
گالیه رییس شورای شهر اصفهان از همکاری نکردن دانشگاه ها در بحث آلودگی هوا؛

نمی شود رابطه با شهرداری »پسرحاجی« باشد!
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 چوب حراج بر سر گردشگری
 اقامتگاه های بوم گردی و هتل ها در اصفهان در لیست فروش قرار گرفته اند؛

3

جزییات جدید از نحوه 
 تردد کارکنان ادارات

 در اصفهان

  اجرای طرح رایگان شبکه مهدهای کودک 
 در اصفهان، منجی مهدها 

در شرایط کرونایی شد؛

روزنه ای برای
 آموزش های کودکانه

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل 
منابع و آبخیزداری استان خبر داد:

صدور سند تک برگی 
۵۰ درصد اراضی ملی 

چهارمحال

3

4

5 5

 طی ۸ ماهه گذشته از سال جاری 
رقم خورد؛

رهایی ۴۰ زندانی محکوم به 
 قصاص نفس از طناب دار 

در استان اصفهان
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 رییس کانون سردفتران ازدواج 
و طالق اصفهان:

 فاصله ای با 
ورشکستگی نداریم

امروز بسیج ، 
 ابعاد جهانی

 پیدا کرده است
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8 صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شركت توزيع نيروی برق استان اصفهان - امور تداركات و انبارها

 شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومی
دو مرحله ای به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد .

تاريخ بازگشايي شماره مناقصهموضوع مناقصهرديف
پاكات مناقصه

ساعت بازگشايی 
پاكات مناقصه

مبلغ ضمانتنامه 
)ريال(

1

مناقصه برونسپاري نيروی 
انساني خدمات مشتركين 

اداري (پيشخوان ، لوازم اندازه 
گيری ، بازديد محل (

1۸47/991399/09/2409:303.۸35.000.000

مدت دريافت اســناد مناقصه : از روزیکشــنبه مورخ 99/09/02 به ترتیب جدول فوق تا ساعت 00 :10 صبح شــنبه  مورخ 99/09/0۸ بصورت 
الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مدت تحويل پيشنهادات : از روزیکشنبه مورخ 99/09/09 به ترتیب جدول فوق تا ســاعت30 :0۸صبح روز دو شنبه مورخ 99/09/24 بصورت 
الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

محل تحويل پيشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
تضامين مورد قبول : پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت یکی از طرق ذیل: 1(ضمانت نامه بانكي معتبر 2(

ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزی 3(گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی شرکت 4(فيش واريزي به حساب 

جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شركت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و 

سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصی ترتيب اثر داده نخواهد شد .

ساير توضيحات : 
1- هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي اقتصاد ملی و زاینده رود بعهده برنده مناقصه ميباشد.

2- داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 3داخلي  4274 و 4275 واحد مناقصات تماس حاصل 

نمايند.

3- اسناد و مدارك و اطالعات اين مناقصه  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir قابل دسترسی 

ميباشد وهمچنين آگهی اين مناقصه در سايت  اينترنتي معامالت توانير به آدرس http://tender.tavanir.org.ir   و در سايت پايگاه ملی 

 مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسی

 مي باشد . 

4- به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير و يا پيشنهاداتی 

كه پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده شرکت 

در مناقصه بصورت الک و مهر شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است . 

6-آدرس : اصفهان خیابان شریعتی – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

 7-الزم اســت مناقصــه گــران در صورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحل ثبــت نــام در ســایت تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد(

 به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس12141914 -دفتر ثبت نام 33999۸1۸ و  33191۸9

شركت توزيع برق 
استان اصفهان 
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آمریکا بمب افکن های بی-۵2 جدید به خاورمیانه اعزام کرد
فرماندهی مرکزی آمریکا اعالم کرد به منظور اطمینان خاطر متحدان منطقه ای خود، بمب افکن های بی-

۵۲ جدید را به منطقه خاورمیانه اعزام کرده است.ارتش آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد فرماندهی مرکزی 
آمریکا بمب افکن های بی -۵۲ را به خاورمیانه اعزام کرد و حضور استراتژیک نیروی هوایی آمریکا را در 
منطقه به عنوان وسیله ای برای »جلوگیری از تجاوز و اطمینان خاطر به شریکان و متحدان آمریکایی« 
تقویت کرد.سرلشکر گرگ گیلوت، فرمانده نیروی هوایی نهم ایاالت متحده در بیانیه ای اعالم کرد این 
ماموریت توسط خدمه نیروی هوایی و با اطالع فوری انجام شده است. وی گفت: توانایی انتقال سریع 
نیرو ها به داخل، خارج و اطراف برای به دست گرفتن، حفظ و بهره برداری از ابتکار عمل به منظور جلوگیری 
از تجاوزات احتمالی است.اعزام بمب افکن های بی-۵۲ آمریکا به خاورمیانه با حضور مایک پمپئو، وزیر 

خارجه آمریکا و برگزاری دور تازه مذاکرات میان طالبان و دولت افغانستان در دوحه قطر همزمان شد.

دفاع »اردوغان« از سیاست های ترکیه در قره باغ
رییس جمهوری ترکیه از سیاســت های این کشــور در مناطــق مختلف جهان از جمله ســوریه، 
لیبی،مدیترانه و مناقشــه قره باغ دفاع کرد اما در عین حال گفت که قصــد دخالت و الحاق هیچ 
سرزمینی را ندارد .اردوغان در سخنرانی ویدئویی خود در دوازدهمین همایش بین المللی امنیتی 
هالیفاکس گفت که کشورش نه به شرق و نه به غرب پشت نمی کند ، ضمن اینکه روابط خود با اروپا 
را گسترش می دهد و از آسیا و آفریقا نیز غافل نمی شــود.وی تاکید کرد که اگر امروز امیدها برای 
یافتن راه حل سیاسی در لیبی دوباره زنده شده است، در این امر مداخله به موقع ترکیه سهم بزرگی 
دارد.وی افزود: با اقداماتی که ترکیه انجام داد، زمینه بازگشــت امن و داوطلبانه بیش از 411 هزار 
آواره سوری به کشورشان فراهم شد. رییس جمهوری ترکیه ادامه داد: در قره باغ نیز با توافقی که در 
نتیجه تالش های مشترک ما با روسیه حاصل شده است، به یک درگیری شدید پایان داده شد و 
به حل بحرانی که 30 سال ادامه داشت، کمک کردیم.اردوغان همچنین تاکید کرد: محاصره ترکیه 

در یک محدوده تنگ دیپلماسی، نه تنها اشتباه بلکه غیرممکن است.

بی اعتنایی »ترامپ« به گروه 20 
رییس جمهور آمریکا دقایقی پس از آغاز اجالس گروه ۲0 که به صورت مجازی برگزار شد، کاخ سفید را 
به مقصد باشگاه گلف خود ترک کرد.دونالد ترامپ، در اجالس سران گروه ۲0 که به صورت مجازی برگزار 
شد، حضور یافت و خواستار انجام اقدامات الزم برای تولید واکسن کرونا قبل از عزیمت خود از کاخ سفید 
شد.این اجالس با حضور دوازده تن از رهبران جهان به میزبانی عربستان برگزار شد و ترامپ از طریق اتاق 
کنفرانس ویدئویی کاخ سفید به این اجالس پیوست. او در حالی در این اجالس مجازی حضور داشت 
که اندکی پس از آغاز آن، شروع به انتشار پیام هایی در حساب توئیتری خود درباره انتخابات کرد. رییس 
جمهور آمریکا دقایقی بعد کاخ سفید را برای بازدید از باشگاه گلف خود در خارج از واشنگتن دی سی 
ترک کرد. برنامه عمومی کاخ سفید نشان می دهد ترامپ قرار است در جلسه دیگری از گروه ۲0 شرکت 
کند.دبیر مطبوعاتی کاخ سفید گفت که ترامپ در سخنان خود با تاکید بر مقابله با بیماری کووید-1۹ با 
دیگر رهبران جهان در مورد لزوم همکاری برای بازگرداندن رشد اقتصادی قوی و مشاغل گفت وگو کرد.

معترضان گواتماالیی، ساختمان کنگره را آتش زدند
هزاران معتــرض گواتماالیی در بزرگ ترین تظاهــرات علیه رییس جمهوری این کشــور که به دلیل 
نارضایتی از کاهش بودجه سال ۲0۲1 انجام شد، ســاختمان کنگره این کشور را آتش زدند.معترضان 
 Alejandro( »با تکان دادن پرچم کشورشــان، پالکاردهایی که اســتعفای »الخاندرو جیاماتئــی
Giammattei( رییس جمهوری گواتماال را خواستار بود، در دست داشتند.آنها از جیاماتئی خواستند 
بودجه ای را که نمایندگان پارلمان این کشور عصر روز چهارشنبه هفته پیش تصویب کرده بودند، وتو کند. 

دیوید سنگر در نیویورک تایمز نوشت: چند روز پس از آنکه فاش شد 
رییس جمهور ترامپ خواســتار گزینه هایی برای اقــدام نظامی علیه 
سایت اصلی هسته ای ایران شده، تهران به ارسال سیگنال هایی ضد و 
نقیض روی آورد. ایران از یک طرف گام بزرگی را برای سرعت بخشیدن 
به تولید سوخت هســته ای خود برداشته و از طرف دیگر آمادگی خود 
برای گفت وگو با جو بایدن رییس جمهور منتخب اعالم کرده است.روز 
چهارشــنبه، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت مهندسان 
ایرانی برای اولین بار شروع به قرار دادن اورانیوم در سانتریفیوژهای 
نسل بعدی کردند، ســانتریفیوژهایی که می توانند با سرعت بیشتری 

سوخت را غنی کنند. 
این حرکت به صراحت در توافق نامه هسته ای ۲01۵، که آقای ترامپ 
دو و نیم ســال پیش از آن خارج شــد، ممنوع بود.رافائل گروســی، 
رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی، هفته گذشته گزارشی را منتشر 
و خاطرنشان ساخت كه سانتریفیوژهای پیشرفته به محل تولید نطنز 
منتقل شده اند. با این حال همزمان با این اقدام تحریک آمیز از سوی 
ایران،  محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه این کشور با طرح مباحثی 
عمال برای بازگشــت به توافق و گفت وگو دوباره ایران و آمریکا چراغ 

سبز نشان داد.
ظریف در مصاحبه ویدئویی با روزنامه ایران که روز ســه شنبه پخش 
شد، گفت که ایران حاضر است در ازای بازگشت دوباره آمریکا به برجام 
مجددا انجام تعهدات خودش را از ســر بگیرد. به نظر می رســد آقای 
ظریف پیشــنهاد کرده که پیشرفت های هســته ای ایران در طول یک 
سال گذشته را که براساس آن تولید تهران دوازده برابر بیش از میزان 
توافق شــده در برجام فراتر رفته، متوقف کند. آقای بایدن در عوض، 
باید فرمانی را صادر کنــد که طبق آن به تمام تحریم های هســته ای 
اعمال شــده توســط آقای ترامپ خاتمه دهد.با ایــن وجود برخی 
مقامات ایران گفته اند که آمریکا مجبور بــه پرداخت غرامت فروش 
 نفت از دســت رفته به دلیل تصمیم آقای ترامپ بــرای اعمال مجدد 

تحریم هاست. 
 در هر حال اگرچــه اقدامات و اظهــارات ایرانی هــا متناقض به نظر 
می رســد، اما در مجموع تهران ســیگنال مذاکره را صادر کرده است.

ظریف درباره ایــن توافق مذاکره کرد و همچنــان یکی از بزرگ ترین 
مدافعان آن در تهران اســت، اما دولت رییس جمهور حسن روحانی، 
سال آينده با برگزاری انتخابات از قدرت کنار می رود، آن هم در شرایطی 
که به شــدت مورد انتقاد محافظــه کاران اســت.پس از آنکه آژانس 
بین المللی انرژی هسته ای چهارشــنبه گذشته گزارشی را منتشر كرد 

كه پیشــرفت آهســته اما ثابت در غنی ســازی اورانیوم 
توسط ایران را نشــان می داد، آقای ترامپ با دستیاران ارشد خود در 
مورد گزینه هایی از جمله حمالت نظامی احتمالی به مشورت نشست. 
وی در نهایت با جمع بندی اظهارات مایک پنس، معاون خود،  مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه، کریستوفر سی میلر، سرپرست وزارت دفاع 
و ژنرال مارک آ.میلی، رییس ستاد مشترک ارتش از انجام این حمله 
منصرف شد.آنها هشدار دادند که حمله نظامی به نطنز با موشک، بمب 
یا حمله سایبری می تواند منجر به گسترش درگیری شود.علی ربیعی، 
سخنگوی دولت ایران، در واکنش به اینکه آقای ترامپ در فکر حمله 
به تاسیسات هسته ای ایران اســت گفت که تهران با تمام توان چنین 

اقدامی را تالفی خواهد کرد.
 در هر حال به نظر نمی رســد که این مســئله همین حاال برای ترامپ 
تمام شــده باشــد چرا که  تصمیم ایران برای قرار دادن ســوخت در 
سانتریفیوژهای پیشرفته، به راحتی می تواند یک اقدام تحریک آمیز 
تلقی شــود.تاکنون، تولید ایران کنــد و پایدار بــوده و مقاماتی مانند 

آقای ظریف اعالم کرده اند که کلیه اقدامات به راحتی قابل برگشــت 
است. سانتریفیوژهای جدید به مراتب کارآمدتر از مدل های پیشین 
هستند، بنابراین، اگر آنها کار کنند، می توانند ذخایر ایران را به سرعت 
افزایش دهند.به نظر می رســد پیام اصلی ظریف که ظاهرا نه متوجه 
آقای ترامپ، بلکه متوجه آقای بایدن و تیم سیاست خارجی وی بوده، 
این اســت که تهران می تواند هر لحظه که بخواهد این افزایش تولید 
اورانیوم را متوقف کند.ظریف این پیام را بــا دقت بیان کرد و در مورد 
بازگشت آمریکا به تعهدات قطعنامه های سازمان ملل به جای توافق 
هسته ای ۲01۵ صحبت به میان آورد. ظریف پیشنهاد کرد که با انجام 
مجدد مصوبات شورای امنیت سازمان ملل نیازی به مذاکره نیست.

 با این حال بایدن احتماال نمی خواهــد این حرکت را انجام دهد مگر 
اینکه ضمانت قاطعانه ای دریافت کند که ایــران نیز به انجام تعهدات 
کاملش  برجام بازگردد و به مجموعه ســواالت آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی در مورد شــواهد فعالیت هســته ای در سایت های دیگر 

پاسخ دهد.

خبر روز

»رزم حسینی« به مجلس فراخوانده شد
سوال نماینده خمین در مجلس درباره واردات 4۲0 کانتینر لوازم خانگی آلمانی از رزم حسینی وزیر 
صمت تقدیم هیئت رییسه شــد تا وی به مجلس توضیح دهد.علیرضا نظری نماینده مردم خمین 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به واردات 4۲0 کانتینر لوازم خانگی آلمانی به کشور که در گمرک 
رسوب کرده بود، از رزم حســینی توضیح خواست. وی با طرح ســوال و تقدیم آن به هیئت رییسه 
مجلس از وزیر صمت خواست پاسخگو باشد که چرا لوازم خانگی بوش ساخت کشور آلمان در سال 
جهش تولید از گمرک مجوز واردات گرفته است؟ بررســی اسناد و احکام دیوان عدالت اداری، بعد 
از شکایت صاحب کاال نشان می دهد، وزارت صمت بعد از مهلت قانونی ۲0 روزه، به رای بدوی دیوان 
اعتراض کرده و همین موضوع باعث تایید رای بدوی در دادگاه تجدید نظر و قطعی شدن حکم بدوی 
شده است. بر این اساس باید مشخص شود در بدنه وزارت صنعت دقیقا کدام بخش در این خصوص 

قصور داشته است؟ 

برخی از احکام بودجه 1400 با رای نمایندگان مجلس اصالح شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
در مورد احکام کلی بودجه 1400، برخی از این احکام را اصالح کردند.پیش از این و در هفته گذشته،  
پیشنهاد تقاضای اولویت طبق تبصره)1( ماده)100(، پیشنهاد »توضیحات تکمیلی« در بند یک طرح، 
حذف عبارت »بانک مرکزی« و جایگزین کردن »حواله الکترونیک با شناسه پرداخت« برای بند ۲ 
ماده واحده و پیشنهاد جایگزین کردن عبارت »ثبت و ساماندهی« به جای عبارت »ساماندهی« در 
بند 3، به تصویب نمایندگان رسیده بود.اصالح بند 4 ماده واحده در دستور کار نمایندگان قرار گرفت 
که در این بند آمده اســت: تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و 
حقوقی استفاده کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از 
زمان تحویل. »علیرضانظری« نماینده مردم خمین در اصالح بند 4 پیشنهاد جایگزین کردن عبارت » 
حداکثر3 ماه« به جای »حداکثریک ماه« در بند 4 ماده واحده را مطرح کرد که بعد از استماع سخنان 
موافقان و مخالفان و موافقت کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین نماینده دولت در مجلس با این 

پیشنهاد، نمایندگان با این اصالح موافقت کردند.

وزیرخارجه افغانستان:

همکاری تهران_کابل از اهمیتی ویژه برخوردار است
وزیر امور خارجه افغانستان اعالم کرد که دوستی و همکاری ایران و افغانستان به منظور توسعه بیشتر 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت.محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجه افغانستان که از مجلس رای 
اعتماد گرفت و به صورت رسمی به عنوان وزیر خارجه کار خود را آغاز کرد، از نقش وزیر امور خارجه ایران 
در توسعه روابط دو کشور قدردانی کرد.اتمر در توئیتی نوشته است که محمدجواد ظریف طی تماس 
تلفنی کسب رای اعتماد مجلس به عنوان وزیر امور خارجه افغانســتان را به وی تبریک گفته است.
وی نوشته که از نقش شخص محمدجواد ظریف در راستای توسعه روابط دو کشور قدردانی می کند.

مرتبط کردن برجام با برنامه موشکی ایران اشتباه است
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی واقع در وین در تویئتی تصریح کرد که برنامه جامع اقدام 
مشترک نباید با مسائل دیگری همچون برنامه موشکی و رفتار منطقه ای ایران مرتبط شود.میخائیل 
اولیانوف در توئیتی نوشت: بســیاری از تحلیلگران می گویند که عادی سازی اوضاع پیرامون برجام 
نیازمند رسیدگی به برنامه موشــکی و رفتار منطقه ای ایران بوده که این اشــتباه است.وی افزود: 
سنجیده نیست که پرونده هسته ای را با بقیه مســائل قاطی کنیم که تنها شانس حل شدن شان از 

طریق بستر منطقه ای گسترده تری است.

کافه سیاست

اندونزی پیشنهاد ایران 
برای ساخت پاالیشگاه 
نفت را بررسی می کند

اندونزی قصــد دارد ظرفیت پاالیش نفت 
خود را طی هفت سال آینده به میزان نیم 
میلیون بشــکه در روز افزایــش دهد و در 
همین ارتباط پیشنهاد ایران برای ساخت 
پاالیشــگاه را بررســی می کند.به گزارش 
به نقل از پایگاه خبــری »فیولز اند لوبز«، 
»ویراتماجا پوجا« مدیــرکل نفت و گاز در 
وزارت انــرژی و منابع معدنــی اندونزی 
گفت: ایــران پیشــنهادی بــرای احداث 
پاالیشــگاهی با ظرفیت بیش از 100 هزار 
بشــکه در روز در »جاوه« اندونــزی ارائه 

داده است.
منابع ایرانی به نقل از حسن خسروجردی، 
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت و گاز و رییس هیئت مدیره مشترک 
پاالیشــگاهی ایــران و اندونــزی گزارش 
دادند که ارزش این پروژه پیشنهادی ۸.4 
میلیارد دالر برآورد شــده است.بر اساس 
این گزارش، ایــران که درصــدد افزایش 
صــادرات نفت خــام پس از لغــو تحریم 
هاســت، نفت مورد نیاز این پاالیشــگاه را 
تامین خواهد کرد. یک ســخنگوی وزارت 
نفت ایران گفته که این کشور در حال حاضر 
در حال انجام مطالعه امکان ســنجی این 
پروژه است.اندونزی در حال ساخت چهار 
پاالیشگاه با ظرفیت بین 300 تا 3۵0 هزار 
بشکه در روز است. این کشور در حال حاضر 
روزانه بین ۸00 تا ۹00 هزار بشکه نفت خام 

وارد می کند. 
مقامات ایــران گفتــه اند که این کشــور 
می توانــد روزانــه ۲00 هزار بشــکه نفت 
خام بــرای اندونزی تامین کند. شــرکت 
دولتی نفت و گاز اندونــزی قصد دارد یک 
میلیون بشــکه از نفت خام سبک ایران را 
در پاالیشگاهی در جاوه مورد آزمایش قرار 
دهد. »ســودیرمان« وزیر انرژی اندونزی 
تاکید کرده که این کشور عالقه مند به عقد 
قراردادهایی برای تامین بلندمدت نفت از 

سوی ایران است.

بین الملل

نیویورک تایمز در گزارشی بررسی کرد؛

»سیگنال های مذاکره« بین ایران و بایدن

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت: کانــادا از 
اســتانداردهای دوگانه دررفتارهای خود دست بردارد 
و به تعهداتش عمل کند.»سعید خطیب زاده« با اشاره 
به تحوالت سیاســت خارجی در هفته گذشــته اظهار 
داشت: ۲۷ آبان پیرو اقدامات سیاسی، مخرب و ضد 
حقوق بشری کانادا در همراهی با تروریسم اقتصادی 
آمریکا و جریان های ضد انقالب، سفیر ایتالیا به عنوان 
حافظ منافع کانــادا را احضار کردیم. دولــت کانادا به 
تعهدات خود پایبند باشد و از استانداردهای دوگانه در 
گفتار و عمل دست بردارد. زمینه های همکاری زیادی 
وجود دارد. با این حــال رویکرد دولت کانــادا در این 
سال ها مخرب بوده است.خطیب زاده همچنین با اشاره 
به گفت وگوی ظریف با همتای انگلیســی اش گفت: 
وزیر امور خارجه و وزیر خارجــه انگلیس در این گفت 

و گو درخصوص مسائل دوجانبه و منطقه ای گفت وگو 
کردند.  وی در پاسخ به سوالی درباره شروط ایران برای 
بازگشــت آمریکا به برجام در زمان ریاست جمهوری 
بایدن خاطرنشان کرد: درخصوص بازگشت آمریکا به 
برجام و مباحثی که در این باره مطرح می شود، تا دولتی 
مستقر شود، نمی توان اظهارنظر کرد. رفتار دولت آمریکا 
برای ما مهم است و نه اظهارات شان و ما با هوشیاری 
تمامی تحــوالت را پیگیری می کنیــم. رییس مرکز 
دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه با بیان 
اینکه ظریف هم در مصاحبه اخیر مواضع ایران را بیان 
کرد، ابراز داشت: فشار حداکثری به شکست حداکثری 
برای آمریکا رسیده و هرکس به کاخ سفید برسد، باید به 
حقوق ملت ایران احترام بگذارد. رییس مرکز دیپلماسی 
عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در پاسخ به این 

ســوال که وزیر امور خارچه چه زمانی به باکو و مسکو 
می رود، گفت: با توجه به اینکه در دولت ارمنســتان در 
سطح وزارت خارجه تغییراتی وجود داشت، فقط قرار 
بود سفر آقای ظریف به مسکو و باکو انجام شود ولی 
با توجه به اعالمیه هیئت دولت درباره بودجه، این سفر 
به تعویق افتاد. وی با بیان اینکه محوریت اصلی سفر 
ظریف به باکو و مسکو رایزنی درباره بحران قره باغ بود، 
اظهار داشت: البته با هر کدام از این کشورها موضوعات 

دوجانبه و چندجانبه مهمی داریم.  

هشدار ایران:

کانادا به تعهداتش عمل کند

نیویورک تایمز:

 ترامپ به دنبال تضعیف احتمال بازگشت بایدن به برجام است
یک روزنامه آمریکایی با اشاره به تالش های دولت کنونی واشنگتن برای هرچه بیشتر دشوار کردن کار دولت احتمالی »جو بایدن«، ترامپ در پی تضعیف اقدام 
دولت بایدن برای بازگشت به برجام است.روزنامه »نیویورک تایمز« در یادداشتی به قلم »مایکل شی یر« به بررسی تالش های دولت »دونالد ترامپ« رییس جمهور 
آمریکا در آخرین هفته های خود جهت دشــوار کردن کار دولت احتمالی »جو بایدن« برای بازگشت به سیاست های چهار سال پیش پرداخته و نوشت ترامپ به 
دنبال کاهش احتمال مشارکت دوباره واشنگتن در توافق هسته ای ایران است.در بخشی از این یادداشت آمده است: »مقام های ]دولت[ ترامپ در تالش هستند 
تا تحریم هایی جدیدی را بر ایران اعمال کنند که شاید برای آقای بایدن، خنثی کردن آنها دشوار باشد «.این روزنامه همچنین توضیح داد: »این تحریم ها احتماال 
هر اقدام آقای بایدن برای بازگشت به توافق هسته ای ایران در سال ۲01۵ را تضعیف می کند، گامی که نیازمند اعطای فضای تنفس اقتصادی به ایران بعد از چند 
سال محدودیت های ترامپ است«.در ادامه به نقل از »تری سالیوان« استاد علوم سیاسی و مدیرعامل گروه »پروژه انتقال ]قدرت[ در کاخ سفید«، آمده است: 
»ترامپ مانند رؤسای جمهور قبلی رفتار نمی کند، کسانی که به این فکر بودند که روزهای پایانی شان در قدرت چگونه میراثی از آنها به جای می گذارد. آنها )دولت 

ترامپ( در حال تنش زایی با ایران هستند که می تواند منجر به تقابل ]نظامی[ شود. اقتصاد ]آمریکا[ رو به زوال است و هیچ کاری هم برای بیکاری نمی کنند«.

وز عکس ر

اعتراضات 
 دایناسوری
 در تایلند!

رژه مــردم تایلنــد در لبــاس 
دایناسور به همراه دانش آموزان 
دبیرستانی و هزاران تن از مردم 
این کشور در بانکوک برگزار شد و 
مردم در این اعتراض دایناسوری 
خواســتار برکنــاری دولــت و 
 ایجاد اصالحات در پادشــاهی 

تایلند شدند.
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رییس اتحادیه فروشندگان الستیک و آپاراتی اصفهان:

افزایش قیمت الستیک کامیون صحت ندارد
رییس اتحادیه فروشــندگان الســتیک و آپاراتی اصفهان گفت: قیمت الســتیک کامیون هنوز 
افزایش نداشته است ولی بر اساس اعالم کارخانه های تولید کننده، الستیک خودروهای سواری 
از ۵۰ تا ۶۵ درصد افزایش قیمت داشته است.محمد شفیعی ، درباره اخبار منتشر شده مبنی بر 
افزایش قیمت الستیک کامیون اظهار کرد: این خبر صحت نداشته و تاکنون برای الستیک کامیون 
افزایش قیمتی ابالغ نشده اســت.وی افزود: البته از روز پنجشنبه هفته گذشته، بر اساس اعالم 
کارخانه های تولید کننده، الستیک خودروهای ســواری از ۵۰ تا ۶۵ درصد افزایش قیمت داشته 
است.رییس اتحادیه فروشندگان الستیک و آپاراتی اصفهان گفت: الستیک از کارخانه خریداری 
شده و در سامانه تجارت ثبت می شود؛ عامل فروش باید در آن سامانه خرید خود را ثبت کرده و 
الستیک را دریافت کند. بنابراین افراد به طور مستقیم نمی توانند الستیک را از کارخانه تهیه کنند.

شفیعی افزود: با توجه به افزایش هزینه بیمه تامین اجتماعی و هزینه های مواد اولیه و تولید با 
توجه به برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت الستیک کامیون نیز دور از انتظار نیست. 

جزییات جدید از نحوه تردد کارکنان ادارات در اصفهان
سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت: در روزهای گذشته تردد از شهرهای قرمز 
و نارنجی را به سایر شهرها ممنوع اعالم کردیم ولی برای کارکنان برخی از مشاغل این تردد مجاز 
اســت.حجت ا... غالمی ، درباره تردد برخی از کارکنان با توجه بــه محدودیت های جدید اظهار 
داشت: همانطور که در روز های گذشته تردد از شــهر های قرمز و نارنجی را به سایر شهر ها ممنوع 
اعالم کردیم بر این اساس این محدودیت برای کارکنان برخی از مشاغل با استفاده از مجوز صورت 
نمی گیرد و می توانند تردد کنند.وی ادامه داد: اصناف و اتحادیه ها لیســت صنوف مربوط خود را 
تنظیم و به فرمانداری اعالم می کنند تا مجوز تردد برای آن ها صادر شود که مجوز برخی از آن ها را 
مستقیما خود دستگاه ها صادر می کنند.غالمی گفت: قرار بر این بود که از روز پنجشنبه این مجوز ها 
صادر شود و به دست کارکنان برسد بنابراین اگر کســانی هنوز مجوز تردد ندارند هر چه سریع تر 
اقدام کنند تا شامل جریمه های سنگین نشوند. تخلفات تردد از ساعت ۲۱ از طریق پلیس راهور 

و دوربین های نظارتی ثبت می شود.

لزوم برند سازی، سرمایه گذاری و تمرکز بر بازارهای تجاری 
محصوالت صنعت اپتیک

در بازدید رییس و اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان از مجموعه اپتیک، رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان گفت: اثر اقتصاد دانش بنیان در صنعت اپتیک، پزشــکی و ریلی کامال مشــهود 
است. وی بر لزوم برندسازی، سرمایه گذاری و تمرکز بر بازارهای تجاری محصوالت صنعت اپتیک 
تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مسعود گلشیرازی در این بازدید، ضمن 
تشکر و قدردانی از دستاوردهای ارزشمند این مجموعه، تصریح کرد: بالندگی اقتصاد دانش بنیان 
در صنایع پزشکی، اپتیک و ریلی در شرایط تحریم، مشهود و قابل لمس است. همچنین ظرفیت 
بسیار مناسب این مجموعه برای مشارکت پذیری با سرمایه گذاران بخش خصوصی، با هدف توسعه 
فعالیت ها، قابل تامل است.رییس اتاق بازرگانی اصفهان اذعان داشــت: انتظار می رود با ایجاد 
رابطه موثر بین صنایع، مجتمع اپتیک بتواند زیربناهای توسعه این حوزه را  قوام بدهد.گلشیرازی 
در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان ضرورت سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ریلی و 
پزشکی خاطر نشان کرد: آنچه مهم است، ما شاهد یک تحول بنیادی و انتقال دانش در صنعت ریلی 
کشور هستیم و این اتفاق از منظرهای واگذاری طرح های سرمایه گذاری به این مجموعه، حمایت 
صنایع باالدستی، برند سازی برای حضور موثرتر در فضای کسب و کار و رسیدن به سهم مناسب در 

بازارهای تجاری داخلی و خارجی محصوالت این صنعت بسیار الزم و مهم است.

 اقامتگاه های بوم گردی و هتل ها در اصفهان در لیست فروش قرار گرفته اند؛

چوب حراج بر سر گردشگری

گردشگری نه در ایران بلکه در تمام دنیا در  مرضیه محب رسول
خطر نابودی و خسارت های سنگین قرار 
دارد. این وضعیت در ایران که به تازگی نگاه صنعتی به گردشگری در حال 
شکل گرفتن بود و سرمایه های خرد محلی جذب ساخت زیر ساخت 
های گردشــگری شــده بود مصیبت فراگیری مانند کرونــا به راحتی 
توانست سطح آسیب ها را بسیار گســترده تر کند. دولت اگر چه وعده 
حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا را تا حدی عملی کرده ؛ 
اما تنها نسخه پیچیده شده برای حمایت همان راهکار تکراری و بدون 
کارایی اعطای تسهیالتی است که بهره بازپس گیری آن حتی از برخی 
وام های شروع یک کسب و کار هم بسیار بیشتر است و برای اقامتگاه 
های محدود گردشــگری با بودجه های اندک و چشم انداز اقتصادی 
نامعلوم نمی تواند راهگشا باشد. همین مســئله موجب تسریع روند 
خروج سرمایه ها از بخش گردشگری شده است. در شکل گیری این 
موضوع البته تورم و کاهش ارزش پول ملــی و رونق گرفتن بازارهایی 
مانند طال و ارز نیز بی تاثیر نبوده است. هتل های بزرگ و کوچک و خانه 
های تاریخی و اقامتگاه های بوم گردی با گذشــتن روزهای کرونایی و 
ناامیدی از اتمام این بیماری برای واگذاری و فروش قرار گرفته اند . طی 
هفته های اخیر فایل هــای فروش چند ده میلیــارد تومانی مربوط به 
هتل های در حال کار به شــکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده اســت. 

هتل داران حتی حاضرند بالفاصله بعــد از فروش، محل را برای مدتی 
اجاره کنند تا به خریدار امتیاز دهند. شاید بتوان بخش عظیم این رکود 
و کسادی که منجر به تعطیلی یا به فروش رساندن هتل ها شده را در عدم 
حمایت کافی از بازار گردشگری دانست. بسته حمایتی که دولت در ابتدا 
در اختیار فعاالن گردشگری قرار داده بود به لحاظ رقم تسهیالت بسیار 
ناکافی بوده کــه حتی کمتریــن هزینه های جاری هتل هــا را تامین 
نمی کرد.در همین زمینــه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان گفت: تاب آوری مراکز گردشگری محدود 
اســت و اگر تعطیلی ها و محدودیت ها ادامه پیدا کند، آسیب ها قابل 
جبران نخواهد بود. تاکنون ورشکستگی نداشتیم اما برخی اقامتگاه ها 
در سطح شهرســتان های اســتان برای فروش اقدام کردند.فریدون 
الهیاری پیرامون تاثیر کرونا بر مراکز گردشگری استان اصفهان اظهار 
کرد: کرونا در همه حوزه های گردشــگری در ســطح دنیا و کشور و به 
خصوص استان اصفهان تاثیرگذار بوده و متاسفانه تاثیر زیادی داشته 
اســت. تصور در ابتدای شــیوع کرونا این بود که این ویروس چند ماه 
بیشتر نیســت و مراکز گردشگری و دیگر اقشــار جامعه می توانند به 
فعالیت های خود ادامه دهند.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان گفت: تداوم و استمرار این ویروس مشکالت 
و معضالت زیادی را در تاسیســات گردشــگری ایجاد کرده و امیدوار 

هستیم که این بیماری محار شود  و در فرصت نزدیک تری تاسیسات 
گردشــگری به چرخه برگردند. الهیاری با توضیح اینکه کرونا دو هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان خسارت حوزه گردشگری استان اصفهان وارد کرده 
است، بیان کرد: خسارت های حوزه صنایع دستی و میراث فرهنگی هم 
قابل توجه است و برآورد های ما در بخش مرمت بازی سازی این است 
که  ۲۰ میلیارد مرمت داشتیم؛ اما شاید تاکنون ۱۰ درصد آن هم انجام 
نشده اســت.وی ادامه داد: دولت به اقامتگاه ها و هتل ها بسته های 
حمایتی داده و به ازای هر اشتغالی که حفظ کردند ۱۲ میلیون تسهیالت 
داده می شود؛ اما با توجه به اینکه برخی از تاسیسات مشکالتی در این 
زمینه داشتند، تســهیالت را به صورت بنگاهی پرداخت کردند و شرایط 
بهتر شد.مدیرکل میراث فرهنگی استان در پایان گفت: این تسهیالت 
ممکن است برای برخی از تاسیسات مناسب باشد به عنوان مثال برای 
هتل و بنگاه های بزرگ این تسهیالت به صرفه و خوب است؛ اما نه تنها 
برای اقامتگاه های کوچک مناسب نیست بلکه آن ها را هم دچار مشکل 
و بدهی می کند.فعاالن حوزه گردشگری در استان معتقدند با توجه به 
اینکه حداقل یک تا دو سال آینده به نوعی کشــور درگیر بیماری کرونا 
خواهد بود؛ هیچ امیدی به احیای وضعیت رو به احتضار گردشگری در 
آینده نزدیک وجود ندارد و از همین رو، ُمســکن های وعده داده شده 

برای تزریق به این صنعت تاثیری در بهبود این شرایط نخواهد داشت.

خبر روز

 ثبت نام ظرفیت خالی مسکن ملی در پایان آذرماه 
انجام می شود

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: پایان آذرماه ظرفیت های خالی مسکن 
ملی شناسایی و برای آنها جایگزین انتخاب می شود.محمود محمودزاده اظهار کرد: پیش تر تا ۳۰ 
آبان به ثبت نام کنندگان مسکن ملی که پیامک دریافت کرده بودند، زمان دادیم تا مدارک خود را 
تکمیل و واریز اولیه وجه را انجام دهند.وی با اشاره به عقب ماندن برخی استان ها از تعیین تکلیف 
نهایی متقاضیان، گفت: هنوز بررســی در استان ها کامل نشــده و پیامک برای حضور و مشارکت 
متقاضیان ارسال نشده اســت بنابراین مهلت تکمیل اطالعات و ترغیب متقاضیان به واریز وجه 
اولیه تا ۳۰ آذرماه تمدید شد.به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، کارگزاران 
طرح اقدام ملی مســکن، ادارات کل راه و شهرسازی استان ها، شــهرهای جدید و بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی تا پایان آذرماه فرصت دارند اطالع رسانی را کامل کنند. بر این اساس پایان آذرماه، 
ظرفیت های خالی مسکن ملی در کل کشور را شناسایی و برای آنها جایگزین انتخاب می کنیم.

محمودزاده خاطرنشان کرد: برخی از اســتان ها در اجرای طرح اقدام ملی مسکن عقب هستند 
و متقاضیان را تعیین تکلیف نکردند، بر این اســاس هرگونه اقدامی در خصوص جایگزینی و یا 

پیشرفت پروژه ها وابسته به تعیین تکلیف افرادی است که واجد شرایط شناخته شدند.

حمایت های جدید بانکی برای مشاغل خاص
کســب وکار های بیشــتر آســیب دیده از کرونا همزمــان با آغــاز دوره تشــدید محدودیت ها، 
حمایت هــای بانکی جدیــد دریافت می کنند. بر این اســاس بازپرداخت اقســاط تســهیالت 
دریافتی )قرض الحســنه و سایر تسهیالت( که مـــوعد پـــرداخت آن در آذر سال ۱۳۹۹ است، 
به پایان دوره بازپرداخت اقســاط این تســهیالت منتقل می شود.تســهیالت بــا بازپرداخت به 
صورت دفعی نیز موعد پرداخت این ماه به یک ماه بعد از آن منتقل می شــود. )البته به شرطی 
که بدهی آن ها به شــبکه بانکی کشــور تا تاریخ اول اســفند ۱۳۹۸ در طبقه جاری قرار داشــته 
باشــد(این امهال، موجب جریمــه و محدودیت ها و ممنوعیت ها نخواهد شــد. اگر سررســید 
چک های صادره اشــخاص مشــمول این بند، در دوره زمانی آذرماه، منجر به برگشــت چک و 
صدور گواهینامه پرداخت نشــدن شــود، در صورت تســلیم تقاضای خود به بانــک مربوط، تا 
یک ماه پس از تاریخ برگشــت چک صــادره، مشــمول ممنوعیت هــا و محدودیت های مقرر 
در ماده )۵( مکــرر الحاقی بــه قانون چک نمی شــود. مهلــت پرداخت قبــوض گاز مصرفی 
 که زمان پرداخت آن هــا در دوره زمانی یکم آذر تا یکم بهمن امســال اســت، بــه مدت دو ماه

 امهال می شود.

ارزش سهام عدالت افزایش یافت
ارزش واقعی ســهام عدالت که در ماه های گذشــته تحت تاثیر روند نزولی بورس قرار گرفته و 
کاهش یافته بود، با صعودی شــدن حرکت شــاخص کل بورس، افزایش یافت.ارزش واقعی 
ســهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی، در تاریخ ۱۳ مردادماه، کمی بیشتر از ۱۷ میلیون 
و ۹۰۰ هزار تومان، در تاریخ چهارم شــهریورماه کمی بیشــتر از ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در 
تاریخ ۳۱ شــهریورماه، کمی بیشــتر از ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بــود. درواقع ارزش واقعی 
ســهام عدالت چه با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی، چه با ارزش اولیه ۵۰۰ هــزار تومانی و چه با 
ارزش اولیه یک میلیون تومانی، بعد از مردادماه کاهشــی بود.این درحالی اســت که طی حدود 
۱۰ روز گذشته که شــاخص بورس صعودی بود، ارزش واقعی سهام عدالت نیز افزایش یافت؛ به 
طوری که ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه ۵۰۰ هزار تومانی در چهارشنبه هفته گذشته 
 بیش از ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود که نســبت به دو هفته قبل بیــش از یک میلیون تومان 

افزایش یافت.

با مسئولان

نظارت بر اصناف با کمک نیروهای مردمی جان تازه می گیرداخبار
جانشین دبیر مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان با اشاره به اینکه بیش از ۱۵۰ نفر از ناظرین سالمت مجمع رهروان امر به معروف ونهی 
از منکر نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی را برعهده داشــتند، گفت: این نیروها روزانه گزارش های رعایت و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی را در سطوح 
محالت اصفهان می دهند.جواد محمدی فشارکی در خصوص امضای تفاهم نامه برای همکاری جهت مبارزه با ویروس کوید ۱۹ اظهار کرد: در بحث بازرسی اصناف 
و رعایت پروتکل های بهداشتی نظارت به طور جدی صورت می گیرد.مدیر نظارت و بازرسی اصناف استان اصفهان افزود: سالمت مردم در اولویت ما قرار دارد؛ در 
بازرسی ها به علت تغییرات لحظه ای و نوسانات بازار نظارت ها بسیار سخت شده است.وی با اشاره به اینکه یکسری چک لیست وجود دارد که در اختیار بازرس 
قرار می گیرد، افزود: این چک لیست مربوط به واحدهای صنفی است که مجاز به فعالیت هستند و اگر این چک لیست پر شود و پروتکل های بهداشتی رعایت 
نشود واحد صنفی پلمب می شود؛ همچنین سامانه به نام سامانه رصد راه اندازی شده است که شهروندان می توانند با مراجعه به این سامانه به واحدهای صنفی 
نمره دهند. محمدی فشارکی افزود: اتحادیه های صنفی تعامل بسیار خوبی با ما دارند و بازرسان خود را به کمک ما فرستادند و ما هم برای اینکه اتحادیه بداند 

نیرویی که به ما معرفی کرده چند روز آمده است زمان ورود و خروج نیروها ثبت شده و در پایان طرح به اتحادیه اعالم می  کنیم.  

کاهش 23 درصدی 
 ورودی آب به 
سدهای کشور

معاون وزیر نیرو بــا ابراز امیــدواری از 
اینکــه بارندگی ها جبــران عقب ماندگی 
بارشــی ســال گذشــته را کرده و ذخایر 
ســدها به اندازه کافی تامین شود، گفت: 
تا روز جمعه ورودی ســدها نســبت به 
ســال گذشــته ۲۳ درصد کاهش داشته 
است.قاســم تقی زاده خامســی درباره 
وضعیت بارندگی ها و ذخایر آبی کشــور 
اظهار داشت: طبق پیش بینی هواشناسی 
بارندگی هایی که از جمعه شب آغاز شده 
تا دوشــنبه )۳ آذر( ادامــه دارد و از روز 
چهارشــنبه نیز یک جبهه جدید بارشــی 
وارد کشور می شود.وی با ابراز امیدواری 
از اینکه بارندگی هــا جبران عقب ماندگی 
بارشــی ســال گذشــته را کرده و ذخایر 
ســدها به اندازه کافی تامین شود، گفت: 
تا روز جمعه ورودی سدها نسبت به سال 
گذشــته ۲۳ درصد کاهش داشته است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان 
اینکه حجم موجود مخازن سدها نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته ۴ درصد 
کاهش را نشــان می دهد، میزان ارتفاع 
ریزش های جوی را از ابتدای مهر تا پایان 
آبان ۲۳.۷ میلی متر اعالم کرد که نسبت 
به سال آبی قبل در همین مدت ۴۱ درصد 
و میانگین درازمدت ۵۲ ســاله ۱۸ درصد 
کاهش داشــته اســت.وی خاطرنشان 
کــرد: در اســتان های آذربایجان غربی، 
آذربایجان شرقی و اردبیل بین ۵۰ تا ۱۲۰ 
درصد افزایش بارندگــی و در بقیه نقاط 
کشور کاهش بارش را شاهد هستیم.تقی 
زاده خامسی یادآور شد: بیشترین کاهش 
بارندگی مربوط به استان های کردستان، 
اصفهــان و هرمزگان اســت.وی با بیان 
اینکه وضعیت بارندگی در استان های کم 
بارش مثل خراسان جنوبی و فارس خوب 
است، اظهار امیدواری کرد که جبهه های 
هفته پیــش رو کمبــود بارندگی مناطق 

کم بارش را پوشش دهد.

شاید بتوان بخش عظیم این رکود و کسادی که منجر 
به تعطیلی یا به فروش رساندن هتل ها شده را در عدم 
حمایت کافی از بازار گردشگری دانست. بسته حمایتی 
که دولت در ابتدا در اختیار فعاالن گردشگری قرار داده 
بود به لحاظ رقم تسهیالت بسیار ناکافی بوده که حتی 

کمترین هزینه های جاری هتل ها را تامین نمی کرد

رییس اتحادیه ادوات و نهادهای کشاورزی اصفهان 
گفت: سفارش ادوات و نهادهای کشاورزی استان 
از ســوی کشــاورزان طی یک ســال اخیر کاهش 
چشمگیری داشته است.هوشنگ صیرفیان پور با 
اشاره به فعالیت ۳۶۰ واحد صنفی در زمینه عرضه 
ادوات و نهادهای کشاورزی در اصفهان اظهار داشت: 
از این تعداد واحد صنفی ۱۱۰ واحد در شرق اصفهان 
فعال اســت.وی با بیان اینکه کرونا و نوسانات ارز 
چالش های زیادی را برای ایــن واحدهای صنفی 

ایجاد کرده اســت، ابراز داشــت: البتــه باید توجه 
داشــت که به دلیل شــیوع کرونا تاکنون هیچ یک 
از واحدهــای صنفی ادوات و نهادهای کشــاورزی 
در اصفهان تعطیل نشــده اســت.رییس اتحادیه 
ادوات و نهادهای کشــاورزی اصفهان در خصوص 
تامین نیازهای کشاورزی در استان اصفهان گفت: 
باید توجه داشت که محدود شدن واردات در زمینه 
تامین تجهیزات و ســموم مشــکالتی را برای این 
صنف ایجاد کرده چرا که در گذشــته دستگاه هایی 
مانند موتورآالت کشاورزی قبال توسط اشخاص با 
ارزهایی که خودشان تامین می کردند وارد می شد 
و در حال حاضر به دلیل محدودیت ثبت سفارش از 

کانال بانک مرکزی مشکالتی را ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه متاســفانه نــرخ محصوالت 
داخلی بیش از محصوالت خارجی افزایش قیمت 

داشته است، ادامه داد: باید توجه داشت که افزایش 
قیمــت محصوالت داخلــی تا ۳۰۰ درصد نســبت 
به اجناس خارجی افزایش داشــته است و تولید 
کنندگان به این بهانه که مواد اولیــه را از خارج وارد 
می کننــد این میــزان افزایش قیمت داشــته اند.

صیرفیان پور در ادامه با بیان اینکه طی ســه ســال 
گذشــته اصناف همراه دولت بوده و بار ســنگین 
تحریم هــای ظالمانــه را تحمل کرده انــد، تصریح 
کــرد: در این زمــان از دولت انتظار داریــم در مورد 
تعیین میزان درآمد و مالیــات اصناف دقت کند و 
برای بازپس گیری تســهیالت بانکی شرایط فعلی 
اصناف را در نظر داشته باشد.وی تاکید کرد: از دولت 
درخواســت داریم جرائم مالیات و بیمه را یا حذف 
و یا کاهش دهد تا اصناف بتوانند فعالیت بهتری را 

داشته باشند.

کاهش سفارش ادوات و نهادهای کشاورزی در اصفهان

کشف انبار احتکار اقالم 
بهداشتی توسط سپاه 

سازمان اطالعات سپاه در پی گزارش 
مردمی از طریــق ســامانه ۱۱۴ انبار 
احتکار از لوازم بهداشــتی را کشف و 
ضبط کــرد.در این انبار تعــداد زیادی 
شامپو و کاالهای قاچاق از قبیل لوازم 
بهداشــتی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال 
و نیز بســته های غیر مجاز مسواک و 

سایر اقالم بهداشتی کشف شد.

وز عکس ر
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معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع و آبخیزداری استان خبر داد:

صدور سند تک برگی ۵۰ درصد اراضی ملی چهارمحال

معاون حفاظت و امور اراضــی اداره کل منابع و آبخیزداری چهارمحال 
و بختیاری با اشــاره به اجرای طرح های حفاظتــی در بخش اراضی 
ملی گفت: تاکنون ســند تک برگی ۵۰ درصد از اراضی ملی استان در 
طرح کاداستر صادر شده اســت.رحمان توکلی افزود: هم اکنون یک 
میلیون و ۳۰۸ هزار و ۷۷۶ هکتار معــادل ۹۵.۶ درصد از اراضی ملی 
استان سنددار شده، که برای نیمی از این سطح سند تک برگی صادر 

شده است.
به گفته وی، اجرای طرح کاداستر یا حدنگاری مرز بین امالک دولت 
و اشخاص را مشــخص می کند و دسترســی به اطالعات زمین های 
ملی و شخصی را آسان کرده است.به گفته وی، صدور سند تک برگی 
به عنوان یکی از زیرساخت ها و بســتر توسعه اقتصادی، اجتماعی در 
استان است که با داشتن اطالعات دقیق از امالک زمینه سرعت دهی 
به استعالمات افزایش پیدا می کند.توکلی اظهار داشت: در سال جاری 
عملیات کاداســتر اراضی ملی در بیش از ۵۰۰ هزار هکتار از نقشه های 
منابع طبیعی با اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای و اعتبارات صندوق 
توسعه ملی در دست اقدام است.معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل 

منابع و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری  افزود: تا پایان آبان امسال 
برای مســاحتی معادل ۱۹۵ هزار هکتار از اراضی ملی سند تک برگ 

صادر شده است.
توکلی با تاکید بر اینکه حدنگاری یا کاداستر فرآیندی است که با ابالغ 
قانون جامع حدنگار کشــور به منظور تهیه نقشــه های دقیق و انطباق 
نقشه با اطالعات توصیفی پالک با رویکرد ثبتی و مالکیتی در دستور 
کار اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری قرار گرفته اســت، گفت: با 
اجرای عملیات کاداســتر عالوه بر کاهش خطا و افزایش سرعت در 
صدور گواهی، از صدور اســناد معارض و زمین خواری نیز جلوگیری 
می شــود.به گفته وی، امســال ۱۵ میلیارد ریال از محــل اعتبارات 
تملک دارایی و سرمایه ای و اعتبارات صندوق توسعه ملی و اعتبارات 
سازمان ثبت اسناد و امالک استان برای اجرای این طرح اختصاص 
داده شده اســت.چهارمحال و بختیاری دارای ۱۰ شهرستان است که 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از مساحت اســتان را مراتع و جنگل ها 
پوشش داده است که رقمی معادل ۸۶.۵ درصد از سطح این استان 

را شامل می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری:

 اجرای طرح ملی »رواق کتاب« دسترسی جوانان به کتاب
 را تسهیل می کند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: اجرای طرح »رواق کتاب« و 
طرح ملی »شــنبه های کتاب مســاجد« به عنوان یک ایده موفق می تواند در برنامه های فرهنگی 
هنری کشــور معرفی و تعریف شــود. ابراهیم شــریفی ادامه داد: اجرای طرح ملی »رواق کتاب« 
دسترســی جوانان به کتاب را تســهیل می کند.وی ابراز کرد: این اتفاق از ایــن جهت قابل اهمیت 
است که ما دسترسی مردم و جوانان کانون های فرهنگی هنری مســاجد کشور را به بهترین شکل 
ممکن برای رسیدن به کتاب تسهیل می کنیم.شریفی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ادارات 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در ســطح اســتان ها، نهادهای کتابخانه های عمومی و سایر دستگاه 
های فرهنگی به عنوان بخش دولتی و نیمه دولتی می توانند در راســتای هرچه بهتر برگزار شــدن 
این امر، از این طرح حمایت مســتمر و ویژه ای داشــته باشــند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری خاطرنشــان کرد: اگر بخواهیم کتابخوانی را به بهترین شــکل ممکن نهادینه 
کنیم و اگر بخواهیم این اتفاق به صورت مســتمر ادامه پیدا کند بهترین شــکل آن حمایت از کانون 
های فرهنگی هنری مســاجد در راســتای اجرای طرح ملی »شــنبه های کتاب مساجد« است.

وی یادآور شــد: همه مســئولین فرهنگی چه در اســتان و چه در سطح کشــور باید به کانون های 
فرهنگی هنری مســاجد در راســتای اجرای طرح ملی »شــنبه های کتاب مســاجد« کمک کنیم 
چراکه این امر یک فرصت و یک اتفاق میمون اســت که بایــد بهترین بهــره را از آن ببریم و بعد از 
 همه این حمایت ها در کمترین زمان ممکن شــاهد ثمره و رشــد کتاب و کتابخوانی در سطح ملی 

خواهیم بود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان:

هشتمین کنگره ادبیات پایداری در چهارمحال و بختیاری 
برگزار می شود

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هشتمین 
کنگره  سراســری ادبیات پایداری با دعوت از اندیشــمندان، صاحب نظران و فرهیختگان جهان، در 
استان برگزار می شــود.منوچهر ذوالفقاری با اشاره به محورهای هشــتمین کنگره  ادبیات پایداری، 
گفت: منش و ویژگی های اخالقی، مدیریتی و مردمی شــخصیت های تاثیرگذار، گونه شناســی و 
طبقه بندی شخصیت های تاثیرگذار)شخصیت های رهبری، شخصیت های سیاسی، شخصیت های 
نظامی، شــخصیت های آزادگان، اسرا و جانبازان،شــخصیت های فرهنگی، ادبی و هنری، اصحاب 
رســانه و خبرنگاران(، از جمله محورهای کنگره هســتند. مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری ادامه داد: شــخصیت های تاثیرگذار ملی، منطقه ای و جهانی، 
شخصیت های گمنام )پدر، مادر، همسر و رزمندگان گمنامی که کارکردی موثر و ویژه داشته باشند(، 
زنان تاثیرگذار، مقایسه و تطبیق شــخصیت های تاثیرگذار ایران و جهان و تدوین الگو و شیوه های 
تطابق زندگی مسئوالن و معاصران با شخصیت های تاثیرگذار از دیگر محورهای این کنگره  به شمار 
می روند.ذوالفقاری بیان کرد: عالقه مندان آثار خود را تا ۱۳ دی ماه، هم زمان با سالروز شهادت سردار 
حاج قاسم سلیمانی، به نشــانی الکترونیکی adabiyyat.e.paydari@chmail.ir ارسال کنند 
و برای دریافت اطالعات بیشتر با شماره تماس ۰۳۴۳2۷۳۵۳۹۸ تماس بگیرند.وی خاطرنشان 
کرد: بر اساس این فراخوان، مقاالت پذیرفته شده هشــتمین کنگره ادبیات پایداری 2۵ بهمن ماه 
۹۹ مشخص می شــوند و مکان و نحوه برگزاری کنگره مطابق با شرایط زمان برگزاری، متعاقبا اعالم 
می شود.ذوالفقاری در پایان عنوان داشت: نتایج نهایی مقاالت برتر این کنگره که مورد تایید داوران 
نشریه علمی- پژوهشــی ادبیات پایداری قرار بگیرند، در آن نشریه و سایر مقاالت برتر در مجموعه 

مقاالت کنگره چاپ خواهند شد.
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ابالغ رای
۹/17 پرونده کالســه۹۹۰۹۹۸۶۸۹۲۵۰۰۶۳۶  شــعبه ۵ شــورای حل اختالف 
شهرستان کاشان تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹7۶۸۹۲۵۰۰717 ، خواهان : آقای 
عماد عرشــی مرقی  فرزند محمد آقا به نشانی اســتان اصفهان شهرستان کاشان 
کاشان مسکن مهر غدیر 1۹۳ طبقه اول واحد ۸ خواندگان : 1. آقای علی تنباکوکار 
۲. آقای سید حسین سیدی همگی به نشانی مجهول المکان خواسته  ها : 1.  مطالبه 
خسارت دادرسی ۲.  الزام به تنظیم سند خودرو ، رای قاضی شورا : در خصوص دعوی 
خواهان آقای عماد عرشی مرقی به طرفیت خواندگان آقایان علی تنباکوکار و سید 
حسین سیدی به خواسته الزام به تنظیم سند رســمی بابت یک دستگاه خودرو پژو 
۴۰۵ به شــماره پالک ۲1۲ ه ۶7 ایران ۵۳ به انضمام  خسارات دادرسی و خسارت  
تاخیر تادیه با بررسی اوراق پرونده و ارائه مستندات از ناحیه خواهان و توجها به نظریه 
مشورتی اعضای محترم شــورای حل اختالف دعوی خواهان را نسبت به خوانده 
ردیف اول وارد دانســته  لذا به اســتناد مواد ۲1۹ و ۲۲۰ از قانون مدنی 1۹۴ و ۵۰۲ 
و ۵1۹ قانون آیین دادرســی مدنی خوانده آقای علی تنباکوکار را به حضور در دفتر 
اسناد رسمی و تنظیم سند بابت خودرو فوق و پرداخت مبلغ ۲۰۹۶۶۳۸ ریال در حق 
خواهان محکوم می نماید در خصوص خوانده آقای سید حسین سیدی به لحاظ عدم 
توجه دعوی به اســتناد بند ۴ از ماده ۸۴ ازقانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
صادر می نماید رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز  از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه سپس ظرف مهلت ۲۰ روز بعد از انقضای مهلت فوق قابل اعتراض در محاکم 
عمومی دادگستری کاشان می باشد. م الف: 1048355 امید اله قاضی شعبه ۵ 

شورای حل اختالف کاشان 
رد درخواست افراز

۹/1۸ نظریه رد درخواســت افراز پالک ثبتی ۵ فرعــی از 7۲۹- اصلی بخش یک 
ثبت گلپایگان، نظر به اینکــه خواهان / خانم اکرم عبیری فرزند اکبر درخواســت 
افراز ســهام مشــاعی خود از ششــدانگ پالک ثبتی ۵- فرعــی از 7۲۹- اصلی 
بخش یک ثبت گلپایگان را به طرفیت خواندگان طبق پرونــده ثبتی به این اداره 
تســلیم نموده و نماینده ثبت با اســتعالم از دفتر امالک گواهی نموده سابقه ای 
از صدور ســند مالکیت معارض نداشــته و در وقت مقرر شــده در اخطار شــماره 
1۳۹۹۸۵۶۰۲۰1۰۰۰۶۳۶۰مورخ ۹۹/۶/1۳ نقشــه بردار نقشه افرازی را ترسیم و 
طی نامه شماره 1۳۹۹۸۵۶۰۲۰1۰۰۰۸۸۲۹ مورخ ۹۹/۸/11 به شهرداری گلپایگان 
ارسال که شهرداری طی نامه شــماره ۹۶۳۳ مورخ ۹۹/۸/۲۵ افراز ملک را مقدور 
ندانسته لذا با اســتناد به مواد ۵ و ۶ آیین نامه قانون افراز  و فروش امالک مشاعی 
مصوب آبان ماه سال 1۳۵7 شمسی تصمیم به رد درخواست افراز پالک فوق صادر و 
مقرر می دارد نظریه مزبور برابر مقررات به طرفین ابالغ گردد. این تصمیم به استناد 
ماده ۲ قانون  افراز و فروش امالک مشــاع ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ نظریه 

فوق الذکر که ضمیمه آن است از طرف هر یک از شــرکا  قابل اعتراض در دادگاه 
صالح می باشــد. م الف: 1048542 محمدسلمانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک گلپایگان
تحديد حدود اختصاصي

۹/1۹ شماره نامه : 1۳۹۹۸۵۶۰۲۰۲۵۰1۰۲77-1۳۹۹/۰۸/۲۸ چون تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره ۳۲/1۵1۳  واقع در بخش 1۴ ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتي به نام علی حیدری فرزند حسن در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیراز ماده 1۵ 
قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شنبه 
مورخ 1۳۹۹/۹/۲۵ راس ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد  و 
طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستي با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
م الف: 1048046  ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
مزايده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

۹ شــماره آگهــی: 1۳۹۹۰۳۹۰۲۰۰۴۰۰۰۲1۳ شــماره پرونــده:  /۲۰
1۳۹۸۰۴۰۰۲۰۰۴۰۰۰۲۴۴ آگهــی مزایــده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی: 
۹۸۰۲۸۴7 شش دانگ آپارتمان به شماره ۲۶۹ فرعی از 1۵۲۰۰ اصلی مفروز و مجزا 
شده از ۲۲۳ فرعی از اصلی مذکور قطعه دوم تفکیکی، به مساحت )7۲/۰۳( هفتاد و 
دو متر و سه دسیمتر مربع، واقع در همکف که )۲/۰۴( دو متر و چهار دسیمتر مربع آن 
تراس مسقف در دو قسمت است با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات 
طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن به آدرس: اصفهان خیابان عالمه 
امینی کوچه مسجد الرضا بن بست طاها پالک 1۳۶ کدپستی ۸1۵۸۹۴۹۵11 که 
سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 1۶۲۴1۶ ســری ه سال ۹1 که در صفحه 1۹7 
دفتر امالک جلد ۵7۳ ذیل شماره 11۴۵۰۳ ثبت گردیده است با حدود شمااًل: در پنج 
قسمت که قسمت دوم آن شرقی، قسمت چهارم آن غربی است بطول های دو متر 
و هفتاد و دو سانتیمتر، هشتاد و دو ســانتی متر، هفتاد و پنج سانتی متر، هشتاد و دو 
سانتیمتر، دو متر و بیست و یک سانتیمتر، اول تا پنجم دیواریست اول به فضای ملک 
مجاور شماره 1۲۰ فرعی از شــماره 1۵۲۰۰ اصلی دوم تا چهارم به نورگیر پنجم به 
فضای ملک مجاور شماره 1۲۰ فرعی از شماره 1۵۲۰۰ اصلی، شرقًا: در پنج قسمت 
که قسمت چهارم آن شمالی قسمت دوم آن جنوبی است بطول های: پنج متر و چهل 

و شش سانتی متر، دو متر و شصت و پنج سانتیمتر، سه متر و پنجاه و نه سانتیمتر، دو 
متر و شصت و پنج سانتیمتر، سه متر و نود و هشت سانتیمتر، اول دیوار بدیوار است، 
دوم دیواریست، سوم و چهارم در و دیوار است، پنجم دیوار بدیوار است، اول به ملک 
مجاور شماره 11۵ فرعی از شــماره 1۵۲۰۰ اصلی دوم تا چهارم به راه پله پنجم به 
ملک مجاور شماره 11۵ فرعی از 1۵۲۰۰ اصلی، جنوباً: در شش قسمت بطول های: 
یک متر و پنج سانتی متر، یک متر و چهل ســانتی متر، یک متر و پنج سانتی متر، 
یک متر و پنج سانتی متر، یک متر و چهل سانتی متر، یک متر و پنج سانتی متر، اول 
دیواریست، دوم نیم دیوار جلوی بالکن، سوم و چهارم دیوار پنجره است، پنجم نیم 
دیوار جلوی بالکن، ششم دیواریست، اول تا ششم به فضای حیاط مشاعی، غربًا: در 
دو قسمت بطول های: هشت متر و نود و شش ســانتیمتر، چهار متر و چهار سانتی 
متر، اول و دوم دیوار بدیوار است، اول و دوم به ملک مجاور شماره ۸ باقیمانده فرعی 
از شماره 1۵۲۰۰ اصلی که طبق نظر کارشناسان رسمی واحد آپارتمان مورد نظر با 
قدمتی در حدود 7 سال در طبقه همکف )روی ۶۰-( واقع شده با نورگیری از جنوب 
و بصورت درب به حیاط احداث شده، سازه ساختمان با اسکلت بتنی و سقف تیرچه 
بلوک، کف واحد با موزاییک ساده ایرانی و موکت فرش شده، دیوارها و سقف سفید 
کاری و رنگ شده، کف آشپزخانه و سرویسها کاشی ایرانی، دیوار ورودی روکوب، 
کابینت آشپزخانه ام دی اف، پنجره ها پی وی سی دو جداره و درب ورودی و اتاقها 
چوبی ، ســرمایش کولر و گرمایش پکیج و رادیاتور، کف راه پله ســنگ و دیوار آن 
سرامیک ایرانی و همچنین کف حیاط موزائیک و دیوار آن و نمای ساختمان سنگ 
تراورتن ترکیبی است و دارای امتیازات آب و برق و گاز نیز می باشد. الزم بذکر است 
که در ســند مذکور انباری و پارکینگ برای این واحد وجود ندارد ملکی آقای ناصر 
بهرامی عطاآبادی که طبق سند رهنی شماره ۹1۸۶7 مورخ ۹۶/11/۲۸ دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 1۲۹ شهر اصفهان استان اصفهان که در رهن بانک مهر اقتصاد 
می باشد و طبق اعالم بانک مورد وثیقه فاقد بیمه می باشد و از ساعت ۹ الی 1۲ روز 
یکشنبه مورخ ۹۹/۹/1۶ در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی چهار راه اول شــهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه 
سوم به مزایده  گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه ۵/۹۰۶/۰۰۰/۰۰۰ ریا ل)پنج 
میلیارد و نهصد و شش میلیون ریال( شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مــازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ ۹۹/۰۹/۰۳ درج و منتشر می گردد و در صورت 

تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی اودر جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.  م الف:1049260 یعقوبی 

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پرنیان نگار وب 
درتاریخ 1399/08/27 به شماره ثبت 66176

 به شناسه ملی 14009589070 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی و توسعه وب سایت بجز فرهنگی و 
خدمات پشتیبانی و نگهداری وبســایت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان 
اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزی ، شهر شاهین شهر، محله 
شهیدبهشتی ، کوچه یکم شرقی ، بلوار شــهیددکتر بهشتی ، پالک 176 ، مجتمع 
درویشی ، طبقه دوم ، واحد 7 کدپستی 8314645858 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت اســت از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
خانم ندا منصوری به شــماره ملی 5110298076 دارنده 990000 ریال ســهم 
الشرکه خانم مارال منصوری به شــماره ملی 5110689377 دارنده 10000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم ندا منصوری به شماره ملی 5110298076 
و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود خانم مارال منصوری به شــماره ملی 5110689377 و به ســمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسالمی و همچنین 
 کلیه نامه های عــادی و اداری با امضاء ندامنصوری همراه با مهر شــرکت معتبر

 می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود 
جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1047728(

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری:

85 درصد اصناف چهارمحال و بختیاری محدودیت های کرونایی را رعایت کردند
رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اعمال محدودیت های جدید مقابله با شیوع کرونا گفت: ۸۵ درصد اصناف این استان در نخستین روز از اعمال 
محدودیت های دوهفته ای آذرماه در اجرای این مصوبات همراهی کردند.سید راشد جزایری افزود: همراهی و همکاری اصناف در اعمال محدودیت ها به خوبی مشهود 
است که امید می رود این میزان همراهی در روزهای آینده به ۱۰۰ درصد برسد.وی ادامه داد: در نخستین روز از اعمال محدودیت ها، تذکر بازرسان جنبه ارشادی داشت؛ اما از 
روزهای بعد چنانچه مغازه داری نسبت به مصوبات ستاد کرونا همراهی نکند این نافرمانی در محل صورت جلسه شده و منجر به پلمب مغازه و ارجاع به دادستانی می شود.

جزایری تصریح کرد: واحدهای صنفی متخلف به مدت ۱۵ روز پلمب می شوند و با متصدی متخلف نیز مطابق قانون برخورد می شود.رییس مرکز بهداشت چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت مسئول بازرسی بر فعالیت مشاغل تجاری، بازرگانی و خدماتی است، اظهار داشت: مرکز بهداشت عضو ناظر است 
و نیروی انتظامی، اتاق اصناف و اتحادیه ها نیز عضو همکار به شمار می روند.جزایری با بیان اینکه سهم بازار در شیوع کرونا بسیار کمتر از دورهمی ها و تجمعات خانوادگی 
است، خاطرنشان کرد: امید است در این محدودیت های دوهفته ای مردم با در خانه ماندن و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در شکستن شیب صعودی کرونا و مهار 

این ویروس مسئوالن را به خوبی یاری دهند.

در قالب تسهیالت بانکی صورت گرفت؛

7 هزار میلیارد ریال به صنعتگران چهارمحال و بختیاری پرداخت شد
رییس اداره طرح و برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: براســاس تفاهم نامه بین این سازمان و بانک های عامل، در سال جاری هفت 
هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی به ۵۳ واحد تولیدی این استان پرداخت خواهد شد.بهنام خسروی تاکید کرد: از این مبلغ 2 هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش به 2۱ واحد 
تولیدی و پنج هزار میلیارد ریال سرمایه ثابت به ۳2 طرح پرداخت می شود.وی افزود: با پرداخت این مبلغ تسهیالت به ۵۳ طرح تولیدی زمینه اشتغال جدید و حفظ وضعیت 
اشتغال موجود برای سه هزار و ۷۷۴ نفر فراهم خواهد شد.خسروی تصریح کرد:از این میزان یک هزار و ۵۹۴ نفر اشتغال زایی جدید در ۳2 واحد تولیدی و تثبیت اشتغال 2 هزار 
و ۱۸۰ نفر در 2۱ طرح انجام می شود.وی یادآور شد: تاکنون ۵۰ درصد این تسهیالت جذب شده و واحدهای تولیدی بهره مند از آن در حال آغاز فعالیت هستند.خسروی اظهار 
داشت: متقاضیان طرح های سرمایه گذاری با پیشرفت فیزیکی باال برای ایجاد اشتغال جدید و یا توسعه اشتغال موجود برای بهره مندی از این تسهیالت به بانک های عامل 
معرفی می شوند. هدف گذاری سال جاری سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری برای صدور مجوزهای سرمایه گذاری صنعتی در این استان ۵۰۰ مورد بوده  
که از ابتدای سال جاری تاکنون ۳2۰ مجوز آن برابر ۶۴ درصد صادر و زمینه اشتغال ۶ هزار و ۴۵۰ نفر با سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد ریالی فراهم شده است.در نیمه نخست 
سال جاری با صدور ۵۴ پروانه بهره برداری، دو هزار و ۱۵۸ میلیارد ریال سرمایه گذاری با ۸22 نفر اشتغال زایی در بخش صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری جذب شد.

رییس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری:

 مطالعات اولیه ۶ محدوده معدنی
 در استان انجام شد

رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجــارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: مطالعــات اولیه ۶ محــدوده امیدبخش 
معدنی در این استان انجام شده است که این محدوده ها 
در شمال اســتان واقع در شهرستان های ســامان و بن به 
وســعت ۵۰۰ کیلومتر مربع قرار دارد.سجاد رستمی تاکید 
کرد: این محدوده های امیدبخش معدنی شامل ذخایر طال، 
نقره، مس، آهن و منگنز است و از این تعداد سه محدوده 
امیدبخش معدنی به ایمیدرو واگذار و پروانه بهره برداری آن 
صادر شده است.وی یادآور شــد: سه محدوده امیدبخش 
معدنی دیگر در حال ســپری شــدن مراحل قانونی برای 
دریافت پاسخ اســتعالم قرار دارد.رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: چهار 
محدوده معدنی دیگر در شهرســتان های کیــار، لردگان و 
کوهرنگ واقع شــده اســت.وی گفت: محــدوده معدنی 
شهرســتان کیار شــامل ذخایر مس، کبالت، آهن و روی، 
شهرستان لردگان دارای ذخایر فســفات و استرانسیوم و 
شهرستان کوهرنگ شــامل ذخایر بیتومین است.رستمی 
تاکید کرد: اما مطالعــات و واگذاری ایــن ذخایر معدنی 
به علت قرارگیری در محدوده منطقه حفاظت شده سبزکوه 
و جنگل هــای منابع طبیعــی و آبخیزداری لــردگان هنوز 
عملیاتی نشده است.وی با اشــاره به فعالیت ۹معدن و ۱۱ 
کارخانه سنگ شکن و آسفالت در مجتمع معدنی شماره2 
شهرکرد افزود: شن و ماسه فرآوری شده به  همراه آسفالت 
تولیدی در این منطقه به  علت خلوص آهکی باال مشــتری 
 پســند و بازارپسند است.رییس ســازمان صنعت، معدن 
و تجــارت چهارمحال و بختیــاری تصریح کــرد: مصالح 
ساختمانی تولیدی در این منطقه به  علت قیمت مناسب، 
نزدیک بودن به اصفهان و خلوص آهک باال، عالوه بر تامین 
نیاز درون استان به استان همجوار صادر می شود.وی یادآور 
شد: با تکمیل جاده دسترسی و تامین برق مجتمع معدنی 
شماره دو شــهرکرد زمینه های کم شدن هزینه ها، افزایش 
تولید، رشد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی 
فراهم خواهد شد.رســتمی اظهار داشــت: پس از تامین 
زیرساخت های مورد نیاز مجتمع معدنی شماره2 شهرکرد 

می توان صنایع معدنی را در این منطقه راه اندازی کرد.
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طی ۸ ماهه گذشته از سال جاری رقم خورد؛

 رهایی 40 زندانی محکوم به قصاص نفس از طناب دار 
در استان اصفهان

مدیرکل زندان های اسـتان اصفهـان از رهایـی ۴۰ زندانی محکوم بـه قصاص نفـس از طناب دار 
در اسـتان اصفهان طی ۸ ماهه گذشـته از سـال جاری خبر داد و گفـت: از ۴۰ زندانـی نجات یافته 
از مرگ، ۷ نفـر زن و ۳۳ نفـر مرد بـوده اند.محمود ضیایـی فرد در جلسـه با فعاالن حـوزه اصالح 
و تربیـت زندان هـای اسـتان اصفهـان، اظهار کـرد: در سـال جـاری با درایـت و تالش مسـئوالن 
قضایی اسـتان، قضات شـعبات مختلـف کیفری و اجـرای احکام، رؤسـای زندان هـا، مددکاران 
و کارشناسـان مربوطـه زمینـه رهایـی ۴۰ زندانـی محکـوم به قصـاص نفـس از طنـاب دار فراهم 
شـد و به زندگـی دوبـاره بازگشـتند.وی با اشـاره بـه اینکـه از اسـتان اصفهان مـی توان بـه عنوان 
یکـی از اسـتان هایی کـه مهد گذشـت و ایثار اسـت نام بـرد، افـزود: این اسـتان در عرصـه زندان 
بانـی و بازگشـت مددجو به آغـوش خانـواده و جامعه نیز همیشـه پیشـرو بـوده اسـت. مدیرکل 
زندان هـای اسـتان اصفهان اعـالم کـرد: از ۴۰  زندانی نجـات یافته از مـرگ، ۷ نفـر زن و ۳۳ نفر 

مـرد بـوده اند.

طی هفت ماهه سال جاری؛

10۶ نفردر آتش سوزی های اصفهان جان باختند
مدیـرکل پزشـکی قانونـی اسـتان اصفهان گفـت: ۱۰۶ نفـر در اسـتان اصفهـان در هفت ماه سـال 
جاری بـر اثر سـوختگی جان خـود را از دسـت داده اند.علی سـلیمانی پور در خصـوص آمار صدور 
مجوز سـقط جنیـن در اصفهان اظهـار داشـت: در این زمینـه در هفت ماهه سـال جـاری ۳۵۰ نفر 
برای دریافت مجوز سـقط درمانی اقـدام کردند کـه از این تعداد بـرای ۲۷۲ نفر مجوز صادر شـد و 
۷۸ نفر فاقد شـرایط الزم بـرای دریافت این مجـوز بودند.وی اضافـه کرد: تعـداد مجوزهای صادر 
شـده در هفت ماهه امسـال نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل کاهش ۲۱.۲ درصدی داشته چرا 
که تعـداد مجوزهای سـقط جنیـن صادر شـده در هفـت ماهه سـال قبـل ۳۵۱ مورد بوده اسـت. 
سـلیمانی پـور همچنین به کاهـش آمار متوفیان ناشـی از مسـمومیت بـا گاز مونوکسـیدکربن در 
هفت ماهه امسـال اشـاره کرد و ادامه داد: در این بازه آمار اجسـاد معاینه شـده در مراکز پزشـکی 
قانونی اسـتان با تشـخیص علت مـرگ مسـمومیت با گاز مونواکسـید کربـن، ۱۵ نفر بوده اسـت 

که همگـی مـرد بودند.

صدورسند»جوزدان« به نام اوقاف
معـاون امـور ثبتـی و حقوقـی اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان اصفهـان گفـت: سـند 
موقوفـه »جـوزدان« پـس از مدت هـا پیگیری طـی چنـد روز گذشـته به نـام اوقاف سـند خورد.

حجت االسـالم محمـود نصراصفهانـی ، دربـاره دریافـت یکـی از اسـناد مهـم موقوفـه در اسـتان 
اصفهان اظهار داشـت: چند روز گذشـته سـند موقوفه »جـوزدان« با حکـم قضایی به نـام اوقاف 
صادر شـده اسـت.وی افزود: بر این اسـاس ۷۰۰ هکتار از موقوفه احمدبن رسـتم به ارزش ریالی 
۱۵ هزار میلیـارد ریال در شـرق اصفهـان و منطقـه جوزدان بـه تصرف اوقـاف درآمد.معـاون امور 
ثبتـی و حقوقـی اداره کل اوقاف و امـور خیریه اسـتان اصفهان با بیـان اینکه این موقوفه بخشـی 
از انرژی هسـته ای اصفهان را شـامل می شـود، ادامـه داد: البته باید توجه داشـت که در گذشـته 
نیز بـرای این موقوفـه رابطه اسـتیجاری بیـن انرژی هسـته ای و اوقاف صادر شـده اسـت.وی با 
بیان اینکه موقوفه جـوزدان احمد بن رسـتم در حال حاضر دارای سـه هزار و ۵۰۰ متصرف اسـت، 
تاکیـد کـرد: کارگاه هـای تولیـدی، شـرکت های صنعتـی، واحدهـای صنفـی و بخشـی از منـازل 
مسـکونی در این موقوفه قـرار دارند کـه با برنامه ریزی مناسـب در صـدد ایجاد رابطه اسـتیجاری 

با همـه ایـن متصرفان هسـتیم.

  اجرای طرح رایگان شبکه مهدهای کودک در اصفهان، منجی مهدها در شرایط کرونایی شد؛

روزنه ای برای آموزش های کودکانه

ترمز گسترش چند ساله مهدهای کودک و  زاینده رود
پیش دبستانی ها در ســال های اخیر را 
کرونا کشید. تعطیلی های پی در پی و عدم الزام آموزشی برای خانواده 
ها و از همه مهم تر هزینه های باالی آموزش پیش دبستانی و مهدهای 
کودک حتی به صورت الکترونیکی موجب شد تا نزدیک به هفتاد درصد 
از خانواده ها رغبتی برای ثبت نام فرزندان شــان در این مراکز نداشته 
باشند.عاملی که بسیاری از این مراکز را تعطیل و برخی را نیز ورشکسته 
کرد. تقریبا بسیاری از مهدهای کودک ایده و روش خاصی برای آموزش 
های آنالین نداشتند و همین عاملی شد تا از چرخه آموزش های مجازی 
جا بمانند. آنهایی هم که ایده و برنامه ای ارائه دادند هزینه های باالیی 
دریافت کردند که در شــرایط رکود و وضعیت نامناسب اقتصادی برای 
بسیاری از خانواده ها امکان ثبت نام فراهم نبود. در این شرایط اما احیای 
مجدد مهدهای کودک  با اجرایی شدن وسیع ایده یک گروه از اصفهان 
جدی تر شده است.اواخر سال ۸۳ که گروهی از جوانان اصفهانی ایده 
مهدکودک الکترونیک را برای نخستین بار در کشور مطرح کردند، کمتر 
کســی فکر می کرد »شــبکه مهدهای کــودک« روزی بتوانــد ۱۰ هزار 
مهدکودک را در ۲۸ استان تحت پوشش قرار دهد. طرحی که امروز آن هم 
در بحبوحه بحران کرونا قطعا می تواند یکی از مناسب ترین و امن ترین 

بسترها برای به روزرسانی و ارتقای ســطح آموزش در مهدهای کودک 
سراسر کشور باشد.ضرورت ایجاد بستر تخصصی در حوزه کودک درحالی 
یک نیاز اساسی بوده و هســت که تا پیش از راه اندازی شبکه مهدهای 
کودک، فعاالن و متخصصان حوزه کودک هیچ ســازوکاری برای ایجاد 
تعامل و ارائه خدمات تخصصی خود نداشتند، اما هم اکنون بستری امن 
و بومی در داخل کشور طراحی شده که می تواند جایگزین مناسبی برای 
شــبکه های اجتماعی خارجی باشد.ســعید باطنی، مدیر پروژه شبکه 
مهدهای کــودک در تشــریح این طرح بزرگ، با اشــاره بــه چگونگی 
شکل گیری ایده اولیه طرح »شبکه مهدهای کودک ایران« اظهار کرد: در 
آن ســال ها نه اتوماســیون به شــکل امــروزی وجود داشــت و نه از 
پیام رسانی های مجازی خبری بود؛ به همین دلیل ایده شبکه مهدهای 
الکترونیک بسیار بزرگ و دور از ذهن به نظر می رسید. ایده ای که اهمیت 
آن امروز، آن هم با شــیوع پاندمی کرونا و نگرانی فزاینده خانواده ها در 
خصوص سالمتی فرزندان شان بیش از پیش به چشم می آید.  وی با 
بیان اینکه هدف ما از همان ابتدا ایجاد یک بســتر یکپارچه مجازی در 
حوزه کودک بود تا مهدهای کودک بتوانند با استفاده از آن به ارائه محتوای 
تخصصی و هماهنگ بپردازند و جریان آموزش در این فضا اتفاق افتد، 
افزود: پس از اخذ مجوزها و تاییدیه های الزم در نهایت ۱۹ آبان سال ۸۴ 

این طرح کار خود را با ۳ مهدکودک به صورت آزمایشــی شروع کرد. به 
مرور دامنه پروژه گسترش یافت و در سال ۸۵ با ورود به شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان فعالیت های این مجموعه رسما به عنوان یک شرکت 
دانش بنیان با ایده محوری ایجاد و توسعه شــبکه مهدهای کودک در 
سطح کشور توسعه یافت.باطنی در ادامه به راه اندازی شبکه شاد از سوی 
وزارت آموزش و پرورش اشاره و اظهار کرد: آموزش و پرورش با آسیب 
شناســی صحیح فضای مجازی برای نوجوانان به این نتیجه رسید که 
شبکه بومی خود را راه اندازی کند و به رغم وجود اشکاالت و کاستی های 
احتمالی و تالش برای اصالح ایرادات، بــا قاطعیت می توان گفت این 
بســتر بومی، تهدیدات فرهنگــی و تربیتی موجود در پیام رســان های 
خارجی را به حداقل کاهش داده است.مدیر پروژه شبکه مهدهای کودک 
ایران در ادامه با اشاره به شعار شبکه مهدهای کودک با عنوان »آینده از آن 
کودکان ماست«، گفت: تنها به گســترش فعالیت این شبکه در سراسر 
کشور بسنده نکردیم و از اوایل امسال و به دلیل همه گیری ویروس کرونا 
در کشور در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، طرحی با عنوان 
»همراه مهد« تعریف کردیم تا تمام مهدهای کودک در سراســر کشور 
بتوانند به صورت رایگان به این شــبکه متصل شــده و بستر الزم برای 

آموزش غیرحضوری کودکان سرزمین مان بیش از پیش فراهم شود.

با مسئولان جامعه

کمتر کسی فکر می کرد »شبکه مهدهای کودک« روزی 
بتواند ۱۰ هزار مهدکودک را در ۲۸ استان تحت پوشش 
قرار دهد. طرحی که امروز آن هم در بحبوحه بحران کرونا 
قطعا می تواند یکی از مناسب ترین و امن ترین بسترها 
برای به روزرسانی و ارتقای سطح آموزش در مهدهای 

کودک سراسر کشور باشد

 ،)CERN( مرکــز پژوهش های هســته ای اروپــا
طرح محققان دانشــگاه صنعتی اصفهان به منظور 
ساخت دستگاه ســنجش ميزان درخشندگي ناشی 
از برخوردذرات با درصد خطاي كمتر از یک درصد را به 
عنوان طرح برگزیده جهت ارتقای تجهيزات مربوط به 
آزمايش CMS براي اندازه گيري درخشندگی برخورد 
ذرات در ســرعت هاي باالتر انتخاب کرد.بزرگ ترین 
برنامه کنونی ســرن، عالوه بر تحقیقات گوناگون در 
زمینه فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی، اجرای پروژه 
بزرگ LHC یا همان »برخورد دهنده بزرگ هادرونی 
« به عنوان بزرگ ترین پروژه علمی جهان اســت که 
یک شتاب دهنده ذرات با انرژى و پیچیدگى بى نظیر 

و بى ســابقه بوده و نتیجه آن همکارى و مشــارکت 
جهانى براى آشکارســازى بخش جدیــد پنهانى از 
حقیقت خواهد بود.با پذیرفته شدن دانشگاه صنعتی 
اصفهان در ســال ۱۳۹۸ به عنوان نخستین دانشگاه 
ایرانی به عضویــت مرکز پژوهش های هســته ای 
اروپا)CERN(، اینک در دومین دســتاورد بزرگ و 
ارزشمند علمی بین المللی، طرح پیشنهادی مشترک 
میان محققان دانشــکده مهندســی برق وکامپیوتر 
و دانشــکده فیزیک این دانشــگاه به منظور ساخت 
دستگاه اندازه گيري درخشندگي ناشی از برخورد ذرات 
با خطاي كمتر از یک درصد به عنوان طرح برگزیده این 
پروژه علمی جهانی انتخاب شــد.عضو هیئت علمی 
دانشکده مهندســی برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی 
اصفهان با اشاره به اهمیت ویژه این پروژه بزرگ علمی 
بین المللی گفت: در آزمايشCMS  پروتون ها و يون 
هاي سنگين در یک مسیر ۲۷ كيلومتري شتاب داده 

شده و با سرعتي نزديك به سرعت نور به هم برخورد 
داده می شوند تا در نقطه تالقي، ذرات جديدي ايجاد 
شود.دکتر اصغر غالمی افزود: بررسی و اندازه گیری 
دقیق برهم کنش های بین پرتوهای پروتون به اندازه 
گیری دقیق ميزان درخشــندگي كــه در اثربرخورد 
پروتون ها با يكديگر اتفاق مي افتد، بستگي دارد و هر 
قدر سنجش ميزان درخشندگي با خطاي كمتر باشد، 
خطاهاي كمتري در نتایج آزمايشات به وجود می آید.
غالمی، افزود: به رغم تحقیقــات طوالنی مدت گروه 
دو ملیتی روســی-ترکی، محققان دانشگاه صنعتی 
اصفهان در مدت زمانی کمتر و طی نزدیک به یک و نیم 
ســال انجام آزمايش هاي شبيه سازي شده از جنبه 
های مختلف، سنجش ميزان امكان پذيري، مطالعات 
آماري و در نهايت ارائه طرح ســخت افزاري ساخت 
دســتگاه، نظر بســیار مثبت داوران و گروه طراحی 

تکنیکال مرکز سرن را جلب کردند.

طرح محققان دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان پیشنهاد برتر 
پروژه علمی دنیا پذیرفته شد

کشته و مجروح شدن 
کارکنان پاالیشگاه در 

حادثه تصادف
در حادثه ای که صبحگاه روز گذشته 
رخ داد به علــت لغزندگی زمین و 
واژگونــی اتوبوش حامــل کارکنان 
پاالیشــگاه، ۴ چهار تن کشته و ۱۷ 

نفر مصدوم شدند. 

نحوه اثبات پالک های غیربومی ساکن اصفهان اعالم شد
 رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: بر اســاس مصوبات حاضر تردد خودروها از ساعت 
۹ شــب تا ۴ صبح ممنوع بوده و در صورت هرگونه تردد، راننده متخلف بــه مبلغ ۲۰۰ هزارتومان 
جریمه می شود.ســرهنگ محمدرضا محمدی با اشــاره به جزییــات محدودیت های تردد در 
اســتان اظهار داشــت: ورود خودروهای شــخصی با پالک غیربومی به کالن شــهر اصفهان و 
همچنین خروج خودروهای پالک  شــخصی بومــی از آن ممنوع بوده و این در حالی اســت که 
رانندگان متخلف در شــهرهای دارای وضعیت قرمــز، در صورت تردد غیرمجاز بــه ازای هر ۲۴ 
ســاعت مبلغ یک میلیون تومان و در شــهرهای وضعیت نارنجی مبلغ ۵۰۰ هــزار تومان جریمه 
می شــوند.وی ادامه داد: عالوه بــر نظارت و کنترل مامــوران پلیس مبنی بر تــردد خودروهای 
پالک غیربومی، تخلفات رانندگان متخلف از طریق ســامانه های الکترونیکی به ثبت رســیده و 
ترددهای جاده ای نیز با دوربین کنترل می شــود. در صورتی که راننــده ای دارای پالک غیربومی 
اما ســاکن اصفهان باشــد، برای اثبات این امر نیازمند ارائه کارت شناســایی و بیمه نامه است.

رییس پلیــس راهور اســتان اصفهــان، پیرامــون ممنوعیت ترددهــای شــبانه تصریح کرد: 
براســاس مصوبات حاضر تردد خودروها از ســاعت ۹ شــب تا ۴ صبح ممنوع بوده و در صورت 
هرگونه تردد، راننــده متخلف به مبلغ ۲۰۰ هزارتومان جریمه می شــود و این در حالی اســت که 
 نیروهای امدادی، کادر درمــان و انتظامی و افرادی که تردد آنها ضروری بــوده از این ممنوعیت

 مستثنی هستند.

کشف بیش از ۶2 کیلو ماده مخدرشیشه در یک منبع آب
جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از کشــف بیش از ۶۲ کیلو ماده مخدرشیشه در یک 
منبع آب توسط نیروی انتظامی خبر داد.سرهنگ محمدرضا هاشمی فر گفت: ماموران انتظامی 
مستقر در ایستگاه بازرسی شهید شرافت شهرستان نایین ۶۲ کیلو و ۶۹۸ گرم ماده مخدر شیشه 
که به طور حرفه ای در یک منبع آب در اتاق بار کامیون جاساز شده بود، کشف کردند.وی ادامه داد: 
در این خصوص کامیون کشنده توقیف و یک سوداگر مرگ نیز دستگیر که برای اقدامات قانونی 

به مراجع قضایی تحویل داده شد.

مصدومیت تکنسین های اورژانس در تصادف زنجیره ای
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: در تصادف زنجیره ای در محور جاده ای 
وزوان – مورچه خورت ۲ نفر از تکنسین های اورژانس مصدوم شدند.غفور راستین اظهار داشت:  
تصادف زنجیره ای چند خودرو ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه صبح در محور جاده ای وزوان – مورچه خورت 
روبه روی پمپ بنزین اتفاق افتاد که بالفاصله ۳ تیم اورژانس به محل اعزام شــدند و نســبت به 

انتقال مصدومان به مراکز درمانی اقدام کردند.
مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهــان گفــت: در جریان کمک رســانی ۲ نفر 
از تکنســین های اورژانــس مصدوم شــدند و در لحظــات اولیه کــه تکنســین های اورژانس 
از پایــگاه مورچه خــورت در حــال امدادرســانی در صحنه حادثه بــه ۳ مصدوم اولیــه بودند، 
کامیونی در آن محل لیز می خــورد و واژگون می شــود.وی ادامه داد: بار کامیــون پمفلت های 
فلزی بوده کــه هنــگام واژگونی به ســمت آمبوالنــس پرتاب می شــود، همکاران مــا قبل از 
اینکه ایــن حادثه اتفاق بیفتــد در حد چنــد ثانیه قبل آمبوالنــس را جلوی صدمتــری منتقل 
می کننــد، در غیر این صــورت تمام مصدومــان و همکاران مــا در اورژانس فوت کــرده بودند.

راســتین با اشــاره به اینکه یکی از تکنســین ها از ناحیه گــردن و دیگری از ناحیه زانو آســیب 
دیده که آسیب شــان جدی نبوده و در حال درمان هســتند، خاطرنشــان کرد: این حادثه ۸ نفر 
 مصدوم شــامل ۷ مرد و یک زن داشــت که ۳ نفر از مصدومان حادثه به بیمارســتان گلدیس

 منتقل شدند.

وز عکس ر

چهره روزاخبار

 رییس کانون سردفتران ازدواج 
و طالق اصفهان:

 فاصله ای با 
ورشکستگی نداریم

رییس کانــون ســردفتران ازدواج و طالق 
اســتان اصفهان گفت: طی دو هفته پیش 
رو، مطابق بخشــنامه معــاون محترم قوه 
قضاییه و رییس ســارمان ثبت اســناد و 
امالک کشور، محدودیت زوج و فرد دردفاتر 
ازدواج اعمال می شــود؛.حجت االســالم 
علی اکبر صافــی اصفهانی با بیــان اینکه 
وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از شیوع 
کرونا بر دفاتر ثبت ازدواج و طالق نیز موثر 
بوده است، تصریح کرد: با توجه به شرایط 
تورم و افسارگسیختگی قیمت طال در بازار از 
یک سو که موجب کاهش توان خانواده ها 
در راه اندازی ازدواج جوانان شــان شــده 
است و از سوی دیگر وجود بیماری کرونا، 
شــرایط بســیاری از دفاتر ازدواج مساعد 
نیســت و زیر فشــار افزایــش هزینه ها و 
کاهش درآمدهای خود، فاصله چندانی با 

ورشکستگی ندارند.
وی در خصــوص تبلیــغ برخــی دفاتر در 
فضای مجازی برای جلب مشتری افزود: 
برخی دفاتــر با رانــت و تبلیــغ در فضای 
مجــازی و ایجاد اتاق هــای عقد الکچری 
و تجمالت فریبنــده ظاهری در حاشــیه 
دفاتر خــود، همه عقدهــای ازدواج برخی 
شهرها و شهرستان ها را به سوی خود جلب 
می کنند و آمارهای ماهیانه دو یا حتی سه 
رقمی پیــدا کرده اند و در مقابل، بســیاری 
از ســردفتران محجوب و متعهد که حاضر 
نیستند از هر راهی به جلب درآمد بپردازند، 
آمارهای ماهیانــه تک رقمــی دارند و در 
نتیجــه نمی توانند جوابگــوی هزینه های 

خود باشند. 
خوشبختانه مدیر کل محترم ثبت استان، 
طرح ایجاد سقف درآمد برای دفاتر ازدواج 
همچون دفاتر اسناد رســمی را در دستور 
کار خود قــرار داده اند و در حــال پیگیری 
این موضوع از ریاســت عالی این سازمان 

هستند. 

پنج استان رکورددار مرگ و میر کرونا
سخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره به استان هایی که بیشترین میزان بروز مرگ و میر کرونایی را داشتند، گفت: پیروزی بر کرونا نیازمند کارزاری مبتنی بر همبستگی 
میان حاکمیت و شهروندان است و ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت عزم ملی برای مبارزه با بیماری هستیمدکتر سیما سادات الری، گفت: میانگین 
بروز موارد مثبت بستری در هفته گذشته در کشــور حدود ۲۴ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزارنفر جمعیت گزارش شده است.وی افزود: بیشترین میزان بروز موارد مثبت 
بستری در هفته گذشته به ترتیب در استان های ایالم، سمنان، یزد و خراسان جنوبی بوده است که میانگین بروز در استان های یادشده با اختالف قابل توجهی باالتر 
از میانگین کشوری است.الری ادامه داد: میانگین بروز هفتگی موارد مرگ و میر ناشی از کرونا در کشورمان حدود ۴۴.۵ نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت 
گزارش شده است که بیشترین میزان بروز مربوط به استان های یزد، خراســان جنوبی، ایالم، آذربایجان غربی و سمنان بوده است.وی افزود: پیروزی بر کرونا 
نیازمند کارزاری مبتنی بر همبستگی میان حاکمیت و شهروندان است و ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت عزم ملی برای مبارزه با بیماری هستیم. 
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بند عجیب قرارداد مهدی خانی؛ تکرار ماجرای ترابی؟
پس از کش وقوس های فراوان در نهایــت محمدمهدی مهدی خانی، مهاجم فصل گذشــته تیم 
فوتبال واراژدین کرواسی با عقد قراردادی در روز های پایانی نقل وانتقاالت به پرسپولیس پیوست. 
باشگاه پرسپولیس برای جذب این بازیکن چند روزی را مشغول مذاکره با مدیران باشگاه واراژدین 
بود تا بلکه بتواند با مبلغ کمتری این انتقال را رقم بزند. با این حال، گویا یک بند عجیب در قرارداد 
مهدی خانی گنجانده شده است.شنیده می شود در قرارداد مهدی خانی با پرسپولیس بندی وجود 
دارد که به سبب آن، این بازیکن می تواند در صورتی که پیشــنهاد خارجی داشته باشد با پرداخت 
۱۰۰ هزار دالر از جمع سرخ پوشان جدا شود. این در حالیست که باشگاه پرسپولیس پیش از این، 
مهدی ترابی را به دلیل وجود بندی شــبیه به این، به راحتی از دست داده بود. گفته می شود یحیی 
گل محمدی از این ماجرا مطلع شــده و به همین خاطر ناراحتی خود را به گوش مسئوالن باشگاه 

هم رسانده است.

درباره طاهرخانی؛ چه فکری با خودت کردی؟
شاهین طاهرخانی از استقالل کنار گذاشته شد و چون پرسپولیس نیاز جدی به جذب مدافع داشت، 
بدون سختگیری در مورد کیفیت این بازیکن سعی در جذب او کرد. این روند تا روز آخر نقل وانتقاالت 
ادامه یافت، اما 2 ســاعت به پایان مهلت با وجود حضور طاهرخانی در باشگاه پرسپولیس، توافق 
صورت نگرفت و او به پیکان پیوست. در مورد چرایی این عدم توافق خبری منتشر شده که اگر درست 
باشد واقعا عجیب است؛ اینکه طاهرخانی انتظار داشــته بندی مبنی بر جدایی او در ازای صد هزار 
دالر در هر زمان از فصل در قراردادش گنجانده شود! شــوکه کننده است که بازیکنان جوان ما بدون 
یک بازی کامل لیگ برتری به جای پیشرفت و ترقی دنبال این چیزها هستند. خب آخر این روند 

هم از اول معلوم است.

»دبل شدن« حسینی؛آماده باش به مظاهری
سیدحسین حسینی در بازی با فوالد در شرایطی درون دروازه استقالل قرار گرفت که با حل شدن 
مشکل ثبت قرارداد رشید مظاهری، این دروازه بان باالخره در لیست آبی ها قرار گرفت و عده ای فکر 
می کردند که فکری از دروازه بان جدید خود استفاده کند. با این حال بسته ماندن دروازه استقالل 
در دیدار هفته اول مقابل مس رفسنجان و کلین شیت حسینی، او را برای دومین هفته پیاپی درون 
دروازه استقالل نگه داشت اما حاال ممکن اســت که این روند با تغییر مواجه شود.حسینی در این 
بازی در بیست دقیقه پایانی و در شرایطی که استقالل با یک گل از حریفش پیش بود، دو بار دروازه 
خود را باز شده دید. یک بار با ضربه سر فرشاد احمدزاده از فاصله ای نزدیک به دروازه اش و بار دیگر 
با پنالتی لوسیانو پریرا در آخرین دقیقه مسابقه. گل هایی که حسینی شاید چندان هم روی دریافت 
آن ها مقصر اصلی نبود، اما بعید نیست که فکری در مسابقه بعدی برای شوک دادن به گلر شماره 
یک خود و ایجاد تغییرات در ترکیب تیم بازنده، فرصت بازی را به رشید مظاهری بدهد تا این دروازه 

بان ملی پوش هم شانس خود را درون دروازه استقالل آزمایش کند.

واکنش سرمربی تیم پورتو به گلزنی »مهدی طارمی«
تیم فوتبال پورتو در رقابت های جام حذفی پرتغال موفق شد با گل های مهدی طارمی و تونی مارتینز 
تیم فابریل را شکست بدهد.سرجیو کونسیسائو،  سرمربی پورتو در نشست خبری بعد از بازی درباره 
گلزنی طارمی و مارتینز گفت: آنها از گلزنی خوشحال هستند ولی می دانند که مهم ترین مسئله تیم 
و کار تیمی است که بسیار خوب بود. عمال نگذاشتیم فابریل به یک سوم دفاعی ما برسد..سرمربی 
پورتو افزود: ثبات دفاعی خوب به شما امکان می دهد تا به حمله و گلزنی نزدیک تر باشید. از طارمی 

و مارتینز راضی و خوشحالم همانطور که از بقیه بازیکنان رضایت دارم.

مروری بر بازیکنان خارجی که در تیم های »قلعه نویی« ستاره شدند؛

از استنلی کی روش تا گادوین منشا

شــناخت بازیکنان و تبدیل آنها به ستاره  سمیه مصور
تیم از ویژگی هــای خاص مربیان بزرگ 
اســت، مربیانی که می دانند چگونــه از یک بازیکن بهــره بگیرند تا 
تیم شان هم به نتایج مورد نظر برسد. امیر قلعه نویی، از جمله همین 
مربیان است که کارنامه پرباری در معرفی بازیکنان و ستاره کردن آنها 
دارد، بازیکنانی که برخی از آنها در تیم های دیگر خوب عمل نمی کنند 
ولی همین که جایی در ترکیب ژنرال باز می کنند، ستاره می شوند، گل 
می زنند و گل می سازند و امتیازات را به حساب تیم امیرخان واریز می 
کنند. گادوین منشــا را می توان بهترین شــاهد مثالی این بازیکنان 
برشــمرد، بازیکنی که به عنوان یک بازیکن ناشناس وارداتی از لیگ 
ارمنســتان پایش را به فوتبال ایران گذاشــت و با گل های عجیب و 
غریب، ضربات مهلک و فرارهای پا به توپ طوالنی معروف شــدو به 
عنوان یکی از بهترین خرید های فصل پا به پرسپولیس گذاشت اما در 
این تیم دوران خوشی را ســپری نکرد و با وجود کیفیت و  درخشش 
های مقطعی هرگز نظر برانکو را جلب نکرد تا جایی که حتی برانکو در 
محافل خصوصی او را بدترین خرید دوران فوتبالش خطاب می کرد 

ولی حاال همین بازیکن به ستاره تیم قلعه نویی تبدیل شده است.3 
گل در 3 مسابقه! این حتی بهتر از حدنصابی است که گادوین منشا در 
اولین فصل حضورش در فوتبال ایران از خود به جای گذاشــت. این 
ستاره نیجریه ای لیگ برتر فوتبال ایران بعد از ثبت یک گل و یک پاس 
گل در بازی اول گل گهر مقابل سپاهان، در بازی با مس ابتدا روی یک 
ضربه سر پاس احمد زنده روح را به گل اول بازی تبدیل کرد و دقایقی 
بعد با یک فرار عمقی پشت دفاع مس رفسنجان صاحب توپ شد و 
با ضربه ای هوشیارانه برای بار دوم داوود نوشی صوفیانی را تسلیم کرد 
تا تبدیل به مرد 2 گله این مســابقه و صدرنشــین زودهنگام جدول 

گلزنان لیگ با 3 گل زده شود.
اســتنلی کی روش از دیگر بازیکنانی بود که با نظر مساعد قلعه نویی 
جذب ذوب آهن شــد و در نایب قهرمانی این تیم در هفدهمین دوره 
رقابت های لیگ برتر نقش موثری ایفا کرد، مسئله ای که موجب شد 
وقتی امیر قلعه نویی از ذوب آهن به سپاهان رفت کی روش را هم با 
خود ببرد.قلعه نویی در ســال های قبل عادت داشت به هر تیمی که 
می رفت چند بازیکن را با خودش ببرد. بازیکنانی که مناســب سبک 

بازی او هستند و روش کاری اش را می شناســند. این رویه معموال 
عامل حساسیت زا بود و او در ســال های اخیر ترجیح داد از این کار 
اجتناب کند، با این حال کی روش بــرای این مربی باتجربه به قدری 
اهمیت داشت که حاشیه های انتقال این مهاجم بین دو تیم اصفهانی 
را به جان خرید و او را زردپوش کرد.استنلی بی اغراق مهم ترین مهره 
ســپاهان درهجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر بود که با ایده های 
تاکتیکی قلعه نویی کامال هم خوانی  داشــت. مهاجمی تنومند که در 
اکثر جنگ های هوایی موفق بــود و بهترین گلزن خارجی ایران در آن 

فصل نام گرفت.
والدیمیر کومان نیز از جملــه بازیکنانی بود کــه در ترکیب قلعه نویی 
خوش درخشــید. اگر از هفته های ابتدایی لیــگ هجدهم بگذریم 
والدیمیرکومان یکی از نفرات اصلی طالیی پوشــان در آن فصل بود. 
این بازیکن 32 ساله اوکراینی-مجارستانی به خوبی توانست در میانه 
میدان به یکی از بازیکنان کلیدی ســپاهان بدل شــود و کار به جایی 
رسید که با مصدومیت این بازیکن، طالیی پوشان افت فاحشی را در 

خط میانی شاهد بودند.

اتفاق روز

رقابت جذاب »هالند« و »لواندوفسکی«
بوروسیا دورتموند در هفته هشتم رقابت های بوندسلیگا با درخشــش ارلینگ هالند توانست با 
نتیجه پر گل ۵ بر 2 برابر هرتابرلین به پیروزی دست پیدا کند.ستاره دورتموند در این بازی خانگی 
ارلینگ هالنــد بود که توانســت ۴ گل 
به ثمر برساند. این ســتاره نروژی با ۴ 
گلی که در این بازی به ثمر رساند شمار 
گل های خود را در فصــل جاری بعد از 
گذاشت ۸ بازی به عدد ۱۰ رساند.جالب 
اینکه روبــرت لواندوفســکی، مهاجم 
آماده بایــرن مونیخ عملکــرد بهتری 
نسبت به هالند داشــته است تا جایی 
که او توانســته ۱۱ گل به ثمر رساند تا در 
صدر جدول بهتریــن گلزنان قرار گیرد.

همچنان که پیش بینی می شــد در فصل جاری رقابت تنگاتنگی بین هالند و لواندوفسکی برای 
کسب آقای گلی وجود دارد.هالند در زمستان سال قبل بود که پیراهن بوروسیا دورتموند را به تن 
کرد. او تاکنون موفق شده 22 گل برای دورتموند در بوندســلیگا به ثمر برساند و طبق اعالم شبکه 
آماری اسکواکا تنها روبرت لواندوفســکی با 2۶ گل آمار بهتری از او داشته است.رقابت دورتموند 
و بایرن مونیخ هم مثل لواندوفســکی و هالند برای قهرمانی در بوندسلیگا بسیار تنگاتنگ است 
تا جایی که بایرن بــا ۱۹ امتیاز در صدر جدول رده بندی جــای دارد و دورتموند با یک امتیاز کمتر 

در رده دوم است.

دیوار »زامورایی کورتوا« در حال فرو ریختن است!
رئال  در حالی مقابل حریفش ویارئال متوقف شد که تک گل رئال را ماریانو دیاز و گل ویارئال را 
جرارد مورنو از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند تا دو تیم به تقسیم امتیازها رضایت دهند. اما تیبو 
کورتوا با آن که انتخاب شماره یک زیدان برای حفاظت از دروازه کهکشانی های محسوب می شود  
با دریافت این پنالتی آمار ضعیفی از خودش به جا گذاشت. پنالتی ای  که مورنو آن را به گل تبدیل 
کرد، پانزدهمین پنالتی بود که به سمت دروازه کورتوا زده شــد. این گلر بلژیکی اما تنها موفق به 
مهار یک پنالتی شده و یک پنالتی هم به بیرون رفته و ۱3 پنالتی دیگر در درون دروازه این دروازه 
بان قرار گرفته است. این آمار نشان می دهد که کورتوا بر خالف تیم های چلسی، اتلتیکومادرید و 

تیم ملی  در مهار پنالتی ها ناکام بوده است.

انگشت اتهام »کومان« سمت »تراشتگن«
بارســلونا که از هفت بازی قبلی خود ۱۱ امتیاز گرفته بود، برای نزدیک شــدن به صدر باید شنبه 
شب اتلتیکو را شکســت می داد اما در نهایت با یک گل از میزبانش شکســت خورد. اتلتیکو در 
این بازی لوئیس ســوارز را هم در اختیار نداشت.در این بازی لیونل مســی خسته نشان داد و 
جرارد پیکــه هم به دلیل مصدومیت شــدید در دقیقــه ۶۰ بازی تعویض شــد. گل اتلتیکو روی 
اشــتباه تراشــتگن و خروج بی موقع او از دروازه حاصل شد.رونالد کومان ســرمربی بارسا در 
پایان بازی گفت:» نیمــه اول خوب بودیم ولی تیمی مثل بارســا نباید دقیقــه ۴7 بازی چنین 
گلی دریافت کند. تــالش بازیکنان خوب بــود ولی نتیجه نهایــی چیزی نبود کــه انتظارش را 
داشتم. نیمه دوم شــروعی عالی داشــتیم ولی رفته رفته ریتم بازی مان کند شد. دو موقعیت 
خوب برای به تســاوی کشــاندن بازی را از دســت دادیم. برابر اتلتیکو که خوب دفاع می کند، 
 نباید فرصت ســوزی کرد. گلــی که خوردیم به خاطر  اشــتباه خودمــان بود و ایــن اتفاق نباید

 رخ می داد.«

فوتبال جهان

گم شدن در اجرای قانون؛ 

 »کولینگ بریک«
 در سرمای آذر!

رقابت های لیــگ برتر ایران برخالف ســالیان 
گذشته به جای تیر و مرداد، از آبان شروع شد و 
به طور رسمی وارد بستمین فصل خود شد. با این 
حال اتفاقی از هفته اول لیگ در حال رخ دادن 
است که بیشتر شبیه به افتادن از آن سوی بام 
است.با شروع فصل جدید و در طول بازی های 
برگشــته شــده در هفته اول و دوم لیگ برتر، 
داوران در دقایق 3۰ و 7۵ بــازی را طبق قانون     
cooling brake  یا »توقف برای خنک شدن« 
متوقف می کنند؛ در شرایطی که در حال حاضر 
دمای هوا در بیشتر نقاط ایران در حدود ۱۵ تا ۵ 
درجه سانتی گراد است.حتی در طول تمرینات، 
بازیکنان و مربیان از لباس های گرمکن برای در 
امان ماندن از سرمای هوا استفاده می کنند اما 
در هنگام مســابقات، داوران به استناد قانونی 
که برای تابســتان و بهار و در مواجــه با گرمای 
هوا تجویز شــده، بازی را بــرای دقایق متوقف 
می کنند.این اتفاق در شرایطی است که حتی در 
خالل لیگ قهرمانان آسیا که از اواخر شهریور تا 
اوایل مهر در قطر برگزار شد، هرگز قانون »توقف 
برای خنک شــدن« اجرا نشــد چرا که دمای 
هوا در داخل ورزشــگاه به لطــف تکنولوژی و 
استفاده از سیســتم های سرمایشی عدد 2۵ 
درجه سانتی گراد را نشان می داد.در حال حاضر 
بدون استفاده از تکنولوژی هم دمای هوای در 
ورزشگاه های ایران چیزی در حدود ۵ تا ۱۰ درجه 
سانتی گراد را نشان می دهد؛ اما همچنان این 
قانون اجرا شــده و بازی ها متوقف می شوند؛ 
بازی هایی که در شــرایط معمول فاقد سرعت 
الزم هستند و با این اتفاق، از هیجان و سرعت 
آن هم کاســته می شــود.مروری بر مسابقات 
باشگاهی در اقصی نقاط جهان هم حاکی از این 
اســت که این قانون هرگز اجرا نمی شود و فقط 
فدراسیون فوتبال ایران است که به سبک و سیاق 
خود قوانین را اجــرا می کند.حتی در بازی های 
تیم ملی در مهر و آبان در ازبکســتان و بوسنی 
هم coolng brake اجرا نشــد ؛اما مسئوالن 
سازمان لیگ طبق استدالل های خود فعال قانون 

فوق را اجرا می کنند.

زش ور

مستطیل سبز حسن-کامران؛ به امید دبل طالیی جویبار
فدراسیون کشتی بعد از کش وقوس های فراوان تصمیم گرفته فقط ۴ کشــتی گیر را راهی مسابقات صربستان کند. در کشتی آزاد حسن یزدانی و کامران قاسمپور به 
همراه غالمرضا محمدی به بلگراد می روند تا در تورنمنتی که جایگزین مسابقات جهانی شده، شرکت کنند.فدراسیون گویا تصمیم داشته با این انتخاب ها نفراتی که از 
شانس باالیی برای قهرمانی برخوردارند را اعزام کند تا جوایز نقدی سهم کشتی گیران ایرانی شود. 3۰۰ هزار فرانک جایزه برای این مسابقات در نظر گرفته شده است که 
مشخص نیست سهم قهرمان هر وزن چقدر خواهد بود. نکته جالب درباره ترکیب دو نفره تیم ملی کشتی آزاد ایران حضور حسن یزدانی و کامران قاسمپور در دو وزن ۸۶ 
و ۹2 کیلوگرم است. یزدانی در سال های اخیر پای ثابت تیم ملی در مسابقات جهانی بوده و قاسمپور هم به خاطر هم وزن بودن با او پشت خط مانده، اما این بار کامران 
به یک وزن باالتر رفت و در انتخابی هم اول شد. او می خواهد از فرصتی که برای اولین بار نصیبش شده، به خوبی استفاده کند. حاال این دو کشتی گیر جویباری تقریبا 
هم وزن که رابطه خوبی هم باهم دارند، می توانند زوج طالیی ایران در مسابقات صربستان باشند. در صورتی که یزدانی و قاسمپور با دو مدال طال از صربستان بازگردند، 

رکورد صددرصدی را از یک شهر کوچک در استان مازندران برای کشتی ایران ثبت می کنند.

مربی تیم ملی واترپلو در مــورد ادامه تمرینات تیم 
ملی واترپلو اظهار کرد: بازیکنان تیم واترپلو از اسفند 
۹۸ تا اواسط مهر عمال هیچ تمرین تیمی نداشتند. در 
این مدت بازیکنان به صورت انفرادی تمریناتی را در 
باشگاه های خصوصی داشتند و فدراسیون هم یک 
استخر روباز برای آن ها درنظر گرفته بود و هزینه ها 
را پرداخت می کرد. در این شــرایط بازیکنان به یک 
آمادگی نسبی رســیده بودند.وحید رضایی افزود: 
مدتی است که با هماهنگی فدراسیون تمرینات را در 
استخر انقالب شروع کردیم، البته به صورت خیلی 
مقدماتی چون استخر انقالب امکانات الزم را برای 
تمرین تیم ملی واترپلو همچــون دروازه ندارد. این 
تمرینات بیشتر برای آمادگی در بعد روانی و آمادگی 
جسمانی است و اینکه بازیکنان دور هم جمع شوند 

و نظم الزم به وجود بیاید. البته تمرینات تا چهارشنبه 
هفته قبل بــود و با ایجاد محدودیت هــا و دو هفته 
تعطیلی تمرینات ما هم به دلیل تعطیلی اســتخر 
تعطیل شد، باید ببینیم بعد از تعطیلی چه رخ خواهد 
داد.مربی تیم ملــی واترپلو در ادامــه در خصوص 
اهداف تیم ملــی واترپلو گفت: فدراســیون پیگیر 
مسابقات انتخابی المپیک است؛ اما ما کادر فنی و 
بازیکنان نیز یک نامه به رضوانی نوشتیم و آمادگی 
خود را برای حضور در مســابقات انتخابی المپیک 
اعالم کردیم که اگر شرایط مهیا باشد آمادگی مقابله 
با تیم قزاقستان یا هر تیم دیگر را داریم. رضوانی به 
جد پیگیر است، یک جلسه هم در عمان برگزار شده 
بود که هنوز خروجی آن اعالم نشــده است.رضایی 
گفت: نمی دانیم که بــرای انتخابی المپیک چه رخ 

خواهد داد اما برای ایــن کار حمایت همه جانبه کل 
سیســتم ورزش ایران یعنی وزارت ورزش، کمیته 
ملی المپیک و شــخصیت های بانفوذ را می طلبد، 
آن ها بایــد ورود کنند تا حق بازیکنــان ایران ضایع 
نشود. اگر قرار است به المپیک نرویم باید مسابقه 
بدهیم و بفهمیم که باختیم، در غیر این صورت باید 
حتما در انتخابی شرکت کنیم. بازیکنان و کادر فنی 
برای حضور در انتخابی آماده اند و منتظریم تا تکلیف 

مسابقه معلوم شود.

مربی تیم ملی واترپلو:

 واترپلو برای سهمیه المپیک به حمایت کل سیستم ورزش نیاز دارد

وز عکس ر

اولین زن آمریکایی در 
لیگ بسکتبال ایران

تیم بسکتبال زنان نارسینا که با هدایت 
ندا عسگرنیا در لیگ برتر حاضر شده، در 
اقدامی جالب توجــه بازیکنی با ملیت  
آمریکایــی را به خدمت گرفته اســت. 
»شــوماری هریس« که در پست گارد 
رأس بــازی می کند، ســابقه بازی در 
لیگ های ایــاالت متحده، اســپانیا و 

یونان را در کارنامه دارد.
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معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبر داد:

 اتمام آزادسازی خیابان های روشن دشت و ارغوانیه
 تا بهمن ماه 99

معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان اظهار کرد: میدان شــهدای هســته ای واقع در محدوده 
منطقه چهار محل تقاطع سه خیابان از جمله سلمان فارســی، روشن دشت و ارغوانیه است.ایرج 

مظفر تصریــح کرد: در اواخر ســال ۹۵ 
پروژه میدان شهدای هسته ای با افت و 
خیزهایی مربوط به طراحی، ابالغ و مقرر 
شد قراردادی برای ادامه خیابان سلمان 
فارســی و محوطه میدان منعقد شود.
معاون عمران شهری شــهردار اصفهان 
افزود: همزمان با آغاز عملیات اجرایی و 
شروع به کار پیمانکار، شهرداری منطقه 
چهار موفق به انجام آزادســازی انتهای 
خیابان ســلمان فارســی و بخش های 

مربوط به میدان شهدای هسته ای نشد.وی ادامه داد: اواخر ســال ۹۸ مدیریت جدید شهرداری 
منطقه با اقداماتی که در ارتباط با امور حقوقی انجام داد توانست خود میدان و انتهای خیابان سلمان 
فارسی را آزاد کند؛ از این رو بار دیگر قراردادی با سازمان عمران شهرداری برای احداث مسیر ترافیکی 
و میدان منعقد شد.مظفر با بیان اینکه در کمیسیون بررسی طرح ها ابالغ شده بود که وسط میدان، 
فضای سبز ایجاد و اطراف آن خیابان سازی شود، از این رو قرارداد مربوطه منعقد شد، تصریح کرد: 
به پیشنهاد شهردار اصفهان با توجه به وســعت ۱۴ هزار و ۴۰۰ مترمربعی میدان و نام گذاری انجام 
شده برای آن، مقرر شد طرح محوطه سازی متناسب با اسم این میدان اجرا شود.وی گفت: پس از 
طراحی پروژه محوطه سازی، قراردادی برای اجرا با سازمان عمران شهرداری و شرکت تاسیساتی 
منعقد شد، اظهار کرد: میدان شهدای هسته ای از ابعاد بزرگی )۲۳۰ متر در ۱۶۰ متر طول و عرض( در 
قیاس با میدان های شهری برخوردار است که شامل فضای ۱۴ هزار و ۴۰۰ متری در محوطه میانی 
و مابقی خیابان های اطراف با پیاده روهای عریض ۱۰ متری اســت.معاون عمران شهری شهردار 
اصفهان با اشاره به دالیل طوالنی شدن اجرای پروژه میدان شهدای هسته ای، تصریح کرد: اجرای 
طرح جدید و انعقاد قراردادهای منقطع برای انجام آزادسازی ها از مهم ترین دالیل طوالنی شدن 
اجرای این پروژه بوده است.وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر تندروهای مسیر خیابان سلمان 
فارسی و بخش زیادی از کندروهای آن آزادسازی شده است.مظفر با بیان اینکه آزادسازی میدان 
شهدای هسته ای به اتمام رسیده است، گفت: بهمن ماه سال جاری آزادسازی های مربوط به ابتدای 
خیابان روشن دشت و خیابان ارغوانیه برای اتصال به میدان شهدای هسته ای انجام خواهد شد تا 
این پروژه در فصل نخست سال ۱۴۰۰ به طور کامل تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد.وی با تاکید بر 
اینکه در رابطه با میدان و محوطه سازی، المان و آبنما، مبلمان شهری آن قراردادهایی منعقد شده 
است، ادامه داد: قرارداد محوطه سازی تاکنون ۴۲ درصد و قرارداد تاسیسات نیز ۱۵ درصد پیشرفت 
داشته است.معاون عمران شهری شــهردار اصفهان اظهار کرد: با اتمام قراردادهای محوطه سازی 
و تاسیسات، این میدان با فضاسازی مناسب تا اواسط بهمن ماه امسال به بهره برداری می رسد و 
ادامه خیابان روشن دشت و ارغوانیه نیز به شرط آزادسازی تا فصل نخست سال ۱۴۰۰ اجرا خواهد 
شد.وی با اشاره به قراردادهای منعقد شده پروژه میدان شهدای هسته ای از اواخر سال ۹۵، گفت: 
پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون قرارداد اولیه برای احداث مسیر خیابان سلمان فارسی و بخش یک هزار 
و۵۰۰ متری خیابان روشن دشت و قسمتی از میدان شهدای هسته ای بود و قرارداد دوم برای میدان 
به مبلغ سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون بود که در مدت سه ماه از اواخر سال ۹۸ تا اوایل ۹۹ توسط سازمان 
عمران انجام شد.مظفر افزود: دو قرارداد دیگر شامل چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون برای محوطه میانی 

میدان شهدای هسته ای و دو میلیارد و ۲۰۰ برای تأسیسات میدان منعقد شده است.

گالیه رییس شورای شهر اصفهان از همکاری نکردن دانشگاه ها در بحث آلودگی هوا؛

نمی شود رابطه با شهرداری »پسرحاجی« باشد!

سال هاست ســایه آلودگی هوا بر سطح  نرگس طلوعی
شهر سایه افکنده و نفس شهروندان را به 
شماره انداخته اســت. موضوع آلودگی هوا تنها مربوط به فصل های 
سرد سال نیست ولی با آغاز روزهای  سرد و بروز پدیده اینورژن این 
مســئله خودنمایی کرده و به نقل مجالس تبدیل می شود چرا که به 
دلیل وجود صنایع و شــرکت های صنعتی اطراف اصفهان و همچنین 
شرایط اقلیمی منطقه به لحاظ کم بارش بودن و وزش کم باد ،سکون 
هوا را در فصول سرد  شاهد هســتیم. از سوی دیگر تردد بیش از یک 
میلیون خودرو،  ۶۰۰ هزار موتورســیکلت و بیش از یک میلیون و ۸۰۰ 
مشترک گاز و شرایط آلودگی ناشی از منابع ثابت و متحرک وارونگی 
هوا را در پاییز و زمســتان به دنبال دارد که نتیجه آن آلودگی هواست.

نیروگاه ها، کارخانجات، مشترکان گاز منازل، اداره ها و ساختمان های 
تجاری، منابع آالینده ثابت را تشکیل می دهند، منابع آالینده ثابت در 
کنار منابع آالینده متحرک شامل خودروها و موتورسیکلت ها آلودگی 
هوا را چندین برابر می کنند.طوفان های گرد و غبار درون استانی و برون 
استانی، آتش ســوزی های طبیعی و غیرطبیعی مراتع نیز به تشدید 
آلودگی هوای اصفهان کمک می کنند. تاثیرات آلودگی هوا بر سالمت 
مردم موجب شده تا مسئوالن در کالن شــهرهای بزرگ که به صورت 

دائمی بــا معضل آلودگی هوا دســت و پنجه نرم مــی کنند اقدامات 
زیادی را در راستای کاهش این معضل در دستور کار خود قرار دهند. 

انجام تحقیقات پژوهشــی جهت بررسی دالیل آلودگی هوا و معرفی 
راه کارهای موثر برای مقابله با این موضوع یکی از این اقدامات است 
که شهرداری اصفهان با پرداخت هزینه  خواهان انجام آن از سوی  دو 
دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی شده ولی به گفته رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان هنوز نتایج این دو پژوهش با عنوان منشأیابی 
ذرات معلق و سیاهه انتشار آالینده ها تکمیل و به شهرداری اصفهان 

ارائه نشده است.
علیرضا نصر اصفهانی در جلســه علنی این هفته شــورای شهر گفت: 
دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان هر کدام مامور انجام یک 
تحقیق شده  اند که سالیان سال است شهرداری هزینه این ۲ پژوهش 
را پرداخت کرده که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شده، قرار 
بوده دانشــگاه صنعتی اصفهان منشــأیابی ذرات معلق و دانشــگاه 
اصفهان میزان گازهای آالینده و ســیاهه انتشار آالینده ها را آماده کند 

که یک مقدار تاخیر در تعهد هر دو دانشگاه رخ داده است.
وی ادامــه داد: کــوروش محمدی، رییــس کمیســیون اجتماعی 
و محیط زیســت شــورا هفتــه گذشــته اعالم کــرد که بخشــی از 

تحقیق دانشــگاه اصفهان به نتیجه رســیده اما پژوهش دانشــگاه 
صنعتــی همچنــان مانــده اســت، از مدیــران ایــن دو دانشــگاه 
و متولیــان این پژوهش هــا در هر دو دانشــگاه درخواســت داریم 
نســبت به تعهــدات خــود عمــل کننــد، از شــهردار اصفهــان هم 
درخواســت داریم ایــن موضــوع را پیگیــری کنند تــا پژوهش ها 
 هرچــه زودتر بــه نتیجه برســد و نتیجــه آن به شــهرداری اصفهان 

اعالم شود.
نصراصفهانــی تصریح کرد: قرار بر این نیســت نگاه ما به شــهرداری 
دستگاه »پسرحاجی« باشــد و هر وقت می خواهیم برنامه ای انجام 
دهیم پای شهرداری را وسط بکشــیم و بعد در اجرا مشکالت زیادی 
ایجاد کنیم، هر ریالی از این پول متعلق به مردم و بیت المال اســت و 

هر جایی پولی هزینه می شود مردم باید نتیجه و ثمرات آن را ببینند.
گالیه رییس شــورای اســالمی شــهر از عدم ارائه نتایچ پژوهشــی 
دو دانشــگاه اصفهان و دانشــگاه صنعتــی درباره منشــأیابی ذرات 
معلق و ســیاهه انتشــار آالینده ها، گالیه بحقی اســت به خصوص 
اکنون که شــیوع ویروس کرونا، مســئله آلودگی هوا را از سال های 
 پیش نیــز بحرانی تــر کــرده و نمی شــود همین طور دســت روی

 دست گذاشت.

با مسئولان

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به بارش های اخیر در اصفهان اظهار کرد: در فصل پاییز و زمستان به صورت مرتب مباحث مربوط به هواشناسی 
و بارش های احتمالی رصد می شود و در این راستا اکیپ های خدماتی در شهرداری در حالت آماده باش کامل هستند تا در صورت نیاز اقدام به جمع آوری آب و رفع 

آب گرفتگی های احتمالی کنند.
غالمرضا ساکتی گفت: با توجه به اینکه میزان بارش ها بسیار شدید نبوده است و ظرفیت ورود و خروجی آب های روان به سپتینگ ها، جوی ها و دریچه های فاضالب 
در معابر شهر نامتعادل نشده با آب گرفتگی قابل توجهی رو به رو نشدیم و موارد محدود نیز به سرعت رفع شد.رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه برای رفع آب گرفتگی های احتمالی در هر کدام از مناطق ۱۵ گانه شهر بین پنج تا هفت اکیپ همراه با کارگران خدماتی فعال شده، خاطرنشان کرد: در اتوبان ها و 
مسیرهای رینگ ترافیکی به هیچ عنوان آب گرفتگی ایجاد نشد.وی تصریح کرد: در نتیجه اقدامات پیشگیرانه، آب گرفتگی های سطح شهر بسیار محدود و سطحی 

بود و در زیرگذرها و روگذرهای شهر، ترافیک روان است و تردد خودروها بدون مشکل در حال انجام است.

آماده باش اکیپ های رفع آب گرفتگی در مناطق 1۵گانه اصفهان

مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان در نشست 
فصلی معتمدان منطقه هفت که با حضور مشــاور 
رسانه ای شــهردار اصفهان و با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی برگزار شــد، اظهار کرد: تمام مشکالت 
محالت ایــن منطقــه بعــد از جلســات فصلی، 
دسته بندی و به واحدهای مربوط ارسال می شود 
و معاونــان باید در یــک فرجه زمانی مشــخص، 
اقدامات انجام شده را به صورت کتبی اعالم کنند.

علی اصغر شاطوری افزود: در اولین فرصت ممکن، 
برخی از معضالتی که نیاز بــه ردیف بودجه دارند، 
حل می شود؛ به عنوان مثال، امسال محله بهاران در 
خیابان خردمند تحت ردیف خاص بودجه ای برای 
زیرسازی، آســفالت و پیاده روسازی قرار گرفت و 
طی مکاتباتی با ادارات گاز، برق و آب درصدد بودیم 

تا خیابان ها را بازســازی کنیم؛ اما هنوز پاســخی 
از ادارات مربوط دریافــت نکرده ایم.مدیر منطقه 
هفت شــهرداری اصفهان با بیان اینکه مقرر شده 
برای ســاماندهی محله بهاران حدود سه میلیارد 
تومان هزینه شود، تاکید کرد: تالش ما این است 
که مشکالت همه محالت را بررســی و رفع کنیم. 
علی راعی، مشاور رسانه ای شهردار اصفهان نیز در 
این نشســت با بیان اینکه فعالیت های مردم در 
امور شهری مشهود است، گفت: در طول سه سال 
گذشته بیش از ۶۰ نشست مشــورتی با نخبگان، 
فرهنگیان، بازاریان، کســبه، پزشکان، هنرمندان، 
ورزشکاران و… برگزار شده که در هر نشست ۵۰ تا 
۶۰ نفر از این اقشار حضور داشتند تا با بیان نظرات 
در تصمیم گیری ها و مشارکت های جدید اصفهان 
مشارکت کنند.وی با بیان اینکه حقوق شهروندی و 
تکریم مردم در اولویت برنامه های مدیریت شهری 
جدید قــرار دارد، افزود: مدیریت شــهری جدید 
درصدد اســت هر پــروژه را بــا نظر شــهروندان، 

مطالعه علمی و بودجه ای آغاز کند تا مانند گذشته 
بودجه های شهری بیهوده هزینه نشود؛ همچنین 
برای اجرای هــر پروژه ای باید بــا مطالعه دقیق و 
کاربردی وارد عمل شــد؛ زیرا گرفتن تصمیم های 
لحظه ای و بدون اندیشــه، رهاوردی جز هدر رفتن 

بودجه نخواهد داشت.
مشــاور رســانه ای شــهردار اصفهان تصریح کرد: 
احــداث پروژه ها در مدیریت شــهری جدید برای 
رفع نیازهــای مــردم در محله هــای مختلف و با 
هم اندیشی شــهروندان انجام و پس از مطالعه، 

احداث پروژه آغاز می شود.
وی با اشاره به راه اندازی شورای معتمدان محالت 
گفت: »سال گذشته مقرر شد شــورای معتمدان 
محالت راه اندازی شــود و معتمدان در هر منطقه 
حضور فعال داشــته باشــند تا در اجرای اقدامات 
شهری از نظرات آن ها استفاده شود؛ چراکه افراد 
معتمد محله، شــناخت خوبی از مشکالت محل و 

ارتباط خوبی با مردم دارند.«

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان خبرداد:

بررسی و رفع مشکالت محالت منطقه 7

تاریخ نگاری محلی و مطالعات شهری چه فایده ای دارد؟
اینکه تاریخ نگاری محلــی چه تعریف و مطالعات شــهری چه فایــده ای دارد؟ نگرش عرضی 
به تاریخ محلی یعنی چــه؟ و کدام حوزه ها باید مــورد توجه تاریخ نگاران محلــی قرار بگیرند؟ 
پرسش هایی است که عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، در یک وبینار به آن پاسخ 
داد.مرتضی نورایی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشــگاه اصفهان در وبیناری که به مناســبت 
روز اصفهان و به همت موزه عصارخانه شــاهی، وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان برگزار شد، ســخنش را با بیان این نکته که بیشــترین حجم تحقیقات تاریخ 
محلی ایران در اصفهان وجود دارد، آغاز کرد و گفت: مفهوم تاریخ محلی و سابقه نگارش آن ممتد 
است. ما از دوره پیش از باســتان و قرون نخستین اســالمی تا به امروز نگارش تاریخ محلی را 
داشــته ایم و عمدتا در دوره های که کانون های قدرت متکثر بوده، این تاریخ ها بیشتر ثبت و ضبط 
شــده اند.وی ادامه داد: تاریخ محلی از یک جهت یک مفهوم نسبی اســت چون منطقه نسبت 
به جهان، محلی محســوب می شــود اما قاعدتا در دوره معاصر وقتی به تاریخ شــهری پرداخته 
می شود، نام تاریخ محلی را برای آن برمی گزینند.این مدرس دانشگاه، خاطرنشان کرد که تاریخ 
محلی، شــهرنگاری یا تاریخ اجتماعی، مجموعه مطالعات دوره معاصر را پوشــش می دهد و با 
 گذر زمان حتی اگر این تحقیقات درباره جامعه شناســی یا موضوعات دیگر باشد، دیگر به تاریخ 

تبدیل می شود.
نورایی، یادآور شــد:  در عرف و ســنت، تاریخ محلی به چیزی اطالق می شــود که زمان و مکان 
پیرامون روابط انســانی را نیز پوشــش بدهد و بر این اســاس، حتی دیده ها و شنیده های یک 
مورخ نیز مبنای تاریخ محلی قرار می گیرد.وی با اشــاره به اینکه ســنت تاریخ محلی نویســی 
مربوط به دوره هایی اســت که حکومت ها رقابت های منطقه ای داشــته اند و بهــار آن به زمانی 
 برمی گردد کــه حکومــت غیرمتمرکز بوده اســت؛ بــرای مثال دوره گــذار ایلخانــی به صفوی

 یا دوره قاجار.
عضو هیئــت علمی گــروه تاریخ دانشــگاه اصفهان، بــا تاکید بــر اینکه معاصریــت و هم دوره 
بــودن در تاریخ محلــی اهمیــت بســیار دارد،  بــه موضــوع مطالعــات شــهری پرداخت و 
گفــت: از اوایــل قــرن نوزدهم تمرکــز  روی شــهر پدیــد آمــد و رفته رفتــه معنا پیــدا کرد و 
 زوایــای مختلفی مثــل پژوهش های انســانی و محیــط طبیعی و تصنعی شــهر مــورد توجه 

قرار گرفت.
نورایی ادامه داد: تغییرات از یک شرایط به شرایط دیگر در مطالعات شعری حائز اهمیت است. 
برای مثال با بررســی نقشه های توســعه شــهری اصفهان در دهه ۵۰ تغییراتی که در ساختمان 
فیزیکی شهر و ساخت منازل تصنعی آن به وجود آمده را می توان دریافت. از منطقه درچه تا آبشار 
در قدیم جنگل و چشــمه بوده و رفته رفته این جنگل به مسکن تبدیل شده و روستای درچه را نیز 
به شهر تبدیل کرده است. بنابراین مطالعات شهری می تواند شــامل نوع تغییرات یک شهر هم 
باشــد.وی با بیان اینکه کانون های جمعیتی نیز در بحث مطالعات شهری قابل توجه اند، افزود: 
برای مثال کانون جمعیت در جوی آباد خمینی شــهر بیشتر است و این باعث می شود که در بحث 
نمایندگی شهر نقش مهم تری داشته باشد.این پژوهشگر، دامنه وسیع مطالعات شهری را قادر 
به ایجاد کارآفرینی فرهنگی دانست و سپس درباره نگرش عرضی چنین توضیح داد: در نگرش 
طولی محقق تا جایی که اطالعات وجود داشته باشــد به عقب برمی گردد تا مستندات تاریخی و 
شواهد گذشته را تا زمان حال بررسی کند اما در نگرش عرضی یا پهنانگر، یک دوره از زمان معاصر 

را برش می زند و عرضی به آن نگاه می کند. 
عضو هیئت علمی گــروه تاریخ دانشــگاه اصفهان، بــا بیان اینکه نــگاه تاریــخ محلی نگاهی 
فرودی اســت کــه از کوچه پس کوچه هــا وارد می شــود و محله بــه محله می چرخــد، یادآور 
شــد: اصفهان را تنها یک بار در طــول می توان دیــد اما همین شــهر، در عرض هــای مختلفی 
 قابــل تعریــض اســت و نــگاه از فــرود، بــرای برنامه ریــزی درســت شــهری بســیار 

حیاتی است.

خبر ویژهگزارش

ساماندهی ناوگان حمل 
خاک و نخاله و میکسرهای 

بتنی در اصفهان
معاون اجرایی سازمان مدیریت حمل و نقل 
بار شهرداری اصفهان گفت: با توجه به حجم 
باالی تردد ناوگان حمــل بتن آماده و خاک 
و نخاله در ســطح مناطق ۱۵ گانه و ضرورت 
مدیریت، نظارت مستمر و ساماندهی و رصد 
عبور و مرور، از ابتدای آذرماه سال جاری باید 
این ناوگان نسبت به دریافت بارنامه و مجوز 
تردد ترافیکی اقــدام کنند.مجتبی فروزنده 
با اشاره به شــرکت محور بودن فعالیت های 
ســازمان مدیریت حمل و نقل بار اظهار کرد: 
وجود بیش از ۲۵ شــرکت تخصصی دارای 
مجوز از سازمان و ارائه خدمات جامع حمل 
و نقل بار از جمله ایجاد ســطح دسترسی به 
سامانه صدور مجوز تردد و بارنامه از امکانات 
موجود در این زمینه است.وی افزود: مالکان 
و راننــدگان می توانند در زمــان کم و پس از 
احراز هویت و ارائه مــدارک از جمله معاینه 
فنی معتبر، کارت سالمت، پروانه فعالیت و 
اشتغال نسبت به دریافت مجوز تردد اقدام 
کنند.معاون اجرایی سازمان مدیریت حمل 
و نقل بار شهرداری اصفهان از جمله مزایای 
صــدور بارنامه جهت ناوگان ســنگین باری 
شهری را انتظام بخشی به فعالیت این حوزه 
دانســت و تصریح کرد: عبور و مرور ماشین 
آالت ســنگین در حوزه درون شهری باید با 
رعایت شرایط و پروتکل هایی از جمله تناژ تا 
سقف ظرفیت، عبور در زمان و مسیر تعیین 
شــده از مبدأ تا مقصد، داشتن پوشش بار و 
رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 
باشد.وی ادامه داد: همکاری و هماهنگی بین 
سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری و 
پلیس راهور شهرستان اصفهان جهت نظارت 
و برخورد با ناوگان کــه بدون دریافت مجوز و 
بارنامه اقدام به حمل بار و عبور و مرور در معابر 
ترافیکی می کنند در حال انجام است.فروزنده 
تاکید کرد: گشــت های مشــترک بازرسی 
ســازمان و پلیس در سطح شــهر نسبت به 
رصد نحوه فعالیت ناوگان همکاری می کنند.

شهرداری دهق در نظر دارد بر اساس مجوز شماره ۱۵۷۵ و 
۱۵۷۴ شورای اسالمی شهر دهق یکباب خانه مسکونی با 

قیمت پایه ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال واقع در خیابان مطهری و 

یک قطعه زمین با کاربری مسکونی با قیمت پایه هر متر 

مربع ۹/۱۰۰/۰۰۰ ریال را از طریق مزایده به فروش رســاند 

لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده 

تا تاریخ ۹۹/۹/۱۳ )روز پنج شــنبه( به شــهرداری دهق 

مراجعه نمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تلفن تماس: ۰۳۱۴۲۲۷۵۱۱۱ 

آگهی مزایده  )نوبت اول(

محمدعلی عزیزی- شهردار دهقم الف:1050141

قرار بوده دانشگاه صنعتی اصفهان منشأیابی ذرات معلق 
و دانشگاه اصفهان میزان گازهای آالینده و سیاهه انتشار 
آالینده ها را آماده کند که یک مقدار تاخیر در تعهد هر دو 

دانشگاه رخ داده است
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به منظور صرفه جویی در مصرف آب و اســتفاده مجدد از پساب های شهری و 
همچنین پیشگیری از سرریز پساب های شهری که آلودگی های زیست محیطی 
و رودخانه زاینده رود را در پی داشــت، پروژه احداث شبکه جمع آوری و انتقال 
پســاب شهرســتان زرین شــهر پس از اتمام عملیات احداث و آماده سازی، 
مورد بهره برداری قرار گرفت.علیرضا اســتکی، مدیر اجرای پروژه های انرژی و 
سیاالت، ضمن اعالم این خبر تاکید کرد: با توجه بـــه مشکالت خشــکسالی 
و کــم آبـــی رودخــــانه زاینـــده رود و همچنیـــن در راستــای تعــــهد به 
مسئولیت های اجتماعی شرکت فوالد مبارکه، انجام مطالعات مربوط به تعیین 
منابع پایدار آب و برطرف کردن مشــکالت آب شــرکت به لحاظ کمی و کیفی 
در دستور کار ناحیه انرژی و ســیاالت و این واحد قرار گرفت. به همین منظور 
قراردادی میان فوالد مبارکه و شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با موضوع 
خرید پساب های شهرســتان های مبارکه و لنجان منعقد شد و طبق آن،  طی 
حدود سی سال حدود 500 میلیون مترمکعب پســاب به فوالد مبارکه تحویل 
داده می  شود. این اقدام عالوه بر تامین بخشــی از آب موردنیاز فوالد مبارکه، 
کمک شایانی به رفع آلودگی های محیط زیستی شهرهای اطراف خواهد کرد.

وی ضمن اشاره به اینکه این پســاب ها پس از جمع آوری، در چهار تصفیه خانه 
شــهرهای زرین شــهر، مبارکه، صفائیه و ورنامخواســت تصفیه اولیه شده و 
سپس به تصفیه خانه آب فوالد مبارکه انتقال داده می شوند، ادامه داد: انتقال 

پساب های شــهرهای مبارکه، صفائیه و ورنامخواست از سال 97 شروع شد و 
در حال حاضر نیز احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب زرین شهر به پایان 
رسیده و انتقال پساب های این شــهر به فوالد مبارکه نیز میسر شده است.وی 
اذعان کرد: جمع آوری، تصفیه و بازچرخانی پساب های شهری و استفاده از آن ها 
در چرخه صنعت، کمک شایانی به بهینه سازی محیط زیست و تامین آب موردنیاز 
شرکت فوالد مبارکه و درنهایت کاهش برداشت آب خام از رودخانه خواهد کرد.

همچنین وی، در خصوص مشخصات فنی این پمپاژخانه گفت: این پروژه در 
مساحتی حدود 1500 مترمربع و با هزینه ای بالغ بر 250 میلیارد ریال احداث شده 
است.  در ساخت این ایستگاه پمپاژ از حداکثر توان شرکت های داخلی به عنوان 
سازندگان تجهیزات از جمله پمپ، کابل، تابلو برق، جرثقیل و ... استفاده شده 
است.استکی در خاتمه خاطرنشان کرد: این پروژه در حال حاضر تمامی مراحل 
پیش راه اندازی و تست های مربوط به خط را طی کرده و در حال بهره برداری و 
انتقال پساب های این شهر به فوالد مبارکه است؛ ضمن اینکه با راه اندازی این 
پروژه امکان ارسال کامل پساب های شهرستان های مبارکه و لنجان نیز  میسر 
شده است.وی در بخش پایانی سخنان خود از زحمات و همکاری های معاونت 
طرح و توسعه، مدیریت ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، مدیریت کارکنان ناحیه 
انرژی و سیاالت، شرکت مهندسی فوالد و شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

به عنوان مجری طرح تقدیر و تشکر کرد.

رییس تروپروســس فوالد مبارکه از طراحی و تولید گریــد 19Mn6 به ابعاد 
10mm*1800  ویژه ســاخت بدنه بویلــر  خبر داد و تولید ایــن گرید جدید را  
اقدامی در جهت بومی ســازی و قطع واردات و توسعه سبد محصوالت  فوالد 
مبارکه برشــمرد. علیرضا مولوی زاده در ادامه  خاطرنشــان کــرد:  مدیریت 
متالورژی و روش های تولید بنا به درخواست مشتریان شرکت، طراحی و تولید 
گرید 19Mn6 را  طبق استاندارد مربوطه )DIN 17155( در دستور کار خود قرار 
داده بود . رییس تروپروسس فوالد مبارکه در ادامه گفت: گرید مذکور عمدتا 
در ساخت بویلرها و مخازن تحت فشار کاربرد دارد و از دسته فوالدهای مقاوم 
به خزش است. در همین خصوص، صادق رحیمی، کارشناس واحد متالورژی 
و روش های تولید فوالد مبارکه نیز اظهار داشت: بنابر استانداردهای مربوطه، 
گرید  فوالدی  یادشده  نیاز به  حداقل استحکام تسلیم  355 مگا پاسکال و 
حداقل استحکام  کششی 510 مگا پاسکال در دمای محیط دارد. همچنین از 
ویژگی های خاص این گرید، الزام به برخورداری از حداقل اســتحکام تسلیم 
و کششــی در دماهای باالتر از 200 و حداکثر 550 درجه ســانتی گراد اســت.

کارشناس واحد متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه در ادامه با اشاره به 
این نکته که گرید 19Mn6 پیش از این از طریق واردات تامین می شد، افزود: 
پس از تعیین آنالیز مناســب، ســایر پارامترهای تولیدی، همچون دماهای 
نورد و الگوی خنک کاری ورق، برای دســتیابی به خواص مکانیکی موردنظر 
اســتاندارد DIN 17155 نیز تعیین شــد. وی  در ادامه خاطرنشان کرد: گرید 
مذکور، با آنالیز و پارامترهای خاص طراحی شــد و در ابعاد مورد درخواســت 
مشــتری )10mm*1800( تولید شــد. همچنین برای اولین مرتبه در فوالد 
مبارکه با هماهنگی آزمایشــگاه محصول  جهت انجام تست کشش در دمای 

450 درجه سانتی گراد ، تجهیزات موردنیاز روی دستگاه کشش، نصب و تست 
شد. صادق رحیمی، کارشناس واحد متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه  
گفت:  کلیه کالف های تولیدشده برای اولین بار در فوالد مبارکه در دمای 450 
درجه سانتی گراد، مطابق با اســتانداردهای مربوطه تحت تست کشش گرم  
قرار گرفته اند. وی در ادامه خاطرنشــان کرد: محصــول تولیدی پس از اخذ 
تاییدیه آزمایشگاه محصول، در خط تولید مشتری نیز مورداستفاده قرار گرفته 
و درنهایت  تایید و رضایت مشــتری دریافت کننده محصول را نیز در برداشته 
اســت.رحیمی در پایان از همکاری مدیریت و کارشناســان دفاتر فنی تولید 
نواحی فوالدســازی و نورد گرم، واحد برنامه ریزی و کنترل تولید، آزمایشگاه 
محصول، واحد فروش و  نیز مدیریت و همکاران واحد متالورژی و روش های 

تولید قدردانی کرد.

همزمان با آغاز آیین گرامیداشت هفته بســیج وتجدید میثاق با شهدا ،مراسم 
غبار روبی مزار شهدای گمنام ذوب آهن اصفهان با حضور مدیرعامل ، و تعدادی از 
مسؤلین و بسیجیان شرکت برگزار شد. در این آیین که آیت ا... رهبر رییس دفتر 
هماهنگی تبلیغات اســالمی ، مهرداد توالئیان معاون بهره برداری ، مهدی نصر 
معاون برنامه ریزی و توسعه ، محمد جعفر صالحی معاون خرید و احمد سلیمی 
معاون مالی و اقتصادی نیز  حضور داشتند ، منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شــهدا ، گفت : شهدای ذوب آهن 
اصفهان که همگی بسیجی بودند در آن شرایط  به جهاد در دفاع مقدس پرداختند 
و امروز وظیفه ما بسیجیان صنعت ، جهاد در جبهه اقتصادی است .وی افزود : 
تولید و حفظ اشتغال دو وظیفه مهم امروز ما بسیجیان در عرصه جهاد اقتصادی 
است که با تفکر وفرهنگ بسیجی می توان آن ها را محقق کرد .یزدی زاده با اشاره 
به گذشت چهل و یک سال از عمر با برکت بسیج ، گفت : امروز بسیج ، ابعاد جهانی 
پیدا کرده و این امر حاصل همان فرهنگی است که حضرت امام )ره( آن را بنیان 
نهاد و امروز مقام معظم رهبری پرچم آن را برافراشته و اخالص و تفکر پاکی است 
که در این نهاد مردمی جریان دارد .مدیرعامل شرکت گفت : آرزو می کنم که همه 

ما بسیجی بمانیم واین نیروی پرتوان بســیج به قیام امام زمان )عج( متصل 
شود .سرهنگ مختاری، فرمانده بسیج شرکت نیز گفت : به فرموده مقام معظم 
رهبری ، بسیج یعنی آمادگی در هر نقطه ای که اسالم  و انقالب به آن نیاز دارد .وی 
افزود : در شرایط ســخت اقتصادی کنونی کشور ، با مدیریت بسیجی و جهادی 
می توان بر مشکالت فائق آمد و یکی از تکالیف مهم بسیج در حال حاضر ، جهاد 
درعرصه صنعت واقتصاد است .ســرهنگ مختاری با اشاره فعالیت های گروه 
های پژوهشی و جهادی حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب آهن اصفهان 
گفت : گروه جهادی بسیج ، 20 منزل مســکونی را بازسازی کرده و همین هفته 
کلید 2 باب منزل مسکونی که بازسازی شده ، تحویل داده می شود . 5 مرحله 
توزیع کمک های مومنانه شامل 2500 بسته معیشتی به ارزش هرکدام 400 هزار 
تومان که با حمایت مدیریت عالی ذوب آهن اصفهان حاصل شد ، فعالیت های 
مختلف در جهت مقابله با کرونا در ذوب آهن اصفهان و شهرهای اطراف و ... از 
جمله فعالیت های بسیج این شرکت است .شایان ذکر است مراسم گرامیداشت 
آغاز هفته بسیج با رعایت پروتکل های بهداشتی و بدون تجمع افراد ، در چند محل 

از جمله مزار شهدای گمنام ،  ترمینال آزادگان ، ساختمان توحید و... برگزار شد.

سرپرســت مخابرات منطقه اصفهان در دیدار با گروه کوه نوردی این مجموعه 
گفت: یکــی از افتخارات مخابرات منطقه اصفهان ســاخت پناهگاه کرکس در 
ارتفاعات نیمه شمالی رشــته کوه زاگرس مرکزی ایران است که حاصل همت 
واالی همکاران در راستای احیای وظیفه خطیر مسئولیت های اجتماعی است.

ناصر مشــایخی در این دیدار که با حضور تعدادی از اعضای گروه کوه نوردی و 
پیش کسوتان این ورزش در ستاد منطقه برگزار شــد، با اشاره به لزوم حفظ و 
حراســت از پناهگاه کرکس اظهار کرد :پناهگاه کرکس میراث تالش سخت و 
طاقت فرسای مردانی است که با وجود نامالیمات فراوان و عدم وجود تجهیزات 
از هیچ فعالیتی در راستای بنا نهادن آن دریغ نکرده اند و امروز وظیفه ما حفظ 
این میراث با ارزش اســت.وی، کوه نوردی را تمرینی برای افزایش اراده و عزم 
انسانی دانست و خاطر نشان کرد: کسانی  که نه ســرما باعث عدم حضورشان 
شده و نه گرما، کسانی که  هیچ چیز نتوانسته خللی در عزم شان به وجود بیاورد، 
دوستانی که کوه نوردی و ورزش کردند که جسم شان سالم بماند و روح شان به 
اوج و تعالی برسد، دوستانی که وحدت و یکدلی و هم نورد بودن را خوب آموختند 
و از هرگونه تفرقه و دودلی در جمع اجتناب کردنــد، اینها کوه نوردی را خوب یاد 
گرفته و قطعا کوه نورد خواهند بود.گفتنی است در این دیدار  تعدادی از کوه نوردان 
و پیش کسوتان ورزشی حاضر  به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در راستای 
اشاعه فرهنگ ورزشی در سطح مخابرات اقدام کردند.الزم به ذکر است پناهگاه 
کوه نوردی شهدای مخابرات )کرکس( که از بزرگ ترین پناهگاه های کوه نوردی 

در سراسر ایران است، یادگار سال های 82 الی 84 مخابرات اصفهان است که در 
ارتفاع 3100 متری جبهه جنوبی کوه کرکس با همکاری گروه کوه نوردی مخابرات 
اصفهان ساخته شــد. این پناهگاه دارای امکانات آب آشــامیدنی ، سرویس 

بهداشتی ، سیستم روشنایی خورشیدی و  خط تلفن است.

با هدف صرفه جویی در مصرف آب و حفظ محیط زیست پیرامون فوالد مبارکه انجام شد؛ 
بهرهبرداریازپروژهایستگاهپمپاژوخطانتقالپسابزرینشهر

در راستای توسعه سبد محصوالت فوالد مبارکه صورت گرفت؛

طراحیوتولیدگرید19Mn6ویژهساختبدنهبویلر

در آیین گرامیداشت آغاز هفته بسیج و غبارروبی شهدا در ذوب آهن اصفهان عنوان شد :

امروزبسیج،ابعادجهانیپیداکردهاست

پناهگاهکرکس،نشانهاهتماممخابراتبهمسئولیتهایاجتماعیاست

روانشناس و نویسنده ای به نام »دانیل گولمن« معتقد است 
هوش هیجانی از چند جزء مهم تشکیل شده است.این مقاله 
را تا پایان مطالعه کنید و ببینید آیا شما این ویژگی های  افراد 

با هوش هیجانی باال را در خود می بینید یا خیر. 
 خود آگاهی:خــود آگاهــی یا توانایــی شناســایی و درک 
هیجان های تــان یکــی از بخش های مهم هــوش هیجانی 
اســت. با وجود این، اهمیت آگاهی از تاثیر اعمال، خلقیات و 
هیجان های تان بر ســایر آدم ها از شناسایی و پذیرش صرف 
آن هیجان ها بیشتر اســت.برای رسیدن به خود آگاهی، شما 
باید بتوانید هیجان های خود را تحت نظر بگیرید، واکنش های 
هیجانی مختلف را تشــخیص دهید و ســپس هــر یک از 
هیجان های تان را به طور جداگانه شناسایی کنید. همچنین، 
آدم هایی که دارای خــود آگاهی هســتند می توانند به رابطه  
میان احساسات خود و نحوه  رفتارشان پی ببرند. این آدم ها 
قادر هســتند توانایی ها و محدودیت های خود را نیز به خوبی 
بشناسند، آماده  پذیرش اطالعات و تجربه های جدید هستند 
و از تعامالت خود با دیگــران درس می آموزند. گولمن معتقد 
اســت، آدم های دارای خود آگاهی به اندازه  کافی شوخ طبع 
هستند، به خودشان و توانایی های شان اعتماد دارند و می دانند 

دیگران چه حس و نظری نسبت به آن ها دارند.

 خود تنظیمی: عالوه بــر آگاهی از هیجان هــای خود و تاثیر 
رفتارها و خلقیات تان بر سایر آدم ها، هوش هیجانی به توانایی  
شما برای تنظیم و کنترل هیجان های تان نیاز دارد. البته منظور 
ما این نیســت که هیجان های تان را ســرکوب و احساسات 
واقعی تــان را پنهان کنید  بلکه این حــرف صرفا به این معنی 
اســت که برای بیان هیجان  باید منتظر زمان و مکان مناسب 
و صحیح باشید. خود تنظیمی صرفا به معنی بیان هیجان ها 
به شیوه ای کامال مناسب و درست اســت.آن هایی که دارای 
مهارت خود تنظیمی هســتند، معموال نســبت به تغییرات از 
انعطاف پذیری و سازگاری مناسبی نیز برخوردار هستند. آن ها 
هم چنین به خوبی می توانند درگیری هــا را آرام کنند و از پس 
تنش  ها یا موقعیت های دشوار بر بیایند.به عالوه، گولمن معتقد 
است، آن هایی که دارای مهارت های خود تنظیمی بسیار خوبی 
هستند، آدم های بسیار مســئولیت پذیر و وظیفه شناسی نیز 
خواهند بود. آن ها در خصوص نحوه اثرگذاری شان بر دیگران 
بســیار با مالحظه بوده و همواره مســئولیت اعمال خود را بر 
عهده می گیرند.برای آن که بتوانید خود تنظیمی را در وجودتان 
تقویت کنید، بهتر است از 3 روش ســریع و موثر برای کنترل 

هیجانات، استرس و نگرانی آگاه شوید.
 مهارت های اجتماعی: توانایی تعامل مناسب با دیگران یکی 

دیگر از جنبه های مهم هوش هیجانی اســت. درک هیجانی 
صحیح نیازمند چیزی فراتر از درک هیجان های خود و ســایر 
آدم های اطراف تان است. شما هم چنین باید قادر باشید این 
اطالعات را در تعامالت و ارتباطات روزانه به کار بگیرید.مدیران 
در محیط های حرفه ای از توانایی خود در برقراری روابط و اتصال 
با کارمندان شان بسیار بهره می برند. کارکنان نیز از توانایی شان 
برای ایجاد روابط قوی بــا رهبران و همکاران شــان به خوبی 
اســتفاده می کنند. مهارت های مهم اجتماعی عبارت هستند 
از گوش دادن فعال، مهارت هــای ارتباطی زبانی، مهارت های 

ارتباطی غیر زبانی، رهبری و قدرت متقاعد کردن دیگران.
 همدلی: همدلی یا توانایی درک احساسات دیگران نیز به طور 
مسلم برای داشتن هوش هیجانی از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت، ولی همدلی چیزی فراتر از توانایی شناســایی صرف 
حاالت هیجانی دیگران است.این ویژگی به نحوه  واکنش شما 
نسبت به دیگران بر اساس این توانایی و هم چنین اطالعاتی 
بستگی دارد که در ذهن تان وجود دارند. اگر متوجه شوید فرد 
احســاس ناراحتی یا درماندگی می کند، چه واکنشی از خود 
نشان می دهید؟ ممکن است نگران اش شوید و تا حساسیت 
باالیی از او مراقبت کنید، یا شاید هم تمام تالش تان را برای باال 

بردن روحیه  و انگیزه در وی به خرج دهید.

آشپزی

ساندویچ بیف با سس گشنیز
مواد الزم : سس گشنیز به مقدار الزم ، سینه بوقلمون100 

گرم،  بیکن گوساله100 گرم، جوانه شبدر به مقدار الزم، گوجه 
فرنگى دو عدد،  نان چاپاتا یک عدد، روغن زیتون یک پیمانه.

طرز تهیه : برای تهیه سس گشنیز با پنیر خامه ای ویلی، ابتدا گشنیز، آب لیموی تازه، سیر، 
نمک و فلفل را داخل مخلوط کن می ریزیم یا با استفاده از گوشتکوب برقی به طور کامل مخلوط 

می کنیم. حاال مخلوطی که به دست آمده را در ظرفی نگه می داریم تا به موقع داخل ساندویچ از آن 
استفاده کنیم.برای آماده کردن ساندویچ بیف و بوقلمون، نان چاپاتا را از وسط به صورت افقی برش 
می زنیم. با قلم مو داخل سطح نان را به روغن زیتون آغشته می کنیم. نان را از طرفی که روغن زدید 
داخل دستگاه گریل بگذارید تا کمی  حالت گریل شدگی پیدا کند. این کار باعث می شود تا بافت نان 
مطلوب تر و دلپذیر تر شود. همزمان بیکن بوقلمون و بیکن گوساله را روی دستگاه گریل می گذاریم 

تا خوب گریل شوند.گوجه فرنگی را حلقه حلقه بریده و آماده می کنیم و منتظر می شویم تا 
گریل شدن نان ها به خوبی به پایان برسد. سس گشنیزی که از قبل آماده کرده بودیم را به 

صورت یکنواخت داخل نان روی هر دو قسمتی که گریل شده می مالیم. بیکین های 
سرخ شده را روی نان می چینیم. جوانه شبدر و گوجه فرنگی را اضافه کرده و 

طرف دیگر نان را روی این بخش قرار می دهیم. دوباره ساندویچ 
آماده شده را در دستگاه گریل قرار می دهیم تا بیرون 

نان هم به خوبی برشته شود.

برخی از ویژگی های افراد با هوش هیجانی باال را بشناسید

تاخیر در اکران نسخه دوم انیمیشن »کرودز« »خط فرضی« ایرانی در لهستان و قطر
نیمیشن »کرودز 2« که  نیمیشن، ا با اعالم کمپانی دریم ورک ا
ز  لمللی خود را ا کران بین ا ر بود 8 سپتامبر سال 2020 ا قرا
لی آغاز کند، حداقل دو هفته به  سینما های آمریکای شما
دلیل کرونا به تعویق خواهد افتاد. »نیکوالس کیج«، »اما 
استون«، »رایان رینولدز« و »کالریس لیچمن« از جمله بازیگرانی 
 هستند که همچون نسخه اول این انیمیشن در دومین نسخه نیز 
حضور خواهند داشت.

فیلم سینمایی »خط فرضی« به نویسندگی و کارگردانی فرنوش صمدی 
و تهیه کنندگی علی مصفا در جشنواره های ســینمایی در کشورهای 
لهستان و قطر روی پرده می رود. سحر دولتشاهی، پژمان جمشیدی، 
حسن پورشیرازی، آزیتا حاجیان، امیررضا رنجبران، صدف عسگری، 
محمد حیدری و بازیگر خردسال: آیلین جاهد بازیگران اصلی این فیلم 
هستند.  فیلم »خط فرضی« ماه گذشــته جایزه بهترین فیلم بخش 
»میتینگ پوینت« جشنواره وایادولید اسپانیا را دریافت کرد
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