
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

چهارشنبه 13 بهمن 1400 
30 جمادی الثانی   1443

02  فوریه  2022
 شماره 3461    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

کمک ۲۱ میلیاردی خیران اصفهانی در سال جاری؛

نصف جهان در صدر آزادی زندانیان 

رییس پلیس فتای استان:

 رشد جرائم سایبری در 
اصفهان سه برابر متوسط 

کشوری است

در پی قطعی آب در شهرکرد؛ 

تضمینی برای پایداری 
جریان آب وجود ندارد

رتبه کمترین دور ریز نان 
در اختیار اصفهانی ها

افزایش خروجی 
سد زاینده  رود

واگذاری ۵00 واحد مسکونی به مددجویان 
کمیته امداد در دهه فجر
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 سقوط کارگری از ارتفاع 6 متری ساختمانی
 در اصفهان

 بهار طرح های عمرانی شهرداری اصفهان
 در دهه فجر

جزییات عیدی و پاداش کارگران ساعتی و پاره وقت؛

3

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
مطرح کرد:

لزوم تسریع در اجرای 
طرح »نورد گرم 2«

آگهی مزایده  عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

چاپ اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد بهره برداری از پارکینگ چشمه توتی )پارکینگ باران( 
از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره یکساله به شخص حقوقی یا حقیقی واگذار نماید .

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1400/11/23
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1400/11/24

  WWW.abfaesfahan.ir محل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رساني مناقصات

شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 221  (

8

کارگران چشم انتظارند

  شهردار اصفهان در آیین ورود دستگاه 
TBM مترو به ایستگاه شهید خرازی:

تکمیل خط 2 مترو در صدر  
 برنامه های مدیریت 

شهری است
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

سه شنبه 5 بهمن  1400 
22 جمادی الثانی   1443

25  ژانویه  2022
 شماره 3454   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبرداد :

رشد 63 درصدی صادرات گمرکات

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

بودجه پارک های علم و 
فناوری کشور به افزایش 

50 درصدی نیاز دارد

 مسئول سالمتکده طب سنتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

 موافق حذف سوبسید 
نان هستم

پایان بهمن؛ آخرین 
مهلت استفاده از 

معافیت مالیاتی 3۶ 
میلیون تومانی 

معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان:

کودکان و 
مبتالیان به آسم 

تردد نکنند

 آبشار پتاس اصفهان 
با طبیعت اعجاب انگیز

تقدیر مشاور وزیر ارشاد از بانوی نگارگر اصفهانی
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بارش ها، ذخیره سد زاینده رود 
را افزایش نداده است

 نشان ملی مرغوبیت برای
 ۷4 اثر هنرمندان اصفهانی

نبضی که کند می زند
توسعه گردشگری سالمت، اسیر نبود تعرفه مشخص و دالل بازی ؛

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول( 

آگهی مزایده

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر 

کورش صابری - شهردار

م الف: 1262519

م الف: 1262550

 شهرداری شاهین شهر به اســتناد مجوز شماره 2191/ش مورخ 1399/10/19 شورای اســامی شاهین شهر در نظر دارد 
بهره برداری از واحد خدماتی شماره 4 نگارستان واقع در میدان فاطمیه ساختمان نگارستان طبقه همکف ورودی شمالی 

را از طریق مزایده عمومی و بصورت اجاره، به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.  

متقاضیان جهت کسب اطاعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری به واحد حسابداری شهرداری 

مراجعه و پیشــنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/11/17 به دبیرخانه حراست تحویل 

نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

شهرداری زیباشهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه 6/235/ش مورخ 1400/10/27 شورای محترم اسامی شهر نسبت به 
فروش چهار قطعه پاک با کاربری مسکونی واقع در زیباشــهر محله خولنجان خیابان فاطمیه از طریق مزایده عمومی 
اقدام نماید.متقاضیان می توانند جهت تهیه اسناد مزایده تا روز سه شنبه مورخ 1400/11/12 به شهرداری زیباشهر واقع 
در بلوار امام خمینی)ره( میدان امام حسین)ع( خیابان امامزادگان مراجعه نمایند و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 

مورخ 1400/11/13 پیشنهاد خود را تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری )واحد حراست( نمایند.

نوبت دوم

چاپ دوم

هشدار توجه

در برابر اومیکرون چه باید کرد؟

 سریعتر دوز سوم 
واکسن خود را بزنیم

زدن ماسک به صورت مستمر 
در جای شلوغ دو ماسک

تجمع و تردد حداقلی- شستن 
دست حداکثری 

آگهی مزایده عمومی مرحله اول

سبحان نظری- شهردار مجلسی  م الف: 1266030

شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 99/767 مورخ 1399/12/20 و 
مجوز شماره 348 مورخ 1400/07/07 شورای محترم اسامی شهر مجلسی دو قطعه 

زمین تجاری واقع در بلوار ارم 4 شهر مجلسی با مشخصات ذیل:
1- پاک شماره 1 به مســاحت 141/94 متر مربع با قیمت پایه کارشناسی از قرار هر 
متر مربع 161/000/000 ریال )یکصد و شــصت و یک میلیون ریال( جمعا به مبلغ پایه 
22/852/340/000 ریال ) بیست و دو میلیارد و هشتصد و پنجاه و دو میلیون و سیصد 

و چهل هزار ریال( 
2- پاک شماره 2 به مســاحت 141/93 متر مربع با قیمت پایه کارشناسی از قرار هر 
متر مربع 147/000/000 ریال )یکصد و چهــل و هفت میلیون ریال( جمعا به مبلغ پایه 
20/863/710/000 ریال )بیســت میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون و هفتصد 

و ده هزار ریال( 
از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مزایده:
1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامات دولتی را رعایت نمایند.

2- پیشنهاد دهندگان می بایست نسبت به واریز 5% کل مبلغ کارشناسی تحت عنوان 
سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 110309651009 شهرداری نزد بانک ملی ایران 

شعبه مجلسی اقدام و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.
3- متقاضیان می توانند از روز 1400/11/05  )زمان انتشــار اولین آگهی( تا آخر وقت 
اداری روز مورخ 1400/11/21 به امور قراردادهای شــهرداری مراجعه و اسناد و مدارک 

مزایده را دریافت نمایند.
4- متقاضیان می توانند حداکثر تا آخر وقت اداری مورخ 1400/11/21 پیشنهادات خود 
را در پاکت های الک و مهر شده تحویل دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری مجلسی 

نموده و رسید دریافت نمایند. 
 جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه ســایت شــهرداری مجلســی به نشــانی
 www.Majlesicity.ir مراجعــه و یــا با شــماره تلفــن 52472852-031 )امور 

قراردادهای شهرداری( تماس حاصل نمایند.
نشانی: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسی- میدان امام )ره(- شهرداری 

مجلسی

نوبت اول
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سرمربی سابق میالن 
در راه اصفهان

   اصفهان با آثار تاریخی و طبیعی فراوان یکی از قطب های گردشــگری ایران به شمار می آید.پیشرفت های این 
استان در حوزه پزشکی و درمانی هم سبب شده هر ساله پذیرای بیمارانی از مناطق مختلف کشور و کشور های همسایه 
باشد که قصد دارند سیر درمان خود را در مراکز درمانی این استان سپری کنند.به این ترتیب اصفهان در تالش بوده 
تا خود را به عنوان قطب گردشگری سالمت معرفی و از این ظرفیت در مسیر اشتغال زایی و درآمدزایی استفاده کند.

مدرییت روابط عمومی و اطالع رسانی
 دااگشنه علوم زپشکی شهرکرد

نوبت دوم
*آگهی نوبت دوم مزایده *   

م الف:1271569 حسین دهقان  - شهردار میمه

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 11-1400 مورخ 1400/2/۵ شورای اسالمی شهردر نظر 
 18   FVR/34 4*2 دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش دستگاه خودرو  ایسوزو

تن کمپرس صفر کیلومتر  شهرداری میمه اقدام  نما يد  . 
لذا متقاضيان ميتوانند  از    تاریخ  درج آگهی در روز نامه  حداكثر  تا   تاریخ  1400/11/2۵   به  شهرداری میمه 
واقع در میمه ،  بلوارانقالب اسالمی  مراجعه و نسبت   به  دريافت  فرم مربوط   به  شركت در مزایده  اقدام 
 و   یا جهت کسب اطالعات   با شماره تلفن 4۵422434 –  031 این شهرداری تماس حاصل و  یا به سایت

  WWW.meymeh.ir مراجعه نمایند. 

ضمنًا شهرداری دررد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختاراست و هزینه چاپ آگهی 
بعهده برنده مزایده میباشد. 

نوبت  اول

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مزایدهشماره مزایده

400 -4 – 234/ 3
مزایده بهره برداری موقت از پارکینگ  
چشمه توتی )باران( به صورت اجاره  

180.000.000جاری
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لوفیگارو:

 »پوتین« استاد معماهای گیج کننده است
یک روزنامه فرانسوی در گزارشی با اشــاره به روند تحوالت میان روسیه و اوکراین نوشت که رییس 
جمهور روسیه استاد معماهای گیج کننده است. این نشریه در گزارش خود به قلم »فیلیپ ژلی« نوشت 
که کسی نمی داند چه چیزی در سر رییس جمهور روسیه می گذرد اما بسیاری از مردم از جمله »جو 
بایدن« رییس جمهور آمریکا در تالش برای درک بلندپروازی و برآورد راهبرد آن و ارزیابی گام های 
بعدی اش هستند. لوفیگارو در ادامه گزارش خود نوشــت: »آیا رییس کاخ کرملین این اقدامات را 
برای دیدن واکنش غربی ها، تردیدها و شکاف هایشان انجام می هد یا آنکه وی قرار است مستقیم 
با حمله به اوکراین، آنها را به چالش بکشاند.« در این گزارش آمده است: »آیا پوتین به دنبال الحاق 
سرزمین های روس زبان به روسیه بوده یا آنکه به دنبال آن است که نظامی دست نشانده در اوکراین 
بر سر کار بیاورد«. لوفیگارو نوشت: »تحلیلی که پوتین درباره هزینه ها و منافع اقدام نظامی با هدف از 
بین بردن توازن راهبردی اروپا که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمد، در مورد چه چیزی 

است؟«

آمریکا، خانواده های کارکنانش در بالروس را فراخواند
همزمان با تشدید تنش ها نسبت به حمله احتمالی روسیه به اوکراین، آمریکا به خانواده های کارکنان 
دولت خود در بالروس گفت که این کشور را ترک کنند. به نقل از خبرگزاری فرانسه، این دستور ساعاتی 
پس از آن صادر شد که مسکو و واشنگتن در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر مسئله اوکراین 
با یکدیگر درگیر شده و واشنگتن تهدید کرد که در صورت حمله روسیه به اوکراین، تحریم هایی علیه 
الیگارش های ثروتمند مســکو وضع خواهد کرد. آمریکا همچنین روســیه را به برنامه ریزی برای 
افزایش تعداد نیروهایــش در بالروس به ۳۰ هزار تن در هفته های پیــش رو متهم کرد. وزارت امور 
خارجه آمریکا اعالم کرد که این وزارتخانه »دســتور خروج اعضای خانواده کارکنان دولت آمریکا« از 

بالروس را صادر کرد.

حمله موشکی ارتش یمن به اتاق عملیات امارات
سخنگوی نیروهای مسلح یمن، از حمله موشکی به اتاق عملیات امارات و مزدوران این کشور در جنوب 
یمن خبر داد. سرتیپ »یحیی سریع« اعالم کرد: »به لطف خداوند، یگان موشکی شامگاه دوشنبه 
توانست اتاق عملیات میدانی دشمن -امارات- و مزدوران آن در شهرستان عسیالن واقع در استان 
شبوه را با یک موشک بالستیک هدف قرار دهد که موشک دقیقا با هدف برخورد داشت و در پی آن، 
شمار زیادی از جمله عده ای اماراتی کشته و مجروح شدند«. یحیی سریع در ادامه اضافه کرد که نبردها 
در استان شبوه از این اتاق عملیات مدیریت می شده است. ارتش یمن طی هفته های گذشته از سه 
حمله موشکی و پهپادی به عمق خاک امارات خبر داده است. البخیتی هشدار داده بود: »ما از اینجا به 
امارات توصیه می کنیم که به اقدامات تنش زای خود ادامه ندهد چراکه اگر این تنش ادامه پیدا کند، 

یمن مجبور به حمله به عمق خاک این کشور خواهد شد. ما در وضعیت جنگی قرار داریم«.

مالی، سفیر فرانسه را اخراج کرد
مالی ،سفیر فرانســه را به دلیل اظهارات »خصمانه و ظالمانه« این کشــور علیه دولت انتقالی مالی 
اخراج کرد. به گزارش شــبکه خبری فرانس ۲۴، مالی  به سفیر فرانسه ۷۲ ساعت فرصت داد که به 
علت اظهارات خصمانه و ظالمانه درباره دولت انتقالی، این کشور را ترک کند. در بیانیه دولت مالی که 
توسط تلویزیون دولتی قرائت شد آمده است: جوئل مایر، سفیر فرانسه در باماکو به وزارت امورخارجه 
مالی احضار و به وی اعالم شد که ظرف ۷۲ ساعت باید خاک این کشور را ترک کند. این اقدام به علت 

درگیری های لفظی میان مالی و فرانسه پس از وقوع کودتا در این کشور آفریقایی صورت گرفت.

جروزالم پست:خاورمیانه بدون آمریکا چگونه خواهد بود؟ 

جوالن چین
ســالم الکتبی در جروزالم پست نوشــت: کاهش عالقه استراتژیک 
ایاالت متحده به خاورمیانــه، موضوع اصلی محافــل تحقیقاتی در 
سراسر جهان است. بحث اغلب نه بر احتمال چنین کاهشی، بلکه بر 
محدودیت ها و پیامدهای آن برای متحدان ایاالت متحده در منطقه 

متمرکز است.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: شواهد مبنی بر 
کاهش عالقه آمریکا به خاورمیانه جدید نیست. قدمت آن به سال ها 
پیش باز می گردد، زمانی که چین فضای بیشتری را در استراتژی های 
دولت های متوالی ایاالت متحده اشغال کرد. باید به یاد داشته باشیم 
که باراک اوباما، رییس جمهور ســابق، در دوره دوم ریاست جمهوری 

اش، راهبرد محور آسیایی خود را تدوین کرد.
یکی از قابل توجه ترین نتایج این سیاست، توافق هسته ای با ایران در 
سال ۲۰15 بود که بر اساس ایده کاهش تنش با ایران و ایجاد فضایی 
که نقش حمایت گرایانه آمریکا را در خاورمیانه کاهش دهد، بود. این 
سیاست در زمان رییس جمهور ســابق ترامپ ادامه یافت و در زمان 

رییس جمهور جو بایدن نیز ادامه دارد.
استراتژی ایاالت متحده در ابتدا بر مهار چین از طریق افزایش همکاری 
و مشارکت بین واشنگتن و متحدانش در شرق آسیا، به ویژه کشورهای 
آسه آن متمرکز بود؛ اما چین به رشد اقتصادی، تجاری و نظامی خود 
ادامه داده است. با بحران ناشی از اپیدمی کووید-19 و خروج سریع 
ایاالت متحده از افغانستان، بحث در مورد رشد استراتژیک قوی چین 

افزایش یافته است.
ایاالت متحده همچنان بــه ابزارهای قدیمی ماننــد تحریم ها علیه 
شــرکت های چینی برای توقف پیشروی آن ها به ســوی سلطه در 
اقتصاد جهانی تکیه کرده و منحصرا بر مشــارکت دفاعی با کشورهای 
آسیایی متمرکز شده است. ثابت شده که فروش تسلیحات برای حفظ 
همکاری شدید بین ایاالت متحده و شرکای استراتژیک آن، نه تنها در 

آسیا، بلکه در تمام مناطق جهان، کافی نیست.
از ســوی دیگر، چین یک سیاست توســعه اقتصادی جامع را دنبال 
کرده است. به ویژه طرح یک کمربند و یک جاده پکن را قادر ساخته 
تا شبکه ای قوی از اتحادهای استراتژیک مبتنی بر اقتصاد، تجارت و 
منافع مشــترک ایجاد کند. وضوح این تصور که منافع ایاالت متحده 
در حال تغییر اســت، اعتماد متحدان را به رابطه امنیتی-مشارکتی با 
آمریکا از بین برده است. شواهد روشــن کاهش نفوذ و اعتبار ایاالت 
متحده را بــه دلیل ناکامی در رســیدگی به موضوعــات مهمی مانند 
موضوع هســته ای ایران، فقدان استراتژی روشــن در قبال کشورها 

و مناطق مهم برای منافع اســتراتژیک ایاالت متحــده مانند لیبی و 
سوریه تایید می کند. همچنین، شــکاف های راهبردی وجود دارد که 
تقریبا روابط واشنگتن با شــرکای اقیانوس اطلس خود در اروپا را در 
دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق ویران کرد. 
مهم ترین سوالی که همه در خاورمیانه با آن روبه رو هستند، احتمال 
خارج شدن منطقه از محاسبات منافع ایاالت متحده یا زمان بندی آن 
نیست. شــواهد زیادی در مورد کاهش عالقه واشنگتن به خاورمیانه 
وجود دارد. در این چارچوب می توان به مواضع ایاالت متحده در برابر 
تهدیدهای مکرر ایران برای متحدان واشنگتن در منطقه خلیج فارس تا 
عقب نشینی های پی در پی از افغانستان و عراق و تالش ها برای کاهش 

حضور نظامی ایاالت متحده در خاورمیانه به طور کلی اشاره کرد.
حال ســوال این اســت که تغییر موضع ایاالت متحده بر کشورهای 
منطقه به ویژه متحدان واشــنگتن چه تاثیراتی دارد؟ در این ارتباط، 
آیا سناریوهای درگیری و تاثیرگذاری در میان قدرت های بزرگ برای 
پرکردن خأل استراتژیک ناشی از فقدان یا حداقل کاهش نقش آمریکا 
در منطقه قابل تصور اســت؟ برای اینکه آمریکا نقش، نفوذ و اعتبار 
خود را در جهان حفــظ کند، باید یک میزان حداقلــی از حضور و نفوذ 
در خاورمیانه را حفظ کند. این به نفع واشــنگتن نیست که کشورهای 

منطقه را در این دو راهی قرار دهد که بین اتحاد با ایاالت متحده یا چین 
یکی را انتخاب کنند. پکن سیاست جذب اقتصادی را دنبال می کند. در 
همین حال، واشنگتن تقریبًا به طور انحصاری بر فروش تسلیحات و 

همکاری امنیتی و دفاعی متکی است.
فروش تسلیحات و همکاری امنیتی و دفاعی موضوعاتی هستند که 
کشورها ممکن است جایگزینی برای آنها بیابند، خواه از طریق توسعه 
صنایع دفاعی در روسیه و چین یا از طریق تغییر الگوهای درگیری و 
تهدید که به تغییر نیازها و الزامات دفاعی کمک کرده اســت. در این 
ارتباط، ظهور دولت هایی مانند ترکیه و اسرائیل به عنوان تامین کننده 
تجهیزات دفاعی ای مثل هواپیماهای بدون سرنشــین که مورد نیاز 
دولت ها برای مقابله با الگوهای غیر متعارف در حال رشــد درگیری 

هستند، اهمیت دارد.
نکته اصلی این است که اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری کلید بازنگری 
قوانین نظم جهانی پس از کووید-19 هســتند. قدرتی که دولت ها به 
دنبال آن هستند، قدرت اقتصادی است که توسط منابع مختلف قدرت 
نرم مانند دیپلماسی و پیشرفت علمی پشتیبانی می شود. همه این 
عوامل ایده نفوذ فزاینده چین را نه تنها در خاورمیانه بلکه در ســطح 

جهانی تقویت می کند.

همزمان با تشدید رایزنی های دیپلماتیک میان ایران 
و طرف های بین المللی برجام در وین )با محوریت 
احیای توافق برجام(، تحلیل هــا و گمانه زنی های 
مختلفی در مورد فرجام نهایی برجام و آینده روابط 
ایران بــا غرب و شــرکای منطقــه ای آن )که تا حد 
زیادی تحت الشعاع معادله هسته ای است( مطرح 
می شــود. »جاوید قربان اوغلی« سفیر و دیپلمات 
سابق کشورمان و تحلیلگر مســائل بین المللی، در 
پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از تغییر و تحوالت 
اخیر در تیم مذاکراتی آمریکا و خروج افرادی نظیر 
»ریچارد نفیو« از این تیم چیســت و آیا این مسئله 
در بحث مذاکرات، حاوی پالس های خاصی است؟ 
گفت: »ریچارد نفیو« معمار تحریم های فلج کننده 
علیه ایران اســت. وی، مواضع تندی در قبال ایران 

دارد و از زمان آغاز دور جدید مذاکرات نیز مدام درباره 
اختالفاتش با رابرت مالــی، خبر هایی به بیرون درز 
کرده است. در واقع نفیو را می توان در جبهه »بازها« 
گنجاند که االن هم در داخل آمریکا تفاهم با ایران را رد 
کرده و خواهان ادامه تحریم ها و فشار های حداکثری 
هستند. اما رویکرد بایدن و وزیر خارجه اش آنتونی 
بلینکن، تعامل با ایران از طریق احیای برجام است. 
در همان روز های اول انتصاب رابرت مالی به سمت 
ریاست تیم مذاکره کننده آمریکایی که به گرایش به 
ایران نیز شهرت دارد، اغلب تحلیلگران این اقدام را 
سیگنال بسیار مثبتی از سوی بایدن به ایران ارزیابی 
کردند. فراموش نکنیم وعده احیای توافق هسته ای 
با ایران )برجام( از شعار های اصلی بایدن در مبارزات 
انتخاباتی اش بود. با ایــن توضیح، کناره گیری )که 

باید آن را کنار گذاشتن محترمانه( نفیو از تیم مذاکره 
کننده، تصمیمی سیاسی است که باید آن را در راستای 
عزم آمریکا برای تفاهم با ایران و برداشــتن موانع 
موجود و پالس روشــن به تهران ارزیابی کرد.  وی 
افزود: بارها گفته ام تیم ایران اخبار مذاکرات را بسیار 
قطره چکانی منتشر می کند و مردم که هزینه بحران 
هسته ای را می پردازند، کمترین اطالعی از مذاکرات 
دارند که این رویکرد خوبی از سوی دست اندرکاران 

تیم مذاکراتی کشورمان نیست. 

ایران و آمریکا چقدر به توافق نزدیک هستند؟

عضو حزب کارگزاران سازندگی گفت: خارج از پرداختن به موضوع رعایت پروتکل ها معتقدم اگر در نزدیکی به روسیه و چین هدف مشخصی مبنی بر گرفتن امتیازات 
به نفع منافع ملی نداشته باشیم، چندان امتیاز خاصی برای ما ندارد به اضافه این که تصمیماتی که در گذشته گرفته شد، باعث شده آن خط اعتباری 1۰ الی 15 میلیاردی 
که روسیه قرار بود به ایران بدهد، اجرایی نشود. هدایت آقایی افزود: در مراودات بازرگانی هم مشاهده می کنیم کاالهای ایرانی از سوی روسیه برگشت خورده می شود 
و بیشترین سخت گیری درباره کاالهای کشور ما دیده می شود. ما امروز در رده باالی جهان از نظر انرژی، نفت و گاز قرار داریم؛ اما این کشور به عنوان یک خط راهبردی 
در بحث انرژی محکم ایستاده تا صادرات گازش را به اروپا داشته باشد و بسیار هم نگران این است که یک روی روابط ایران با غرب بهبود پیدا کند و ایران بتواند صادرات 
گازی به اروپا انجام دهد.  وی بیان کرد: نمی دانم چرا دولت مردان و کسانی که سیاست خارجی را رقم می زنند مسائل را با جزییاتش مشاهده نمی کنند و نمی بینند که 
روس ها حاضر نیستند به خاطر منافع شــان یک قدم به نفع ما حرکت کنند؟  آقایی گفت: معتقدم رفتن آقای رییسی در این شرایط به روسیه آن هم با این وضعیت 
استقبال و بدون دستور کار مشخص، دستاورد چندانی برای ما نداشت و از آن هایی هم که در گذشته بوده است چیزی حاصل نکرده ایم. به طور مثال با خوشحالی اعالم 

کردند ما به عضویت پیمان شانگهای درآمده ایم؛ اما بعدا مشاهده کردیم که فقط به عنوان عضو ناظر در آنجا هستیم!

یک فعال اصالح طلب: 

سفر مقامات دوحه از تهران تا واشنگتن؛ روس ها به خاطر منافع شان حاضر نیستند یک قدم به نفع ما حرکت کنند

قطر میانجی میان ایران و 
آمریکا می شود؟

خبر روز

وز عکس ر

مراسم بزرگداشت 
12 بهمن 1400 در 

حرم امام راحل
مراسم بزرگداشـت  1۲ بهمن 
همزمــان با چهل و ســومین 
سالگرد ورود امام خمینی)ره( 
به وطن، در حــرم امام)ره( و 
با ســخنرانی حجت االسالم 
والمســلمین ابوترابی فرد و 
حضــور تعــدادی از مقامات 
کشــور و قشــر های مختلف 

مردم برگزار شد.

تسلیت رهبر انقالب برای رحلت آیت ا... صافی گلپایگانی
رهبر انقالب در پی رحلت آیت ا... حاج شیخ لطف ا...صافی گلپایگانی،  پیامی صادر کردند.

متن پیام حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر انقالب اسالمی بدین شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

با تاسف خبر درگذشــت فقیه عالی مقام و مرجع بصیر، حضرت آیت ا... آقای حاج شیخ لطف ا... 
صافی گلپایگانی رضوان ا... علیه را دریافت کردم. ایشــان از اســتوانه های حــوزه  علمیه قم و از 

برجستگان علمی و عملی و پر سابقه ترین عالم دینی در آن حوزه  مبارک بودند.
در دوران مرحوم آیت ا... بروجردی در شمار برترین تالمذه  آن استاد بزرگ، در زمان مرحوم آیت ا... 
ســید محمدرضا گلپایگانی همراه و مشاور علمی و عملی ایشــان و در دوران انقالب، امین و مورد 
اعتماد حضرت امام خمینی رحمت ا... علیهم به شــمار می رفتند. ســال ها در شورای نگهبان رکن 
اصلی آن شورا محسوب می شدند و پس از آن هم همواره درباره  مسائل انقالب و کشور، دلسوزانه 
و مســئوالنه ورود می کردند و بارهــا اینجانب را از نظرات و مشــورت های خود مطلــع و بهره مند 

می ساختند.
قریحه  شعری، حافظه  تاریخی، پرداختن به مســائل اجتماعی از دیگر ابعاد شخصیت این عالم 
کهنسال و بزرگوار بود. رحلت ایشــان برای جامعه  علمی دینی کشور مایه  تاسف است. اینجانب به 
خاندان مکرم و فرزندان گرامی ایشان و نیز به مراجع معظم و علمای اعالم حوزه  علمیه و مقلدان 
و ارادتمندان ایشان به ویژه در قم و گلپایگان تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای 

ایشان مسألت دارم.

حاشیه های سفر 6۰ نفره به مسکو به کنار؛

 حاال واقعا دستاوردی هم داشت که بتوانید بگویید؟
اعتماد نوشــت: ممکن اســت در مورد حاشــیه های ســفر آقای رییســی به مســکو اغراق ها یا 
بی انصافی هایی از سوی منتقدان صورت گرفته باشد. از سوی مدافعان دولت نیز دفاعیات بالوجه 
فراوانی مطرح شده؛ اما آنچه مسلم است بسیاری از ایرانیان، خدشه دار شدن غرور ملی را به عنوان 
یک حس مشترک با خودشان دارند. آیا روشــن است هدف سفر هیئت شصت نفره به مسکو چه 
بود؟کدام قراردادی مکتوب شد و بین کدام وزرای ایرانیـ  روسی به امضا رسید؟ چه آینده ای )نه 

به  صورت حرف های کلی بلکه با جزییات( ترسیم شد؟
آیا در زمینه سکوت روسیه در برابر حمالت رژیم صهیونیستی به مواضع ایران در سوریه تذکری داده 
شد؟ آیا در مورد خرید موشک مذاکره ای صورت گرفت؟ به  نظر می آید دولت آقای رییسی در زمینه 
همکاری با روسیه کوتاهی می کند، زیرا ظریف در طول هشت سال تصدی وزارت خارجه دست کم 
۳۰ دیدار با مقامات روسیه داشته و وزیر خارجه دولت ســیزدهم در این زمینه بسیار کم کار است. 
این در حالی است که دولت قبل متهم به غرب گرایی می شــد و دولت کنونی، اهل تعامل با شرق 

معرفی می شود!

عذر تقصیر »مسیح مهاجری« به محضر امام)ره(
مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: این فاصله طبقاتی و این بی عدالتی 
به هیچ وجه خواســت امام)ره( نبود. به گردن این و آن انداختن این وضعیت غیرقابل قبول نیز نه 
درست است و نه مشکلی را از زندگی سخت مردم حل می کند. همه باید به عملکرد نادرست خود 
اعتراف کنند و صریحا به مردم بگویند که با مشــغول شدن به جنگ قدرت، فرصت ها را سوزاندند و 
نتوانستند کشور را به سوی هدفی که امام خمینی)ره( ترسیم کرده بود پیش ببرند، همه باید عذر 
تقصیر به محضر امام)ره( ببرند و اعتــراف کنند که میراث دار خوبی بــرای او نبودند و همه باید در 
1۲ بهمن با ایشان پیمان ببندند که دســت از جنگ قدرت بردارند و برای بازگرداندن انقالب و نظام 

جمهوری اسالمی به مسیر ترسیم شده توسط آن یگانه دوران تالش کنند.

اخبار

در حالی کــه وزیر خارجه قطر، هفته گذشــته 
در تهران میهمــان وزیر خارجه کشــومان بود 
و پس از دیدار بــا امیرعبداللهیــان با رییس 
جمهور نیــز دیدار کــرد و کارت دعــوت امیر 
قطر برای شــرکت رییســی در اجالس سران 
کشــورهای صادر کننده گاز را تقدیم وی کرد، 
امیرقطر عازم آمریکا شد و با بایدن درخصوص 
برنامه هسته ای ایران گفت وگو کرد. »محمد 
بــن عبدالرحمن آل ثانی« وزیــر خارجه قطر 
به اظهارنظــر دربــاره محتــوای گفت وگوی 
»تمیم بن حمــد« امیر قطر و »جــو بایدن« 
رییس جمهور آمریکا پرداخت. وی به شــبکه 
»الجزیــره« گفت: گفت وگــوی طرف قطری 
با ایرانی هــا و آمریکایی ها بــرای انتقال پیام 
نیســت، دوحه معتقد اســت که بازگشت به 
توافق هســته ای، عامل ثبات منطقه اســت. 
محمد بــن عبدالرحمن ادامــه داد: دوحه از 
کانال های بــاز میان واشــنگتن و تهران برای 
نزدیک کــردن دیدگاه ها اســتفاده می کند و 
عالقه مند به حصول یــک توافق در خصوص 
برنامه هسته ای ایران است. وزیر خارجه قطر 
افزود: دوحه از ارائه نگرانی های همه طرف ها 
به منظور گفت وگو درباره آن استقبال می کند 
و تهران  تمایل خود برای حســن همجواری را 
نشان داده است. در هیمن حال کریس مورفی، 
سناتور دموکرات آمریکایی در گفت وگو با شبکه 
قطری الجزیره از تالش های دوحه در راستای 
احیای برجام تقدیر و تاکید کرد: امیدوارم که به 
کمک قطر بتوانیم تمام طرف ها را توافق هسته 
ای بازگردانیم. وی گفت: از نقش قطر در تالش 
برای بــاز گرداندن ایرانی ها بــه میز مذاکرات 
بسیار تشــکر می کنیم. این سناتور آمریکایی 
همچنین خاطرنشــان کرد: امیدواریم که یک 
گفت وگوی امنیتی منطقه ای برگزار شــود و 
کشور قطر آماده است تا یک بازیگر اصلی در 
این گفت وگو باشد. بحث درباره ایران در حالی 
در کاخ ســفید شــکل می گیرد که محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانی هفتم بهمن ماه با سفر به 
ایران با »حسین امیرعبداللهیان« وزیر خارجه 

ایران نیز گفت وگو کردند. 

بین الملل

عکس: خبرگزاری صدا و سیما
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افزایش خروجی سد زاینده  رود
در مدت ۱۲ روز بازگشــایی آب بالغ بر ۵۴ میلیون متر مکعب برای کشاورزی شرق اصفهان از سد 
زاینده رود رها سازی می شود. عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: زمان رسیدن 
آب به کالن شهر اصفهان حدود ۴۸ ساعت است و ســه روز نیز زمان می برد تا آب به اراضی شرق 
اصفهان برسد. به گفته محمد رضایی، مقرر شده ورودی نهر ها و مادی ها به منظور عبور حداکثری و 
بدون هدررفت آب بسته شود و هیچ بخش دیگری مانند صنعت حق برداشت از حقابه کشاورزان 
را ندارد. بر اساس توافق انجام شده با کشاورزان و باغداران غرب استان، رهاسازی آب در این موعد 
مختص کشاورزان شرق اصفهان است و قرار شــده در زمان دیگری آب برای غرب استان اصفهان 
اختصاص یابد. اصفهان خشکســالی کم ســابقه ای را در نیم قرن اخیر ســپری می کند. رودخانه 
زاینده رود طی ۲ دهه اخیر از سد چم آســمان در شهرســتان لنجان واقع در غرب استان تا تاالب 
گاوخونی به دفعات خشکیده و از مهر سال ۹۹ تاکنون نیز این موضوع باز هم تکرار شد. زاینده رود به 

طول افزون بر ۴۵۰ کیلومتر بزرگ ترین رودخانه منطقه مرکزی ایران به شمار می رود.

افتتاح 2۷ طرح عمرانی در خور و بیابانک در  دهه فجر  
فرماندار خور و بیابانک گفت: در دهه فجر امســال ۲۷ طرح عمرانی، خدماتی و کشاورزی در این 
شهرستان به بهره برداری می رسد. عباس نظام االسالمی افزود: برای اجرای این طرح ها ۲۷ میلیارد 
تومان اعتبار هزینه شده اســت. وی گفت: این طرح ها در بخش های کشــاورزی و دامداری، راه، 
توسعه گردشگری، اشتغال و مسکن، مخابرات، منابع طبیعی و توسعه زیر ساخت روستایی است. 
نظام االسالمی اظهار داشت: درطلیعه فجر انقالب اسالمی هفت طرح در بخش روستایی، هشت 
طرح در بخش کشاورزی و دامداری، پنج طرح در بخش توسعه شبکه ارتباطی و مخابرات، ۲ طرح 
در بخش منابع طبیعی و آبخیــزداری، یک طرح در بخش روکش آســفالت محور خور به فرخی، 
۲ طرح با سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه زیر ســاخت های گردشگری، ۲ باب مسکن 

محرومین و ۱۴ طرح اشتغالزایی مددجویان به بهره برداری می رسد. 
به گفته فرماندار خور و بیابانک، با اجرای این طرح ها زمینه اشــتغال ۹۵ نفر فراهم شــده است. 
نظام االسالمی افزود: این طرح ها عالوه بر سه شهر خور، جندق و فرخی در روستاهای چاهملک، 
قادرآباد، جعفرآباد، گرمه، مهرجان، بیاضه، اردیب، ایراج، هفتومان، حسین آباد، خنج، گود جگارگ 

و نیشابور اجرا می شود.

رتبه کمترین دور ریز نان در اختیار اصفهانی ها
اصفهان با پنج درصد ضایعات، کمترین دور ریز نان را در کشور به خود اختصاص داده است. مدیرکل 
اداره غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان افزود: فرهنگ باالی مصرف و کیفیت باال در تولید نان 
مهم ترین عامل دستیابی به این افتخار است. محسن ضیایی افزود: در استان اصفهان چهار هزار و 

۸۰۰ واحد نانوایی فعال است که هزار و ۴۰۵ واحد آن در شهر اصفهان است.
وی، توزیع ماهانه آرد بین نانوایی های شهر اصفهان را ۱۲ هزار و ۳۰۰ تن بیان کرد.

تنور داغ تولید نان خانگی در خمینی شهر
رییس اتحادیه خبازان خمینی شهر، کیفیت تولیدی این نان سنتی را در کشور بی نظیر توصیف کرد 
و افزود: حدود ۵۵ واحد نانوایی نیز به دلیل استقبال گسترده از این نان به پخت آن با تنور های گاز 
سوز مشغولند و روزانه بیش از ۵۰ هزار قرص نان خانگی پخت می کنند. محمدگودرزی افزود: نان 
سنتی خمینی شهر در حال حاضر به دلیل کیفیت و ماندگاری قابل قبول، بیشترین سهم مصرفی 
نان را در این شهرستان به خود اختصاص داده است. در این شهرستان حدود ۳۲۰ واحد خبازی به 

طبخ انواع نان مشغول هستند.

جزییات عیدی و پاداش کارگران ساعتی و پاره وقت؛

کارگران چشم انتظارند

کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مانده و  ندا خسروشاهی
بسیاری از کارگران ســاعتی، کارمزد، پاره 
وقت و فصلی روزشماری می کنند تا بلکه عیدی و پاداش خود را پیش 
از پایان سال دریافت و مایحتاج مورد نیاز خانواده هایشان را فراهم کنند. 
مبنای محاسبه عیدی و پاداش ساالنه کارگران در کارگاه هایی که طرح 
طبقه بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد 
طرح طبقه بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به 
تبع شغل خواهد بود. بر اســاس قانون مربوط به نحوه تعیین عیدی و 
پاداش ساالنه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 
سال ۱۳۷۰، همه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلف هستند 
به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین 
مزد،  به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به 
هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز 
کند. البته پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک ســال در کارگاه ها 
مشغول به کار بوده اند نیز الزامی بوده و مبلغ عیدی پرداختی به آنان باید 
به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد و روزهایی که در آن محل 
مشــغول کار بودند، محاســبه و پرداخت شــود. با وجود آنکه مصوبه 
مجلس، میزان پرداخت عیدی کارگران را مشخص کرده و دو ماه پایه 

حقوق را به عنوان حداقل و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر میزان 
عیدی دریافتی اعالم کــرده؛ اما میزان عیدی کارگران بســته به مدت 
قرارداد و کارکرد آنها متفاوت اســت. در واقع کارگران بسته به سنوات و 
تعداد روزهایی که کار کرده اند، مستحق دریافت عیدی هستند و عیدی 
و پاداش کامل به کارگرانی تعلق می گیرد که یک ســال در محل کار یا 
آخرین کارگاه مشغول کار بوده و بیمه پردازی آنها به طور کامل صورت 
گرفته باشد. قانون در مورد عیدی و پاداش کارگران ساعتی، پاره وقت و 
فصلی نیز مالحظاتی داشــته و میــزان عیدی این گــروه از کارگران را 

مشخص کرده است.

عیدی و پاداش کارگران پاره وقت
مطابق ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت 
یا کمتر از ســاعات قانونی تعیین شده به کار اشــتغال دارند، به نسبت 

ساعات کار انجام گرفته محاسبه و پرداخت می شود.

عیدی و پاداش کارگران ساعتی
در مورد کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنها در 
ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه 

آخر خدمت آنها مبنای محاسبه قرار می گیرد.

عیدی و پاداش کارگران فصلی
مبلغ پرداختی بابت عیدی و پــاداش به کارگــران کارگاه های فصلی 
مشمول قانون کار و کارگران سایر کارگاه های مشمول که کمتر از یک سال 
در کارگاه کار کرده اند، باید بر مأخذ ۶۰ روز و به نســبت ایام کارکردشان 

در سال محاسبه شود.

عیدی و پاداش کارگران کارمزدی
مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران 
کارمزدی عبارت از متوســط کارمزد دریافتی آنها بر حســب مدت ایام 
کارکرد در سال است. به گزارش ایسنا، با وجود  آنکه پرداخت عیدی و 
پاداش آخر سال کارگران برای تامین معیشت و تهیه اقالم ضروری و 
افزایش رفاه و آرامش خاطر خانوارهای کارگری مورد تاکید قرار گرفته 
است؛ اما در برخی واحدها و صنوف، پرداخت عیدی به دالیل مختلفی 
از جمله نبود نقدی بنابرایــن انتظار می رود کارفرمایــان این واحدها، 
مساعدت و همراهی بیشتری در پرداخت عیدی به کارگران خود داشته 

باشند و زودتر آن را به دست کارگران برسانند.

رییس شــعبه اصفهان بانک توسعه صادرات ایران 
گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۵۰ میلیون یورو 
ارز حاصل از صادرات شرکت های تولیدی و صادراتی 

استان از طریق این بانک به کشور وارد شده است.
نیما بزرگمهر افزود: این مقدار بازگشت ارز صادراتی 
در اســتان اصفهان طی ۱۰ ماهه نخســت امسال 
نســبت به مدت مشابه سال گذشــته بیش از صد 

درصد رشد داشته است.

وی، میــزان بازگشــت ارز صادراتی شــرکت های 
تولیدی اســتان اصفهان در ۹ ماه نخست امسال را 
۳۱ میلیون یورو اعالم کرد و اظهار داشــت: کمک به 
صادرکنندگان به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات 
آنها یکی از خدمات ویژه بانک توسعه صادرات ایران 
است که این کار با توجه به تحریم های بانکی اهمیت 

ویژه ای دارد.
وی با اشاره به حمایت بانک توسعه صادرات ایران از 
تولیدگران، صادرکنندگان و شرکت های دانش بنیان 
در جهت اجرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتی 
و در ســال جاری که بــه »تولید، مانــع زدایی ها و 
پشتیبانی ها« نام گذاری شد، خاطرنشان کرد: این 

بانک در راستای توسعه صادرات غیر نفتی نسبت به 
تامین مالی شرکت های فناور در بخش صادرات و 

مکمل زنجیره صادرات اقدام می کند.
بزرگمهر با بیان اینکه امسال حمایت از شرکت های 
دانش بنیان به طور ویژه در دستور کار این بانک قرار 
گرفت، خاطرنشان کرد: اعتبار یک هزار و ٥٠٠ میلیارد 
ریال برای آنها تخصیص یافته و تا خرداد سال ١٤٠٢ 

امکان استفاده از اعتبار مذکور وجود دارد.
بزرگمهر با بیان اینکه بسیاری از شرکت های دانش 
بنیان اســتان اصفهــان از تســهیالت ارزان قیمت 
بهره مند شدند، اضافه کرد: این موضوع در کاهش 

هزینه های تولید واحدهای فناور موثر است.

50 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت های تولیدی 
اصفهان امسال به کشور بازگشت

جزییات افزایش حقوق کارکنان در ۱۴۰۱؛

سونامی همسان سازی !

خبر روز

با وجود آنکه مصوبه مجلس، میزان پرداخت عیدی 
کارگران را مشخص کرده و دو ماه پایه حقوق را به عنوان 
حداقل و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر میزان 
عیدی دریافتی اعالم کرده؛ اما میزان عیدی کارگران 

بسته به مدت قرارداد و کارکرد آنها متفاوت است

پنجشنبه های مهارتی در اصفهان؛

 طرحی که ماهی گیری می آموزد 
در اجرای طرح پنجشــنبه های مهارتی، بانوانی که به مشاغل خانگی اشــتغال دارند برای بازاریابی و 
عرضه بهتر تولیدات خود آموزش می بینند. برای اشتغال نیاز به صرف هزینه های زیاد یا استخدام در 
دستگاه های عریض و طویل دولتی نیست، کافی اســت فرد ذوق و مهارتی داشته باشد و با چاشنی 
خالقیت و پشتکار درآمیزد و طرحی نو دراندازد که نه تنها خود از منافع آن بهره مند شود که به دیگر افراد 
جویای کار هم سهمی از شغل و درآمد برساند. تایید این سخن مشاغل خانگی هستند که با کمترین 
هزینه دایر می شــوند و قانون هم تصمیم به حمایت از صاحبان آن ها گرفته است. طرح ملی توسعه 
مشاغل خانگی در دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی معاونت توسعه کارآفرینی و 
اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از آسیب شناسی طرح های قبلی و اتمام مطالعات داخلی 
و خارجی در سال ۱۳۹۶ طراحی و مصوب شد. در اجرای این طرح کارشناسان جهاد دانشگاهی به کمک 
متقاضیان راه اندازی کسب و کار های خانگی می آیند تا آنان را به شغل پایدار برسانند. طرح پنجشنبه های 

مهارتی در اصفهان تالشی در همین مسیر است.

نمایشگاهی که آموزشگاه است
نمایشگاه محصوالت مشــاغل خانگی بانوان اصفهان از اوایل پاییز در طبقه اول بازار حکیم دایر شده و 
تا پایان سال هر پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۱۷ برپاست. در این نمایشگاه محصوالت هنری در رشته هایی 
همچون پته دوزی، چرم دوزی، کوسن دوزی، زیورآالت سنتی، عروســک سازی، گلیم بافی و ... در 
قالب حدود ۳۰ میز کسب و کار، عرضه شده است. دبیر اجرایی نمایشگاه محصوالت مشاغل خانگی 
اصفهان گفت: هدف از برپایی این نمایشگاه، شناساندن مهارت کارآموزان و حمایت اولیه از افرادی است 
که به تازگی کسب و کار های خانگی راه اندازی کرده اند. نسرین کاردانی اصفهانی، مهم ترین مشکل این 
بانوان را ناآشنایی با فنون بسته بندی محصول و بازاریابی می داند و می گوید: برای این افراد کارگاه های 
آموزشی در نظر گرفته شده که استادان جهاد دانشگاهی میز به میز به آنان آموزش هایی درباره طراحی 

نشان تجاری، چیدمان محصول، بازاریابی حضوری و مجازی و ... ارائه می دهند.

آموزش گام به گام از استعدادیابی تا بازاریابی
مدیر دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال فارغ التحصیالن جهاد دانشگاهی واحد اصفهان گفت: طرح 
پنجشنبه های مهارتی، زیرگروه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی است که مجری آن وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی است و در استان ها با همکاری واحد های جهاد دانشگاهی اجرا می شود. هومن سراج 
ادامه داد: در این طرح به افراد مستعد و عالقه مند راه اندازی کسب و کار در حوزه مشاغل خانگی که در این 
زمینه به مهارت الزم رسیده اند به نحوی آموزش داده می شود که در انتهای فرآیند به شغل پایدار برسند. 
وی این فرآیند را در سه مرحله دسته بندی کرد و گفت: اطالع رسانی، آموزش و توانمند سازی مراحلی 
است که طی می شود تا افراد مستعد شناسایی شوند، مهارتی را به صورت تخصصی و کامل بیاموزند و 
در مرحله نهایی زیر نظر افراد پشتیبان شیوه های عرضه محصول شان را فرا بگیرند و در واقع به سرعت 
وارد بازار شوند و سهم خود را کسب کنند. مدیر دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال فارغ التحصیالن 
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، فروش محصوالت را حلقه مفقوده طرح های قبلی دانست و افزود: بر 
همین اساس در آموزش ها روی ایجاد اتصال با بازار تاکید داریم و تسهیلگری را از وظایف خود می دانیم. 
به گفته ســراج؛ الگو های کاربردی فیزیکی برای معرفی محصوالت دایرکردن نمایشگاه، فروشگاه و 
بازارچه های فصلی و دائمی است، اما در کنار آن برای فروش اینترنتی در فضای مجازی هم بسترسازی 

و قرارداد هایی با فروشگاه های مجازی برای عرضه تولیدات مشاغل خانگی امضا شده است.

جزیره هایی که یکپارچه شدند
محمد مهدی آقاجانی، یکی از استادان دوره و پشتیبان های طرح است که به صاحبان کسب و کار های 
خانگی مواردی همچون بسته بندی، مشتری مداری و بازاریابی را آموزش می دهد. آقاجانی تاثیر این 
آموزش ها را مثبت ارزیابی می کند و معتقد است نمایشگاه مشاغل خانگی تاثیرات مثبتی ازنظر دیده 
شدن افراد دارد و دسترسی آنان را به بازار های مختلف حقیقی و مجازی، برای افزایش تعامالت فرهنگی 

و اجتماعی و رونق فروش محصوالت تسهیل می کند. 

کافه اقتصاد

اخبار

بیستمین نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی عصر دوشنبه در اصفهان گشایش یافت. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مراسم 
افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: با توجه به وضعیت موجود ضرورت تشکیل کمیته اجرایی صنعتی ســازی در استان اصفهان احساس می شود. احمد خرم بیان 
داشت: الزم است که این کمیته به ریاست معاون عمرانی استان وعضویت مدیر کل راه و شهرسازی و صمت و رییس سازمان نظام مهندسی تشکیل شود و با برگزاری 
جلسات ماهیانه، وضعیت صنایع از این شکل غیر قابل خارج شود.  رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه اصفهان از قدیم االیام در کشور در 
حوزه صنعت پیشتاز بوده است، بیان داشت:  امیدوارم تا ایام عید شاهد شکل گیری کمیته مذکور باشیم. وی ادامه داد: طی بازدیدی که از صنایع مختلف در اصفهان 
داشتیم به این نکته رسیدیم که اصفهانی ها به خوبی توانستند در یک همکاری مسالمت آمیزی با تمام قومیت ها کار کنند؛ مسئله ای که در دیگر استان ها شاهد نیستیم 
و همین امر باعث شده که شاهد حضور تمام مغزهای صنعتی در اصفهان باشیم. مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی اصفهان نیز در آیین افتتاح این نمایشگاه 
گفت: بیستمین نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی در ۱۵ هزار متر مربع با حضور شرکت های مختلف از استان البرز، تهران، مشهد، گیالن، قزوین، 
چهارمحال و بختیاری و هرمزگان )کیش( برگزار شده است. علیرضا مرتضوی افزود: نمایش آخرین دستاورد استان ها  باعث تقویت این صنعت و توسعه صادرات 
خواهد شد که امید است طی ۵ روز برگزاری نمایشگاه شاهد رونق هر چه بیشتر صنعت سرمایشی و گرمایشی در کشور باشیم.  این نمایشگاه  تا ۱۵ بهمن ماه در محل 

برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت برپاست.

گشایش نمایشگاه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در اصفهان 

تدریس همراه 
با کارآفرینی در 

مدرسه ای عشایری
دانش آموزان عشایرنشین در 
مدرسه شــبانه روزی شهدای 
وردشت شهرســتان سمیرم 
همراه با تحصیل کارآفرینی را 

آموزش می بینند.

وز عکس ر

مشاور ســازمان اداری و استخدامی معتقد 
است که مصوبه کمیســیون تلفیق، فرمول 
پیشــنهادی دولــت در بودجــه ۱۴۰۱ که در 
راســتای کاهش شــکاف پرداخت حقوق 

کارکنان تدوین شده بود را بر هم زده است. 
همان طور که پیش بینی می شد و طبق تجربه  
ســال های قبل، موضوع حقوقی کارکنان در 
بررسی الیحه بودجه در مجلس با تغییراتی 
پیش رفت و کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت 
را نپذیرفت،  این در حالی است که دولت در 
الیحه، افزایش متوسط ۱۰  درصدی و حداقل 
۴.۵ میلیون تومان را ارائه ولی کمیســیون 
تلفیق مصوب کرد کــه حداقل حقوق به ۵.۶ 
میلیون افزایش یافته و ۱۰ درصد نیز اعمال 
شود؛ تغییراتی که می تواند هزینه دولت در 
پرداخت حقوق در قالــب هزینه های جاری 
را باال بــرده و در اهم آن رعایــت عدالت در 

پرداخت ها را مورد توجه قرار دهد. 
در همین رابطه حســین رضوی پور ، مشاور 
ســازمان اداری و اســتخدامی با اشاره به 
اینکه این سازمان از ابتدای دولت سیزدهم 
اقدامات خود را بــرای ایجاد عدالت در نظام 
پرداخت در سه قسمت تقسیم و در رابطه با 
آن اقدام کرده است، توضیح داد: دسته اول 
به اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه 
در رابطه با سامانه حقوق و مزایا برمی گردد که 
در این رابطه نسبت به تکمیل زیرساخت های 
مربوطه و استمرار مسیری که در مجلس در 
تصویب این ماده قانونی شــروع شده بود، 
اقدام شــد؛ بر این اســاس یکپارچه سازی 
ســازوکار  پرداخت و شــفاف کــردن آن در 
دستور کار اســت که با هماهنگی  و همکاری 
ســازمان اداری و اســتخدامی  با سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بتوان جریان 
نقدی دولت را شفاف و بر مبالغ پرداختی به 
کارکنان، نظارت ایجاد کــرد. هر تغییری در 
نظام جبران خدمات مستلزم وجود نظارت 
و شفافیت بر پرداخت هاســت که این مهم 
بدون تکمیل زنجیره پرداخت به ذینفع نهای 

میسر نخواهد بود. 

عکس: خبرگزاری صدا و سیما
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در پی قطعی آب در شهرکرد؛ 

تضمینی برای پایداری جریان آب وجود ندارد

چند روز گذشــته بود که آب برخی از مناطق شــهرکرد مرکز اســتان 
چهارمحال و بختیاری قطع شد و در برخی دیگر از مناطق این شهر با 

افت شدید فشار مواجه شد.
مسئوالن آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری در ابتدای این 
اتفاق اعالم کردند که دلیل قطعی آب و کاهش فشــار، مصارف باالی 
آب و کاهش مخازن آب استان اســت ولی بعد از آن دلیل این اتفاق 
را سعید اسکندری، مدیر آب و فاضالب شهرستان شهرکرد گفته بود: 
دبی چشمه کوهرنگ کاهش داشته است، همچنین چاه هایی که آب 

مصرفی شهر را تامین می کنند، افت و کاهش داشته اند.
این قطعی آب چند روز طول کشــید و در هر روز چند ســاعت و البته 
بدون اطالع رســانی قبلی صورت می گرفت، معضلــی که گرمایش و 
آب شرب اکثر منازل مناطق شهرکرد را دچار مشــکل کرد و مردم را 
در ســردرگمی خاصی قرار داد، بدون آن که بیان شود چه زمانی آب 

وصل خواهد شد.

برداشت از چاه های کشاورزی
عبدالعلی ارژنگ، فرماندار شــهرکرد در جلسه ای که به منظور بررسی 
و تصمیم گیری درخصوص اســتفاده از ظرفیت چاه های کشاورزی 
سطح شهر، تشکیل شده بود، بیان داشت: یکی از راهکارهای عبور از 
این مقطع استفاده از ظرفیت چاه های کشاورزی است تا با افزایش 
نزوالت جوی و بهبود وضعیت چشمه کوهرنگ این بحران پشت سر 

گذاشته شود. 
احمدرضا محمدی، مدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب چهارمحال 
و بختیاری نیــز در ادامه بیان کرد: با انعقــاد قراردادهایی جداگانه با 

مالکین در اسرع وقت ، این چاه ها را وارد مدار خواهیم کرد.

احداث دو خط پدافندی جهت انتقال آب پایدار برای شهرکرد
سرپرســت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و 
بختیاری، در بازدید از روند عملیات اجرایی نیروهای شرکت آبفا برای 
حل مشکل قطعی آب شهرکرد، بیان کرد: در پی بحران به وجود آمده 
برای تامین آب شرب مردم شهرکرد، اســتاندار تاکید ویژه برای حل 

مشکل در کوتاه ترین زمان ممکن داشتند.
علی حیدری با بیان اینکــه عملیات اجرایی احداث دو خط پدافندی 
جهت انتقال آب پایدار برای شهرکرد انجام می شود، ادامه داد: طبق 
پیش بینی ها مشکل قطعی و افت فشــار آب در شهرکرد طی 10 روز 

آینده حل خواهد شد.

سرپرســت معاونت هماهنگی امور عمرانی اســتانداری چهارمحال 
و بختیاری اظهار کرد: در اولین گام 19 تانکر آبرســان برای تامین آب 
مخازن از سطح چهارمحال و بختیاری و استان های معیین فراخوان 
داده شد، همچنین شش حلقه چاه به شبکه توزیع آب شرب شهرکرد 

اضافه شده است.
احمدرضا محمدی، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب چهارمحال و 
بختیاری  هم در ادامه این جلسه، بیان کرد: دلیل معضل پیش آمده 
در شــهرکرد، برودت هوا و عدم ذوب یخ در کوهرنــگ بوده که منبع 
تامین آب شهرکرد یعنی چشمه کوهرنگ را با کاهش شدید دبی آب 

مواجه کرده است. 
وی بیان کرد: از مردم درخواست می شــود تا زمان حل کامل مشکل 
قطعی و افت فشار آب در شهرکرد صرفه جویی کنند، عملیات پدافندی 

تامین آب شرب پایدار شهرکرد آغاز شده است.
اما شاید سوال اصلی اینجا باشد که اقدامات فوق آیا به طور اساسی 
مشکل قطعی آب و افت فشار آب را حل خواهد کرد یا صرفا مسکن 

موقتی برای گذر از بحران موجود است؟

اقدام اساسی برای رفع تنش های موجود بهره برداری از پروژه ملی 
بن-بروجن

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسالمی، پیش تر 
گفته بود: با توجه به مشکالتی در دبی آب چشمه کوهرنگ، شهرکرد با 
تنش جدی آب مواجه می شود. احمد راستینه، ادامه داد: راه حل اساسی 
مشکالت پیش آمده در تنش آبی شهرکرد و بن و روستاهای سامان، 
بهره برداری از پروژه ملی بن-بروجن است که باید زودتر به بهره برداری 
برسد. به نظر می رسد  که اقدامات مسئوالن استان در تامین آب شرب 
شــهرکرد و رفع تنش آبی موجود و گذر از معضالت به وجود آمده، تنها 
اقدامات کوتاه مدت و موقتی است که تضمینی برای عدم ایجاد مشکل 
در آینده نیست و تنها راه حل موجود، علمی و متقن برای حل مشکل، 
بهره برداری از پروژه ملی بن-بروجن است. پروژه ملی بن-بروجن یک 
پروژه آب رسانی برای نیمی از جمعیت استان چهارمحال و بختیاری با 
مصوبه دولت های گذشته و مورد تاکید وزارت نیرو و وزارت کشور است، 
همچنین این پروژه یکی از پروژه های اولویت دار استانی و ملی است که 

معطل برخی مشکالت و اعتبارات مانده است.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال وبختیاری 
با اشاره به اینکه از مجموع ۲۲ فیلم حاضر در بخش مسابقه چهلمین جشنواره 
فیلم فجر،1۶فیلم به طور همزمان در شهرکرد به نمایش گذاشته می شود،گفت: 
به زودی هفته فیلم  مستند با نمایش آثار برتر مستندســازان استانی نیز برپا 

خواهد شد.
شــهرام فرجی افزود: با توجه به اعالم وضعیت نارنجی شــیوع کرونا در مرکز 
استان، سالن  سینمایی اندیشه در فرهنگسرای شهرکرد و سالن های سینمای 
غدیر و پردیس سینمایی بهمن از 1۵ تا ۲۲ بهمن ماه با ۵0 درصد ظرفیت، پذیرای 

عالقه مندان به هنر سینما و جشنواره فیلم فجر هستند.

وی با بیان اینکه در این مدت فیلم های خائن کشــی، الیه های دروغ، مالقات 
خصوصی، ماهان، مرد بازنده، هنــاس، بدون قرار قبلی، بیرو، شــب طالیی، 
موقعیت مهدی، شــادروان، برف آخر، شــهرک، بی رویا، ضد و دسته دختران 
از مجموع فیلم های بخش رقابتی چهلمین جشــنواره فیلم فجر به نمایش در 
می آید، تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده ۲ سانس از ساعت 1۸ 
تا ۲0 و ۳0 دقیقه برای نمایش این 1۶ فیلم در ســینماهای شهرکرد اختصاص 

یافته است.
فرجی یادآور شــد: در صورت تغییر رنگ بندی کرونایی و قرمز شدن وضعیت 

شیوع کرونا در شهرکرد، نمایش فیلم های فجر متوقف خواهد شد.

وی همچنین به برنامه ریزی های انجام شــده برای اجرای موســیقی فجر در 
استان نیز اشاره کرد و گفت: این جشنواره با شرکت گروه های موسیقی استانی 
از ۲۳ بهمن به مدت سه شب در شهرکرد برپا خواهد شد که امید می رود با ثابت 
ماندن شرایط شیوع کرونا، زمینه برگزاری این برنامه فرهنگی با حضور پرشور 

عالقه مندان مهیا شود.
فرجی در ادامــه تولید فیلــم کوتاه به ویــژه فیلم های مســتند در چهارمحال 
و بختیــاری را مطلوب ارزیابــی کرد و در خصــوص نمایــش فیلم های برتر 
مستندسازان استان نیز گفت: طی یک سال اخیر فیلم سازان استان موفق به 
کسب عناوین برجسته ای در جشنواره های معتبر بین المللی همچون جشنواره 

سینما حقیقت و ایدفا هلند و راه یابی به دیگر جشنواره های جهانی شدند که به 
زودی با برپایی هفته فیلم مستند چهارمحال و بختیاری، این آثار به صورت ویژه 

به نمایش گذاشته خواهد شد.
وی با بیان اینکه تالش ها برای جــذب اعتبارات در راســتای راه اندازی دفاتر 
انجمن سینمای جوانان در شهرستان های فارسان، بروجن و لردگان ادامه دارد، 
اظهار داشت: برای آغاز فعالیت این دفاتر الزم است عالوه بر آماده سازی مکان 
مناسب، برخی تجهیزات مورد نیاز فیلم ســازی نیز تهیه شود تا بتوان همراه با 
گسترش فعالیت های آموزشی زمینه برای تولید آثار فراهم کرد که برآورد اولیه 

برای این اقدام افزون بر 1۲ میلیارد ریال است.

راه ارتباطی 1۸0 روستای کوهرنگ مسدود شد
فرماندار کوهرنگ با اشاره به فعالیت ســامانه بارشی اخیر در چهارمحال و بختیاری گفت: به دنبال 
فعالیت این سامانه، راه ارتباطی 1۸0 روستای این شهرستان مسدود شده است. مرتضی زمانپور 
تاکید کرد: وزش باد شــدید، کوالک، بادروف و نبود دید باعث مسدود شدن راه ارتباطی این تعداد 

روستا و بسته شدن گردنه های چری، شاه منصوری، تاراز و مسیرهای دیگر شد.
وی افزود: عالوه بر تالش شبانه روزی نیروهای راهداری اما به علت کوالک، باد و باروف شدید امکان 
تردد در گردنه های چری، شاهمنصوری و تاراز وجود ندارد. شایان ذکر است ؛ارتفاع برف در کوهرنگ 

به بیش از 90 سانتی متر رسیده است.

  ثبت 1۵ هزار مورد ارجاع در مراکز تامین اجتماعی
چهارمحال و بختیاری 

مدیر درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت : از آنجا که درخواست بسیاری از 
بیماران دسترســی به خدمات تخصصی مراکز درمانی تامین اجتماعی است از همین رو سیستم 
ارجاع داخلی به منظور تسهیل دسترســی بیماران و صرفه جویی در هزینه های درمانی، دارویی و 
تشخیصی و جلوگیری از مراجعه غیرضروری به پزشکان متخصص و جلوگیری از سرگردانی بیماران 

در این مدیریت درمان اجرا شد. 
محمود فروزنده ادامه داد: اقدامات درمانی و تشخیصی بیمار توسط پزشک عمومی انجام می شود و 
در صورت لزوم بیمار به پزشک متخصص مربوطه ارجاع داده خواهد شد و در سطح باالتر نیز پزشکان 

فوق تخصص در مراکز فوق تخصصی سازمان قرار دارند. 
مدیر درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در نظام ارجاع مراجعه به پزشکان 
متخصص کاهش نمی یابد، اظهار داشت: در این طرح مراجعه بیماران هدفمند می شود و تفاوتی که 
وجود دارد این است که در حال حاضر درصد زیادی از بیماران مراجعه کننده به پزشکان متخصص 
را افرادی تشکیل می دهند که نیازی به مداخالت درمانی تخصصی ندارند، اما در این طرح تمامی 
بیماران مراجعه کننده به این پزشکان نیازمند اقدامات تخصصی هستند و مراجعات غیرضروری 

نیز حذف می شود. 
فروزنده خاطر نشان کرد: در همین راستا طی 99 ماهه امسال 1۵ هزار و ۲۳۷ مورد ارجاع منجر به 
ویزیت متخصصان در مراکز تابعه این مدیریت شد که  سه هزار و ۶۴1 مورد آن مربوط به متخصصان 
داخلی، یک هزار و ۴0۲ مورد به جراح مغز و اعصاب، یک هزار و 1۴۶ مورد به داخلی اعصاب، 901 مورد 

به جراح عمومی و یک هزار و ۵۷۸ مورد به فوق تخصص غدد ارجاع داده شده است.

افتتاح و کلنگ زنی 36 پروژه در لردگان 
فرماندار لردگان از کلنگ زنی و افتتاح ۳۶ پروژه همزمان با دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

رضا بابامیر   اظهار کرد: همزمان با دهه فجر ۲۸ پروژه در شهرستان لردگان افتتاح و به بهره برداری 
می رســد. وی با بیان اینکه برای ســاخت و بهره برداری این پروژه ها بیش از ۸۲۸ میلیارد و 1۴۴ 
میلیون ریال هزینه شده اســت، عنوان کرد: این پروژه ها در حوزه زیرســاخت، بهداشت و درمان، 

مسکونی و صنعتی هستند. 
فرماندار لردگان به افتتاح 1۴ طرح هادی روســتایی در این شهرســتان اشــاره کــرد و ادامه داد: 
طرح هادی روستاهای »میالن بابااحمدی«، »آبچنار علیا«، »سردار سرقلعه«، »له دراز«، »چاهکاله 
میالس«، »ابو اسحاق علیا«، »چهارده«، »چالدراز یدا...«، »ده تل«، »وره کهله« و »چشمه خانی« 
به بهره برداری می رســد. بابامیر با بیان اینکه هشــت طرح در این شهرستان کلنگ زنی می شود، 
افزود: احداث پنج مدرسه در مناطق منج، مرکزی، سردشت و فالرد از جمله طرح های کلنگ زنی در 
این شهرستان است. وی گفت: به منظور ساخت و بهره برداری از این طرح ها اعتباری بیش از 1۴۵ 

میلیارد و 9۵0 میلیون ریال نیاز است.
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مفاد آراء
11/40 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 11456 - 1400/09/24  هيات سوم آقای رسول رضائی به 
شناسنامه شماره 3383 کدملي 1282993631 صادره فرزند حسين در ششدانگ 
يکباب مغازه به مســاحت 60/40  متر مربع پالک شماره 482 فرعی از 16  اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از غالمحسين 

رضايی برزانی طبق اظهارنامه ثبتی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/13

م الف: 1261533  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

11/41 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضي محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي 
تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001550 مورخ 1400/10/18 خانم سيد ليال 
هاشمی ريزی فرزند سيد هاشم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 181/29 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
 2- راي شــماره 140060302015001552 مــورخ 1400/10/18 آقــای 
عليرضا نوروزيان ريزی فرزند خيراله نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 181/29 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در 
 زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريداري شــده از مالک رسمي

 ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/28

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/13 
م الف: 1260708 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان

 مفاد آراء
11/42 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رســمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذيل هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت  ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 
برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکيت مشاعی  و اسناد عادی 
تســليمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده 
اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
 فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکيت متقاضيان اعتراضی 
داشته باشند  می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،  ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای  
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکيت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
برابر رای شماره 140060602018001471 مورخ 1400/09/29 کالسه پرونده 
1400114402018000075 آقای مصطفی خيری فرزند رسول به شماره شناسنامه 
3802 و کدملی 1287205674 نسبت به ششدانگ يک باب کارگاه  پرورش قارچ 
خوراکی با کاربری کشاورزی  به مساحت 6000 متر مربع احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 364 اصلی واقع در بخش 16 اصفهان حوزه ثبت دولت آباد برخوار بموجب 
قولنامه عادی مع الواسطه و سند شماره 85680 مورخ 1351/01/09 دفترخانه 2 

اصفهان به نام نعمت اله شيريان رای صادر می گردد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/28
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/13

م الف: 1262253 ابراهيم غفاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  

مفاد آراء
11/43 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رســمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذيل هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت  ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 
برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکيت مشاعی  و اسناد عادی 
تســليمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده 
اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
 فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی

 می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکيت متقاضيان اعتراضی 
داشته باشند  می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،  ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای  
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکيت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
برابر رای شماره 140060302018001456 مورخ 1400/09/22 کالسه پرونده 
1398114402018000163 آقای محمدرضا ســلطان الکتابی فرزند مرتضی به 
شماره شناسنامه 909 و کدملی 1285595793 نسبت به ششدانگ يک باب کارگاه  
به مساحت 456 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 394 اصلی واقع  در بخش 
منطقه صنعتی دولت آباد در بخش 16 اصفهان حوزه ثبت دولت آباد برخوار در ازای 
مالکيت مشاعی متقاضی به موجب سند شــماره 79006 مورخ 11396/11/26 
 دفترخانه 96 دولت آباد و خريداری عادی از مالک رســمی آقــای مهران ربيعی

دولت آبادی به شماره ســند شــماره 80679 مورخ 1397/06/27 دفترخانه 96 
دولت آباد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/28
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/13

م الف: 1262312  ابراهيم غفاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مزایده

11/44 به موجــب پرونده اجرائي کالســه 0000001 يک خط تلفن به شــماره 
09141149919 به نــام عبدل رضا خوش فطــرت ثبت گرديده اســت. طبق 
اجرائيه صادره سند شماره شــش هزار و چهار و ســه مورخ بيست و ششم اسفند 
ماه سال هزار و سيصد و هشتادو شــش تنظيمی دفتر رســمی ازدواج شماره دو 
گلپايگان خط تلفن فوق متعلق به عبدل رضا خوش فطــرت در قبال طلب خانم 
زهرا مشايخي و حقوق دولتی برابر نامه شــماره 99806/00/100مورخ بيست و 

چهارم فروردين ماه هزار و چهارصد اداره مخابرات گلپايگان، در بازداشــت قرار 
گرفته است. مشــخصات خط تلفن: يک خط تلفن دائم همراه اول تبريز به شماره 
091411449919 که طبق نظر کارشناس رســمي مورخ سوم شهريور ماه هزار 
و چهارصد به مبلغ صد و ده ميليون ريال ارزيابي شــده اســت. خط تلفن فوق از 
ساعت 9 الي 12 روز پنجشنبه بيست و هشــتم بهمن ماه سال هزار و چهارصد در 
اداره ثبت اسناد و امالک گلپايگان واقع در خيابان آيت اله خوانساري، جنب پمپ 
 بنزين از طريق مزايده به فروش مي رســد. شــرکت در مزايده منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پايه کارشناسی به حســاب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده 
قانونی او در جلسه مزايده است. برنده مزايده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حســاب صندوق ثبــت توديع نمايد و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب ســپرده ثبت واريز نکند، 
مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واريز خواهد شــد. مزايده از 
 مبلغ صد و ده ميليون ريال شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادي نقداً فروخته 
مي شــود. کليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است. ضمنًا چنانچه روز 
مزايده تعطيل رسمي اعالم گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت 
و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 1269845 خانم محمداکبری مسئول 

واحد اجرای اسنادرسمی گلپايگان
فقدان سند مالکيت

11/45 شماره نامه: 140085602010013980- 1400/11/11 مصطفی انصاری 
فرزند علی باستناد يکبرگ استشهاد محلي که هويت و امضاء شهود رسما گواهي 
شده مدعي است که تمامي ششدانگ پالک 28 فرعي از 3826 اصلي در گلپايگان 
بخش 1 که درذيل صفحه 388 و دفتر 65 شماره ثبت 11661 بنام مصطفی انصاری 
فرزند علی ثبت و صادر و تســليم گرديد و بموجب سند رســمي 64378 مورخه 
1367/02/06 خانه 2 گلپايگان به ايشان  انتقال قطعي يافته و معامله ديگري هم 
انجام نشده و در رهن بانک مسکن مي باشــد. نحوه گم شدن يا از بين رفتن سند 
: اسباب کشي از بين رفته / مفقود شــده است . چون درخواست صدور المثني سند 
مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهي 
ذکر شده( نسبت به آن يا وجود ســند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهي تا ده روز بــه اين اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت و سند معامله تســليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 
ارائه مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل 
 سند ارائه نشود المثني ســند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد. 
 م الــف: 1271317 محمــد ســلماني مديــر واحــد ثبتــي حــوزه

 ثبت ملک گلپايگان 

نمایش16 فیلم جشنواره فجر در سه سینمای شهرکرد 
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ارائه تسهیالت جمعیت هالل احمر به بیماران صعب العالج
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: بیماران صعب العالجی که با هزینه های دارویی 
و درمانی باالیی مواجه هستند از طریق جمعیت هالل احمر اصفهان تسهیالت دریافت خواهند کرد.

علی محمد هاشمی اظهار کرد: طی هماهنگی جمعیت هالل احمر با سه بانک صادرات، ملی و مسکن 
به بیماران نیازمند به خصوص بیمارانی که هزینه های درمانی باالیی دارند ، تســهیالتی ارائه خواهد 
شد.به گفته وی، مبلغ این تسهیالت ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با نرخ ۴ درصد است.هاشمی، شرایطی از 
جمله دارا بودن مدارک تشخیص بیماری در سال ۱۴٠٠، مشخص بودن نیازمندی بیمار، قرار نداشتن 
بیمار تحت پوشش ارگان های دیگر و باالی ۲٠ میلیون تومان بودن هزینه های درمانی را برای دریافت 
تسهیالت الزامی دانست.طی روز های اخیر فراخوانی به نقل از جمعیت هالل احمر استان اصفهان در 
شبکه های اجتماعی مبنی بر اینکه این جمعیت به مناسبت ایام ا... دهه فجر، به برخی متقاضیان و 

مددجویان جهت تهیه دارو و درمان تسهیالت ارائه می دهد، منتشر شده بود.

واگذاری ۵00 واحد مسکونی به مددجویان کمیته  امداد در دهه فجر
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: در چهل وسه سالگی انقالب، ۵۰۰ واحد مسکونی با در نظر 
گرفتن اولویت مناطق محروم بهره برداری و به مددجویان تحویل می شود.کریم زارع با بیان اینکه با 
همکاری خیران و همکاری ۵۱۳ مرکز نیکوکاری، خدمات مطلوبی به محرومان ارائه شده است، افزود: 
در ایام دهه فجر نیز با افتتاح ۱۷ مرکز نیکوکاری دیگر در استان 6 مرکز به صورت تخصصی در حوزه های 

درمان، زکات و فرهنگی فعالیت دارند.

 فعالیت ۹ هزار خادمیار رضوی در استان اصفهان 
معاون امور خادمیاری و کانوهای خدمت رضوی استان اصفهان وضعیت کانون های خدمت رضوی را 
از لحاظ کیفی و کمی مطلوب ارزیابی کرد.محمدحسن مجلسی با اشاره به اینکه در سال های گذشته 
خادمیاران در فرم خاصی دست نویس ثبت نام می کردند، اظهار داشت: اکنون سامانه خادمیاری ایجاد 
شده است که خادمیاران می توانند با کانون محله ای کار کنند و ارتباط داشته باشند  و کار خادمیار زیر نظر 
رابط شهرستان  و کانون محله ای رصد می شود. وی افزود: تاسیس کانون خدمت رضوی محله ای در 
شهرستان اصفهان همراه با تاسیس ۴۷ کانون محلی برای تسهیل ارتباط مردم با خادمان بوده است.به 
گفته وی، ضروری است در تمام شهرستان های استان کانون محله ای تشکیل شود.این مقام مسئول 
یادآورشد:  ۹ هزار خادم یار در استان اصفهان فعالیت می کنند و فعال بودن سامانه خادمیاران بستگی 
به فعالیت آنها دارد اگر خادمیاری در دوره ای که باید خدمت را ثبت کند فعالیت نداشته باشد از مشهد 
حذف می شود و هیچ کاری نمی توان برای بازگشت به سامانه کرد. معاون کانوهای خدمت رضوی)ع( 
استان اصفهان گفت: به زودی از برگزیدگان جشنواره رضوی در اصفهان تجلیل می شود. مجلسی با 
انتقاد از اینکه در حوزه جذب یاوران موفق نبوده ایم، عنوان کرد: به رغم ســهمیه ها که به شهرستان ها 
اختصاص داده شده ، شاهد هستیم بعضی شهرستان ها همچنان از سهمیه خود استفاده نکرده اند.

وی در مورد جذب خادمیاران رضوی توضیح داد: ابتدا داوطلبان باید یاور رضوی باشند تا بتوانند از طریق 
ورود به سامانه خادمیاران رضوی به عنوان خادمیار ثبت شوند.

سقوط کارگری از ارتفاع 6 متری ساختمانی در اصفهان
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت:کارگر ۴۰ ساله ای از ارتفاع 6 
متری ساختمانی در اصفهان سقوط کرد.فرهاد کاوه آهنگران ادامه داد: حادثه سقوط کارگر از ارتفاع 6 
متری ساختمان ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه در خیابان فرایبورگ به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعالم شد.به 
گفته وی، کارگر تبعه افغان از ارتفاع نزدیک به 6 متر از همکف ساختمان در حال ساخت به داخل طبقه 

منفی دو سقوط کرده بود که با کمک امدادگران به طبقه همکف منتقل و تحویل عوامل اورژانس شد.

کمک ۲۱ میلیاردی خیران اصفهانی در سال جاری؛

نصف جهان در صدر آزادی زندانیان 

ایراد صدمه بدنی یا قتل غیر عمد ناشی از  نرگس طلوعی
تصادفات رانندگی و حــوادث کارگاهی، 
محکومیت های مالــی همچون نفقــه، مهریه معقــول و چک های 
غیرکالهبرداری و ... از واقعیت های تلخی است که این روز ها تعدادی 
از افراد را گرفتار زندان و تحمل حبــس می کند. حوادثی که بی خبر از 
راه می رســند و گاهی شــیرازه یک زندگی به دلیل ایــن اتفاق از هم 

پاشیده می شود.
»مجتبی« یکی از آن هاست که خانواده اش هفته ها خون دل خوردند. 
جوانی ۱۹ ســاله که تلخ ترین اتفاق زندگی اش در دوران سربازی رقم 
خورد؛ همان شــبی که با هم خدمتی ها دور آتش حلقــه زده بودند و 
می خندیدند، اما یک شوخی ناخواسته باعث سوختگی حامد و مرگ 
او شد. مجتبی، کشاورز زاده بود و پدرش به سختی از پس هزینه های 
زندگی برمی آمد، حاال پســرش مقصر حادثه شناخته شده بود و باید 
دیه کامل مرگ هم خدمتی اش را پرداخت می کرد؛ اما پولی در بساط 
نبود و مجتبی راهی زندان شــد.» مهران« هم بعد از سال ها توانسته 
بود خودش را برای ازدواج آماده کند اما باال رفتن بی حســاب و کتاب 
هزینه ها همه چیز را خراب کرد. جوانی آبرومند بود و مورد احترام، اما 
حاال او مانده بود و بدهی های ناخواسته ای که تمام آبروی اندوخته اش 

را بر باد می داد. سرنوشــت مهران هم این شد که روزها و شب هایش 
را پشت میله های زندان ســپری کند. قصه زندگی »ریحانه« هم تلخ 
است؛ زنی که سرپرستی دو کودک خردســال را برعهده داشت و هم 
باید از آن ها مراقبت می کرد، هم به فکر آب و نان شــان بود. شغلی را 
پیشــه کرد و در خانه کار می کرد ،اما سعی و تالشش همپای افزایش 
مشکالت اقتصادی نبود و تامین نشــدن فقط ۲۰ میلیون تومان، او را 
روانه زندان کرد. ماجرای این سه زندانی، قصه نبود بلکه واقعیت هایی 
است که در شــهر آن را می بینیم، زندانیانی که چشــم امید به کمک 
خیران دارنــد، خیرینی که برای رضــای خدا در ایــن کار خیر قدم بر 

داشته اند.
سنت پســندیده گلریزان و حمایت مالی و معنوی خیرین بیشترین 
پشــتوانه برای آزادی زندانیان نیازمند  و بازگشــت آنها به کانون گرم 
خانواده است. بر اساس آیات الهی و احادیث نقل شده از معصومین، 
محبوب ترین مردم نزد خداوند کســی اســت که موجبات شــادی 
خانواده ای را فراهم کند و در همین راستا خیران و نیکوکاران در تمامی 
سال به یاری زندانیان نیازمند شتافته اند چرا که  با آزادی هر مددجو، 

شادی دوباره به خانواده وی هدیه می شود.
طی دهه ماهه نخست سال جاری خیرین خداجو با اهدای کمک های 

نقدی خود زمینه آزادی 6۳6۲ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد را فراهم 
کرده اند کــه در این میــان اصفهانی ها با برگــزاری آیین های متعدد 
مجازی و جشــن های گلریزان حضوری و با آزادی ۵۵۲ زندانی غیر 
عمد در صدر فهرســت آزادی ها قــرار گرفته و در ادامه اســتان های 
آذربایجان شرقی با فراهم کردن زمینه رهایی ۴۳۷ بدهکار، فارس با 
استخالص ۳6۸ محکوم و خراسان رضوی با حمایت از ۳۳6 مددجوی 

نیازمند، در رتبه های بعدی هستند.
 آن طور که مدیرعامل ســتاد دیه اســتان اصفهان خبر داده است از 
ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۱ میلیارد و ۴۵۳ میلیون و ۳۳۰ 
هزار تومان کمک مردمی به ستاد دیه جذب شده که مبلغ وصولی در 
گلریزان ها ۱6 میلیــارد و ۵۵۰ میلیون بوده همچنیــن چهار میلیارد و 
۳۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از طریق مراجعه افراد به خیریه وصول 
شده بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۰۹ درصد 

رشد نشان می دهد.
 به گفتــه اســدا...گرجی زاده مراجعه خیریه به بانــک نیز ۱۳ درصد 
رشــد داشــته و حدود یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان هم از طریق 
شبکه های اجتماعی و ســایر روش ها به حساب ستاد دیه واریز شده 

است.

آن طور که مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان خبر داده 
است از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۱ میلیارد و 
۴۵۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان کمک مردمی به ستاد 

دیه جذب شده 

خبرخوان جامعه

اهدای خون 100 نفر 
از کارکنان کنترل 
نظارت شهرداری 

اصفهان
تعداد ۱۰۰ نفر ازکار کنان کنترل 
نظــارت مناطــق پانزده گانه 
شهرداری همزمان با ایام ا... 
دهه فجر انقالب اسالمی ایران 
در یــک اقدام خداپســندانه 

اقدام به اهدای خون کردند.

رییس پلیس فتای استان:

 رشد جرائم سایبری در اصفهان سه برابر متوسط 
کشوری است

 رییس پلیس فتای استان اصفهان  در نشســت خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک آغاز دهه 
فجر و تسلیت درگذشت آیت ا...صافی گلپایگانی اظهار داشت: مسئله فضای مجازی مسئله ای 
که روز به روز بیشتر با آن عجین می شویم و با زندگی ما منطبق شده و شاید زمانی که این فضا را 
هنوز فضای »مجازی« بدانیم، گذشته است.سید مصطفی مرتضوی افزود: فضای مجازی اینقدر 
با فضای حقیقی تطبیق یافته که دیگر نمی توان آن را مجازی نامید، این مسئله ای است که برخی 
شهروندان ســهل انگارانه به آن نگاه می کنند و برخی از مشــکالت فعلی برای همین واژه ابهام 
برانگیز است.رییس پلیس فتای استان اصفهان با اشاره به رشد مشکالت فضای مجازی ادامه 
داد: آمارهای ما نسبت به سایر حوزه های انتظامی روز به روز افزایشی است، در برخی موارد آمار 

جرائم روند منفی داشته؛ اما در فضای مجازی این روند به شدت افزایشی است.

به رشد کشف جرائم دلخوش نیستیم
وی اضافه کرد: طی ۱۰ ماهه ابتدایی سال جرائم مجازی ۳۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
داشته و نســبت به میانگین جرائم کشــوری اختالف ۲6 درصدی دارد زیرا این رقم در کشور ۱۳ 
درصد است، عدد ۳۹ درصد برای اصفهان خوب نیســت. اصفهان شهری است که از لحاظ علم و 
فرهنگ دارای پیشینه است و این آمار برای اصفهان خوب نیست و باالترین روند صعودی وقوع 

جرم در کشور را داشتیم.
رییس پلیس فتای استان اصفهان تصریح کرد: رشد کشــف جرائم نیز ۳۴ درصد است که رقم 
خوبی است؛ اما برای ما مهم عدم قوم جرم اســت زیرا تا وقتی یک شهروند حقوق خود را بگیرد 
هزینه مالی و روانی زیادی می دهد و مهم ترین مسئله پیشگیری است، همچنین کشف جرائم 

۹۷ درصد است که رقم قابل توجهی است اما به آن دلخوشی نیستیم.
وی ابراز داشت: جرائم حوزه های هک و نفوذ ۴۰ درصد، جرایم اخالقی مثل انتشار فیلم و اطالعات 
خصوصی ۱۹ درصد، جرائم اقتصــادی ۳۴ درصد و کالهبرداری های اینترنتی ۱۳۰ درصد رشــد 
داشته که در این بین جرائم اقتصادی بیشترین سهم را داشته که دلیل آن اعتماد کاذب مردم به 
فروشگاه های اینترنتی و مجازی اســت.رئئس پلیس فتا استان اصفهان در خصوص یک فقره 
کالهبرداری با مبالغ پایین از مردم ادامه داد: در این فقره جرم یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به 
صورت تراکنش های ۱۲ هزار تومانی در شش ماه از مردم گرفته شد و به دلیل اینکه کالهبرداری 

جزئی است، کسی پیگیری نمی کند.

بازگشت 22 میلیارد تومان از وجوه مردم
مرتضوی با تاکید بر اینکه برداشت های غیر مجاز اینترنتی بسیار زیاد است، ابراز داشت: طی یکی 
دو هفته گذشته برای یک لینک جعلی واحد فوریت ســایبری در یک روز ۸۰۰ تماس داشت که 
دلیل آن نصب بدافزار روی گوشی است که با آن بد افزار دسترسی کامل به گوشی حاصل می شود.

وی تصریح کرد: در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال مزاحم های اینترنتی ۱۴ درصد رشد داشته زیرا سطح 
آگاهی مردم نسبت به این موضوع پایین است و آن را از پلیس و خانواده مخفی می کنند و در بین 
این استرس محیط افزایش پیدا می کند و می تواند منجر به نابودی خانواده نیز بشود، همچنین 

دسترسی غیرمجاز به گوشی های موبایل ۷۵ درصد رشد داشته است.
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان در خصوص آمار و ارقام برخوردها با جرائم فضای مجازی 
ابراز داشت: طی ۱۰ ماه ابتدایی امسال ۲6 هزار تماس با مرکز پلیس فتا برقرار شد، همچنین در 
این راستا 6 هزار و ۴۵۰ مسدودسازی، دو هزار و ۸۴۰ حســاب مجازی مسدود و دو هزار و ۸۰۰ 
لینک جعلی از بین رفته و ۸۰۰ سیم کارت نیز مسدود شده است و ۲۲ میلیارد تومان وجوه مردم 

از حساب های جعلی مسدود و به مردم برگشت.

وز عکس ر

ناجا

زنگ انقالب در اصفهان به 
دست استاندار به صدا در آمد

خبر روز

سیدرضا مرتضوی ،استاندار اصفهان همراه با 
مسئوالن ارشد استان با حضور در دبیرستان 
دخترانه شــاهد حضرت مهدی)عــج( و با 
حضور پرشور دانش آموزان زنگ انقالب را به 
صدا در آورد. مرتضوی با حضور در این آیین 
اظهار کرد: به کوری چشم بدخواهان، امروزه  
انقالب اســالمی با مدد الهی و رهنمودهای 
داهیانه مقام معظم رهبــری پرفروزان تر از 
گذشته در حال تأللو در عرصه نظام بین الملل 

است.
نماینده عالی قوه مجریه در اســتان در این 
آیین ضمن تبریــک ایام ا... دهــه مبارک 
فجر و سالگرد ۴۳ سالگی پیروزی  انقالب 
اسالمی،  بر روند رو به جلو عرصه های علمی، 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و … در کشور 
در زمینه های ملی و بین المللی تاکید کرد.وی 
همچنین با تبیین شــاخص های کشورهای 
پیشــرو در شــاخه های مختلــف از جمله 
پزشــکی، نانو تکنولوژی، تولید علم و … به 
جایگاه ممتاز  ایران اسالمی اشاره کرد و اظهار 
کرد: قطعا این جایگاه ممتاز کشور را مدیون 
تالش ها و مجاهدت های مردم سختکوش 
ایران اســالمی و رهبری دور اندیشانه همه 

دلسوزان نظام اسالمی هستیم.
نماینده عالی قوه مجریه در اســتان در این 
آیین با بیان گوشه هایی از سند راهبردی گام 
دوم انقالب و ضرورت خودباوری و مدیریت 
جهادی بیان کرد: نظام ســلطه در طول این 
۴۳ ســال که از عمر با برکت انقالب اسالمی 
می گذرد، با تمام قوا ســعی کــرده  به صور 
مختلف اعم از روش های ســخت افزاری و 
نرم افزاری، در عرصه نظامی گری و  در جنگ 
اقتصادی، این نظام مقــدس را دچار فتور و 
اخالل کند.وی ادامه داد: اما به کوری چشم 
دشمنان و اذناب کوته اندیش منطقه ای آنان، 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هرساله 
پرصالبت تر از گذشته در حال تعالی و توسعه 
است و هرگز اجازه نمی دهد دشمنان قسم 
خورده این نظام مقــدس ذره ای به اهداف 

شوم و منحوس خود نائل شوند.

تفاهم نامه همکاری کنسرسیوم مراکز علمی-پژوهشی استان اصفهان بین 
۱۰ دانشگاه و مرکز پژوهشی اســتان اصفهان برای سال دوم تمدید شد.این 
تفاهم نامه همکاری که در سال ۱۳۹۹ بین 6 دانشگاه و شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان در راستای رفع چالش های زیست محیطی منعقد شد، برای دومین 
سال با اضافه شدن سه دانشگاه هنر اصفهان، علوم پزشکی کاشان و دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد نجف به اعضای کنسرسیوم، تمدید شد.حسین هرسیج، 
رییس دانشگاه اصفهاندر نشست رؤسای کنسرسیوم مراکز علمی-پژوهشی 
استان اصفهان در حوزه محیط زیست که در دانشگاه اصفهان برگزار شد، اظهار 
کرد: مشکالت حوزه محیط زیســتی به موضوعات تمدنی باز می گردد که در 

تمدن غرب اتفاق افتاده و معضالتی را به همراه داشته است.
وی افزود: این مشــکالت نتیجه جدایی انســان از خداوند و تنش انسان با 
طبیعت است. غفلت از خدا و اومانیزم افراطی که تنها بر منافع شخصی تاکید 

دارد، باعث استثمار و تخریب محیط زیست شده است.
رییس دانشگاه اصفهان با اشــاره به روند صنعتی زدایی در غرب، گفت: این 
روند انجام شده است. ما نیز باید به هوش بیاییم، انسان با انسان و انسان با 

طبیعت آشتی کند تا مشکالت زیست محیطی برطرف شود.
هرسیج، اضافه کرد: انقالب اسالمی ایران یک اســتاندارهای جدید در رابطه 
انسان با خدا و انســان با انســان تنظیم می کند. اگرچه در این زمینه موفق 

نشده ایم، البته عدم این موفقیت به الگوگیری از غرب باز می گردد.
وی اضافه کرد: نتیجه استفاده از نســخه های آماده کشورهای غرب سودی 
ندارد و موجب از بین رفتن ملت می شود. انقالب اسالمی روزنه  و نگاه تمدنی 
جدید را باز کرده که باید به مبانی تمدنی خودمان که مبتنی بر یک نگاه جدید 

است، باز گردیم. باورها باید اصصالح شود و بدانیم که همه ما یکی هستیم.
رســول رکنی زاده، معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه اصفهــان نیز در این 

نشست به تشکیل کنسرسیوم اشاره و اظهار کرد: در طول یک سال تالش برای 
شکل گیری شبکه هم افزایی در حوزه محیط زیست میان مراکز علمی استان 

انجام شده است.
رکنی زاده، هدف اساسی ایجاد این کنسرســیوم را تقویت بازوی علمی برای 
سازمان محیط زیســت عنوان کرد و گفت: وجود مسائل و مشکالت پیچیده 
زیست محیطی در استان اصفهان را با خطر عدم  زیست پذیری از جمله بحران 
آب، خشکسالی، فرونشســت زمین، آلودگی هوا، مسائل پساب و فاضالب، 
پسماندها، زیســتگاه های گیاهی و جانوری، آمایش ســرزمین و پایداری 
محلی، مسائل ناشی از تغییر اقلیم و ...همراه کرده و کنسرسیوم مراکز علمی- 
پژوهشی استان در حوزه محیط زیست شامل شش دانشگاه اصفهان، علوم 
پزشکی اصفهان، صنعتی اصفهان، کاشان، آزاد اسالمی اصفهان، پیام نور استان 
و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است که در بهمن ماه ۱۳۹۹ تشکیل شد.

تمدید تفاهم نامه همکاری کنسرسیوم مراکز علمی-پژوهشی اصفهان
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ستاره رئال در دو راهی تیته-آنچلوتی
تیته، سرمربی برزیل، منکر هر نوع توافقی با کارلو آنچلوتی برای بازی ندادن به وینیسیوس جونیور 
شــده است.وینیســیوس در ماه های اخیر به یکی از بازیکنان کلیدی رئال مادرید تبدیل شده و 
اهمیت او در ترکیب برزیل نیز بیش از پیش رو به رشد است.این بازیکن این هفته در اردوی تیم 
ملی کشورش حضور پیدا کرده و حاال این احتمال وجود دارد که دو روز متوالی در ترکیب برزیل و 
رئال مادرید به میدان برود.برزیل ســاعت 1:30 نیمه شب چهارشنبه در اسپانیا به میدان خواهد 
رفت و این در حالی است که رئال مادرید باید روز پنجشــنبه در جام حذفی به میدان برود.مارکا 
پیش از این خبر داده بود که کارلو آنچلوتی تماسی با تیته داشــته و از او خواسته حاال که صعود 
برزیل به جام جهانی 2022 قطر قطعی شده، از کاســمیرو و وینیسیوس در ترکیب تیمش برابر 
پاراگوئه استفاده نکند.هردوی این بازیکنان در دیدار مقابل اکوادور در ترکیب ثابت تیم شان قرار 
داشتند و گفته می شود که سرمربی برزیل با درخواست کارلتو موافقت کرده و شرایط رئال مادرید 
را درک کرده است.رئال مادرید باید پنجشنبه شب در مرحله یک چهارم نهایی کوپا دل ری در سن 
مامس به مصاف اتلتیک بیلبائو برود و این نگرانی وجود دارد که شــرایط برای حضور بازیکنان 
اهل آمریکای جنوبی چندان فراهم نباشد.برزیلی ها حدود ساعت 17 به مادرید می رسند و یک 
روز باید در ســن مامس بازی کنند که به معنای طی کردن 21300 کیلومتر اســت.از سوی دیگر 
به نظر می رســد که تیته نیز نظرش را در این باره عوض کرده باشــد. این مربی درباره توافقی که 
با آنچلوتی داشــته گفت:» هیچ توافقی صورت نگرفته اســت. تنها یک حس درک متقابل بود. 
من این توانایی را دارم که به تقویم نگاه کرده و بدانم که چه زمانی چه کســی باید به میدان برود. 
می دانم که پی اس جی روز پنجم، اتلتیکو ششم و رئال چهارم بازی دارد. باید درک کنم؛ اما هیچ 

توافقی در کار نیست.«
 

هافبک ناراضی تاتنهام به اورتون پیوست
مدت ها بود که »دله الی« در باشگاه تاتنهام به مشــکل خورده بود و نمی توانست توجه هیچ یک 
از مربیانش را به خود جلب کند.همین موضوع باعث شد که شــایعه جدایی این بازیکن در چند 
پنجره نقل و انتقاالت قبلی نیز به گوش برسد؛ اما او باالخره موفق شد دوشنبه شب از این تیم جدا 
شود.الی حاال با قرارداد دو سال و نیمه و به ارزش 40 میلیون پوند پیراهن اورتون را به تن خواهد 
کرد تا تحت هدایت فرانک لمپارد کار کند. در این قرارداد بندهای پاداشــی نیز در نظر گرفته شده 
است.گفته می شود فرانک لمپارد که به صورت رسمی به عنوان سرمربی جدید اورتون معرفی شده 
بود، نقشی کلیدی در متقاعد کردن این هافبک انگلیســی برای حضور در گودیسون پارک داشته 

و پــس از انتخاب است.دونی فن دبیک نیز دیگر بازیکنی بود که روز دوشنبه 
رسمی لمپارد به عنوان سرمربی به از منچستریونایتد 

جدا شده و به عنوان بازیکن جدید اورتون معرفی 
شد.انتظار می رود که دله الی، اولین بازی خود 
با پیراهن اورتون را سه شــنبه هفته آینده در 

دیدار برابر نیوکاسل در لیگ برتر  انجام دهد.
این بازیکن پس از نهایی شدن انتقالش به 
باشگاه جدید گفت:» من دوست دارم زودتر 

کار را شــروع کنم و بی صبرانه در انتظار اولین 
بازی در پیراهن اورتون هستم. دوست دارم 

هرچــه زودتر به ایــن تیم کمک 
کنم و این فرصت را داشته 

باشم تا با فرانک لمپارد 
کار کنم.«

  هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال؛

مصاف خارج از خانه اصفهانی ها 

هفته هشتم دور برگشت رقابت های لیگ 
 سمیه مصور

برتر فوتســال مردان باشگاه های کشور با 
دیدار تیم های سپاهان با چیپس کامل مشهد و گیتی پسند با حفاری 
اهواز همراه است. هفته بیســت و یکم فصل جاری لیگ برتر فوتسال 
کشور با انجام هفت دیدار در روزهای پنجشــنبه و جمعه در شهرهای 

مشهد، ساوه، کالردشت، قم، اهواز، تبریز و ساری پیگیری می شود.
 تیم فوتســال ســپاهان در این هفته و در یک دیدار خارج از خانه و از 
ســاعت 16 مقابل تیم چیپس کامل مشــهد قرار می گیرد. شاگردان 
احمد باغبانباشی در شــرایطی مهیای برگزاری این دیدار می شوند که 
هفته گذشته در دیدار خانگی تن به شکست دادند. طالیی پوشان که در 
هفته هفتم دور برگشــت رقابت های لیگ برتر فوتسال مردان باشگاه 
های کشور به مصاف تیم سن ایچ ساوه رفته بودند، با نتیجه دو بر صفر 
مغلوب شدند تا با همان 23 امتیاز در رده هشتم جدول رده بندی باقی 
بمانند. در آن سوی میدان تیم چیپس کامل مشهد هفته گذشته موفق 
شد تا در دیدار خانگی با نتیجه سه بر دو از سد تیم فردوس قم بگذرد. 
تیم چیپس کامل مشهد هم اکنون با 19 امتیاز و با یک بازی کمتر در رده 
یازدهم جدول رده بندی جای گرفته است.تیم سپاهان که دو شکست 

متوالی را طی دو هفته گذشته تجربه کرده در جدال با تیم چیپس کامل 
مشهد به دنبال برتری است تا با قطع روند ناکامی هایش، جایگاه خود 
در جدول رده بندی را بهبود ببخشد. شاگردان باغبانباشی کار دشواری 
برای کسب سه امتیاز این دیدار خواهند داشــت چرا که تیم مشهدی 
در خانه به راحتی امتیاز از دســت نمی دهد.فرزیــن صالح، مصطفی 
کرد، بهنام نبی پور و محمد علی آقایی قضاوت بازی دو تیم سپاهان و 
چیپس کامل مشهد را بر عهده خواهند داشت و علیرضا رجبی نیز ناظر 

داوری این بازی است.
 در دیگر دیدارهای برگزار شــده روز پنجشنبه  تیم ســن ایچ ساوه به 
مصاف تیم مقاومــت البرز می رود و تیم زندی بتن کالردشــت  از تیم 
فرش آرا  پذیرایی می کند.دیگر نماینــده اصفهان در این رقابت ها این 
هفته مقابل تیم حفاری اهواز قرار می گیرد. شــاگردان محمد کشاورز 
در شرایطی مهیای برگزاری این دیدار می شوند که هفته گذشته مقابل 
تیم راگای شهر ری با نتیجه  چهار بر یک به پیروزی دست پیدا کردند. 
سرخ پوشان با این پیروزی تعداد بردهای شان در این فصل را به عدد 
16 رساندند تا در مجموع با 16 بردو یک تساوی و 3 باخت و کسب 49 
امتیاز  در صدر جدول رده بندی باقی بمانند. در آن سو تیم حفاری اهواز 

هفته گذشــته در یک بازی پرگل با نتیجه  چهار بر دو  مقابل تیم کراپ 
الوند شکست خورد. این تیم هم اکنون با 3 برد، 2 تساوی و 15 باخت 
و کسب 11 امتیاز در رده ســیزدهم جدول رده بندی جای گرفته است. 
روی کاغذ، گیتی پسند اصفهان که با 49 امتیاز در صدر جدول جای گرفته 
دیداری راحت و آسان با تیم حفاری که در انتهای جدول قرار گرفته، دارد 
و با برتری در این دیدار می تواند جایگاه جدولی خود را تثبیت کند در غیر 
این صورت دیگر تیم های تعقیب کننده فاصله اندک خود با این تیم را 

به حداقل می رسانند.
قضاوت دیدار تیم های  گیتی پســند و  حفاری اهواز را مهدی طاهری، 
محمدتیمــوری، محمدعلی آقایــی و بهنام نبی پور بــر عهده دارند و 
عبدالکریم سیستانی نیز ناظر این دیدار است.در دیگر دیدارهای  جمعه 
تیم  فردوس قم از تیم راگای شهر ری پذیرایی مــــی کند، تیم  مس 
سونگون به مصاف  کراپ الوند می رود و تیم  شهروند ساری مقابل فوالد 
زرند ایرانیان قرار می گیرد. در حال حاضر گیتی پسند با 49، کراپ الوند 
با 46، مس سونگون با 45، سن ایچ با 44 و مقاومت با 43 امتیاز در 
رده های اول تا پنجم هستند و حفاری و شهروند ساری با 11 امتیاز در 

رده های سیزدهم و چهاردهم قرار دارند.

خبر روز

 »میالد جهانی«، برگ برنده ذوب آهن در 
پنجره زمستانی؟

نقل و انتقاالت زمستانی لیگ برتر ایران در حالی به آخرین هفته خود نزدیک می شود که هم چنان 
هواداران تیم های مختلف در انتظار جذب ستاره های بزرگ برای تیم خود هستند. این در شرایطی 
است که مهم ترین مشکل تیم های ایرانی، مشکالت اقتصادی است که حتی برای برخی تیم های 
صنعتی نظیر ذوب آهن هم وجود دارد و ســایر تیم ها نظیر پرسپولیس و اســتقالل هم که باید 

بدون کمک دولتی و اتکا به اسپانسرهای خود در این فضای رقابتی، اهداف خود را دنبال کنند.
اما در پنجره زمستانی کنونی، برخی از تیم ها سعی می کنند با فروش بازیکنانی که کادرفنی نیاز 
کمتری به حضورشان می بیند، نیازهای خود را مرتفع کنند یا حداقل آنها را وارد معامله ای کنند که 
هزینه خرید لیست سرمربی را کاهش دهد. سبزپوشان اصفهانی نیز در این بین چهار بازیکن را 

برای معاوضه در بازار عرضه کرده اند که مهم  ترینش میالد جهانی است.
میالد جهانی 32 ساله فصل گذشــته به ذوب آهن پیوست و در این دو ســال، روزهای پرفراز و 
نشیبی را در ترکیب سبزپوشان اصفهانی داشته است. او اگرچه یک وینگر شناخته شده در فوتبال 
ایران محسوب می شود و حتی مدتی شــایعات حضورش در پایتخت هم به گوش می رسید؛ اما 
در فصل جاری عملکرد چندان خوبی نداشــته و به نظر می رســد در پازل تاکتیکی مهدی تارتار 

قرار ندارد.
جهانی که به عنوان وینگر چپ و راســت و هم چنین هافبک هجومی توانایی بازی دارد، در فصل 
جاری با دو شوت تماشایی توانســت دو گل برای تیمش بزند اما ذوبی ها ترجیح می دهند که در 
صورت تمایل سایر تیم ها، با فروش او بازیکن مورد نظر خود را به خدمت بگیرند یا با دستیابی به 

منبع مالی قابل توجه، برای خرید ستاره های خود اقدام کنند.
از طرف دیگر جهانی در مسائل اخالقی مشکالتی داشته که البته ذوبی ها تالش کردند تا در داخل 
تیم حل شود؛ اما شــادی گل او که در واکنش به بازیکنان هم تیمی بود، یکی از نمودهای عینی 
ماجراهای اخالقی او بود که ممکن اســت در آینده برای ذوب آهن مشکل ساز شود ولی احتماال 

تیم هایی پیدا می شوند که برای خرید این بازیکن اقدام کنند.
نکته مهم اینکه، آنچه باعث شده تارتار روی معاوضه یا فروش میالد جهانی حساب باز کند، بیش 
از آنکه به مسائل فنی و تاکتیکی مربوط باشد، به بودجه محدود ذوب آهن در بازار نقل و انتقاالتی 

مرتبط است که سبب شده سرمربی سبزپوشان مجبور به انتخاب های این چنینی باشد.
 

پیشنهاد ۵0 میلیون پوندی آرسنال به »طارمی«
آرسنال به دنبال مهدی طارمی است تا او را جانشین پیر امریک اوبامیانگی کند که گفته می شود 
راهی بارسلونا خواهد شد.مهدی طارمی بیشتر دوران حرفه ای خود را در زادگاهش ایران گذرانده 
و در تیم های ایرانجوان، شاهین بوشهر و پرســپولیس بازی کرده است.مهدی همچنین 1۸ ماه 
در تیم الغرافه قطر بازی کرد. در ژوئیه 2019، طارمی به ریو آوه پرتغال پیوست و 

کمی بیش از یک سال بعد، پورتو او را به خدمت گرفت.
طارمی که گفته می شود بند فسخ 50 میلیون پوندی دارد، در این فصل برای 
باشگاهش در فرم فوق العاده ای بوده است.او از 29 بازی باشگاهی در 
تمامی رقابت ها، 13 گل و 9 پاس گل به ثبت رسانده است.آرسنال 
به دنبال مهدی طارمی اســت تــا او را جانشــین پیر امریک 
اوبامیانگی کند که گفته می شود راهی بارسلونا خواهد شد. 
به همین خاطر توپچی ها پیشنهاد خیره کننده 50 میلیون 
پوندی را به مهدی طارمی ارائه کردند که در صورت قبول، 
طارمی در زمره گران ترین بازیکنان آســیایی تاریخ 

فوتبال قرار می گیرد.

مستطیل سبز

بازگشت »رضاییان« به 
پرسپولیس منتفی شد

در شرایطی که آخرین دور از مذاکرات رامین 
رضاییان با باشــگاه الدحیل برای جدایی و 
توافق دو طرفه در حال انجام بود، باشــگاه 
قطری رضایت نامه جدایی این مدافع راست 
سابق تیم ملی را صادر نکرد و او باید تا پایان 
این فصل در همان تیم الســیلیه به کار خود 
ادامه دهد.بنا بر آنچه که به رامین رضاییان 
گفته شده با توجه به اینکه او به عنوان بازیکن 
قرضی از الدحیل به الســیلیه پیوسته، در 
جدایی از تیم باید نظر باشگاه دحیل را لحاظ 
می کرده که با توجه به سه جانبه نبودن این 
توافق، رضاییان باید در نیم فصل دوم لیگ 
ستارگان نیز کار را در باشگاه السیلیه دنبال 
کند.این در حالی است که رضاییان با یحیی 
گل محمــدی مذاکراتی داشــته و قصد او 
حضور در پرسپولیس در نیم فصل دوم بوده 
اســت. همچنین رضا درویش، مدیرعامل 
پرسپولیس با مدیربرنامه های این بازیکن 
برای امضــای قــرارداد با پرســپولیس به 

مذاکره و توافق ابتدایی دست یافته بود.
 با این حال ایــن اتفاق اکنــون رخ نداده و 
رضاییــان باید نیم فصل دیگــر را در قطر به 

بازی ادامه دهد.
رضاییان در نیم فصل اول لیگ قطر و ترکیب 
تیم السیلیه در پست های مختلفی به میدان 
رفت و حتــی در هفته های پایانی نیم فصل 
به عنوان مهاجم در ترکیب آبی پوشــان کار را 
دنبال کرد و اتفاقا نمایش های خوبی هم به 
جا گذاشت. اما از یک سو جایگاه این تیم در 
لیگ و احتمال ســقوط آنها و از سوی دیگر 
تصمیم سرمربی السیلیه به قصد استخدام 
بازیکن جدید باعث شد تا آنها به دنبال قطع 

همکاری باشند.
 با این حال و با اتمام فصل نقل و انتقاالتی 
لیگ قطر مدیران السیلیه و الدحیل تصمیم 
به ادامه همکاری با رامین رضاییان گرفتند. 
اگر رضاییان قرارداد خود را فســخ می کرد 
باشگاه الدحیل باید خســارت سنگینی را 
به این بازیکن ایرانــی پرداخت می کرد که 
به این دلیل از تصمیم برای فســخ و دادن 

رضایت نامه صرف نظر کنند.

گیتی پسند اصفهان که با ۴۹ امتیاز در صدر جدول 
جای گرفته دیداری راحت و آسان با تیم حفاری که در 
انتهای جدول قرار گرفته، دارد و با برتری در این دیدار 

می تواند جایگاه جدولی خود را تثبیت کند 

فوتبال جهان

وز عکس ر

سرمربی تیم ملی 
هندبال از بازیکنان 

خداحافظی کرد
مانوئل مونتایا فرناندز، سرمربی 
اســپانیایی تیــم ملــی هندبال 
کشــورمان که تا پایان رقابت های 
قهرمانی آســیا قرارداد داشت، در 
محل اقامت تیم ملی در عربستان 

از بازیکنان خداحافظی کرد.

گارد تیم ملی بسکتبال ایران:

 نمی دانم به تیم ملی برسم یا نه
گارد تیم ملی بسکتبال ایران گفت: به خاطر شرایط قرنطینه نمی دانم به تیم ملی می رسم یا نه و فعال باید صبر کنیم.بهنام یخچالی درباره ابتالیش به ویروس 
کرونا اظهار کرد: متاسفانه به ویروس کرونا مبتال شده ام و در حال حاضر قرنطینه هســتم. کل تیم در قرنطینه هستیم و بازی های ما در بوندس لیگا نیز کنسل 
شده است.وی درباره احتمال غیبتش در اردوی پیش روی تیم ملی بسکتبال برای بازی های پنجره دوم انتخابی جام جهانی 2023 قطر نیز گفت: فعال چیزی 
مشخص نیست و چند روزی است که نمی توانم با تیم تمرین کنم. فعال باید ببینیم قرنطینه چه زمانی تمام می شود تا پس از آن درباره تیم ملی تصمیم گیری 
کنیم.ستاره تیم ملی بســکتبال که عملکرد خوبی هم در بازی های پنجره نخست انتخابی جام جهانی 2023 داشــت، در حال حاضر نمی تواند تمرینات خود را 
پیگیری کند و باید دید با این شرایط می تواند با تیم ملی در دو مسابقه پیش رو حاضر شود یا خیر؟شاگردان مصطفی هاشمی در پنجره دوم انتخابی جام جهانی 

2023، روز پنجشنبه 5 اسفند با قزاقستان و یکشنبه ۸ اسفند با سوریه دیدار خواهند کرد.

عــده ای از کارشناســان و منتقدان اعتقــاد دارند که 
مسابقات جهانی نروژ که حدودا 2 ماه پس از بازهای 
المپیک توکیو برگزار شد ، همانند سایر مسابقات پس 
از المپیک بــرای پوســت اندازی و جوان گرایی بود و 
تیم ها با همه قدرت و توانایی های خودشان در جهانی 
نروژ شرکت نداشتند و معموالن در پیکارهای  جهانی 
سال های بعد از المپیک با قدرت ظاهر می شوند. البته 
موضوع پوست اندازی و حضور نفرات جوان تر در بین 
تیم های پرقدرت جهان در نروژ مشهود بود با این وجود 
همه منتظر محک جدی کشــتی ایران در سال 2022 
هستند، به ویژه که کشتی ایران با چالش بزرگی به نام 
فاصله بسیار کم بازی های آسیایی 2022 هانگژو چین 

و رقابت های جهانی صربستان روبه رو است.
پیکارهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان روزهای 

19 تا 29 شــهریور 1401 در بلگراد پایتخت صربستان 
و بازی های آســیایی 2022 هانگژو چین نیز روزهای 
19 تا 30 مهــر 1401 برگزار خواهد شــد و این موضوع 
مشکالت زیادی را برای کشورهای آسیایی به خصوص 
ایران، قزاقستان، ازبکســتان، هند، ژاپن، کره جنوبی، 
قرقیزستان که چشم به مدال های بازی های آسیایی و 
قهرمانی جهان دوخته اند، ایجاد کرده است. به همین 
دلیل فدراسیون کشتی به همراه کادر فنی تیم های ملی 
کشــتی آزاد و فرنگی در تدارک اعزام دو تیم متفاوت 
به این دو رویداد مهم است.کشتی با مشکالت مالی 
زیادی دســت و پنجه نرم می کند و اعتبارات بخش 
دولتی نیز محدود اســت و همین امر ثابت شــد که 
»علیرضا دبیر« باید مانند پیشــینیان خود دست بر 
زانوی خود بگذارد و بتواند بودجه الزم را برای حمایت 

از تیم های ملی فراهم کند.اما بر هیچ کس پوشــیده 
نیست که دبیر در حدود 30 ماه گذشته تمام توان خود 
را برای ارتقای کشتی گذاشته و پول خوبی را به کشتی 
کشــور از منابع مختلف تزریق کرده تا کشتی صاحب 
امکانات و ابزار الزم برای موفقیــت در میادین پیش 
رو باشــد.اینکه آیا رییس فدراسیون می تواند این راه 
دشــوار و ســخت را به همین صورت ادامه دهد یا نه، 
موضوعی اســت که شــرط موفقیت تیم های ملی را 

تضمین خواهد کرد. 

راه سخت کشتی در سال 2022
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بهار طرح های عمرانی شهرداری اصفهان در دهه فجر
معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گفت: پروژه های فعال معاونت عمران ۴۰۲ قرارداد با مبلغ 
یک هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان در مناطق، حلقه حفاظتی و مرکز همایش ها در حال انجام اســت که 

بیشترین تعداد پروژه در منطقه هشت و 
مناطق هفت و پنج قرار دارد. ایرج مظفر 
اظهار کرد: بیشــترین مبلــغ پروژه ها با 
۱۲۱ میلیارد تومان در منطقه پنج در حال 
انجام است، البته حلقه حفاظتی و مرکز 
همایش ها جز پروژه های مناطق نیست 
و جداگانه انجام می شــود که بیشترین 
مبلغ در قــرارداد پروژه های فعال، مرکز 
همایش ها با ۳۱۶ میلیارد تومان و حلقه 
حفاظتی ۱۸۷ میلیارد تومان منعقد شده 

است.وی تصریح کرد: از مهرماه ســال جاری تاکنون پروژه هایی که به پایان رسیده ۲۷۷ قرارداد با 
مبلغ ۲۸۱ میلیارد تومان بوده است که بیشترین تعداد پروژه در منطقه هفت تحویل داده شده و بعد 
از آن در مناطق ۱۰ و پنج قرار دارد و بیشترین مبلغ تعریف شده برای پروژه نیز در منطقه شش انجام 
شده است.معاون عمران شهری شهردار اصفهان افزود: از مهرماه امسال تاکنون ۲۰۳ قرارداد پروژه 
با مبلغ ۲۴۳ میلیارد تومان منعقد شده است که بیشترین آن در منطقه هشت و بعد از آن مناطق پنج 
و هفت بوده و از نظر نوع پروژه و تعداد آن ســاماندهی و جدول گذاری با ۳۵ پروژه، آسفالت معابر 
۳۲ مورد و پیاده روسازی ها ۳۰ پروژه در مقام نخست بوده اســت.وی با بیان اینکه از نظر مبلغ نیز 
تاسیسات زیربنایی با ۱۴ پروژه و مبلغ ۷۷ میلیارد تومان بیشترین مبلغ را به خود اختصاص داده 
است، خاطرنشــان کرد: در ایام مبارک دهه فجر بیش از ۶۸۰ میلیارد تومان پروژه توسط شهرداری 
اصفهان به بهره برداری و کلنگ زنی خواهد رســید.مظفر با تاکید بر اینکه به طور مشترک در مناطق 
یک و سه شهرداری ایستگاه آتش نشــانی چهارباغ به بهره برداری خواهد رسید که پروژه مشترکی 
بین این دو منطقه خواهد بود، گفت: در منطقه یک شــهرداری اجرای سایبان های اتوبوس مسیر 
BRT تختی تا صمدیه، کلنگ زنی اندیشکده شهید بهشتی و ساختمان تئاتر شهر انجام خواهد شد 
که با آزادسازی و انجام پروژه ها ۱۶۲ میلیارد تومان اعتبار همراه می شود.وی با بیان اینکه در منطقه 
دو، منبع آب دهنو و محوطه ســازی آن و مجتمع فرهنگی رسالت با ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیارد تومان 
آماده بهره برداری است، اظهار کرد: در منطقه سه نیز پروژه های سنگ فرش خیابان سپه، کلنگ زنی 
ساماندهی گذر آقا نورالدین نجفی، مرمت بازار اصفهان، احداث پاتوق شهری و تکمیل سنگ فرش 
چهارباغ به سمت میدان انقالب به بهره برداری خواهد رسید و کلنگ زنی احداث خانه کودک و نوجوان 
نیز انجام خواهد شــد.معاون عمران شهری شــهردار اصفهان تاکید کرد: در منطقه چهار شهرداری 
چندین پروژه با پیشرفت حدود ۹۰ درصد است که امیدواریم مورد بهره برداری قرار گیرد، از جمله آنها 
می توان به تعریض و ایجاد دسترسی به نمایشگاه، اصالح انبساط پل غدیر، ساماندهی معابر و اصالح 
هندسی خیابان ها در سطح منطقه، اصالح راستگرد خیابان عالمه امینی به کندرو بزرگراه شهید صیاد 
شیرازی، پیاده روسازی منطقه روشن دشت و انجام بعضی تعمیرات در سطح منطقه اشاره کرد.وی 
با بیان اینکه در منطقه پنج سالن مطالعه میرعماد، محوطه ســازی و روی سقف پارکینگ وحید با 
۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار به بهره برداری خواهد رسید، گفت: در منطقه هفت نیز خیابان 
شهید عبدالرسول زرین، خیابان بهشتی، خیابان بلوار نصیر، احداث میدان حج، زیرسازی و آسفالت 
مجموعه بهاران، احداث گذر شمالی مادی چشــمه خون، ساماندهی کوی بوستان و چندین پروژه 
دیگر با مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.مظفر تصریح کرد: در منطقه هشت شهرداری 
پروژه های سالن ورزشی شهدای شمس آباد، مسیر سالمت پارک بهشت، زمین روباز ورزشی اصفهان 
ویال و همچنین آغاز عملیات پیاده راه سازی چندین خیابان واقع در منطقه و مجموعه ورزشی رو باز 

پرتمان با مبلغ ۵۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان به بهره برداری می رسد.

  شهردار اصفهان در آیین ورود دستگاه TBM مترو به ایستگاه شهید خرازی:

تکمیل خط 2 مترو در صدر برنامه های مدیریت شهری است

شــهردار اصفهان در آیین ورود دستگاه   نرگس طلوعی
حفار مکانیــزه TBM متروی اصفهان به 
ایســتگاه شــهید خرازی، اظهار کرد: بخش زیادی از جامعه امروز، 
پیروزی انقالب در سال ۵۷ را مشاهده نکرده اند و خط کش نسل امروز 
برای سنجش توانمندی نظام، رفع مسائل و مشکالت کشور است.به 
گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، علی قاسم زاده 
افزود: اگر اعتقــاد داریم این انقالب بحق بــوده و برای حفظ آن باید 
تالش کرد، پس مسیری جز کمک به رفع مسائل کنونی جامعه پیش 

روی مان وجود ندارد و برای آن باید تالش کنیم.
شهردار اصفهان با بیان اینکه مشکل ترافیک و نوسازی ناوگان حمل و 
نقل عمومی یکی از مســائل بزرگ کشور اســت، گفت: از زمانی که به 
عنوان شــهردار فعالیت خود را آغــاز کردم، یکــی از تقاضاهای مهم 
شهروندان، کاهش ترافیک شهر بوده که آلودگی هوا نیز یکی از نتایج 
آن است.قاسم زاده با تاکید بر اینکه برای خدمت به انقالب در شرایط 
کنونی هیچ امری مهم تر از حل مسائل جامعه نیست، اضافه کرد: در 
بخش حمل و نقل عمومی ابتدا باید زیرساخت ها را توسعه داد. درحال 

حاضر، به رغم وجود خط یک مترو، خطوط اتوبوسرانی و تاکسی رانی، 
فقط ۲۲ درصد مردم از حمل و نقل عمومی استفاده می کنند که سهم 

مترو از این مقدار فقط ۱.۷ درصد است.
وی تاکید کــرد: برای ترغیب شــهروندان به اســتفاده از حمل و نقل 
عمومی باید در راستای گسترش زیرساخت ها قدم برداریم که بهترین 
روش آن توسعه مترو است. شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: با وجود 
همه مشــکالتی که برای تامین اعتبار پروژه قطار شهری وجود دارد، 
احداث خط دو، توســعه خط یک و آغاز خط سه مترو جزو مهم ترین 
اهداف و برنامه های مدیریت شــهری در این دوره است چراکه برای 
کاهش آلودگی هوا و امنیــت حمل و نقل، با وجود تمام مشــکالت 
مالی موجود، راهی به جز گسترش و توسعه قطار شهری وجود ندارد.

پیشرفت 17.5 درصدی خط 2 مترو اصفهان
مدیرعامل ســازمان قطار شــهری اصفهــان نیز در ایــن آیین ضمن 
تبریک ایــام ا... دهه مبــارک فجر و گرامیداشــت یاد شــهدا  اظهار 
کرد: خط دو متــروی اصفهان به طــول ۲۴ کیلومتر از شــهرک امام 

حسین)ع( در شــمال خیابان زینبیه آغاز و با ۲۳ ایستگاه به سمت 
 غرب اصفهان حرکت کرده و به میدان امام حســین)ع( خمینی شهر

 ختم می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، سید محسن 
واعظی فر افزود: اجــرای ۱۴ کیلومتر خط دو مترو با ۱۶ ایســتگاه در 
دستور کار است که اکنون ۱۳ ایستگاه آن در حال اجراست و ۳ ایستگاه 
دیگر نیز در شرف انعقاد قرارداد با پیمانکاران است.مدیرعامل سازمان 
قطارشهری اصفهان عنوان کرد: با اســتفاده از دستگاه تی بی ام خط 
یک، حفاری خط دو مترو را از شمال آغاز کردیم و تاکنون ۴۸ کیلومتر 
حفاری شــده و به ایستگاه الله رسیده اســت.واعظی فر خاطرنشان 
کرد: هفته گذشــته نیز حفاری تی بی ام غربی آغاز شده و ظرف چند 
ماه آینده به ایستگاه شاهد می رســد.وی ادامه داد: از طرف غرب نیز 
حفاری از ایستگاه شهید حجازی آغاز شده است و طبق برنامه ریزی 
در ایستگاه ابن ســینا هر سه دســتگاه های تی بی ام به هم رسیده و 

خروج پیدا می کنند.
مدیرعامل ســازمان قطار شــهری اصفهان با بیان اینکه در خصوص 
اهمیت مترو سخن زیاد گفته  شده است، خاطرنشان کرد: در برنامه 
بودجه، مدت زمان اجرای خط دو قطار شهری هفت ساله دیده  شده، 
این در حالی اســت که طبق آخرین آمار حدود ۱۷.۵ درصد پیشرفت 
داشته است.واعظی فر اظهار کرد: در ســال ۲۰۲۱ بانک جهانی میزان 
خســارت آلودگی هوا به شــهر تهران را دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر 
اعالم کرده است که چنانچه بخواهیم این میزان را با جمعیت اصفهان 
محاسبه کنیم، تقریبا ۵۰۰ میلیون دالر خسارت بابت آلودگی هوا باید 

به شهر اصفهان پرداخت شود. 
وی ادامه داد: طبق اســتاندارد جهانی اگر هزینه احداث هر کیلومتر 
متــرو را ۵۰  میلیون دالر در نظر بگیریم، بر اســاس میزان خســارت 
آلودگی هوا، می توان خط دو متروی اصفهان را طی دو الی ســه سال 

آینده تکمیل کرد.
مدیرعامل سازمان قطارشــهری اصفهان تاکید کرد: خسارت ناشی از 
آلودگی هوا، اهمیت مترو را بیش ازپیش مشــخص می کند، چراکه 
آلودگی هوا هزینه های پنهان زیادی را بــر دوش دولت ها و مدیریت 

شهری در عرصه سالمتی و پزشکی، اجتماعی و... قرار می دهد.
واعظی فر متذکر شد: سازمان قطار شــهری اصفهان این توان را دارد 
که در صورت همت دولتمــردان و مدیریت شــهری در تامین منابع 
مالی الزم، خط دو متروی اصفهان را ظرف چهار الی پنج ســال آینده 

تکمیل کند.

خبر

برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب در اصفهان
رییس اتحادیه عرضه کنندگان محصوالت فرهنگی استان اصفهان از برگزاری نمایشگاه مجازی 
کتاب به مناســبت دهه فجر، خبــر داد.حمیدرضا رضایی گفت: به مناســبت دهــه فجر انقالب 
اسالمی با توجه نمایشگاه مجازی کتاب از ۱۰ بهمن آغاز شــد و تا ۲۰ بهمن ادامه خواهد داشت. 
عالقه مندان و کتاب دوستان می توانند با مراجعه به سایت http://yun.ir/ketab۳۶۹ خرید 
خود را به صورت مجازی انجام دهند. تمامی کتاب های نمایشــگاه مجازی کتاب با تخفیف ۵۰ 
درصدی برای عموم عرضه می شود همچنین هزینه ارسال مرسوالت پستی برای خریدهای باالی 
۱۰۰ هزارتومان رایگان است.وی افزود: در صورت اســتقبال شهروندان از نمایشگاه مجازی کتاب 
می توان اختتامیه را تا ۳۰ بهمن تمدید کرد.هزار جلد کتاب در همه رده های  ســنی در نظر گرفته 
شــده و تعداد این کتاب ها به صورت روزانه افزایش خواهد یافت.نخســتین نمایشگاه مجازی 
کتاب اصفهان ۲۰ تا ۲۸ آذر برگزار شــد و نقاط ضعف و قوت فراوانی داشت. از جمله نقاط ضعف 
می توان به نبود تبلیغات مناسب برای نمایشگاه اشاره کرد که حتی در روزهای پایانی نیز بسیاری 
از شــهروندان از برگزاری نمایشــگاه مجازی کتاب بی خبر بودند؛ اما پوشش سراسری استان و 

سهولت در خرید و تحویل کتاب از نقاط قوت این نمایشگاه مجازی بود.
 

مستعدان برتر با مباحث تاریخی صدر اسالم آشنا می شوند
زندگی ائمه معصومین، با وجود تفاوت ظاهری در مجموع یک حرکت مســتمر و طوالنی است، 
که از سال دهم هجرت )شهادت پیامبر)ص(( شروع می شود و ۲۵۰ سال )آغاز غیبت صغری( 
ادامه می یابد.در واقع، ائمه معصومین، همگی یک واحد و یک شخصیتند که هدف و جهت آن ها 

یکی است. 
محتوای کتاب ۲۵۰ ســاله، به دنبال انتقال مفهومی متعالی از مسیر زندگی مجاهدانه ائمه است 
و از این رو، بیش از آن که یک کتاب تاریخی صرف باشد، یک فراتحلیل تاریخی است؛ که به جای 
شــرح و تفصیل وقایع زندگی ائمه، نگاهی کل گرا به زندگی هر یک از معصومین با توجه به بستر 
تاریخی دوره مربوطه و در راســتای مقصود واحدی که همه این بزرگواران دنبال می کردند، ارائه 
می دهد.به همین منظور و در ادامه برگزاری برنامه های نخبگانی و با هدف تعمیق باورهای دینی 
و معرفتی در جامعه مستعدان برتر، دوره آموزشی مباحث تاریخی صدر اسالم و زندگی سیاسی 
ائمه معصومین علیهم الســالم به همت بنیاد نخبگان اســتان اصفهان برگزار می شود.این دوره 
آموزشی به صورت آنالین و با محوریت کتاب انسان ۲۵۰ ساله، با ارائه حجت االسالم و المسلمین 
حقیقت نژاد برگزار خواهد شــد. عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و یا ثبت نام به 

سامانه بنیاد نخبگان استان اصفهان مراجعه کنند.
 

نوش آباد، به شبکه شهر های همکار گردشگری ایران پیوست
شهردار نوش آباد از پیوستن این شهر به شبکه شهر های همکار گردشگری ایران خبر داد.احمد رضا 
طحانی گفت: نوش آباد به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص طبیعی، تاریخی و فرهنگی به عنوان 
یکی از شــهر های نمونه گردشگری در شبکه شهر های همکار گردشــگری قرار گرفت.وی افزود: 
فراهم کردن بستر همکاری های گردشــگری، تبادل دانش و تعامل گردشگری با سایر کشور ها 
در چارچوب طرح های خواهر خواندگی، تولید محتوای مشترک مجازی، توسعه سفر ها و ارتقاء 
آموزش گردشگری از جمله هدف های توافق نامه شبکه شهر های همکار گردشگری ایران است.

شهردار نوش آباد گفت: نمایش آثار کشف شده در حفاری های شهر زیر زمینی نوش آباد، پخش 
فیلم آیین های سنتی این شهر و پذیرایی با قهوه انوشه که در فهرست میراث ناملموس ثبت شده 
است، همراه با نان سنتی عباسعلی و معرفی ارگ ایلخانی از جمله برنامه های گردشگری نوش 
آباد به عنوان شهر شبکه شهر های همکار گردشگری است که در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 

گردشگری تهران نیز نمایش داده می شود.

دیدگاهخبرخوان

 یک دکترای شهرسازی:

فضاهای عمومی در ارتقای هویت 
شهری نقش آفرینی می کند

یک دکتــرای شهرســازی گفــت: فضاهای 
عمومی شــهر بستر بســیاری از جریان های 
فرهنگــی، اجتماعی، اقتصادی و سیاســی 
است که در صورت برنامه ریزی می تواند نقش 
مهمی در اعتالی هویت و فرهنگ شهری ایفا 
کند.راما قلمبر دزفولی اظهــار کرد: فضاهای 
عمومی و همگانــی از اثرگذارترین فضاهای 
شهری اســت و امروزه بسیاری از کشورهای 
دنیا بــرای فرهنگ ســازی و جهت دهی به 
جریان های اجتماعی از این فضاها استفاده 
می کنند.وی خاطرنشــان کرد: مســیرهای 
رفت و آمــد و فضاهای گــذران فراغت جزو 
فضاهای عمومی مهم و جزو عناصر اصلی شهر 
محسوب می شود که نحوه طراحی آن از منظر 
کالبدی نقش مهمی در ترغیب شهروندان به 
حضور بیشتر در این فضاها دارد.این دکترای 
شهرسازی تاکید کرد: طراحی کالبد فضاهای 
شــهری و رعایت اصول و استانداردهای الزم 
از یک ســو و مدنظــر قــراردادن برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی متناســب با آن فضا از 
ســوی دیگر، همانند ســخت افزار و نرم افزار 
یک سیستم است که در هماهنگی با یکدیگر 
می تواند بهترین نتیجه و بهره وری را داشــته 
باشــد.وی با بیان اینکه امروزه بســیاری از 
کشورها سعی دارند فرهنگ سازی را از طریق 
فضاهــای عمومی انجام دهنــد، اضافه کرد: 
فضاهای عمومی با کیفیت بــاال می تواند بر 
اجتماع و فرهنگ جامعه شهری اثرگذار باشد 
و بسیاری از مدیران و برنامه ریزان می توانند 
سیاست های خود را در بستر چنین فضاهایی 
پیاده سازی کنند.قلمبر دزفولی افزود: نقش 
این فضاهــا در رونق و شــکوفایی اقتصادی 
شهر بسیار حائز اهمیت است و به نوعی باعث 
اعتالی فرهنگی جامعه و شکوفایی اقتصادی 
در بســتر فضاهای عمومی شهر می شود.وی 
گفت: برگزاری برنامه های ملی و محلی، ایجاد 
بازارچه ها مشاغل خانگی، برگزاری رویدادهای 
مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از جمله 
برنامه هایی است که می توان در بستر چنین 

فضاهایی برنامه ریزی کرد.

مراسم یوم ا... 12 
بهمن در اصفهان

صبح دیروز همزمان با سراســر 
کشور مراسم یوم ا... ۱۲ بهمن  در 
اصفهان برگزار شد. این مراسم با 
حضور مسئوالن استانی و شهری 
و مردم والیت مــدار اصفهان در 

گلستان شهدا برگزار شد.

وز عکس ر

تجهیز مراکز گردشگری ناژوان به سیستم فروش بلیت الکترونیک
مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: مجموعه های تفریحی مدیریت ناژوان شامل باغ خزندگان، موزه صدف ها و باغ استوایی به سیستم فروش بلیت الکترونیک 
مجهز می شود.مهدی قائلی اظهار کرد: رصد و کنترل آنالین فرآیند خرید و فروش بلیت مراکز گردشگری، سهولت در خرید بلیت توسط گردشگران، حذف صف 
خرید بلیت در ایام اوج گردشگران و قابلیت خرید از اپلیکیشن و سایت های اینترنتی و همچنین حذف گردش پول نقد از مزایای این طرح است.وی تصریح کرد: 
این طرح برای مدتی به صورت نمونه در باغ پرندگان اجرا و پس از دریافت بازخوردها و اصالح عملکرد آن، در مراکز مذکور پیاده سازی شد.مدیر طرح ساماندهی 
ناژوان با اشاره به استقبال مردم از مراکز گردشگری ناژوان، ادامه داد: در فاز نخست این طرح سعی شده است با استفاده از وب کیوسک های مستقر و صدور 
بلیت های دارای QRکد ، فروش بلیت مراکز گردشگری ناژوان ساماندهی، به هنگام سازی و برخط شود.وی با اشاره به امکان استفاده از اصفهان کارت به عنوان 
بلیت های الکترونیک، ادامه داد: در فاز دوم این طرح نیز امکان دریافت بلیت از نرم افزارها و اپلیکیشن های تلفن همراه و سایت های اینترنتی فراهم می شود 

و در حال حاضر از طریق سامانه »اصکیف« این امر امکان پذیر است.

رییس مرکز پژوهش های شــورای اســالمی شهر 
اصفهان بر ضرورت سیاســت گذاری واحد در حوزه 
تبلیغات شهری تاکید کرد و گفت: در این راستا الزم 
اســت کمیته یا کارگروهی در حوزه تبلیغات شهری 
تشکیل شود.مصطفی نباتی نژاد اظهار کرد: با وجود 
گذشت چند ماه از دوره جدید مدیریت شهری، تعداد 
قابل توجهی از پست های سازمانی هنوز با سرپرست 
اداره می شــوند. اگر این موضوع غیرقانونی اســت 
تکلیفش مشخص شــود و حتی اگر غیرقانونی هم 
نباشد، این موضوع متعارف نیست و باید مدت زمانی 

برای تعیین تکلیف این سازمان ها مشخص شود.
وی با اشاره به ســاز و کار ابزاری در خصوص اجرای 
طرح شفافیت به ویژه در زمینه پیمان سپاری، گفت: 
بعضی کالن شــهرها موضوع تــاالر آنالین معامالت 

شــهرداری را پیگیــری می کردند کــه در این تاالر 
فراخوان ها به صورت یکپارچه منتشــر می شــود و 
مردم از آن اطــالع دارند.رییس مرکز پژوهش های 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: گاهی این اتهام 
وارد است که مناقصه ای در روزنامه ای منتشر شده که 
کسی از آن خبر نداشته است که با وجود تاالر آنالین 
این مشکل برطرف می شــود.وی خاطرنشان کرد: 
پیشــنهاد کرده بودم که کمیته یا کارگروهی تشکیل 
شود تا سیاســت گذاری واحدی در حوزه تبلیغات 
شهری انجام شود که این اقدام صورت نگرفت و الزم 
است این موضوع به نتیجه برسد.نباتی نژاد با اشاره به 
لزوم اصالح پاراگراف انتهای طرح ابالغ شده شفافیت 
گفت: در پاراگراف های انتهایی این طرح صرفا به یکی 
از بندهای طرح اشاره شده است در حالی که رای ما 

به همه طرح تسری داشــت بنابراین خواهشمندم 
این جمله مجددا اصالح و ابالغ شود.وی با بیان اینکه 
آیین نامه کمیته نظارتی مناطق نیز باید مورد بررسی و 
بازبینی قرار گیرد، پیشنهاد داد: در خصوص دعوت از 
میهمانان جلسات علنی اولویت بندی داشته باشیم، 
به این صورت که فهرستی از مسئوالن موثر در مدیریت 
شهری که به تازگی منصوب شده اند تهیه و به نسبت 
اهمیت و تازگــی انتصاب به صحن علنی شــورای 

اسالمی دعوت شوند.

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد:

ضرورت سیاست گذاری واحد در حوزه تبلیغات شهری

عکس: تسنیم
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  یکی از رایج ترین باورهای غلطی که رد شــده این است 
که انســان ها فقط از 10 درصد مغزشان استفاده می کنند. 
شــاید هنوز هم خیلی ها چنین تصوری داشته باشند، اما 
باورهای غلط دیگری هم هست که بســیاری از مردم تا به 
امروز به آنها اعتقاد دارند. مثال پدر و مادرمان بــه ما می 
گفتند که اگر بخواهیم بعد از غذا شــنا کنیم باید 30 دقیقه 
صبر کنیم. اما این هم باور اشتباه دیگری است که در ادامه 

درباره اش توضیح خواهیم داد.

سفید بودن دندان ها دال بر سالم بودن آن هاست
حقیقت: همه دندان های یکســانی ندارند و سفید نبودن 
دندان هــا لزوما بــه معنای ســالم نبودن آن ها نیســت. 
ممکن اســت فقط به معنای ضعیف تر بودن مینای دندان 
آن ها باشــد که امــری طبیعی اســت. به عــاوه، عوامل 
دیگــری همچون بــاال رفتن ســن و مصرف ســیگار هم 
می تواند مینای دنــدان را تحلیل ببرد یــا به آن رنگ دهد 
و ســفیدی اش را از بین ببرد. نقش ژنتیــک را هم نباید 
 فراموش کرد چون ژنتیک می تواند به دندان ها فرم بسیار 

خاصی دهد.

 وقتی عطسه می کنیم قلب مان از حرکت می ایستد
حقیقت: وقتی قبل از عطسه کردن نفس تان را تو می دهد، 
فشار درون قلب افزایش پیدا می کند و بعد از عطسه کردن 
کاهش می یابد؛ بنابراین طبیعی اســت که طی این فرآیند 
ضربان قلب تان تغییر کند و این تصور برای شــما به وجود 
بیاید که قلب تان یک لحظه از حرکت می ایستد. اما مطمئن 
باشــید که بعد از آن فعالیت الکتریکــی درون قلب تان به 
حالت قبل باز می گردد و هر بار که بینی تان تحریک می شود 

از حرکت نمی ایستد.

 بعد از غذا باید 30 دقیقه صبر کنید تا بتوانید شنا کنید
حقیقت: الزم نیست بعد از غذا 30 دقیقه تا یک ساعت صبر 
کنید تا بتوانید تن به آب بزنید. هیچ شواهد و مدارک محکمی 
که نشان دهد شنا با معده  پر باعث غرق شدن می شود، وجود 
نــدارد. در بدترین حالت، ممکن اســت دل درد بگیرید و به 
همین خاطر بهتر است در عمق کم شنا کنید تا بتوانید فورا از 
آب خارج شوید. با این حال، پر بودن شکم راحت ترین حالت 
برای شنا کردن نیســت، اما اگر هم بخواهید این کار را انجام 

دهید ضرری برای تان نخواهد داشت.

 خون ما قبل از تماس با اکسیژن آبی است
حقیقت: بعضی ها وقتی می بینند رگ های زیر پوست شان 
آبی است، دچار اشــتباه می شــوند. این فقط یک خطای 
بصری اســت و ثابت نمی کند که بخشی از خون درون بدن 
مان هیچ اکســیژنی در خود ندارد. خــون درون رگ های 
مان قرمز تیره است و در تماس با اکســیژن به رنگ قرمز 
آلبالویی درمــی آید. علت این اتفاق وجــود ماده ای به نام 
 »هم« در خون اســت کــه کار آن انتقال خون به سرتاســر 

بدن است.

 اگر آدامس قورت دهید ۷ روز در معده تان می ماند
حقیقت: درست است که آدامس در معده هضم نمی شود، 
اما مثل هر ماده غذایی دیگری از بدن تان خارج می شود. 
آدامس قطعــا 7 روز در معده تان باقــی نمی ماند، بلکه در 
عرض 7 روز از بدن تان دفع می شــود. بــا این حال، قورت 
دادن آدامس فکر خوبی نست، چون آدامس زیاد می تواند 
روده ها را مسدود کند و باعث یبوست شود. به همین دلیل 
اســت که باید حواس تان به این عادت باشد، به خصوص 

در مورد بچه ها.

آشپزی

پاناکوتای رنگی 
مواد الزم : شیر4 لیوان، خامه صبحانه200 گرم، شکر12 قاشق 

غذاخوری، آب سرد یک دوم پیمانه، پودر ژالتین4 قاشق غذاخوری، 
وانیل یک دوم قاشق چای خوری، رنگ و اسانس خوراکی به مقدار کافی

طرز تهیه :  برای تهیه پاناکوتای رنگی ابتدای کار شیر را به همراه شکر درون یک قابلمه مناسب 
می ریزیم، سپس قابلمه را روی حرارت مایم قرار می دهیم و به صورت مداوم هم می زنیم تا 

ذرات شکر درون شیر حل شود.حاال خامه صبحانه را روی یک کاسه مناسب می ریزیم، سپس کاسه 
را روی حرارت غیر مستقیم بخار کتری قرار می دهیم و بنماری می کنیم تا خامه کاما روان شود. در 

ادامه پودر ژالتین را درون آب سرد می ریزیم، سپس مخلوط می کنیم.در این مرحله پودر ژالتین را روی 
حرارت غیر مستقیم بخار کتری قرار می دهیم و بنماری می کنیم تا پودر ژالتین شفاف شود. در ادامه 
ژالتین را به شیر اضافه می کنیم، سپس هم می زنیم و اجازه می دهیم شیر از اطراف جوش بزند. 

حاال خامه را به مخلوط شیر اضافه می کنیم و هم می زنیم تا خامه درون شیر به طور کامل حل 
شود، سپس مخلوط شیر را از روی حرارت بر می داریم. در ادامه مایه پاناکوتا را به 5 قسمت 
مساوی تقسیم می کنیم. در این مرحله به هر قسمت از مایه یک رنگ و اسانس خوراکی 

اضافه می کنیم، سپس مخلوط می کنیم. در ادامه یک قالب مناسب انتخاب و 
یک الیه از مایه پاناکوتا را درون قالب می ریزیم. حاال قالب را به مدت 5 تا 

10 دقیقه درون یخچال قرار می دهیم تا پاناکوتا نیم بند شود. 
در ادامه به همین ترتیب مایه پاناکوتا را روی هم 

می ریزیم تا قالب پر شود. 

باورهای رایج اما اشتباه درباره بدن انسان )2(

بازی بازیگر سرشناس ترکیه در سریال ایرانی رونمایی از پوستر »شب طالیی« 
 بازیگر سرشناس ترکیه در سریال ایرانی »بلیط یکطرفه« بازی 
خواهد کرد.پوریا حیدری اوره، نویسنده و کارگردان ایرانی 
در جدیدترین پروژه خود ، سریال »بلیط یکطرفه« را با 
بازی بازیگر سرشناس ترکیه »ارکان پتکایا« و با همکاری 
 8 VOR ترکیه جلوی دوربین می برد.این سریال  کمپانی 
 قسمتی به زودی با معرفی دیگر بازیگران ایرانی و ترک ساخته
 خواهد شد.

 پوستر فیلم سینمایی »شب طایی« به کارگردانی یوسف حاتمی 
کیا و تهیه کنندگی ابراهیم حاتمی کیا در آستانه آغاز جشنواره فیلم 
فجر با طرحی از شکوفه بیاتی رونمایی شد.حسن معجونی، 
یکتاناصر، مریم سعادت، مسعود کرامتی، بهناز جعفری، سوگل 
خلیق ، سینا رازانی ، علی باقری ، امیر محمدی، در این فیلم ایفای 
نقش کرده اند.»شب طایی« به موضوع روابط پیچیده درون یک 
خانواده می پردازد که در دوران کرونا با بحرانی جدی مواجه می  شوند.

فوالد مبارکه به منظور تســریع در روند پروژه ها، با نگاه حمایتی با پیمانکاران 
خود تعامل می کند. مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت شرکت 
فوالد مبارکه گفت: برای تســریع در روند پروژه های جاری فوالد مبارکه باید 
از پیمانکاران حمایت کنیم تا این پروژه ها به درســتی و به موقع انجام شوند.

محمدیاسر طیب نیا افزود: چنانچه  از پیمانکاران حمایت نشود، هیچ پروژه ای 
به درستی انجام نمی شود و معاونت خرید فوالد مبارکه در این راستا باید زبان 
گویای پیمانکاران این شرکت باشد و البته پیمانکار هم باید کار خود را به خوبی 
انجام دهد.وی با بیان اینکه نباید میان پیمانکاران شرکت تفاوتی قائل شد، 
خاطرنشان کرد: نظام ایمنی شرکت به گونه ای است که هر شخصی وارد آن 
می شود، ملزم به رعایت آن است و هنگامی که در فوالد مبارکه حادثه ای رخ 
دهد، فرقی ندارد که شخص حادثه دیده از نیروهای رسمی یا پیمانکار باشد 
و مدیران نیز باید به این موضوع توجه داشــته باشند که تفاوتی بین نیروی 
رســمی و پیمانی وجود ندارد.مدیرعامل فوالد مبارکه با اشــاره به آمارهای 
ارائه شده در خصوص شــاخص های کیفی واحدهای مختلف شرکت فوالد 
مبارکه تصریح کرد: مدیران واحدهای مختلف باید دالیل نوســانات کیفیت 
محصوالت را اعام کنند؛ نکته مهم در شرایط کنونی با توجه به کاهش میزان 
تولید، پیش بینی فضای انبارش مــواد اولیه حتی بیش ازحــد نیاز، تغییر 
جانمایی ها، جابه جایی ها و... اســت.طیب نیا با اشــاره به گزارش ارائه شده 
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه گفت: در این 
گزارش به موارد مهمی ازجمله روند درآمد حاصل از کاهش ضایعات اشاره 
شد که الزم اســت گزارش دقیق تری با ریالی کردن اعداد و ارقام ارائه شود. 
توجه به درآمدهای ازدست رفته یا حتی درآمدهای ازدست نرفته )درآمدهایی 
که خارج از فرآیند یا نســبت به روند قبلی به دســت آمده است( از اهمیت 

زیادی برخوردار است.

برای اجرای طرح نورد گرم 2 نباید زمان را از دست دهیم
وی با بیان اینکه پروژه های توسعه نورد گرم در فوالد مبارکه بسیار مهم است، 
تاکید کرد: برای راه اندازی و اجرای طرح نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه نباید 
زمان را از دســت دهیم و به همین منظور حداقل تا 3 ســال آینده این خط 
باید مورد بهره برداری قرار گیرد؛ همچنین فرســودگی تجهیزات ناحیه نورد 
گرم فوالد مبارکه موضوعی جدی اســت و پیش از وقوع هرگونه بحران باید 
برنامه ریزی های الزم انجام شود.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: 
هنگامی که صحبت از اصاح روندها به میان می آید، به هیچ عنوان پیدا کردن 
مقصر موضوعیت ندارد، بلکه باید به دنبال رفع موانع و مشــکات بود؛ نباید 
واهمه ای از حمایت کردن از پیمانکاران داشته باشیم، چراکه پیمانکار جزئی 
از ماست و قرار است با همکاری او پروژه ای به ثمر برسد؛ بنابراین در انتخاب 
پیمانکار سخت گیری معقول داشته باشــید، پیمانکار خوب انتخاب کنید و 

سپس از آن حمایت کنید.

بهبود فرآیندها با ارائه پیشنهادها محقق می شود
وی افزود: تغییر برخــی از فرآیندهای معاونت خرید شــرکت فوالد مبارکه 

به دلیل مربوط بودن آن به شــرایط بیرونی یا آیین نامه ها عما امکان پذیر 
نیست؛ این در حالی است که گاهی می توانیم فرآیندها را بهبود ببخشیم که 
این مستلزم پیشنهاد خود همکاران اســت.طیب نیا یادآور شد: باید به این 
موضوع توجه داشت که اگر به طور مثال روند فرآیند خریدی در فوالد مبارکه 
طوالنی تر از حد معمول پیش بینی شد، باید این موضوع به صورت ماهانه به 
مدیر مربوطه گزارش داده شود تا مدیران بتوانند برای جلوگیری از مشکات 

برنامه ریزی کنند.

ضرورت پیش بینی برای فروش و صادرات محصوالت
وی خاطرنشــان کــرد: موضوعاتــی از قبیل ایجاد مســیر ســبز گمرکی، 
ضمانت نامه کلی، بهبود تاییدات اداره استاندارد و... از گمرک پیگیری شده 
و قول مساعد برای رفع این مشکل اخذ شده است.مدیرعامل فوالد مبارکه 
با اشــاره به دغدغه های مرتبط با معاونت فروش این شــرکت گفت: برای 
موضوع فروش محصوالت باید ســناریوهای مختلفی بــرای آینده در نظر 
بگیریم؛ وضعیت بازار صادرات با توجه به قیمت های جهانی مساعد نیست 
و به همین دلیل بایــد پیش بینی های الزم برای به کارگیری ســناریوهای 

موردنیاز انجام گیرد.

حوزه معدن برای فوالد مبارکه حوزه استراتژیکی است
وی با اشاره به مصرف قراضه در فوالد مبارکه افزود: در قسمتی از گزارش های 
ارائه شده، عنوان شد که استفاده از قراضه موجب کاهش سود شرکت خواهد 
شد؛ در پاسخ به این موضوع باید گفت وقتی آهن اسفنجی موجود باشد، این 
موضوع صدق می کند، اما وقتی آهن اسفنجی موجود نباشد، ممکن است 
تا 15درصد نیز از قراضه مصرف کنیم.طیب نیا خاطرنشان کرد: البته باید این 
موضوع را نیز بررسی کرد که اگر آهن اســفنجی موجود نبود، به رغم کاهش 
راندمان چه میزان سود اضافه می شود تا برنامه ریزی های الزم صورت گیرد؛ 
در مورد موضوع معدن نیز باید بگویم این حوزه نیز یکی از حوزه های سودآور 

و استراتژیک برای مجموعه فوالد مبارکه است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

لزوم تسریع در اجرای طرح »نورد گرم ۲«
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