گفت و گو با ما می شود، او که خاطره شنیدن خبر شهادت 
سردار را تلخ ترین خاطره عمرش معرفی می  کند، در حال بسته بندی 
ارزاقی است که برای کمک به نیازمندان آماده شده است. محمد از شوق 
و ذوق دوستانش هم می گوید، دوستانی که به نیت حاج قاسم خستگی 
نمی شناسند و چند روزی است که تمام وقت شان را  برای آماده سازی 

این بسته های معیشتی گذاشته اند.
قطعه مدافعان حرم گلستان شهدای اصفهان هم این روزها حال وهوای 
خاصی دارد، این قطعه قرابت و نزدیکی خاصی با شهید سلیمانی دارد، 
یاران ســردار مقاومت که برای دفاع از حریم دخت امیرالمومنین)ع( 
جان شــان را از دســت دادند، در این قطعه خفته اند. اگر این روزها به 
قطعه مدافعان حرم سر بزنید حتما با خادمان شــهدایی روبه رو می 
شوید که به نیت حاج قاسم، موکب های را راه اندازی کرده اند تا عشق و 
اردات شان به سید و ساالر شهیدان مدافع حرم را نشان دهند. »زهرا «که 
در حال کشیدن تمثال شهید محمدرضا تورجی زاده است، می گوید: هنوز 
نتوانسته ام غم شهادت سردار را فراموش کنم. او که با دوستانش در این 
موکب در حال طراحی تمثال شهدا هستند ، ادامه می دهد: با دوستانم 
قرار گذاشــته ایم که به نیت حاج قاسم به کمک ســالمندان محله ها 

شتافته و هر کمکی از دست مان بر می آید ، انجام دهیم.
علی  و رضا نیز که در کالس هفتم مشــغول به تحصیل هستند، موکب 
صلواتی به راه انداخته اند و  در این ایام که مصادف با شــهادت بانوی 
دو عالم حضرت زهرا )س( اســت، کفش  عزاداران حضرت و سردار 
سلیمانی را واکس می زنند. هر دو با هم و همزمان می گویند این تنها 

کاری است که می توانیم به نیت حاج قاسم انجام دهیم.

 اگر این روزها به قطعه مدافعان حرم سر بزنید حتما 
با خادمان شهدایی روبه رو می شوید که به نیت حاج 
قاسم، موکب های را راه اندازی کرده اند تا عشق و 
اردات شان به سید و ساالر شهیدان مدافع حرم را نشان 

دهند

اخبار جامعه

حجت االسالم والمسلمین اسدا...جعفری، رییس 
کل دادگستری اســتان اصفهان در ادامه سرکشی 
و بازدید های ســرزده از حوزه های قضایی اســتان 
اصفهان به همراه دادســتان عمومی و انقالب مرکز 
اســتان و برخی از مقامات قضایی به دادگستری 
شهرستان شاهین شهر رفت و با بررسی عملکرد این 
دادگستری از نحوه رسیدگی ها و نقاط ضعف و قوت 
در این حوزه قضایی آگاه شــد.وی با اشاره به اینکه 
هدف اصلی از اینگونه بازدید ها نظارت بر حسن ارائه 
خدمات مطلوب به مردم و رعایــت و حفظ حقوق 
شهروندی است ،گفت: ارائه خدمات در شاهین شهر 

با دارا بودن مردمی فهیم و نیز خصوصیات و بافت 
فرهنگی و اجتماعی شهرســتان باید بــه گونه ای 
صورت پذیرد که در شأن مردم آن باشد. خوشبختانه 
با مدیریت قابل قبول قضایی در این حوزه قضایی، 
شــاهد نظم و انضباط، رعایت حقوق شــهروندی 
و تکریم اربــاب رجوع در بخش هــای مختلف آن 
هستیم.حجت االسالم والمسلمین جعفری گفت: 
بخش قضایی دادگستری شاهین شهر با آمار باالی 
ورودی پرونده مواجه اســت، اما با تالش جهادی 
و قابل قبول مجموعه قضــات و کارمندان آن بیش 
از این میزان رســیدگی صورت می پذیرد و این امر 
باعث شــده میزان موجودی پرونده در شعب این 
دادگستری روند کاهشی داشته باشد.وی، مدیران 
قضایی را در خط مقدم اجرای ســند تحول قضایی 
دانست و گفت: با اعمال مدیریت عملیاتی و دقیق 

مدیران قضایی در ســطح اســتان می توان انتظار 
داشت سند تحول قضایی به درستی اجرایی شود 
و بی شک نتیجه آن به نفع مردم خواهد بود.حجت 
االسالم والمسلمین جعفری در بازدید از شورا های 
حل اختالف شاهین شهر هم گفت: آمار پرونده های 
صلحی در شورا های این شهرستان امسال ۴۷ درصد 
بوده که این آمار به حد میانگین کشوری و استانی 
نزدیک است و نشان از تالش موثر اعضای شورا های 
حل اختالف و پذیرش و فهم باالی مردم آن در حل و 

فصل اختالفات و دعاوی دارد.
وی گفت: آثار وضعی و اجتماعی صلح و ســازش 
در جامعه به مراتب بیش از رســیدگی های قضایی 
است و سیاســت دســتگاه قضایی ترویج هرچه 
بیشتر این سنت حسنه از طریق تقویت شورای حل 

اختالف است.

رییس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد:

مختومه شدن 4۷ درصد پرونده های شورا های شاهین شهر با سازش

ناقوس 2022 در 
کلیسای وانک به 

صدا درآمد
آیین آغاز ســال 2۰22 و سال 
جدید میــالدی در کلیســای 
وانک اصفهان برگزار شد.جلفای 
اصفهان یکی از مکان های اصلی 
تجمع ارامنــه در جنوب ایران و 
کلیســای وانک با قدمت ۴۰۰ 
ساله، مرکز اصلی مراسم های 

مذهبی ارامنه است.

 کالهبرداری از کاربران پیام رسان واتس اپ
 به بهانه ارائه جایزه خوش حسابی

رییس پلیس فتا استان از شناسایی و دستگیری فردی که با تماس صوتی در پیام رسان واتس اپ 
به بهانه اهدای جایزه خوش حســابی از شــهروندان کالهبرداری می کرد، خبر داد.سرهنگ سید 
مصطفی مرتضوی با اشاره به دستگیری کالهبردار اینترنتی   گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر اینکه مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال از حســاب وی به صورت غیر مجاز برداشــت شــده است،  
موضوع در دســتور کار کارشناسان پلیس فتای اســتان اصفهان قرار گرفت.وی افزود: شاکی در 
اظهارات خود بیان داشت فرد ناشناسی طی تماس صوتی در واتس اپ من را برنده هدایای نقدی 
مشترکان خوش حساب معرفی کرد که پس از جلب اعتماد و دریافت شماره کارت به بهانه ارسال 
شناسه واریز، کد پیامک شده را دریافت و کل موجودی حســاب که مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بود را 
برداشت کرد.این مقام انتظامی عنوان داشت: در بررســی های اولیه مشخص می شود، متهم با 
دریافت اطالعات کارت بانکی و انجام خرید اینترنتی در واقع رمز دوم یک بار مصرف که بانک برای 
شاکی ارسال کرده را از وی دریافت و با این روش حسابش را خالی کرده است.رییس پلیس فتا 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان داشت: در نهایت کارشناسان با انجام یک سری اقدامات 
تخصصی و هوشمندانه فرد کالهبردار را شناسایی و طی عملیاتی ضربتی با هماهنگی مقام قضایی 
دستگیر کردند.سرهنگ مرتضوی خاطر نشــان کرد: مجرمان سایبری با ســوء استفاده از نام و 
لوگوی سازمان ها با ایجاد حساب کاربری جعلی در شــبکه های اجتماعی منتسب به سازمان ها 
به خصوص صدا و سیما و ارتباطات سیار اعتماد شهروندان را جلب و با پیشنهادات اغوا کننده آنها 
را ترغیب به اعالم اطالعات کارت بانکی جهت دریافت جوایز نقدی و سپس دریافت رمز دوم یک 
بار مصرف جهت برداشت از حساب می کنند که شهروندان بایستی در این زمینه هوشیار باشند و 
بدانند که برای دریافت هر جایزه نیاز به ارائه اطالعات کارت بانکی نیست و در صورت مواجهه با این 

گونه تماس ها به آنها توجه نکنند.
 

دستگیری کالهبردار اینترنتی در قالب فروش تلفن همراه
کالهبردار اینترنتی که به بهانه فروش تلفن همراه کالهبرداری می کرد در خمینی شــهر دستگیر 
شد.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شــهر گفت: ماموران پلیس فتا موفق شدند فردی را که 
با آگهی فروش تلفن همراه در سایت دیوار از یک شهروند مبلغی را دریافت کرده و هیچ کاالیی را 
برایش ارسال نکرده بود، در یکی از استان های همجوار شناسایی و دستگیر کنند.سرهنگ غالمرضا 
براتی توصیه کرد شهروندان پیش از خرید اینترنتی و واریز وجه از درستی هویت سایت و شخص 
فروشــنده اطمینان حاصل کنند و تا زمانی که آن جنس را مشاهده نکرده و از سالمت آن مطمئن 

نشده اند از پرداخت وجه خودداری کنند.
 

کشف بادمجان های تریاکی در نایین
جانشین فرمانده انتظامی شهرســتان نایین از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۷۷ کیلو و ۶۴۰ 
گرم تریاک که زیر بار بادمجان جاساز شده بود، خبر داد.ســرگرد حسن براهیمی گفت: ماموران 
انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی شهید شــرافت حین کنترل خودرو های عبوری به یک کامیون 
مشکوک و آن را متوقف کردند.وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۷۷ کیلو و ۶۴۰ گرم تریاک که زیر 
محموله قانونی بادمجان جاساز شده بود ،کشف شد.جانشین انتظامی شهرستان نایین گفت: در 
این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.سرگرد 
ابراهیمی ادامه داد: مبارزه با موادمخدر همواره و با جدیت از ســوی پلیس دنبال می شــود و به 
شــهروندان توصیه کرد، اخبار و اطالعات خود پیرامون این موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس 

اطالع دهند.

وز عکس ر

خبر روزناجا

امام جمعه اصفهان:

خدمت سربازی، فرصت 
آموختن ارزش های 

اسالمی است
آیت ا...سید یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه 
اصفهان در دیدار حجت االســالم حســین 
قاســمی، رییــس عقیدتی سیاســی مرکز 
آموزش توپخانه شــهید ســپهبد علی صیاد 
شــیرازی نزاجا و هماهنگ کننــده عقیدتی 
سیاســی ارتــش در اســتان های اصفهان، 
یزد و چهارمحال و بختیــاری گفت: فرصت 
بزرگی در اختیار شــما قرار داده شده است تا 
تعالیم اســالمی را در دل صد هــا نفر نهادینه 
کنید.آیت ا... طباطبایی نژاد هدف از تاسیس 
سازمان عقیدتی سیاســی را ترویج تعالیم 
اســالم و ارزش های واالی انقالب اســالمی 
بین نیرو های مسلح بیان کرد و گفت: ایمان، 
اعتقاد و فرهنگ شــهادت طلبی نمونه های 
بارز نیرو های مســلح ایران اسالمی است که 
این موضوع وجه متمایــز با دیگر ارتش های 
دنیا شده است.آیت ا... طباطبایی نژاد گفت: 
خدا را شــاکریم که به برکت حضور این افراد، 
در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، قدم های 
خوبی برداشته شده است و در دنیا مثل این 
ارتش و سپاه نداریم.وی افزود: اگر یک سرباز 
خطای کوچکی انجام داد که می شود گذشت 
کرد، این را مدارا کنند و نادیده بگیرند.ارتش و 
سپاه و نیرو های مسلح امروز با اوایل انقالب 
و زمان جنگ قابل مقایســه نیست، در این 
سال ها پیشرفت های بسیار خوبی در تمامی 
عرصه ها داشــته اند که شایسته تقدیر است.

یکی از امتیاز های ویژه استان اصفهان تقدیم 
2۳ هزار شهید به انقالب اسالمی است که این 
رقم یک دهم شهدای کشــور است و در حوزه 
جانبازان دفاع مقدس و شهدای روحانیت رتبه 
برتر با سایر استان های کشــور را دارد.رییس 
عقیدتی سیاسی مرکز آموزش توپخانه شهید 
سپهبد علی صیاد شیرازی نزاجا و هماهنگ 
کننده عقیدتی سیاسی ارتش در استان های 
اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری هم گفت: 
خدمت در نظام اسالمی یک نعمت است که 

نصیب هرکس نمی شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان گفت: آمار مبتالیان به بیماری سالک در اردستان نسبت به سال گذشته 2۷ نفر کاهش یافت.حسن ذبیحی اظها ر کرد: سال 
گذشته ۱2۴ بیمار مبتال به سالک در شهرستان شناسایی شدند که اکنون این آمار به ۹۷ نفر کاهش پیدا کرده است.سالک، نوعی بیماری با عامل انگلی است که در 
مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری یافت می شود که زخم پوست شایع ترین عالمت آن است.هر ساله موارد ابتال به سالک از مرداد آغاز می شود و تا پایان دی ادامه 
می یابد. این بیماری در مناطق شرق استان اصفهان، گز برخوار، شاهین شهر، اردستان، نطنز، کاشان و آران و بیدگل مشاهده می شود.رضا فدایی، مسئول بیماری های 
واگیر مرکز بهداشت اصفهان درباره شیوع سالک در اصفهان، گفت: شیوع این بیماری به ویژه در مناطق شرق اصفهان به علت نزدیکی مناطق مسکونی به تاغ زارهاست.

در یک سال گذشته چهار مرحله عملیات جونده کشی، سم پاشی اجرا و۱۷۰۰ قلم دافع حشرات و ۳۵۰۰ اسپری رایگان در شهر های اردستان، زواره، مهاباد و روستا های 
امیران و کچورستاق شهرستان اردستان توزیع شده است.خشکی زاینده رود یکی از عوامل شیوع سالک در اصفهان است.

سالک در اردستان فروکش کرد



سخنگوی فدراسیون کشتی:

رقابتهایکشتیدرتاریخمقرربرگزارمیشود
سخنگوی فدراسیون کشتی گفت: با استعالم فدراسیون کشتی از دفتر ریاست جمهوری، تاریخ حضور ایشان در گرگان با تاریخ برگزاری مسابقات قهرمانی کشور، 
همزمان نیست.محمد ابراهیم امامی افزود: پیش از این در خبرها آمده بود که سفر رییس جمهور به گرگان با برگزاری مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور و مرحله 

اول چرخه  انتخابی تیم ملی همزمانی دارد و احتمال به تعویق افتادن این مسابقات دور از ذهن نیست.
 وی ادامه داد: رییس فدراسیون کشتی بالفاصله پیگیری های الزم را از رییس دفتر ریاست محترم جمهوری انجام داد و پس از مذاکرات به عمل آمده مساعدت 
الزم در این زمینه  صورت گرفت و همزمانی این سفر با رقابت های مذکور رفع شد.امامی افزود: بدین ترتیب رقابت های کشتی آزاد قهرمانی بزرگساالن کشور طبق 
برنامه قبلی روزهای 21 لغایت 24 دی ماه در شهر گرگان برگزار می شود.سخنگوی فدراسیون کشتی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری مسئوالن 
استان گلستان، فدراسیون کشتی و هیئت کشتی استان این مسابقات که از اهمیت بسیار باالیی برای کشتی کشور برخورداراست و به عنوان اصلی ترین مرحله 

چرخه انتخابی تیم ملی محسوب می شود، در سطح مطلوبی برگزار شود.
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چراغسبز»زیدان«برایبازیمقابلایران
پدیده منچستر یونایتد برای حضور در تیم ملی عراق مقابل ایران موافقت کرد.فدراسیون فوتبال 
عراق این روزها در تالش اســت تا بازیکنان دورگه را از اقصی نقاط جهان به تیم ملی این کشــور 
دعوت کند.پیش از این فدراسیون عراق در جذب ستاره سوئدی-عراقی ناکام مانده بود؛ اما عراقی 
ها به نظر می رسد رضایت پدیده عراقی منچستر یونایتد را کســب کردند.سایت »البوابه« عراق 
خبر داد زیدان اقبال، بازیکن منچســتر یونایتد درخواست فدراســیون فوتبال عراق برای حضور 
در اردوی تیم ملی جهت بــازی با ایران و لبنان در مقدماتی جام جهانی 2۰22 را پذیرفته اســت.

زیدان بازیکن 1۸ ساله پایه های شیاطین سرخ است که به تازگی به تیم بزرگسال نیز وارد شده 
است. با این خبر پدیده منچستر مقابل شاگردان اسکوچیچ حضور خواهد داشت.دیدار تیم ملی 
کشورمان با عراق در تاریخ ۷ بهمن در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. یوزها در بازی رفت عراق را 

با نتیجه ۳ بر صفر شکست دادند.

یکانتقالجنجالیدیگردرانتظار»لوکاکو«است؟
ممکن اســت در پایان فصل یک انتقال جنجالی دیگر در انتظار روملو لوکاکو، ســتاره 2۸ ساله 
چلسی باشد.تنها چند ماه از انتقال هنگفت و 115 میلیون یورویی روملو لوکاکو به چلسی گذشته 
که او در باشگاه جدید خود دچار مشکالت فراوانی شده اســت. مصدومیت شدید در ماه نوامبر 
و البته آمار گلزنی نه چندان خوب باعث افزایش انتقادات از روملو لوکاکو شــده و مصاحبه اخیر 
این ستاره بلژیکی حواشــی در مورد او را به اوج رسانده اســت. روملو لوکاکو اخیرا در گفت و گو 
با اسکای اسپورتس در مورد اختالفات خود با توماس توخل، ســرمربی آلمانی چلسی صحبت 
کرده و مدعی شد جدایی از اینتر خواسته او نبوده است.حاال نشریه گاتزتا دالاسپورت در گزارشی 
مدعی شد اگر این شرایط تا پایان فصل استمرار پیدا کند، احتمال جدایی روملو لوکاکو از چلسی 
و حتی انتقال او به تاتنهام وجود دارد. آنتونیو کونته، ســرمربی جدید اسپرز رابطه بسیار خوبی با 
این بازیکن داشــته و بهترین روزهای روملو لوکاکو نیز زیر نظر این سرمربی ایتالیایی و در اینتر 
رقم خورده است. همچنین احتمال جدایی هری کین از تاتنهام وجود دارد و در صورت رخ دادن 
این اتفاق، ممکن اســت روملو لوکاکو در پایان فصل راهی اردوی رقیب همشهری چلسی شود.

آنتونیو کونته بعد از برتری تیمش مقابل واتفورد ضمن ابراز عالقه به روملو لوکاکو مدعی شــد او 
بازیکن چلسی بوده و به همین دلیل حرف زدن در مورد این بازیکن درست نیست.  اما به هر حال 
تنها یک سال بعد از قطع همکاری و اتمام دوران درخشان در اینتر، ممکن است به زودی لوکاکو 

و کونته در تاتنهام با یکدیگر کار کنند.
 

»بوفون«دررویایبازگشتبهتیمملیایتالیاست
جان لوییجی بوفون، کاپیتان سابق تیم ملی ایتالیا مسیر این تیم برای رسیدن به جام جهانی را 
دشــوار می داند.تیم ملی ایتالیا که در دوره قبلی جام جهانی غایب بود، در مرحله پلی آف رقابت 
های جام جهانی 2۰22 ابتدا در مقابل مقدونیه شمالی صف آرایی کرده و در صورت کسب پیروزی 
با برنده بازی پرتغال و ترکیه مواجه خواهد شــد. جان لوییجی بوفون، کاپیتان ســابق الجوردی 
پوشــان که در ســن 44 ســالگی هنوز در پارما نمایش خوبی دارد، در مورد این قرعه و احتمال 
بازگشت به تیم ملی در ابن سن و سال صحبت کرده اســت. بوفون گفت: من در گذشته کاپیتان 
تیم ملی ایتالیا بوده ام و بنابراین می دانم اهمیت تیم بودن به چه معناســت. شما باید سرمربی 
توانمندی مانند روبرتو مانچینی را آرام و آزاد بگذارید تا او بدون احساس ناراحتی، خودش لیست 
مورد نظرش را برای رقابت های جام جهانی انتخاب کند. هیچ کس مجبور نیســت چیزی را در 
این رابطه به من هدیه بدهد و من اگر بتوانم خودم به اهدافی که در ذهن دارم خواهم رسید، زیرا 

اساس ورزش بر پایه شایسته ساالری است.

جدال سپاهان با تیم قعرنشین؛

طلسم ناکامی های طالیی پوشان شکسته می شود؟!

هفته ســیزدهم رقابت هــای لیگ برتر  سمیهمصور
فوتبال کشور جام خلیج فارس عصر امروز 
با برگزاری هشت دیدار آغاز می شــود که در یکی از این دیدار ها تیم 
سپاهان به مصاف تیم پدیده مشهد می رود. طالیی پوشان در شرایطی 
آماده برگزاری این دیدار می شوند که هفته گذشته مقابل پرسپولیس 
در اراک تن به شکست دادند تا ســومین باخت پیاپی این تیم در این 

دوره از رقابت ها رقم بخورد. 
شاگردان محرم نویدکیا این روزها شــرایط خوبی ندارند و چند هفته 

متوالی است که از کسب امتیاز باز مانده اند.
ســپاهان با حضور امیرقلعه نویــی دوباره پس از ســه فصل به جمع 
مدعیان قهرمانی بازگشت و با بازگشت محرم نویدکیا شاهد پیشرفتی 
گام به گام در اردوی طالیی پوشــان بودیم. آنها در هفته های ابتدایی 
لیگ بیستم مانند چند دیداری که در لیگ قهرمانان آسیا برگزار کردند، 
به ســختی گل می زدند، ولی به راحتی دروازه این تیم باز می شد و به 
همین دلیل بود که حتی تا هفته های پایانی نیم فصل اول هم کســی 
این تیم را مدعی به حســاب نمی آورد؛ با این حال روند رو به رشدی 
که از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا آغاز شده بود، از هفته چهاردهم 

جواب داد و اگر شــاگردان محرم نویدکیا در نیم فصل دوم مسابقات 
با پرسپولیسی تقویت شــده، ســرحال و آماده روبه رو نمی شدند یا 
خودشان مقابل فوالد خوزستان و پیکان چهار امتیاز حیاتی را از دست 
نمی دادند، حتی شــاید می توانســتند قهرمان دوره اخیر مسابقات 
باشــند، اما با 65 امتیاز به اولین تیم نایب قهرمانی تبدیل شــدند که 

توانسته چنین امتیازی را کسب کند.
قهرمان چند دوره از رقابت های لیگ برتر که این دوره از مسابقات را نیز 
در قامت یک مدعی آغاز کرده بود از شرایط آرمانی فاصله گرفته است.  
سپاهان در فصل جدید نه در خط دفاعی توانسته عملکرد خوبی داشته 
باشد و نه خط میانی و هجومی شــکل ایده آل خود را پیدا کرده؛ بدتر 
اینکه محرم نویدکیا و کادر فنی تیم نیز با ابهامات زیادی برای چینش 
ترکیب اصلی مواجه شده اند و تمام این ها در کنار مشکل سازماندهی 
تیم در بازگشت از حمله به دفاع برای تیمی که طی سه بازی اخیر 52 
بار به دروازه سه حریف خود شــوت زده و همواره روی دروازه حریف 
است، سبب شده تا تیمی را شاهد باشــیم که به صورت عجیبی پنج 
شکست ) با احتساب شکســت مقابل گل گهر( را در 12 مسابقه اخیر 
خود تجربه کرده است. شــاگردان محرم هم اکنون با کسب ۷ برد و 

یک تساوی و چهار شکست و با 22 امتیاز به دنبال تیم های استقالل 
و پرسپولیس در رده ســوم جدول قرار گرفته اند، جایگاهی که البته 
به لطف عدم نتیجه گیری ســایر تیم های مدعی نصیب سپاهانی ها 

شده است.
 سپاهان در این هفته به مصاف تیم  پدیده مشهد می رود، تیمی که در 
قعر جدول رده بندی جای گرفته اما هفته گذشته موفق شد تیم پیکان 

را در ورزشگاه خانگی متوقف کند. 
تیم پدیده چند هفته ای است که بازی های خوبی را از خود به نمایش 
گذاشــته و به دنبال رهایی از قعر جدول است و همین مسئله موجب 
می شود که کار سپاهان در مشهد سخت باشــد. طالیی پوشان برای 
پاره کــردن نوارناکامی هایشــان طی چند هفته گذشــته نیاز مبرمی 
به کســب تمام امتیازات این دیدار دارند و در آن ســو تیم پدیده هم 
نمی خواهد به راحتی امتیاز از دســت داده و به دنبــال برتری در این 
دیدار با توجه به اوضاع نابه ســامان تیم ســپاهان اســت. شاگردان 
نوید کیــا اگر در این بــازی هم امتیاز از دســت بدهند جایگاه شــان 
 در باالی جدول رده بندی را از دســت می دهند و از مســیر قهرمانی 

دور می شوند.

خبر روز

شکایتدروازهبانپرسپولیسیازتیم»قلعهنویی«!
علیرضا حقیقی، دروازه بان تیم نســاجی با مراجعه به کمیته تعیین وضعیت از باشــگاه گل گهر 
شــکایت کرد. علیرضا حقیقی که فصل گذشــته در تیم گل گهر بازی می کرد، به نظر می رسد به 
دلیل اختالف مالی با باشگاه گل گهر خواســتار بررسی وضعیت دریافتی های خود از این باشگاه 
شده است. حقیقی با گذشت ماه ها از پایان فصل گذشــته به دلیل عدم دریافت همه مطالبات 
خود دست به شکایت برده است. دروازه بان نساجی بعد از درخشش در ترکیب این تیم راهی گل 
گهر شد؛ اما در پایان فصل گذشته از این تیم جدا شــد و بار دیگر به نساجی برگشت و با این تیم 
قرارداد امضا کرد.دو تیم گل گهر و نساجی که در دور رفت لیگ برتر در سیرجان به نتیجه مساوی 
یک بر یک دست پیدا کردند، 2۸ همین ماه در مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی به مصاف 

هم خواهند رفت.
 

واکنشنفتآبادانبهپروندهشکایتاز»حسینساکی«
مدیر تیم فوتبال نفت آبادان توضیحاتی را درباره شکایت چند باشگاه لیگ برتری از حسین ساکی 
ارائه کرد.موضوع شکایت چند باشگاه لیگ برتری از حسین ساکی، بازیکن تیم نفت آبادان یکی از 
داغ ترین اتفاقات روز فوتبال ایران است. در این خصوص چند باشگاه مدعی شده اند که اطالعات 
شناسنامه ای ساکی درست نیست و او با مدارک شناسایی فرد دیگری در لیگ برتر حضور دارد.

در چنین شرایطی بهنام ســراج، مدیر تیم فوتبال نفت آبادان به این موضوع واکنش نشان داده 
است. سراج گفت: »من هم این موضوع را شنیده ام؛ اما در ریز این موضوع قرار ندارم و به همین 
دلیل نمی توانم اظهارنظر کنم. قانون وجود دارد و موضوع بررســی می شود.«وی صحبت هایش 
را اینطور ادامه داد: » ساکی سال های قبل هم در نفت بازی کرده و مشکلی وجود نداشته است. 
حسین ساکی یک روز دو روز نیســت که فوتبال بازی می کند و تا آن جایی که من یادم هست، 
حدود شش سال اســت که در صنعت نفت توپ می زند و مشکلی هم نداشــته؛ اما این که چه 
اتفاقی می افتد و چه شیطنتی می شود که این موضوع مطرح می شود، نمی دانم.«باید دید کمیته 
انضباطی فدراسیون فوتبال در نهایت چه واکنشی به این ماجرا نشان می دهد و حکم اعضای آن 

در خصوص این اتفاق جنجالی چه خواهد بود.

غوغایپستاینستاگرامی»طارمی«درپرتغال
مهدی طارمی با انتشار پستی در اینستاگرام از درخشش خود در سال 2۰21 صحبت کرد و نوشت: 
بماند به یادگار.این پست ستاره کشــورمان با واکنش رســانه های پرتغالی همراه شد و آنها نیز 
به تمجید از نمایش درخشــان طارمی در سال 2۰21 پرداختند.

طارمی در این ســال بــا 2۰ گل باالتر از هریس ســفروویچ 
)مهاجم بنفیکا( و پدرو گونسالوس )مهاجم اسپورتینگ( 

 بهترین گلزن ســال پرتغــال نام گرفت. او بــا 16 پاس گل 
در کنار رافا ســیلوا )هافبک بنفیکا( به بهترین پاسور سال 

پرتغال نیز بدل شد.
رسانه های maisfutebol و desporto نوشتند که 
طارمی در پایان ســال 2۰21 در فضای مجازی از 
درخشش خود در این سال صحبت و با عبارت 
»بماند به یادگار« از این ســال خداحافظی 
کرد.مهاجم کشورمان نوشت: تشکر می کنم 
از خانواده ام، همه دوستان و طرفدارانی 
که در این راه همراه من بودند که بتوانم 

این موفقیت را به دست بیاورم.

مستطیل سبز

26منهای3؛زنان
مسافرانهندکدامند؟

ســرمربی تیم ملی فوتبال زنان از 26 بازیکن 
برای حضــور در اردوی تیم ملــی فوتبال زنان 
به میزبانی جزیره کیش دعــوت کرد.با توجه 
به فاصلــه کوتاه تا آغاز جام ملت های آســیا و 
آماده ســازی مطلوب تیم ملــی، رقابت های 
لیگ برتــر فوتبال زنــان تعطیل شــد و این 
فرصــت ایده آلــی را در اختیــار کادرفنی قرار 
داد تــا در فاصلــه حــدود  1۸ روز تا شــروع 
جام ملت ها، مریــم ایراندوســت و کادرفنی 
بتواننــد برنامه ریــزی مناســبی را بــرای 
گذراندن آخریــن اردوی آماده ســازی انجام 
دهند.براســاس هماهنگی هایی کــه از ماه ها 
قبل انجام شــده بود، جزیره کیــش میزبان 
آخرین اردوی تیــم ملی فوتبال زنان اســت 
که از 14 تــا 2۳ دی مــاه برگزار خواهد شــد؛ 
 مریــم ایراندوســت از 26 بازیکن بــه اردوی

 ملی دعوت کرده تا از میان آن ها 2۳ نفر را برای 
اعزام به هند برگزیند.آن چه واضح است این که 
ایراندوست 4 دروازه بان را دعوت کرده و از میان 
آن ها یک نفر نامش از فهرست تیم ملی خارج 
می شود؛ عارفه سیدکاظمی، زهره کودایی، مریم 
یکتایی و مینا نافعی که بایــد دید از این میان 
اســامی کدام دروازه بان در همراهی تیم ملی 
فوتبال زنان در سفر به هند ناکام است.سمانه 
چهکندی، ســارا دیدار، فاطمه امینه برازجانی، 
بهناز طاهرخانی، ملیکا متولی، زهرا ســربالی، 
ملیکا محمدی، نگین زندی، افســانه چترنور، 
هاجر دباغی، فاطمه عادلی، مرضیه نیکخواه، 
ســارا ظهرابی نیا، ثنا صادقــی، الهام فرهمند، 
مرضیه فیضی، یاسمن فرمانی، زهره جاللی، 
غزاله بنی طالبی، زهرا معصومی، سارا قمی و 
محدثه زلفی 22 بازیکن دیگر دعوت شــده به 
اردوی تیم ملی زنان هستند.کشیدن خط قرمز 
روی 2 نفر از این نفرات دعوت شــده، چالش 
بزرگی برای مریم ایراندوســت و همکارانش 
خواهد بود که باید دید چه تصمیمی در نهایت 
خواهند گرفت و کدام بازیکنان از سفر به بمبئی 
و حضور در جــام ملت  ها محروم می شــوند. 
بالفاصله بعد از اتمــام اردوی تیم ملی فوتبال 
زنان، آن ها 24 دی ماه با هواپیمایی اختصاصی 

وارش عازم هند می شوند.

7 برد و یک  کنون با کسب  گردان محرم هم ا شا
تساوی و چهار شکست و با 22 امتیاز به دنبال تیم های 
استقالل و پرسپولیس در رده سوم جدول قرار گرفته 
اند، جایگاهی که البته به لطف عدم نتیجه گیری سایر 

تیم های مدعی نصیب سپاهانی ها شده است

فوتبال جهان

وز عکس ر

یادیازمیناوند
وانصاریاندر

کنسرترضاصادقی
رضا صادقی در کنسرت خود ضمن 
گرامیداشــت یاد درگذشــتگان 
روز های کرونایی، از جمله مهرداد 
میناونــد و علــی انصاریــان، از 
حاضران خواســت کادر درمان را 
به پاس زحمات بی دریغ شــان در 

دوران کرونا تشویق کنند.

ملی پوش ووشــوی ایــران از احتمــال حضور در 
ســطح اول مســابقات UFC اســتقبال می کند.

الهــه منصوریان، دارنــده مدال طال در مســابقات 
قهرمانی ووشوی جهان در ســال های 2۰1۳، 2۰1۷ 
و 2۰19 و دارنــده مدال نقــره در تورنمنــت تورنتو 
2۰۰9 و دارنــده مدال برنز بازی هــای آنکارا 2۰11 از 
 )UFC( عالقه اش برای شــرکت در مبــارزات آزاد
www.« ســخن گفت. وی در گفت وگو با ســایت

mmacrossfire.com« گفــت: اگر شــما من را 
انتخاب کنید که در ســازمان UFC باشــم، تنها زن 
ورزشکار مســلمان خواهم بود که می توانم نماینده 
جامعه بزرگ مســلمانان در این مبارزات باشــم. 
در حال حاضر هیچ زن مســلمانی در UFC حضور 
ندارد. من می توانم در این مسابقات حضور داشته 
باشــم، نماینده یک جامعه بزرگ تر )مسلمانان( 

باشــم و می توانم با حجابم بجنگم و می توانم همه 
مسلمانان را به این جایگاه بیاورم تا در UFC شرکت 
کنند. این می تواند درآمد بیشــتری برای UFC به 
ارمغان بیاورد و می تواند از این طریق گسترش یابد.

ملی پوش ووشوی ایران تصریح کرد: فکر می کنم 
این ایده ای اســت که شــامل و فراگیر خواهد بود. 
قول خواهم داد کــه می توانم در زمینــه در آوردن 
کمک های مالی بیشتر به UFC کمک کنم. به عنوان 
مثال، اگر ســازمان UFC بخواهــد از ما، لباس ها 
و حجاب هــای ما حمایــت مالی کنــد، می توانید 
از آن درآمد کســب کنید. بابت ایــن کار هم پولی 
نمی خواهم. تنها می خواهم در این مبارزات حضور 

داشته و می خواهم نماینده جهان اسالم باشم.
له در بخــش دیگــری از  منصوریــان ۳۰ ســا
صحبت هایش خاطرنشان کرد: من UFC را دنبال 

می کنم. سعی می کنم مبارزات این رشته را تماشا 
کنم. واقعا فکر می کنم این برای من مهم است، زیرا 
تمام دنیا UFC را تماشا می کنند و به عنوان یک زن 
مسلمان می توانم این کار را انجام دهم. این حرفه 
من است و می خواهم دنیا آن را ببیند. برای جهان 
اســالم و همچنین برای ایرانیان این اتفاق بسیار 
بزرگی خواهد بود.وی افــزود:  من االن در هنرهای 
رزمی ترکیبی )MMA( تمریــن می کنم که خیلی 
ســخت اســت. واقعا می خواهم مطمئن شوم که 
می توانم به آنجا )UFC( برسم، بنابراین برای این 

کار سخت تمرین می کنم.

 ملی پوش ووشوی ایران:

میتوانمباحجابمبجنگم
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 شهردار منطقه 10شهرداری اصفهان:

 ۸۸ درصد از درآمدهای سال جاری منطقه 10 
محقق شده است

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان در  بازدید شــهردار اصفهان از این منطقه  با بیان اینکه یک هزار 
و ۶۸0 هکتار از منطقه 10 در محدوده قانونی قــرار دارد، اظهار کرد: این منطقه دارای دو هزار و ۲00 
هکتار مساحت است که ۵۲0 هکتار آن، خارج از محدوده قانونی قرار گرفته است.داوود بحیرایی،  
جمعیت منطقه را ۲۲۵ هزار نفر عنوان و تصریح کرد: ساکنان این منطقه در 1۷ محله مصلی، شیخ 
طوسی، خواجه عمید، سروستان، جوهران، کوی نرگس، گرکان، مالصدرا، عسگریه، دشتستان، 
حصه جنوبی، پروین، هفتون، اطشاران، الله، فجر و عطار نیشابوری زندگی می کنند.مدیر منطقه 
10 شهرداری اصفهان با بیان اینکه ۸۷ درصد مردان و 1۳ درصد زنان منطقه شاغل  هستند، گفت: 
در این منطقه ۳۲ درصد افراد غیر اصفهانی و دو درصد مهاجر غیر ایرانی ســاکن اند.وی تصریح 
کرد: در محالتی مانند اطشــاران، حصه جنوبی، هفتون و شیخ طوســی میزان اتباع خارجی دو 

درصد بیشتر است. 
بحیرایی افزود: منطقه 10 دارای امکانات فرهنگی، خدماتی و اجتماعی مانند ۹0 مســجد، شش 
امامزاده، شش فرهنگسرا، ۹ کتابخانه، 1۹ کانون فرهنگی – مذهبی، 1۲ استخر، ۲۶ دست وسایل 
بازی در پارک ها، ۲۳ پارک کودک، 1۵ بوستان و چهار بوستان شهری است.وی با اشاره به اینکه 
منطقه 10 یک ششــم از فضای سبز شــهری و محلی را در اختیار دارد، اظهار کرد: از نظر جمعیتی 
هم جوهران کمترین جمعیت و شیخ طوسی بیشترین جمعیت را در خود جای داده است.مدیر 
منطقه 10 شهرداری اصفهان با بیان اینکه درآمد مصوب ســال جاری منطقه ۳1۴ میلیارد تومان 
است که هفتم دی ماه وصولی درآمد به ۲۷۶ میلیارد تومان یعنی معادل ۸۸ درصد از کل درآمد 
رسیده است، گفت: 1۹۵ میلیارد تومان هم بودجه عمرانی است که 1۳۴ میلیارد تومان معادل ۷۴ 
درصد آن تامین اعتبار شده است. همچنین در بخش بودجه جاری هم منطقه توانسته به تامین 
اعتبار ۸۴ درصدی دست پیدا کند.وی، میزان بدهی )دیون( منطقه را نیز 1۴0 میلیارد تومان عنوان 

کرد و افزود: این منطقه از نظر وصولی درآمد بعد از منطقه 1۲ در جایگاه دوم قرار دارد.
 

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان خبر داد:

نور تازه در بافت تاریخی شهر اصفهان
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: با ساماندهی و تعویض پروژکتورهای نورپردازی میدان 
امام  در سال گذشته، تحولی در سیستم نورپردازی ســطح منطقه رخ داد که نورپردازی درختان 
خیابان کمال اسماعیل و خیابان فردوسی جلوه ای ویژه  از این اتفاق است.حسین کارگر با اشاره 
به اعتبار ۹ میلیارد ریالی سیستم روشنایی منطقه در سال جاری، اظهار کرد: با نورپردازی درختان 
خیابان کمال اسماعیل طی سال گذشته و استقبال شــهروندان از وسعت این عملیات، احداث 
پروژکتورهای رنگی مخصوص درختان خیابان فردوسی با اســتفاده از ۳00 پروژکتور انجام شد 
که نمای زیبایی در شب به این خیابان داده اســت.وی افزود: پروژکتورهای خیابان مشتاق اول 
حدفاصل میدان بزرگمهــر تا میدان خواجو، به منظور ایمن ســازی و تعویض ۵0 پروژکتور انجام 
شده، همچنین احداث پایه های روشنایی بوستان میرهندی و روشنایی دیواره مدرسه چهارباغ 

عباسی نیز در دست اقدام است.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به حفر ۲۲ حلقه چاه ارت تصریح کرد: به منظور تخلیه 
جریان الکتریســیته مازاد و تهدید جان رهگذران در مقابل تابلوهای برق روشنایی ها و آبنماها، 
این چاه ها حفر و در برابر برق گرفتگی ایمن سازی می شود.وی ادامه داد: احداث آبنمای سه راه 
ملک، بهینه سازی آبنمای بوستان کمال و بهینه سازی آبنمای بوستان علوی با هزینه پنج میلیارد 
 ۲۳0 میلیون ریال از دیگر فعالیت های واحد نگهداری و تعمیرات خدمات شــهری منطقه ســه

 بوده است.

یک تجربه بدیع، در انتهای باغ گل ها؛

اقلیم استوایی را در قلب نصف جهان تجربه کنید

اگر روزگاری، بســاط کرونــا از پهنه جهــان جمع شــود و چمدان به 
دست های همیشــه در ســفر هم بخواهند، هوایی تازه کنند، باز هم، 
دیدن برخی مکان ها و موقعیت های گردشگری برای هر قشر و فردی 
میسر نیست.هرچند گردشگری و تفریح در زمره یکی از پرجاذبه ترین 
فعالیت  های امروز جهان به حساب می آید؛ اما بهره مندی از آن برای 
همه مردم امکان ندارد و شاید سال ها کار کردن و پس انداز هم نتواند 
پاســخگوی برآورده کردن آرزوی دیدن برخی نقاط گردشــگرپذیر 
جهان برای گروهی از مردم باشــد. از این رو در صنعت روبه گسترش 
گردشــگری، ظرفیت های تازه ای برای پاســخگویی بــه نیاز تفریح 

انسان ها اندیشیده شده است.
یکی از این راه ها، بومی سازی یا ســاخت مدل های مشابه در درون 
کشورهاست به طوری که بسیاری از کشورهای فعال در گردشگری، 
پا را از اقلیم حاکم بر کشور خود فراتر گذاشــته و توانسته اند با کمک 
گرفتن از دانش بشری، به برآورده کردن نیازهای تفریحی بشر دست 

پیدا کنند.

تنفس در بین درختان استوایی بدون سفر به کارائیب
فراهم کردن جزیره های استوایی در کشورهای خشک و گرم، ایجاد 
جزیره در کشورهای بدون ساحل، ساخت ســازه های یخی دائم در 
کشورهای کم بارش و ... از نمونه دستاوردهای حاصل از پیوند علم و 
صنعت گردشگری است. در کشور ما هم نمونه هایی هرچند کوچک و 
اندک در برخی شهرها شــکل گرفته و در دل شهری که به نصف جهان 
شهره است، بخشی از جهان استوایی، شــبیه سازی شده است.اگر 
شهروندی اصفهانی و بلکه هر ایرانی، حال و هوای قدم زدن در باغ های 
استوایی به سرش بزند، قطعا مشهورترین مقصد، جنگل ها و باغ های 

کارائیب است؛ جایی با فاصله دو قاره آن سوتر از ایران!

300 گیاه استوایی در اصفهان ریشه کرده است
شهر اصفهان اما اینک با گلخانه گیاهان گرمســیری که بنای ایجاد و 
توســعه آن، در باغ گل ها گذاشته شد، تجربه یک ســفر استوایی را با 
هزینه ای کمتر از یک سفر درون شهری برای اصفهانی ها فراهم کرده 

اســت تا اگر می خواهیم بدانیم لذت راه رفتن در کنــار گیاهانی که با 
خنکای اقیانوس اطلس هر روز، ســبزتر می شوند، چگونه است، می 
توانیم خود را به انتهای باغ گل های اصفهان برسانیم و با وارد شدن به 
زیر سقف ۲0 متری گلخانه گیاهان گرمسیری، بیش از ۳00 نوع گیاهی 
که مشــابه آن در باغ های اســتوایی بریتانیا، جزایر کارائیب و اقلیم 

گرمسیری جنوب ایران رشد می کنند، را ببینیم.

کلکسیون گونه های گیاهی باغ گل ها تکمیل می شود
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان می گوید: 
شهرداری اصفهان برای این تجربه استوایی گردشگران، ۷00 مترمربع 
از مساحت باغ گل ها را از سال قبل به ایجاد گلخانه گیاهان گرمسیری 
اختصاص داد و سقف این بنا با سيستم سازه هاي ژئودزيك، زیبایی 
دو چندانی به این قسمت بخشیده است.مجید عرفان منش،  ادامه 
می دهد: ســقف های گنبدی)ژئودزيك(، از لحاظ فيزيكی، بهترين 
مقاومــت را در مقابل نيروی خارجــی مثل بادهای شــديد يا امواج 
سهمگين آب دارد، همچنین از قابليت های منحصر به فرد اين سازه ها 
می توان به پوشش دهانه ای بزرگ با جلوه ای زيبا، وزن كم، سادگی 

توليد، سرعت نصب و... اشاره کرد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان هدف از 
احداث گلخانه گیاهان گرمسیری را تکمیل کلکسیون و افزایش تنوع 
گونه های گیاهی مجموعه تفریحی آموزشــی بــاغ گل ها و افزایش 
جاذبه گردشــگری عنوان کرد و اظهار می کند: در ایــن باغ، گونه های 
شــاخصی مانند میوه های گرمسیری شــامل آناناس، انبه، آواکادو، 
پاپایا، قهوه، کاکائو، گــواوا، موز و....، انواع درختــان و درختچه های 
زینتی گرمسیری شامل ابوتیلون، تاتوره درختی، تکوما، شیشه شور، 
فردوســی، مورینگا، انوع نخل مانند نخل کوکوس، نخل التانیا و...و 
انواع گیاهان علفی برگ زینتی و گلدار شامل ارکیده، آکمئا، بیلبرژیا، 
پدیالنتوس، اســترلیتزیا، کریپتانتوس و ... برای بازدید و آشــنایی 
گردشگران وجود دارد.وی افزود: در طراحی محوطه و اجرای پروژه، 
جلوه های ویژه ای مانند، آبنمای صخره ای با ســنگ های طبیعی به 
ارتفاع شش متر در نظر گرفته شده اســت.عرفان منش از هزینه ۴0 
میلیارد ریالی شهرداری برای ساخت این گلخانه سخن گفته و یادآور 
می شود: استفاده از علم روز و فناوری برای ایجاد این گلخانه مدنظر 
بوده به طوری که اجرای بستر خاک با استفاده از روش های علمی و 
نتایج آزمایش های آب و خاک و سیستم تهویه و کنترل دما و رطوبت 

به صورت هوشمند، مورد توجه قرار گرفته است.

مشاور مناسب سازی معاونت معماری و شهرسازی 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: برخورداری از حقوق 
فطــری و قانونــی توأم بــا حفظ کرامت انســانی، 
برقراری عدالت در جامعــه و ارائه خدمات مطلوب 
به تمام اقشــار جامعه به ویژه اقشار مسن، منزلت 
شهروندی جهت حمایت از بازنشستگان، سالمندان 
و افــراد دارای معلولیت و تالش بــرای رفع هرگونه 
تبعیض ناروا در برخورداری شهروندان از امکانات و 
تسهیالت عمومی، وظیفه تمامی دستگاه های دولتی 
اســت.علیرضا ابراهیمیان افزود: به منظور کاهش 
محدودیت های موجود در سطح شــهر و فضاهای 

عمومی، شهرداری اصفهان سال هاست که در قالب 
تشکیل ستاد مناسب سازی فضاهای شهری به این 

حوزه توجه و تمرکز ویژه داشته است.
مشاور مناسب سازی معاونت معماری و شهرسازی 
شهرداری اصفهان یادآور شــد: دبیرخانه این ستاد 
در معاونت شهرســازی و معماری مســتقر بوده و 
با هدف مناسب ســازی ســاختمان ها و فضاهای 
شهری و اجرایی کردن قوانین از طریق نیازسنجی، 
سیاســت گذاری، برنامه ریزی و اولویت بندی، ارائه 
پیشــنهادات تخصیص بودجه، نظــارت و کنترل بر 
اجــرای پروژه های مرتبــط و جمــع آوری بازخورد 
فعالیت ها تشکیل شده است.ابراهیمیان خاطرنشان 
کرد: پیرو نشست هم اندیشی فعاالن جامعه معلوالن 
با حضور شهردار اصفهان و رییس کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان در 

راســتای تحقق پذیری خواسته های مطرح شده از 
طرف جامعه معلوالن و اجرایی شدن قانون حمایت 
از حقوق معلوالن مصوب مجلس شورای اسالمی، 
تفاهم نامه ای در این خصــوص فی مابین معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری با اداره کل بهزیستی 
تنظیم شد.وی افزود: از اقدامات صورت گرفته در این 
راستا ابالغ مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازی و 
معماری برای افــراد دارای معلولیت به تمام مناطق 
است.مشــاور مناسب ســازی معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری اصفهان در رابطه با تبصره های 
یک و دو ماده پنج قانــون حمایت از حقوق معلوالن 
تصریح کرد: هماهنگی های الزم جهت صدور کارت 
تردد رایگان معلــوالن انجام و با توجه بــه تاکید و 
موافقت شهردار مقرر شد تامین اعتبار آن از ردیف در 

اختیار شهردار انجام شود.

مشاور مناسب سازی معاونت معماری و شهرسازی شهرداری مطرح کرد:

تهیه طرح حمایت از حقوق معلوالن در شهرداری اصفهان

آیین تکریم از زنان شهیده در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد
آیین گرامیداشت زنان شهیده اصفهانی به همت بانو سرای آفتاب شهرداری و به مناسبت دهه بصیرت و 
شهادت فاطمه زهرا)س( و سالگرد شهادت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.رییس مرکز 
تخصصی بانوان ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت:دختر و زن امروز الگو 
می خواهد و وظیفه ما متولیان فرهنگی این اســت که به معرفی این زنان شــهیده  بپردازیم.لیال لندی  
افزود:ما باید نقش زنان را  در اجتماع تشریح  کنیم و بهترین و کامل ترین زنان را به نسل جوان نشان و 

زندگی آنها را سر لوحه خود قرار دهیم.
رییس مرکز تخصصی بانوان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: نقش 
زنان در جبهه مقاومت بر کســی پوشیده نیست و الزم است روایت گری رشــادت زنان شجاع در عرصه 
دفاع مقدس نیز تشریح شود.در این آیین  جمعی از زنان فعال سازمان های مردم نهاد،دفتر امور بانوان 
استانداری اصفهان،فرماندهان پایگاه بسیج،امور بانوان دســتگاه های اجرایی و بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس، اســالمی مشارکت داشــتند.همچنین روایت گر نقش زنان در پایداری جبهه 
مقاومت و نیز نقش بانو حضرت زهرا)س( تشریح شد.در گلستان شهدای اصفهان بیش از  هشت هزار 

شهید آرمیده اند که ۵۹ تن از آنان زنان شهیده دوران دفاع مقدس و انقالب هستند.
 

به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی:

ویژه برنامه »یاوران یاور« برگزار شد
ویژه برنامه مجازی »یــاوران یاور« برای اعضای نوجــوان کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
استان های کرمان، اصفهان و فارس 11 دی 1۴00 و به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم 
سلیمانی برگزار شد.بنا بر  این خبر، در این ارتباط مجازی 10 پوستر از مجموعه پوسترهای »نوجوان مرد« 
به نمایش درآمد. مجموعه »نوجوان مرد« اقتباسی از کتاب »ازچیزی نمی ترسیدم« خاطرات خودنوشت 
دوران نوجوانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است.همچنین، قصه »نقل قاسم« با قصه گویی لیلی 
خسروی مربی مسئول فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شــماره دو بردسیر از دیگر 
برنامه های دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی بود.محمدجواد قندهاری و عباس براتی، اعضای 
ارشد مراکز فرهنگی هنری شهرهای کهریسنگ و علویجه اصفهان، به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا 
)س( و شهادت سردار دل ها نی نوازی کردند.این در حالی است که، فاطمه شیرانی عضو نوجوان مرکز 
فرهنگی هنری شماره 1۳ اصفهان هم قصه »برف، سرباز و آهو« را قصه گویی و اعضای نوجوان کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان هم سرود »تو می شوی سرباز« را اجرا کردند.شعرخوانی نورا 
سلیمی، عضو کانون پرورش فکری و صحبت های نرگس عرفانی نیا، مربی مسئول فرهنگی مرکز صدرا 
و پخش یک قصه ۹0 ثانیه ای مرتبط با محتوای ویژه برنامه یاوران یاور عرض ارادت اعضا و مربیان کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس به مقام واالی سردار شهید سلیمانی بود.حدود ۲00 عضو 

و مربی در سه استان کرمان، اصفهان و فارس ویژه برنامه »یاوران یاور« را همراهی کردند.
 

وحدت؛ پیام کنگره بین المللی تجلیل از پیرغالمان
مسئول هیئت منتظران شهرستان لنجان اصفهان گفت:  تفاهم نامه هیئت منتظران لنجان با هیئت های 
سوگواری ۲0 کشور و 1۴ اســتان در حاشــیه کنگره بین المللی تجلیل از پیرغالمان حسینی در مصالی 
زرین شــهر امضا شــد.مهدی محمدی اظهار کرد: پیام این کنگره اتحاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 
حتی اقتصادی است، زیرا امام حسین )ع( حد و مرز ندارد و جهانی است.در کنگره بین المللی تجلیل از 
پیرغالمان حسینی هیئت هایی از ترکیه، افغانستان، اندونزی، پاکستان، کلمبیا، لبنان نیجریه، تاجیکستان، 
سنگال، هندوستان، آذربایجان، آرژانتین، سودان، الجزایر، تونس، مغرب، بورکینافاسو، بنگالدش و آلمان 
حضور داشتند.از کشورمان هم هیئت هایی از 1۴ استان آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، تهران، 
چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، قزوین، قم، مازندران، یزد و فارس نیز به نیت 

1۴ معصوم علیهم السالم شرکت کردند.

با مسئولان

خبر روزخبر خوان

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر:

تکمیل پروژه های ناتمام 
 شهر اولویت بودجه

 1401 باشد
رییس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان در نطق 
میان دستور بیست و چهارمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان با گرامیداشت 
یاد سردار شهید ســلیمانی اظهار کرد: رهبر 
معظم انقالب در سخنان اخیر  خود صدق و 
اخالص را خالصه مکتب حاج قاسم دانستند 
و ما نیــز از ایــن مکتــب درس می گیریم، 
امیدواریم با صدق و اخالص در دوره حضور 
خود در شــورای اسالمی شــهر اصفهان به 

شهروندان خدمات خوبی ارائه کنیم.
حجت االســالم منوچهر مهروی پور با بیان 
اینکه رهبر معظم انقالب، ســردار سلیمانی 
را امتی ترین چهره کشــور دانسته اند، افزود: 
اقدامــات خوبی در راســتای گرامیداشــت 
این شهید واالمقام در شــهر شاهد هستیم 
و امیدواریم مردم از این رویدادها استقبال 
کنند.رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به بودجه 1۴01 شــهر گفت: در شرایط خاص 
اقتصادی که پیــش رو داریــم باید بودجه 
خوبی تدوین و لحاظ شود، البته با اقدامات 
دولت ســیزدهم امیدواریم شاهد تورم های 
مشابه سال های قبل نباشــیم.وی با تاکید 
بر اینکه باید دقت کنیم که بودجه فشــاری 
را به اقشار آســیب پذیر وارد نکند، ادامه داد: 
اولویت بودجــه 1۴01 باید تکمیل پروژه های 
ناتمام شهر باشد، یکی از این پروژه های حلقه 
حفاظتی چهارم اســت که ترافیک شدید در 
محورهای مختلف به خصوص در ســاعات 
عصر، لزوم تکمیل هرچه سریع تر این پروژه 
را نمایان می کند. مهروی پــور با بیان اینکه 
باید شهر ارزان اداره شود، گفت: هر چه بودجه 
عمرانی نســبت به بودجه جاری باالتر باشد 
بهتر است البته در کنار آن باید نگاه ویژه ای به 
کارکنان به خصوص کارگران شریف شهرداری 
داشته باشیم که البته در این راستا خبرهای 

خوبی در راه است.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اعالم کرد:

شناسایی و آزادسازی گلوگاه های محلی منطقه 9 اصفهان
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: با توجه به برنامه شــهردار اصفهان مبنی بر محله محوری شناسایی و آزادسازی گلوگاه های محلی در دستور کار قرار 
دارد.سید سلمان قاضی عسگر اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت زندگی در محالت شهر، شناسایی و آزادسازی گلوگاه های محالت منطقه در دستور کار قرار 
گرفته است.وی افزود: در این راستا تملک و توافق دو باب منزل مسکونی که گلوگاهی در محله کوهانستان بود با هزینه ای بالغ بر 10 میلیارد و ۹00 میلیون ریال 
و یک باب منزل مسکونی دیگر با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و ۶۲۵ میلیون ریال در محله جنیران آزادسازی و تخریب شده است.مدیر منطقه ۹ شهرداری 
اصفهان ادامه داد: همچنین تملک و آزادسازی امالک موجود در مسیر خیابان بهشت طبق اجرای ماده هشت ارزیابی امالک با هزینه ۳۸0 میلیارد ریال در 
دستور کار است.قاضی عسگر تصریح کرد: شناسایی امالک در مسیر کندروی خیابان آتشگاه از دیگر اقدامات و برنامه های آتی این منطقه به شمار می رود 

که هنوز بخشی از آن آزادسازی نشده و پرداخت غرامت به صورت امتیاز بر روی آن باقی مانده است.

مدرسه محله 
کاسه گران

مدرسه کاســه گران در آغاز 
حکومــت شــاه ســلطان 
حسین صفوی در راسته بازار 
و در نزدیکی مســجد جامع 
اصفهان ساخته شد و چون 
در محلــه کاســه گران واقع 
شده است به تدریج مدرسه 

کاسه گران نام گرفت.

وز عکس ر
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مومیایی آمن هوتپ اول که از ســال 1524 تا 1504 قبل از 
میالد در مصر فرمانروایی می کرد، 140 سال پیش در محوطه 
باستانی دیرالبحری در کرانه غربی رود نیل کشف شد، اما 
باستان شناسان برای آن که ماسک صورت و بانداژ های این 
مومیایی را حفظ کنند از باز کردن آن خودداری کردند. حاال 
محققان با استفاده از یک دستگاه سی تی اسکن به صورت 
دیجیتال این بانداژ ها را باز کــرده و از ناگفته ها درباره این 

فرعون و نحوه کفن و دفن وی پرده برداشتند.
اسکن های انجام شده نشان داد آمن هوتپ 16۹ سانتی متر 
قد داشــته و در زمان مرگ 35 ســاله بوده اســت. نتایج 
مطالعات محققان همچنین نشان داد این فرعون معروف 
در زمان مرگ از وضعیت جسمانی و سالمت خوبی برخوردار 
بوده و هیچ زخم و نشانی از بیماری در بدن او دیده نمی شود 
بنابراین احتمــاال بر اثر ابتــال به عفونت یــا ویروس جان 
خود را از دســت داده است.به مناسبت اســکن دیجیتال 
مومیایی آمن هوتــپ اول در ادامه نگاهــی می اندازیم به 
 معروف ترین مومیایی هایی که در سده های گذشته در مصر 

کشف شدند:
 توت عنخ آمون: هاوارد کارتر، باستان شناس و مصرشناس 
معروف انگلیسی، در سال 1۹22 مومیایی توت عنخ آمون را 

در دره پادشاهان مصر کشف کرد.مقبره این فرعون معروف 
با وجود دستبرد های متعدد همچنان پر بود از گنجینه های 
باســتانی از جمله جواهرات، زیارتگاه های طالکاری شده و 
یک ماسک مرگ طالیی.این کشف توجه جهان را به تاریخ 
مصر باســتان جلب کرد. پس از دهه ها گمانــه زنی درباره 
احتمال به قتل رســیدن این فرعون جوان، تجزیه و تحلیل 
کامپیوتری مومیایی وی نشان داد او در نتیجه جراحت هایی 
که در جریان شکار برداشته، جان خود را از دست داده است.

توت عنخ آمون در سن ۹ سالگی فرعون شد و حدود 10 سال 
بر مصر فرمانروایی کرد.

پسوت: حتشـــپسوت، یکی از برجسته ترین بانوان  ـِ  َحتش
تاریخ مصر است که در نزدیک به دو دهه حکمرانی، راه های 
تجاری جدید ســاخت و پروژه های عمرانی جاه طلبانه را به 
اجرا درآورد. این بانوی تاثیرگذار مصری در ششــمین دهه 
از زندگی خود چشم از جهان فروبســت.وی به عنوان بیوه 
فرعون تحوتموس دوم، پس از مرگ همســرش در ســال 
147۹ پیش از میالد براساس ســنت های آن دوران نائب 
السلطنه پســر ناتنیش تحوتموس سوم شد تا زمانی که به 
سن سلطنت برسد، اما پس از چند سال خود را فرعون مصر 
معرفی کرد.مقبره حتشپسوت در سال 1۹02 به دست کارتر 

کشف شــد، اما تابوت وی برخالف تابوت توت عنخ آمون، 
خالی بود. کارتر یک مقبره مجزا شامل دو تابوت کشف کرد 
که یکی از آن ها حاوی جسد ندیمه ملکه حتشپسوت بود و 
دیگری حاوی جسد زنی ناشناس. زاهی حواس، باستان 
شناس مصری و وزیر سابق باستان شناسی مصر و تیمش 
در سال 2006 بررسی کردند که آیا این زن ناشناس می تواند 
ملکه گمشده مصر باشد یا نه. در جریان این مطالعات یک 
دندان آسیا  که داخل جعبه ای مزین به نام حتشپسوت قرار 
داشــت در فک باالیی این مومیایی جا رفت و همین دلیل 
کافی بود که حواس پایان جســت وجو ها برای پیدا کردن 

مومیایی حتشپسوت را اعالم کند.
 تحوتموس سوم: تحوتموس سوم پسر تحوتموس دوم بود. 
وی به محض این که از زیر سایه نامادری خود، حتشپسوت، 
بیرون آمد برای خود اسم و رسمی به هم زد.وی تنها چند ماه 
پس از آن که به قدرت رسید، با 20 هزار سرباز به آرماگدون 
لشکرکشــی کرد. این فرعــون، مصر را از یــک امپراتوری 
که صرفا بر امور داخلی تمرکز داشــت به کشوری به دنبال 
قدرت و کشورگشــایی تبدیل کرد و با این کار به عنوان یک 
استراتژیست نظامی زیرک معروف شد. تاریخ دانان از او به 

عنوان ناپلئون مصر یاد می کنند.

آشپزی

چلو ماهیچه زعفرانی
مواد الزم: ماهیچه 3 عدد، پیاز متوسط 2 عدد، حبه سیر 

3 عدد، هویج متوسط 2 عدد، روغن مایع به میزان الزم، رب گوجه 
فرنگی 2 قاشق غذا خوری، عصاره گوشت الیت میزان الزم، زعفران یک 
قاشق سوپ خوری، نمک، زردچوبه، فلفل قرمز و دارچین به میزان الزم

طرز تهیه :پیاز ها را حلقه ای خرد کنید و در قابلمه با کمی روغن تفت دهید. بعد از سرخ 
شدن پیازها، ماهیچه ها را به قابلمه اضافه کنید و تفت دهید و بگذارید خامی ماهیچه از 

بین برود. پس از چند دقیقه ادویه های فلفل قرمز و دارچین و سیر های خرد شده را به ظرف 
اضافه و مواد را مخلوط کنید. اجازه دهید که ماهیچه ها حدود نیم ساعت به همراه مواد دیگر در 
قابلمه سرخ شود. البته در این مدت زمانی حتما حواس تان باشد که ماهیچه ها ته نگیرد و اگر 

ماهیچه ها زودتر از این تایم سرخ شد، مرحله بعدی را انجام دهید. در یک قابلمه دیگر رب 
گوجه فرنگی و کمی روغن مایع ریخته و تفت دهید. سپس عصاره الیت، زعفران، فلفل 

و دارچین را افزوده و با یک استکان آب جوش مواد را مخلوط کنید. بعد از آماده 
شدن و جوش زدن سس ماهیچه، آن را به ماهیچه های سرخ شده اضافه کنید 

و درون قابلمه ماهیچه بریزید. هویج ها را حلقه حلقه خرد کرده و به 
مواد اضافه کنید. کمی نمک و زردچوبه به قابلمه اضافه کنید و 

بگذارید با حرارت مالیم ماهیچه ها کامال بپزد.

مهم ترین مومیایی های مصر باستان را بشناسید

گریم دیدنی محمد نادری در »تازه وارد« آغاز اکران آنالین فیلم کوتاه »دیدار«
سریال »تازه وارد« که تازه ترین همکاری مشترک خانه تولیدات جوان و 
باشگاه فیلم سوره بعد از فیلم تلویزیونی »وانتافه« است، مضمونی 
خانوادگی دارد و هم اکنون نیز بخش هایی از آن در شهر مشهد جلوی 
دوربین رفته  است.محمد نادری در این سریال با گریمی متفاوت 
ظاهر شده است.تاکنون  بازیگرانی چون الهام طهموری، مهدیه نساج، 
سهی بانو ذوالقدر، شیوا خسرومهر، جوانه دلشاد و... جلوی دوربین 
سریال »تازه وارد« رفته اند.

اکران آنالین فیلم کوتاه »دیدار« با نویسندگی و کارگردانی علی محرابی 
و تهیه کنندگی مجید رجبی معمار از روز شنبه در پلتفرم تیوال آغاز 
شد.فیلم کوتاه »دیدار« تولید سال 2018 است که با نام انگلیسی 
لمللی حضور یافته  »THE VISIT« در چندین جشنواره بین ا
است.»دیدار« زندگی یک جوان نابینا به نام آرش را نشان می دهد که 
دارای شخصیتی تحصیل کرده و آرام است که در ارتباط با افراد مختلف 
دچار مشکالتی می شود. 

در آستانه فرا رسیدن دومین سالگرد شهادت ســردار دل ها شهید حاج 
قاسم سلیمانی، کاروان خدمت آبفای اســتان اصفهان به شهرستان تازه 
تاسیس کوهپایه ســفر کرد. در این ســفر که روز جمعه 10 دی ماه جاری 
صورت گرفــت مدیرعامل، معاونــان و تنی چند از مدیران شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان از شــهرک المهدی ســجزی، روستاهای کی و 
دستجرد، شهرک صنعتی و پکیج تصفیه فاضالب محله نوبنیاد و مسکن 
مهر شهر تودشــک بازدید کرده و از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت 
ساکنان این مناطق قرار گرفتند. در جریان این سفر که امیرحسین بانکی 
پور از نماینــدگان مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی و علیرضا 
حسینی فرماندار کوهپایه نیز حضور داشتند، اعضای کاروان خدمت آبفای 
استان اصفهان در مســجد حضرت امیرالمومنین)ع( روستای »کی« از 
توابع شهر تودشک حضور یافته و با مردم این روستا و روستاهای همجوار 

دیدار و گفت وگو کردند.
 مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان در این نشســت صمیمانه با بیان این 
که خدمت رســانی تعطیل بردار نیست، هدف از این ســفر در بعد از ظهر 
روز جمعه و در آســتانه سالگرد شهادت سردار رشــید اسالم شهید حاج 
قاسم ســلیمانی را حل مشــکل دیرینه مردم محروم این منطقه عنوان 
کرد و گفت: مکتب شهید ســلیمانی یعنی مســئوالن باید فارغ از جناح 
بندی های سیاسی، تمام وقت خود را صرف خدمت رسانی به محرومان 
کنند. هاشــم امینی افزود: سردار ســلیمانی و همرزمان شهیدش، جان 
خود را فدای تامین امنیت این مرز و بوم کردنــد و ما نیز باید این فرصت 
را غنیمت شــمرده و در جهت آبادانی کشــور تالش کنیم. وی در ادامه به 
سرعت گرفتن خدمت رسانی به روستاها پس از یکپارچه سازی شرکت 
های آب و فاضالب شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: طرح بازسازی و 
توسعه 300 کیلومتر شبکه آب روستایی در مدت 100 روز از جمله طرح های 
آبفای استان اصفهان بود که در قالب طرح 100-300 به اجرا درآمد و سهم 
شهرستان کوهپایه از این طرح، اصالح و توسعه 30 کیلومتر شبکه آبرسانی 

روستایی بود.
امینی افزود: با هدف آبرســانی به 6 روســتای دیگر این شهرستان، کار 

نقشــه برداری روســتاهای کی، مزرعه نو عرب ها، عشــق آبــاد، نورا...، 
دستگرد و مزرعه سرخی تا یک ماه آینده پایان یافته و بالفاصله عملیات 
اجرای خطوط انتقال و شبکه آبرسانی به روستاهای یاد شده با مشارکت 
فرمانداری و خیرین آبرســان آغاز می شــود که امیدواریم در خرداد ماه 

آینده به بهره برداری برسد. 
مدیرعامل آبفای استان اصفهان همچنین در نشست پایانی سفر کاروان 
خدمت که در فرمانداری کوهپایه برگزار شــد، به احــداث 10 تصفیه خانه 
جدید فاضــالب و اجرای 11 هزار کیلومتر شــبکه آب و فاضالب توســط 
این شرکت طی یک دهه اخیر اشــاره کرد و گفت: در 10 سال گذشته فقط 
500 میلیارد تومــان اعتبارات دولتی به آبفای اســتان اصفهان تخصیص 
یافت درحالی که بخش خصوصی بیش از 5 هزار میلیارد تومان در ایجاد 
زیرساخت های آب و فاضالب استان سرمایه گذاری کرده است. در ادامه 
امیرحســین بانکی پور از نماینــدگان مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: مسئوالن باید با تالش مخلصانه درصدد رفع مشکالت مردم 

برآیند و از هیچ تالشی دریغ نکنند.
وی افزود: خدمات رســانی آبفا به مردم در دهه اخیر ســتودنی است و 
انتظار می رود که این رویه همچنان ادامه یابد تا دسترســی مردم به این 
خدمات آسان و ســریع تر انجام گیرد.فرماندار کوهپایه نیز برای اجرای 
طرح های آب و فاضالب در شــهرها و روســتاهای شهرستان کوهپایه از 
مســئوالن آبفا قدردانی کرد و خواستار توســعه و اصالح زیرساخت های 
 آب و فاضــالب در شــهرها و روســتاهایی کــه فاقد این نــوع خدمات 

هستند، شد.
گفتنی است؛ ســید رضا مرتضوی اســتاندار اصفهان نیز در تماس تلفنی 
با مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان، از ســفر کاروان خدمــت به مناطق 
محروم شرق استان تشــکر و به صورت تلفنی با مردم روستاهای »کی« 
و »دستگرد« گفت وگو کرد. اضافه می شــود طی سه هفته اخیر، کاروان 
خدمت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به شهرستان های جرقویه 
و هرند نیز ســفر کرده که حاصل آن گذرندان نزدیــک به 30 مصوبه برای 

خدمت رسانی سریع تر به مردم این شهرستان ها بوده است.

در آستانه سالگرد شهادت سردار دل ها انجام شد؛

سفر کاروان خدمت آبفای استان اصفهان به شهرستان کوهپایه

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

آگهی مزایده )مرحله اول(
شهرداری قمصر

شهرداری قمصر به استناد مصوبه  شورای محترم اسالمــی شهرقمصربه شرح جدول ذیل در نظــر دارد 2 قطعه زمین تحت پالک ثبتی 
قید شده در جدول زیررا از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.

مجتبی ولی پناه- شهردار قمصر    م الف:1253964

مشخصات ملک :

سایر شرایط :
1- پیشنهاد دهندگان بایستی رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

2- پیشنهاد دهندگان بایستی معادل 5% قیمت پايه به مبلغ قید شده در جدول فوق را به عنوان سپرده به حساب 3100005117003 

شهرداری قمصر نزد بانک ملی ایران شعبه قمصر واریز و یا ضمانت نامه بانکی به ميزان فوق ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

3- پیشنهاد دهندگان می توانند جهت بازدید از محل مورد مزايده و کسب اطالعات الزم و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی 

نوبت دوم لغایت 1400/10/30در اوقات اداری به شهرداری قمصر مراجعه نموده و اسناد مزايده را دريافت نمايند .

4- پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهاد خود را با ذکر دقیق نوع و مشخصات مورد مزایده در پاکت الک ومهر شده و حداکثر تا پایان 

وقت اداری روز شنبه مورخه 1400/11/2  به دبیرخانه محرمانه شهرداری تسلیم و رسید اخذ نمایند.

5- به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

7- پیشنهادات رسیده در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخه 1400/11/3 در محل ساختمان اداری شهرداری باز و قرائت خواهد شد 

و حضور پیشنهاد دهنده در کمیسیون آزاد می باشد.

8- کمیسیون می تواند درصورت لزوم یک هفته پیشنهادات را بررسی و نتیجه آنرا اعالم نماید.

۹- سپرده نفرات اول و دوم  و ســوم مزایده تا انعقاد قرارداد  با برنده مزایده نزد شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه برنده مزایده 

ظرف مدت هفت روز از انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ پیشنهادی خودداری نماید ســپرده وی به نفع شهرداری ضبط و از نفر بعدی 

دعوت بعمل خواهد آمد بديهی است چنانچه نفرات دوم و سوم نیزظرف مدت مقرر پس از ابالغ شهرداری  حاضر به عقد قرارداد و یا 

پرداخت مبلغ پیشنهادی نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

10- سایر اطالعات و جزییات مربوطه به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

11- پیشنهاد دهندگان می بایستی رسید یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پاکت الف ، رزومه و سوابق شرکت کننده را در پاکت 

ب، و پیشنهاد خود را در پاکت ج قراردهند.

12- برنده مزایده مکلف است حداکثر طی مدت شش ماه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام نماید .

شماره آدرسشماره پالک ردیف
قطعه

مصوبه شورای 
اسالمی شهر

 مساحت
 ) متر مربع (

قیمت پایه 
)ریال(

قیمت کل 
)ریال(

مبلغ  5% سپرده 
)ریال(

1
پالک3430فرعی 

از4۹اصلی
کمربندی 

جزاوند
15

بند2صورتجلسه 
شماره2۹مورخ1400/۹/17

222/7550/000/00011/137/500/000556/875/000

2
پالک3426فرعی 

از4۹اصلی
کمربندی 

جزاوند
11

بند2صورتجلسه 
شماره2۹مورخ1400/۹/17

204/7050/000/00010/235/000/000511/750/000

نوبت اول
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