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به یاد بسیجی ترین بسیجی ها
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همکاریهای اقتصادی ؛
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قطری ها شد
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به همراه خرده روایت هایی از بسیجی ها

صفحه 7

سمیه پارسادوست

لباس «لشکرمخلص خدا» برازنده قامت شــما بود که «علی اکبروار» رفتید و خیلی هایتان علی اصغرگونه
بسیج و بسیجی را اول باربا شما شناختیم و تا آخرهم با شــما می شناسیم.
ِ
برگشتید تا قامت ما خم نشود ،تا نگاه دشمن به ناموس وطن نیفتد ،تا امروزبا افتخارسرمان را باال بگیریم و بگوییم سرمان بلند است ازهمنفسی با خاطره های شما ،ازنفس کشیدن در

هوای شما ،ازقدم زدن درگلستانی که نام «بسیجی» روی بسیاری ازمزارهایش نقش بسته اســت .جایی خوانده بودم شما حاج «حسین خرازی» عزیز! درجبهه کمترلباس پاسداری به تن می کردید .بیشترلباس

رییس پلیس فتای استان نسبت به
افزایش کالهبرداری ها درزمان

محدودیت های کرونایی هشدارداد؛

ماهی گرفتن ازآب گل آلود

بسیجی میپوشیدید؛ با شلواربسیجی اورکت معمولی .حتی اورکت های شــیک مخصوص فرماندهان را هم نه ...همان اورکتهایی که بسیجیها میپوشیدند ،می پوشــیدید .چقدربسیجی بودن به شما می آمد

داردیارما که مایه افتخارمان شدید تا ابد .شــما و همه همرزمانتان؛ شما و همان بچه بسیجی های ساده و مخلصی که عاشقشان بودی؛ که
پاسداربی تکرار؛ فرمانده بی همتا؛ بسیجی مخلص و
ِ
همشهری نام و نشان ِ

دوست نداشتی بفهمند فرمانده هستی بس که بی ادعا بودی و بس که «اخالص» با شما معنا پیدا می کرد .دیروز ،روزبسیج بود؛ روز و سالروز و هفته ها تمام می شود و خاطره شما تمام نشدنی است .ما بازهم به

نسل جبهه ندیده ای است که این سالها فقط ازعوض شدن آدم های مانده از
یاد شما هستیم و بهانه ای است برای یادکردن ازمردترین مردهای روزو روزگارمان که قصه مردانگی های شان ،دلخوشی و دلگرمی ما
ِ

نسل جنگ شنیدیم و درتلخی بی پایان تکرارنشدن آن همه صفا و سادگی و اخالص مانده ایم و به پایان تلخ آدم هایی فکرمی کنیم که یادشان رفت قرارشان با شهدا نبود .آنها که با چفیه آمدند و با تقیه رفتند! آنها که

دم ازبسیجی بودن زدند و جای «اخالص» را با «اختالس» عوض کردند! آنها که ازنام شهدا ،نان خوردند و آنها که خجالت نکشیدند ازاین لبخندهایی که یقین داریم اگربودید ،تبدیل به تلخند می شد بس که خیلی
چیزها عوض شده؛ حتی تعبیربعضی آدم ها ازواژه «بسیجی»! اما خب ما بسیج و بسیجی را اول باربا شما شناختیم و تا آخرهم با شما می شناسیم...
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مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان تاکید کرد

بازبودن بانکها؛ چالش اصلی اصناف درمحدودیت های کرونایی
مدیریت بازرســی و نظارت اصناف اســتان اصفهان با اشــاره به پلمب ۹۱
واحد صنفی طی چهــار روز از اجرای طرح محدودیت هــای جدید کرونایی
در اصفهان ،گفت :باز بــودن بانک ها یکی از چالش هــای اصلی اصناف در

آن هم به مدد آبیکه برایکشاورزان میرود ،تن به آب بساید.

اجــرای محدودیت های دو هفته ای کروناســت ،اما با وجــود ایرادات این

باید گفت رشد صنایع کوچک و بزرگ در حوضه زاینده رود و به دنبال آن رشد

طرح ،باالی  ۷۵درصد اصناف اصفهان نســبت به تعطیلی واحد صنفی خود

جمعیت و تامین آب برای توسعه ناپایداردرمنطقهایکه آب پایداری ندارد نه تنها

تمکین کرده اند.

بیشتر از توان آبی زاینده رود بود که به اعتقاد برخی کارشناسان ،حتی طرحهای

جــواد محمــدی فشــارکی در خصــوص طــرح محدودیت هــای جدید

انتقال آب هم بر نامتوازن کردن منابع و مصارف افزود .با قوت گرفتن طرحهای

کرونا و تعطیلــی دو هفتــه ای اصنــاف ،اظهار کرد :در آســیب شناســی

انتقال آب و رشد بی امان صنایع و جمعیت ،این زاینده رود بودکه بیشترتشنه ماند.

این طرح ،شــاید بیشــترین ضرر از لحــاظ اقتصادی متوجــه اصناف می

بابک ابراهیمی ،معاونت برنامه ریزی شرکت آب منطقهای استان اصفهان از

شــود و به طور قطع کارمنــدان دولت از این طرح آســیب نمــی بینند ،اما

مصارفیگفتکه حاال سنگینی اش برگرده محیط زیست چند برابرشده است.

اگر بــه کارمند دولــت گفته شــود دو هفته بدون حقــوق در خانــه بمانید،

وی ادامه داد :منابع آبیکه به منطقه منتقل شده همه مصرف شهراصفهان نبوده

معترض می شوند.

است و در باالدست و پایین دست حوضه سد زاینده رود توسعه مصارف وجود

اما در ماه صاحب واحد صنفی ناچار بــه پرداخت اجاره منزل ،مغازه و هزینه
های زندگی است و در پایان ســال باید مالیات خود را به طور کامل پرداخت
کند ،از سوی دیگر پرداخت حقوق کارگران و بیمه آنها باید پابرجا باشد که این
شرایط سختی را برای آنها ایجاد کرده است.
مدیریت بازرسی و نظارت اصناف اســتان اصفهان با بیان اینکه متاسفانه
شیوع کرونا و مشکالت ناشی از آن موجب شده تا بسیاری از واحدهای صنفی
پروانه های خود را در اتحادیه ها باطل کنند ،گفت :شاید بهتر بود محدودیت
های کرونایی در هر استانی بومی سازی و از سوی دیگر روش های دیگری
برای این موضوع پیش بینی می شد.
وی در خصوص طرح دو هفته ای تعطیلی اصناف برای مقابله با شیوع باالی
کرونا ،اظهار کرد :اگرچه به این طرح ایراداتی وارد است ،اما اکنون این طرح از
سوی ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا به عنوان یک قانون در حال اجراست
و کسبه ناچار به تکمین آن هستند.
محمدی فشــارکی با بیان اینکه به غیر از بازرســی اصناف ،بازرسین اداره
بهداشت ،سامان صنعت ،معدن و تجارت و نیروی انتظامی برای اجرای بهتر
این طرح ورود کرده اند ،افزود :از ســوی دیگر طی تفاهم نامه ای با مجمع
رهروان امر و به معروف و نهی از منکر  ۵۰۰نفر از بازرسین آنها بعد از آموزش
به این طرح ورود کردند و از روز سه شــنبه آنها نیز با رصد واحدهای صنفی،

رییس دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان خبر داد:

کاهش  ۲۰درصدی
بستریهایکرونا

دراستان اصفهان

با مراجعه دوباره برخوردهای الزم را انجام می دهند.
وی با اشاره به اینکه  ۱۲۰هزار واحد صنفی در شهرستان اصفهان فعالیت می
کنند ،گفت :اگر بخواهیم نظارت دقیق بر این طرح داشته باشیم نیازمند ۱۲۰
هزار بازرس هستیم که این کار منطقی نیســت ،اما بازرسان ما نظارت های
خود را به صورت منطقه ای انجام می دهند.
مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان اظهار کرد :از اول تا چهارم
آذر ماه امسال در راستای بازرسی هایی که در اجرای طرح جدید محدودیت
های کرونایی در اصفهان در حال اجراســت ۲۳ ،هزار و  ۳۴۵اخطار شفاهی
و  ۳۶۱اخطار کتبی صادر شد و در این چهار روز  ۹۱واحد صنفی پلمب شدند.
وی با اشــاره به اینکه باز بودن بانک ها یکی از چالش های اصلی اصناف در
اجرای محدودیت های دو هفته ای کروناست ،گفت :تا زمانی که بانک ها باز
باشند ،چک واحد صنفی برگشت می خورد به این دلیل مغازه داران بعضا در
برابر تعطیلی مقاومت می کنند.
مدیریت بازرســی و نظارت اصناف اســتان اصفهان تصریح کرد :در اجرای
این گونه طرحها و محدودیت ها باید آســیب شناســی هــای الزم صورت
گیرد و مشــخص شــود به چــه دلیلــی اصناف نســبت به اجــرای طرح
مقاومت می کنند.

6

«گاوخونی» درتمنای آب

تخصیصهای بی چون و چرای آب و بازهم رشد صنایع آببر ،افزایش اراضی زیر

وی گفت :متاسفانه در این طرح به کسبه می گوییم دو هفته باید تعطیل کنند،

تقابل جذاب دو تیم
مدعی درتبریز

کارشناسان می گویند طرح انتقال آب می تواند برای تامین حق آبه گاوخونی و زاینده رود عملیاتی شود؛

کشت و ...منجرشده است تاگاوخونی درتمنای آب بماند و زاینده رود هرازگاهی

گزارش الزم را در کانال مربوطه ارسال می کنند و بعد از تذکر  ،بازرسان اصناف

تراکتورسازی تبریز -سپاهان اصفهان؛

داشته است.ابراهیمی افزود :حدود  ۴۰۰میلیون مترمکعب در سال مصرف آب
آشامیدنی وابسته به حوضه زاینده رود است و توسعه صنایع را هم داشته ایم
که وقتی همه را تجمیع میکنیم ،مصارف داخلی و استانهای وابسته ،از منابع
آب موجود خیلی بیشتر است و جبران این مصارف بیشتر از محل حقابههای
کشاورزی و محیط زیست صورت گرفته است.به گفته این مسئول آب منطقه
ای ،آب آشامیدنی فعلی اصفهان با کسر حقابه محیط زیست و کشاورزی تامین
میشود و قرار است میزان انتقال آب بهشت آباد به آشامیدنی اختصاص داده
شود و حقابهای که از قبل ،از کشاورزی و به طور خاص محیط زیست گرفته شده
است ،آزاد شود.وی یادآورشد :اصفهان دربیست سالگذشته به هردلیلی افزایش
جمعیت داشته و این افزایش نیازآبی خودش را داشته است .ایجاد بارگذاریها
در منطقه به عدم تعادل در منابع و مصارف آبی منجر شده و نتیجه این شد که در
سال ،سیصد تا چهارصد میلیون مترمکعب ازمنابع تجدید ناپذیربرداشت شود.
به گفته ابراهیمی ،نتیجه برداشت منابع تجدید ناپذیر این بوده که آبخوانها به
شدت افت و زمین فرونشست کرده است.حسین اکبری ،سرپرست معاونت
نظارت و پایش ادارهکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان نیزگفت :درزمان
حاضرهیچ آبی به تاالبگاوخونی وارد نمیشود مگرچیزی درحدود  ۲۵۰لیتردر
ثانیه زهآبیکه آنهم ،چون دیگرکشاورزی انجام نمیشود؛کاهش یافته است.
آن طور که این مسئول محیط زیست اصفهان گفت ،سال آبی ۹۹ـ  ۹۸در حالی
تمام شدکه وعدههای وزارت نیرو برای رهاسازی بیشترین حجم آب درفروردین،

اردیبهشت و خرداد ماه عملی نشده است.وی درباره شرایط این روزهای تاالب
گاوخونی گفت :اگرچه آب در رودخانه از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور برای
کشاورزی جاری بود و این آب تا سد رودشتین میرسید ،اما ازنیمه دوم سال ۹۹
از سد رودشتین به پایین هیچگونه آبی را به سمت تاالب نداشتیم و این برخالف
آنچیزی بود که در جداول منابع و مصارف وزارت نیرو پیشبینی شد.به روایت
اکبری ،طی  ۱۵سالگذشته هیچ آبی به سمت تاالب نرفته و تنها درنیمه دوم سال
( ۹۸سال آبی  ۹۸ـ  )۹۷حدود ۴۱میلیون مترمکعب آب به سمت تاالب رهاسازی
شده است.وی گفت :بازدیدهای میدانی و تصاویر هوایی نشان میدهد حدود
 ۹۵درصد تاالب گاوخونی خشک است و با این شرایط به سمت خشکی کامل
پیش میرود.اکبری اضافه کرد :سال آبی ۹۸ـ ۹۷ترسالی بی سابقهای بود؛ اما
متاسفانه در طول  ۲سال آبی  ۹۸ـ ۹۷و ۹۹ـ  ۹۸در کل  ۴۱میلیون متر مکعب در
نیمه دوم سال  ۹۸رهاسازی شدکه این نشان میدهد سرنوشتگاوخونی بیش از
خشکسالی متاثرازعوامل توزیع و مدیریت منابع آبی و مصارفی است.
وی درپاسخ به این سوالکه آیا طرحهای انتقال آب میتواند راه نجاتگاوخونی
باشد ،گفت :به طور قطع تاثیرگذار میتواند باشد ،استان اصفهان اقلیم خشکی
دارد و با مشکالت عدیدهای در تامین منابع آبی مواجه است و مشخص است که
یکی از راههای جبران کسری منابع نسبت به مصارف میتواند انتقال آب باشد
که به یقین دراحیای زاینده رود و تاالب بین المللیگاوخونی تاثیربسزایی دارد.

رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت :طی روزهای اخیر تعداد مجموع بیماران

وی ادامه داد :به کاهش موارد بستری خوش بین هســتیم کما اینکه همکارانی که در

کاهش فعالیت مشــاغل به شــکل کامل اجرا شــود و با کاهش دورهمیها و مراعات

بستری در بیمارستانهای استان اصفهان حدود  ۱۰درصد و تعداد بیماران جدید بستری

بخشهای سرپایی خدمت میکنند از کاهش واضح تعداد بیماران سرپایی که درصدی

قرنطینه بتوانیم در مجموع کاهش واضح و اثربخشی را در تعداد موارد بستری و فوتی

در بیمارستانها نیز  ۲۰درصد کاهش یافته است.

از آنها ممکن است در آینده بستری شوند ،گزارش دادهاند.

در هفته آینده شاهد باشیم.

طاهره چنگیز اظهارکرد :طی روزهای اخیر تعداد مجموع بیماران بستری در بیمارستانها

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،با اشــاره به برنامه محدودیت فعالیت مشاغل،

رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت :باید از مردم تشکر کرد ،زیرا در این مدت

حدود  ۱۰درصد و تعداد بیماران جدید بســتری در بیمارســتانها نیز  ۲۰درصد کاهش

گفت :در این بین برخــی به صورت زیرزمینی یا نامحســوس به فعالیــت خود ادامه

مراعات کردند و آثار آن در شهر اصفهان و شهرستانهای استان مشهود است .در اجرای

یافته اســت که با توجه به اینکه عمده این بیماران در شهر اصفهان بودهاند و این شهر از

میدهند که الزم اســت با این موارد تخلف قاطع برخورد شــود و مکمل این برنامه که

مراقبتهای محله محور که مردم همــکاری کردند ،باید بتوانیم با نهادینه شــدن این

ابتدای آذر مشمول محدودیتها شد ،امیدواریم که آثار کاهشــی بیشتری را در هفته

کاهش دورهمیهای خانوادگی و مراعات قرنطینه است اگر رعایت نشود تمام برنامه

مراقبتها زیرســاختهای مقابله دراز مدت با کرونا و هر اپیدمــی دیگری که مردم را

آینده شاهد باشیم.

ها را با شکســت مواجه میکند.وی افزود :امیدواریم با پــای کار آمدن دولت و مردم،

تهدید میکند ،داشته باشیم.

کافه سیاست
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پیام رهبرانقالب بهمناسبت سالروزتشکیل بسیج مستضعفان:

بسیج ،ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است
درسالروزتشکیل بسیج مستضعفان ،حضرت آیتا ...خامنهای درپیامی بسیج را ثروت بزرگ و ذخیره

تدابیر شدید امنیتی امارات و بحرین در آستانه سفر« نتانیاهو»؛

خداداد ملت ایران خواندند.متن پیام رهبر انقالب اسالمی که سردار سرتیپ بسیجی محمد شیرازی

هزینه های باالی یک عادی سازی

رییس دفتر فرماندهی معظم کل قوا آن
را در ارتباط ویدئوکنفرانس با بسیج مراکز
استان ها و اقشاربسیج قرائتکرد ،به این
شرح است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
بسیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل
و مظهر اقتــدار ملی و نمایشــگاه صفا و
اخالص و بصیرت و مجاهدت اســت.در
دفاع از کشور و اســتقالل و ثبات آن ،در
خدمات حیاتی با مقیاسگسترهکشوری،
در فعالیت های پیشرو علمی و فناوری های نوین ،در رویکردهای ارزشی و ایجاد فضای معنوی ،همه
جا نام بسیج برده می شود و حضوربسیج جلوه میکند .ایمان و عزم و احساس مسئولیت و اعتماد به
نفس ،پایههای اصلی این توانایی ها و گرهگشایی هاست و اینها خود نعمت ها و موهبت های خداوند

به نظر می رسد ترس از وا کنش ها ی امنیتی

است که باید با شکر الهی و مراقبت دائمی ،آنها را حفظ کرد و بر آن افزود.بسیج ،ثروت بزرگ و ذخیره

مسلمانان منطقه به دلیل سفر نتانیاهو به این کشور

آن را نابود یا بیاثرکنند .مسئوالن سازمانی و یکایک بسیجیان عزیزخود را موظف به ابطالکید دشمن

بحرین باید تا سال های آینده هم آن را در ترتیبات و

خداداد ملت ایران است .دشمنان این ملت ،اکنون و همیشه در این اندیشه بودهاند و خواهند بود که
بدانند و با توکل و اخالص و برنامهریزی به پیش روند .موفق باشید انشاءا. ...

طرح «اصالح ساختاربودجه» به کمیسیون برنامه برگشت

ها از جمله نگرانی های جدی است که البته امارات و

مالحظات سیاسی و امنیتی خود لحاظ کنند و هزینه
های ناشی از این عادی سازی را بپردازند

نمایندگان در جلســه علنی مجلس شــورای اســامی با ارجاع طرح اصالح ســاختار بودجه جهت
بررسیهای دقیقتر به کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات موافقت کردند .رییس مجلس شورای
اسالمی در این باره گفت :احکام بودجه از موضوعات مهمی است و کمیسیون بودجه با زحمات زیاد ۱۲
بند را مورد بررسی قرار دادند و به صحن آوردند و ما تا بند  ۴را در جلسات قبل پیش رفتیم .محمدباقر

در حالی که هنوز حاشیه ها و واکنش های

روادید برای  13کشــور با اکثریت مســلمان از جمله ایران را متوقف

مسائل امنیتی فعال از ارائه روادید به شــهروندان کشورهایی از جمله

منفی دولت هــای اســامی خاورمیانه

کرد.خبرگزاری رویترز مدعی شــد طبق سندی که یک منطقه تجاری

افغانستان و پاکستان و دیگر کشورها خودداری کرده است.

نســبت به دیدار نتانیاهو و بن ســلمان ادامه دارد ،حاکمان امارات و

دولتی امارات متحده عربی ارائه کرده اســت ،این کشور صدور روادید

این منبع توضیح نداد که چه نگرانی هایی وجود داشــته؛ اما گفت که

بحرین در حالت آماده باش امنیتی برای سفر نخست و زیر اسراییل

برای شهروندان  13کشور را که اکثرا مســلمان هستند از جمله ایران،

انتظار می رود این ممنوعیت کوتاه مدت باشد.

به کشورهایشان هستند.

سوریه و سومالی متوقف کرده اســت .این سند که برای شرکت های

درخواست مغرضانه آل سعود ازآژانس انرژی اتمی

بر اساس اعالم رسانههای عبریزبان  ،بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر

فعال در این منطقه تجاری ارســال شده و رویترز نیز آن را رویت کرده

اما به نظر می رسد ترس از واکنش های امنیتی مسلمانان منطقه به

این رژیم اولین ســفر علنی خود را به کشــورهای شــورای همکاری

است ،شامل بخشنامه ای در زمینه مهاجرت بود که از تاریخ  18نوامبر

دلیل سفر نتانیاهو به این کشــور ها از جمله نگرانی های جدی است

بــه گــزارش خبرگــزاری رســمی عربســتان(واس) ،نشســت شــورای وزیــران ســعودی به

قالیباف ،ادامه داد :در این زمینه پیشــنهادات و الحاقات زیاد و بعضا ابهاماتی وجود داشت که وقت
زیادی از ما میگرفت از طرفی زمان ما در مجلس شورای اسالمی با توجه به شرایط کرونا و کوتاه بودن
زمان جلسات زیاد گرفته شد لذا خواهش من این است که این پیشنهاد به کمیسیون برگردد و همه
آنها در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

ریاســت ســلمان بن عبدالعزیز ،پادشــاه ایــن کشــور از طریــق ویدیــو کنفرانس برگزار شــد.
این شــورا در بخشــی از نشســت خود از آژانس بیــن المللی انرژی اتمی درخواســت کــرد که به
بررسی های خود برای کشــف آنچه که «فعالیت های غیرصلح آمیز هسته ای ایران» خواندند ادامه
دهد .شورای وزیران ســعودی همچنین از آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست کرد که بازرسی
های خود در داخل ایران برای«کشف سایت های هسته ای اظهار نشده» را افزایش دهد.درخواست
عربستان ســعودی از آژانس بین المللی انرژی اتمی درحالی اســت که جمهوری اسالمی ایران هم
اکنون بیشترین همکاری را در میان کشورهای جهان در زمینه بازرسیهای هستهای دارد و در مقابل
فعالیتهای هستهای مشکوک سعودیها در ســالههای اخیر باعث نگرانی هایی در سطح منطقه و
جهان شده است.

علیرضا کریمیان

خلیج فارس طی چنــد روز آینده آغــاز خواهد کــرد .همچنین قرار

اجرایی شده است.

که البته امارات و بحرین باید تا ســال های آینده هم آن را در ترتیبات

اســت گابی اشــکنازی ،وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی پنجشنبه

طبق این بخشــنامه ،ارائــه روادید کاری و ســفری بــرای اتباع 13

و مالحظات سیاسی و امنیتی خود لحاظ کنند و هزینه های ناشی از

هفته آینده بعــد از ســفر نتانیاهو ،بــه بحرین برود.شــیمون آران،

کشــور از جمله افغانســتان ،لیبی و یمــن تا اطالع بعدی لغو شــده

این عادی سازی را بپردازند.

فعال رســانهای اســراییلی در توئیتی نوشــت :نتانیاهــو به زودی

اســت .این ممنوعیت در دادن روادید همچنین شــامل شهروندان

ســفرهای مقامــات اســراییلی بــه دو کشــور بحریــن و امارات

به امــارات و بحرین مــیرود و بــه نظر میرســد این ســفر هفته

کشــورهای الجزایر ،کنیا ،عراق ،لبنان ،پاکســتان ،تونــس و ترکیه

بارها در ماه هــای اخیر انجام شــده؛ امــا این اولین ســفر علنی و

آینده باشد.

می شــود .مشــخص نیســت که آیا اســتثنایی در ایــن ممنوعیت

از پیش اعالم شــده یک مقــام بلند پایه اســراییلی به کشــورهای

مقدمات اتخاذ شــده و هماهنگی صورت گرفته؛ امــا هنوز جزییات

وجــود دارد یــا نــه .اداره تشــخیص هویــت و شــهروندی امارات

مســلمان اســت .پیش بینی می شــود عالوه بر تدابیــر امنیتی در

نهایی آن مشخص نشده است .در آن سوی ماجرا امارات در اقدامی

متحده به تمــاس رویترز بــرای ارائه توضیحات پاســخی ســریع

مرزهــا ،بحریــن نســبت بــه اعمــال ســختگیری های بیشــتر

عجیب ورود اتباع چند کشور مســلمان منطقه را به این کشور ممنوع

نداده است.

در برابــر معترضــان شــیعه در ایــن کشــور نیــز اقداماتــی

کرده اســت .بر اساس اعالم رســمی ،این کشــور برای مدتی صدور

یک منبع آگاه از این موضوع گفته اســت که امارات متحده به خاطر

را انجام دهد.

چهره روز

روحانی در جلسه هیئت دولت:

حل مسئله ایران و آمریکا آسان خواهد بود
رییس جمهور گفت :اگر ارادهای در حاکمان آینده آمریکا وجود داشته باشد ،حل مسئله ایران و آمریکا آسان خواهد بود.حسن روحانی در جلسه هیئت دولت
اظهار کرد :امیدواریم دولت آینده آمریکا در اولین قدم ها سیاست های ترامپ را نسبت به ایران با صراحت محکوم کند.وی بیان کرد :دولت آینده آمریکا میتواند
اقدامات ضد حقوق بشری و تروریستی و سیاستهای نادرست چهار سال گذشــته دولت قبلی آمریکا را محکوم و جبران کند.رییس جمهور گفت :اگر چنین
ارادهای در دولت آینده آمریکا وجود داشته باشد ،ایران و آمریکا میتوانند اعالم کنند که به شرایط  ۲۰ژانویه  ۲۰۱۷باز میگردند .رییس جمهور با بیان اینکه دولت
جدید آمریکا باید کارهای بزرگی انجام بدهد ،تاکید کرد :در برابر آن همه اقداماتی که دولت گذشــته آمریکا انجام داد و چهره آمریکا را تخریب کرد ،دولت آینده
آمریکا باید با انجام دادن کارهای بزرگ تا حدی بتواند اشتباهات گذشته را جبران کند .امیدواریم دولت آمریکا در اولین قدمهای خود سیاستهای دونالد ترامپ
را نسبت به ایران با صراحت محکوم و جبران کند.روحانی ادامه داد :ما همیشه گفتهایم که سیاست ما روشن است ،سیاست ما تعهد در برابر تعهد ،اقدام در برابر
اقدام ،کاهش تنش در برابر کاهش تنش ،احترام در برابر احترام و تعهدات بینالمللی در برابر تعهدات بینالمللی است و اگر همین اراده در حاکمان آینده آمریکا
وجود داشته باشد ،حل مسئله آسان خواهد بود.

رییس دفتر رییس جمهور:

رییس دفتر رییس جمهور گفت :مذاکرات

امنیت و ثبات در منطقه کافی باشــد .اما درگیری قرهباغ یک درگیری طوالنی است بنا براین معتقد

جدیدی بــرای برجام صــورت نمیگیرد.
محمود واعظی در حاشــیه جلسه هیئت
دولــت ،گفت :دولــت آمریــکا (ترامپ)
خســارتهای زیادی به روابط بینالملل

ایران وارد کرد .وی اضافه کرد :برداشــت
از دولت بایدن بر اســاس اظهاراتی بوده

آمریکا درتالش برای تخریب نهادهای قانونی افغانستان است

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
گفت که آمریکا در تالش پنهانی اســت تا با خروج

این اســت که ما به روند گفت وگوهای صلح اعتقاد

غیر مسئوالنه ،نهادهای قانونی افغانستان را تخریب

واقعی داریــم .همه طرفهای افغانســتانی و تمام

کند تا بهانه بازگشــتی برای خود باقی بگذارد.سعید

گروه ها باید بتوانند با همدیگــر در یک فرآیند کامال

خطیب زاده در کابل اظهارداشت که آمریکا می کوشد

بینافغانســتانی گفتوگو کنند .ســخنگوی وزارت

افغانستان را طوری ترککند تا اینکشورگرفتارجنگ

امور خارجه جمهوری اســامی ایران درباره هدف از

و خونریزی شــود.وی افزود :یک کشور نمی تواند

سفرش به کابل گفت :افغانســتان از اولویت باالیی

به کشــور دیگر تجاوز کند و مردم آن کشور را بکشد

در روابط خارجی جمهوری اســامی ایران برخوردار

و میراث شــومی از جنگ و خون ریزی باقی بگذارد

است و روابط ما براساس حسن همجواری تعریف

و هنگام خروج هم تمام تالش خــود را به کار بندد،

شده است.خطیب زاده تاکید کرد که رفت و آمدهای

نهادهای قانونی آن را تخریب کند به امید اینکه جای

بسیار منظم بین دو کشور وجود دارد و چند روز قبل

پایی برای بازگشت درآینده داشته باشد .خطیب زاده

معاون وزیر خارجه افغانستان به تهران سفر کرده بود

درباره خروج آمریکا و ادامه جنگ در افغانستان در

و دوطرف در آن سفر درباره سند جامع راهبردی بین

که در کابینــه بایدن در آینده قرار اســت
مطرح شــود که این بر بازار دالر وســکه
اثر گذاشــته اســت.رییس دفتر رییس
جمهور درباره طرح الزام دولت به پراخت
یارانه معیشــتی از ســویمجلس گفت:
دو کشور گفت وگوهای مفصلی داشتیم.وی تصریح
کرد :با رییس شورای عالی مصالحه ملی درخصوص
ابعاد فرهنگی و دیپلماســی عمومی روابط بحث و
تبادل نظر داشتیم.ســخنگوی وزارت خارجه ایران
گفت که با معاون وزیر خارجه افغانستان در خصوص
مســائل مختلف روابط دوجانبــه و همچنین زمینه
های گسترش آن به ویژه ضمائم فرهنگی رسانهای و
دیپلماسی عمومی برای ارتقای روابط دو کشور گفت
وگوهای جدی و خوبی را دنبال میکنیم.

عکس روز

اینکه مــا بتوانیم از هر فرصتی اســتفاده
کنیم تا مردم و کسبههایی که برای کرونا
باید تعطیل باشــند ویا به هر دلیل لطمه
خوردند مفید اســت .با مجلــس در این
زمینه همنظر هســتیم تا بتوانیم به مردم
کمــک بیشــتری کنیم .باید بــا مجلس
صحبت کنیم تا محل دقیق منابع مشخص
شود .با مسئوالن ذیربط صحبت میکنیم
تا به نتیجه مشــخصی برسیم .واعظی در
پایان تاکیــد کرد :مذاکــرات جدید برای
برجام نخواهد بــود .مذاکرات برجامقبال
انجام شــده و مراحل خــود را طی کرده
است .آمریکا به تعهدات خود عمل نکرده
و مهم ترین شرط ما این است که تعهدات

اتراق کردن
مهاجران در
قلب فرانسه
برخــورد پلیــس فرانســه با
مهاجران بیخانمانی که قصد
داشــتند برای اســتراحت در
میدان شهر چادر بزنند.

حضورصلحبانان روس درقرهباغ بیش از ۵سال خواهد بود
خواهند ماند.نیکول پاشینیان ،گفت :درست است ،پنج سال ممکن است برای ایجاد تضمین های

بود که فشــارهای خیلی شدیدی به ملت

سخنگوی وزارت امور خارجه:

بین الملل

مذاکرات جدیدی برای
برجام صورت نمیگیرد

زد از جمله این خســارتها در خاورمیانه

صورت دست نیافتن به صلح اظهارداشت :حقیقت

در حالی که امارت هیچ بیانیه رســمی در مورد این خبر صادر نکرده؛

کشــورها باید در برجام برای همه محترم
شمرده شود.

نخست وزیر ارمنستان اظهار کرد ،معتقد اســت صلح بانان روسی برای بیش از پنج سال در قره باغ

نیستم که حضور صلح بان های روســیه محدود به یک دوره پنج ساله شود.نخست وزیر ارمنستان
همچنین تصریح کرد ،موضع کشورش در خصوص وضعیت قره باغ تغییر نکرده است .وی در پاسخ
به این سوال که چرا بیانیه ســه جانبه تصویب شده از سوی رهبران روســیه ،جمهوری آذربایجان و
ارمنستان در خصوص آتش بس قره باغ چیزی درباره وضعیت این منطقه نگفته ،بیان داشت :شما
موضع ارمنســتان در قبال وضعیت قره باغ را می دانید .البته این موضع تغییر نکرده است .وضعیت
قرهباغ هنوز باید از طریق فرآیند مذاکرات در چهارچوب گروه مینســک متعلق به ســازمان امنیت و
همکاری اروپا تعیین شود.

پاکستان ازهند به سازمان ملل شکایت کرد
یک روز پس از آنکه هند گزارشی به برخی اعضای شورای امنیت داد و در آن شبهنظامیان پاکستان
را به تالش برای حمله به منطقه مورد مناقشه کشــمیر متهم کرد ،پاکستان نیز گزارشی به دبیرکل
سازمان ملل داد و درآن هند را به تحریک تروریسم درپاکستان متهمکرد .منیراکرم ،سفیرپاکستان
در سازمان ملل ،هند را به خاطر «حمایت از تروریسم» به نقض قوانین بینالمللی ،منشور سازمان
ملل و قطعنامههای شورای امنیت متهم کرد.وی گفت :پاکستان از آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان
ملل و جامعه بینالملل خواست تا اســناد و مدارک ارائه شده درباره تروریسم هندی و خرابکاری
علیه پاکستان را بررسی و هند را وادار کنند تا از این فعالیتهای غیرقانونی و تهاجمی دست بردارد.
این در حالی است که سخنگوی نمایندگی هند در ســازمان ملل در نیویورک این اتهامات را رد کرد.
وی گفت :پاکســتان میتواند جار بزند؛ اما آنها نمیتوانند این حقیقت را تغییر دهند که آنها کانون
تروریسم هستند .دروغهای آنها هیچ خریداری ندارد.

متهم شدن چند وزیرلبنانی درقضیه انفجاربندربیروت
بازپرس ویژه قضایی دادستانی لبنان از پارلمان این کشور خواست چند وزیر کنونی و سابق دولت
را به اتهام کوتاهــی در انتقال محموله نیترات آمونیوم بندر بیــروت فرابخواند.قاضی فادی صوان،
بازپرس قضایی و نماینده دادستان لبنان در پرونده انفجار بندر بیروت (چهارشنبه) از پارلمان این
کشور خواست که چند وزیر فعلی و ســابق را به علت تخلف و کم کاری آنان که احتماال در بروز این
حادثه ســهیم بوده ،احضار کند.منابع قضایی لبنان اعالم کردند :قاضی «فادی صوان» در نامهای
رسمی به مجلس لبنان تاکیدکردهکه تحقیقات و بازپرسیهای انجام شده ازتعدادی ازوزرای فعلی
و سابق نشان میدهدکه آنها دراین حادثه مسئول بوده و درموضوع انتقال محموله نیترات آمونیوم
از بندر بیروت کوتاهی کرده و متهم هستند.این منابع افزودند :وزرای کار و دادگستری دولت پیشبرد
امور و سه دولت سابق و وزیر دارایی دولت پیشبرد امور و دولت سابق به پارلمان فرا خوانده شدند.

آلمان ،نظامیان خود را درشمال افغانستان کاهش میدهد
سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک آلمان ازکاهش شمارنظامیان اینکشوردرشمال افغانستان
خبر داد.وی اعالم کرد این اقدام اواخر تابستان از سوی ناتو برنامه ریزی شد و ارتباطی با اعالم هفته
گذشته ایاالت متحده مبنی بر کاهش نیروهای خود در افغانســتان به  ۲۵۰۰تن ندارد.سخنگوی
ارتش آلمان گفت :برلین حدود هزار نفر از نیروهای خود را از اردوگاهی در کندوز به یک پایگاه بزرگ
تر در مزار شریف منتقل میکند .وی افزود :اگر در آینده به مشاوران نظامی در کندوز احتیاج باشد،
نیروهایی به آنجا منتقل میشوند.

کافهاقتصاد
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نماینده مردم سمیرم:

وزارتخانههای مرتبط ،مشکل گرانی مرغ را رفع کنند
نماینده مردم سمیرم در مجلس با ابراز این عقیده که علت اصلی گران شدن مرغ به عدم نظارت

توافق ایران و قطر جهت گسترش همکاریهای اقتصادی ؛

کافی و نبــود هماهنگیهای بین بخشــی میان وزارتخانههای مرتبط اســت ،گفــت :وزارتخانه

اصفهان ،میزبان قطری ها شد

های مرتبط برای رفع مشــکل گرانی مرغ باید برنامه ریزی کنند.اصغر سلیمی در خصوص گران
شــدن قیمت مرغ و دالیل آن ،اظهار کرد :هماکنــون یک بینظمی و بی مدیریتــی در بازار موج
میزند و کال بازار در اختیار دالالن قرار گرفته اســت و محتکران با سوء اســتفاده از این وضعیت
مرغها را احتکار میکنند تا در آینده گرانتر بفروشــند .مرغداران اعتراضاتی درباره گران شــدن
نهادههای دامی دارند که این نهادهها را از بازار آزاد باید تهیه کنند که البته شــکایت بحقی است.
وی افزود :از طرف دیگــر نظارت دقیق بــر قیمتگذاری وجود ندارد و دســتگاه مســئول یک
قیمت را مصوب میکند ،اما نمیتواند آن را در ســطح بازار حفظ کند و این امر ســبب میشــود
که مردم اعتمــادی به قیمتگذاری نکننــد .قطعا دولت باید در این شــرایط بد اقتصادی مردم
 ،مایحتاج اساســی مردم را از طرق دیگر تامین کند.وی ادامــه داد :همچنین ترخیص کاالها در
گمرک باید سریعتر انجام شود تا نهادهها بهتر به دســت مرغداران برسد و با برنامهای منسجم
بســیاری از این نهادهها را در داخل کشــور تولید کنیم تا تمام آن را وارد نکنیم و به خارج کشــور

نمایندگان دو کشور در زمینه توسعه همکار یها در

حیطه برق ،آب و گاز و توسعه همکاری در زمینه میراث
فرهنگی ،صنایع گردشگری از جمله برگزاری هفته

فرهنگی و ترویج صنایع و هنرهای سنتی در اصفهان به

توافق رسیدند

وابسته نباشیم.

توسعه کشت دانه های روغنی و نهاده های دامی
دراصفهان
معاون اقتصادی استانداری اصفهان گفت :توسعه کشت دانه های روغنی و نهاده های دامی در
دستور کار بخش کشاورزی استان اصفهان قرار گرفته است.سید حسن قاضی عسگر با اشاره به
افزایش تولید روغن نباتی در استان اصفهان اظهار داشــت :یکی از مشکالت کارخانههای تولید
روغن نباتی کمبود دانههای روغنی در کشور اســت که امیدواریم با سیاست راه اندازی شده در
کشور در زمینه کشــت این دانهها از این موضوع عبور کنیم.وی افزود :توســعه کشت دانههای
روغنی و نهادههای دامی و طیور اعم از ذرت و جو در استان اصفهان در دستور کار بخش کشاورزی

اصفهان در حالی میزبان هفتمین اجالس

صدر صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده است.وی با اشاره به اینکه

و واردات کاال و همچنین همکاری اتاقهای بازرگانی و تشویق بخش

گردشــگری و اقتصادی ایران و قطر ،با

حدود  ۵۷درصد از حجم صادرات خدمات فنی و مهندســی کشور در

خصوصی دو کشور برای سرمایهگذاری مشترک و بررسی راهکارهای

حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو بود که در شــرایط کرونایی و ســختی

سال های اخیر مربوط به عرصه آب و برق بود ،افزود :ارتباط مناسبی

مناسب برای تسهیل این توافق ،از جمله بندهای توافق فی مابین بود.

دیدارها  ،فراهم آوردن مقدمات چنین نشستی نشان از عزم و تالش

از نظر سخت افزاری و ســازه ای در بخش برق با کشورهای همسایه

نمایندگان دو کشور در زمینه توسعه همکاریها در حیطه برق ،آب و گاز

دو کشــور ایران و قطر برای رســیدن به کانالی جهــت همکاری های

داریم و حتی با کشورهای همسایه که دارای مرز آبی هستیم نیز امکان

و توسعه همکاری در زمینه میراث فرهنگی ،صنایع گردشگری از جمله

گسترده تر است .دور شدن قطر از متحدان عربی خود به دلیل برخی

برقراری این ارتباط وجود دارد و از لحاظ فنی جزو زمینه هایی اســت

برگزاری هفته فرهنگی و ترویج صنایع و هنرهای ســنتی در اصفهان

اختالفات سیاسی طی دو سال اخیر فرصتی طالیی پیش روی اقتصاد

که مد نظر داریم.

به توافق رسیدند.

ایران برای ورود به بازار وابسته این کشور ایجاد کرد .هر چند ایران در

اردکانیــان ادامه داد :در بخش آب بیشــتر ظرفیــت خدمات فنی و

از دیگــر مفــاد ایــن تفاهمنامه میتــوان بــه همــکاری در زمینه

تقابل با ترکیه و رقابت با عملکرد اقتصاد سریع و تجارت قوی ترک ها

مهندسی ما در مشــارکت شــرکت های ارزنده ایرانی در طرح های

نیازمندیهای دارویی و تجهیزات پزشــکی طــرف قطری در ایران و

تقریبا بازار را به این کشور واگذار کرده است؛ اما همچنان قطر در بخش

بزرگ آبی ،سدسازی و احداث تصفیه خانه ها در کشورهای مختلف

تشویق بخش خصوصی دو کشور در این زمینه اشاره کرد؛ توافق برای

هایی به خصوص در زمینه انرژی نیازمند توانمندی های ایران است.

از جمله همسایه است که از این لحاظ حضور جمهوری اسالمی ایران

امضای سند همکاری در حوزه آموزش عالی و پژوهشهای علمی و

علی بن احمد الکواری ،وزیر بازرگانی و صنایــع قطر و رضا اردکانیان

پر رنگ به چشم می آید .وی با اشــاره به اینکه بحث هایی از گذشته

استفاده طرف قطری از امکانات بندری و راهآهن ایران برای ترانزیت

وزیر نیرو در اصفهان توافق کردند تا با تاســیس مراکــز تجاری بین

درباره همکاری در بخش برق با قطر داشتیم و جزو عرصه هایی است

و حمل کاال میان دو کشور ایجاد شد .این توافق و برگزاری نشست در

بخشهای خصوصی ایران و قطر روابط تجاری را گسترش دهند .در

که زمینه همکاری در آن وجود دارد ،گفت :مذاکراتی بین مقام های ۲

حالی در اصفهان صورت گرفت که این استان به رغم داشتن تولیدات

جراین این نشست وزیر نیرو  ،درباره صادرات خدمات فنی و مهندسی

کشور در زمینه برق آغاز شد و امید است تا قبل از پایان سال جاری به

کشاورزی و آبزی پروری اما سهم بسیار پایینی در تجارت و صادرات

به این کشــور گفت :صادرات خدمات فنی و مهندســی مزیت نسبی

مرضیه محب رسول

نتایج روشن و قابل گزارشی برسیم.

با قطر دارد به طوری که در یک سال اخیر با وجود بازار داغ صادرات به

جمهوری اسالمی ایران در زمینه منابع انسانی ارزشمند و کاراست که

در جریــان این نشســت همچنیــن اســتقرار وابســته بازرگانی در

قطر اما این کشور سهمی در میان مقصدهای اصلی صادراتی اصفهان

خود را نشان داده و وزارت نیرو در عرصه آب و برق طی  ۶سال اخیر در

سفارتخانههای دوکشور و استفاده از بندرگاهها برای توسعه صادرات

نداشته است.

اخبار

خبر روز
تست مثبتها به ترمینال نروند

از این پس سفر ،تنها با منفی شدن تســت کرونا امکان پذیر اســت.معاون حمل و نقل اداره کل
راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان گفت :به دســتور ســتاد ملی مبارزه با کرونا قرار است در
شرکتهای مســافربری بین جادهای
برای فروش بلیت حتما از سامانه سروا
استعالم تستکرونا صورتگیرد.علیرضا
جعفری ادامه داد :این استعالم باید از
تمام مسافران و حتی رانندگان از طریق
کدملی صــورت گیرد و اگر کســی قبال
تســت کرونای وی مثبت شــده حتما
باید مــدت قرنطینه را گذارنده باشــد و
در آزمایش مجدد اگــر منفی بود ،اجازه
سفر دارد.وی افزود :مسافران می توانند
هرگونه تخلف را از طریق سامانه  ۱۴۱به مراکز راهداری برای برخورد با متخلفان اعالم کنند.

دومین تونل بزرگ استان اصفهان ،درحال تکمیل است
رییس اداره نظارت برساخت راههای ادارهکل راه وشهرسازی استان اصفهان درخصوص روند اجراي
عمليات پروژه تونل خوانســار اظهار کرد :پروژه حفاري و احداث تونل خوانســار يكي از پروژههاي
شاخص راهسازي اين ادارهكل استكه ارتباط بين شهرستان خوانساربا شهرستان بوئين مياندشت
را با توجه به راه صعب العبور موجود ،تسهيل ميبخشد .شهرام عباسی افزود :در اين منطقه به دليل
وجود گردنه با شيبهاي طوالني بسيار زياد ،نبود مشــخصات فني منطبق با طبقهبندي و شرايط
هندسي راه و لغزندگي شديد مسير ،تکمیل هر چه سریع تر این تونل بسیار ضروری است .رییس
اداره نظارت بر ساخت راه های اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه تونل خوانسار به
بوئین میاندشت ،دومین تونل استان اصفهان از نظر بزرگی است .گفت :اين تونل به عنوان شاهراه
غرب اســتان اصفهان تلقي مي شود که سه اســتان اراك -اصفهان -خوزستان را متصل ميكند.
وی افزود :با اتمام این تونل مســیر شهرستانهای غرب اســتان اصفهان به طرف استان لرستان
و خوزستان هموارتر می شــود و عالوه بر کاهش ميزان تردد از گردنه و زمان سفر موجب افزایش
ايمني در تردد خواهد شد .وی اضافه کرد :این پروژه پس از دو سال توقف با پیگیریهای به عمل
آمده از ابتدای ســال جاری تحت قرارداد جدید مبنی برتکمیل  ۸۰۰متر باقی مانده تونل ،عملیات
اجرایی آن از سرگرفته شد.

گران فروشی لبنیات؛ زیرذره بین بازرسان سازمان صمت
فروش لبنیات بیش از نرخهای اعالم شده ممنوع و قابل پیگیری است.معاون بازرسی و نظارت
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان در گفت وگوی تلفنی با بخش خبری  ۲۰اصفهان با
بیان اینکه افزایش هزینههای تولید شیرخام و محصوالت لبنی در کارگروه تنظیم بازار کشور بررسی
شده،گفت :دراینکارگروه نرخ جدید محصوالت لبنی پرمصرف تصویب شد.اکبرعادل مرام افزود:
شــیر نایلونی  ۹۰۰گرمی کم چرب ،یک و نیم درصد چربی پنج هزار و  ۴۰۰تومان ،شیر نیم چرب دو
درصد چربی هفت هزار و  ،۵۰۰شیر پرچرب سه درصد چربی هشــت هزار و  ۵۰۰و شیر کامل سه و
دو دهم چربی هشت هزار و  ۶۰۰تومان اعالم شد.وی افزود :ماست  ۹۰۰گرمی کم چرب هشت هزار
تومان ،ماست  ۹۰۰گرمی پرچرب  ۹هزارو  ۷۰۰تومان ،ماست دبهای دو و نیمکیلوییکم چرب  ۲۱هزار
تومان ،ماست دبهای دو و نیم کیلویی پر چرب  ۲۴هزار تومان و پنیر یواف  ۴۰۰گرمی  ۱۴هزار و ۵۰۰
نرخ گذاری شده است.وی افزود :در صورتی که تولید کنندگان لبنیات را گران تر از مبالغ اعالم شده
عرضه کنند ،با آنها برخورد می شود.

وعده خوش رییس
سازمان توسعه تجارت
به فعاالن صنعت
نمایشگاهی
جلسه کارگروه توسعه اســتان اصفهان
با حضور حمید زادبوم ،رییس ســازمان
توسعه تجارت ،علی یارمحمدیان ،رییس
انجمن نمایشگاه ها و مدیرعامل سایت
نمایشــگاهی اصفهان ،جمعی از فعاالن

توســعه تجارت متولی سیاست گذاری
صنعت نمایشگاهی در کشــور است .ما
در این سازمان بر این باوریم که برگزاری
رویدادها و فعالیت های نمایشگاهی به
شــرط تخصصی بودن و همچنین رعایت
پروتکل های بهداشتی باید ادامه داشته
باشد.
به همین منظــور رایزنی هــای ویژه ای
را با معاون اقتصــادی رییس جمهور که
مسئول ســتاد اقتصادی کرونا هستند،
آغاز کرده ایم.وی در پایان گفت :متاسفانه
زمان دقیقی از شــروع مجــدد فعالیت
های نمایشــگاهی نمی تــوان ارائه داد
ولی من و دیگــر همکارانم در ســازمان
توسعه تجارت به طور جد در پی رفع این
مشــکل و شــروع مجدد فعالیت های
نمایشگاهی هستیم.

اصناف غیر گروه یک را ندهد ،به این اتحادیهها اجازه بازگشــایی داده است.ســخنگوی ستاد
کرونای استان اصفهان هم با بیان اینکه اتاق اصناف حق تفسیر به رای ندارد و نمیتواند خارج از
مصوبات ستاد مجوز بازگشایی اصناف غیر ضرور را صادر کند ،گفت :در صورت بازگشایی واحدهای
صنفی غیر مجاز  ،با متخلفان برخورد خواهد شــد.حجت ا ...غالمی افزود :بازگشایی مغازههای
موبایل فروشــی به بهانه تعمیرات و واحدهای آبمیوه فروشی و آجیل و خشکبار و قنادی ها ،گل
فروشی و خیاطی و رنگ فروشی به بهانه ضروری بودن ،تخلفی جدی است ،چرا که در این صورت
همه مشاغل به نوعی خدماتی و ضروری هســتند.وی از اتاق اصناف اصفهان خواست مصوبات
ســتاد کرونا را دقیق اجرا کنند و اجازه ندهنــد اتحادیهها با دلیلهای مختلــف مغازههای خود

مطلوب پتروشیمی اصفهان ،باال بودن ارزش روزتاسیسات و دارایی های قابل اتکای آن اشاره و تصریحکرد :باکسبکرسی های الزم درهیئت مدیره پتروشیمی،
ضمن بهره برداری ازپتانسیل ها و اعتمادهای متقابل ،امکان استفاده بهینه ازفضاهای عملیاتی موجود فیمابین فراهم می شودکه قطعا درحاشیه سود عملیاتی
آن ها تاثیر بسزایی خواهد داشت.عضو هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود :پاالیشگاه اصفهان با ورود به عرصه سهام داری صنایع هم جوار ازجمله
پتروشیمی ،عالوه بر پیگیری استراتژی مدیریت و توسعه زنجیره ارزش و تحقق هدف اســتراتژیک افزایش درآمد غیرعملیاتی ،با حضور موثر و تخصصی در
تصمیم گیری های مجموعه های یاد شده ،در تحقق هدف ملی جهش تولید و اعتالی ایران اسالمی گام بلندی بر می دارد.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد:

ارائه تسهیالت به کارآفرینان استان اصفهان

اقتصادی و تجاری کشــور است .این که

نمایشگاهی اشــاره کرد و گفت :سازمان

شــده و اتاق اصناف اصفهان که باید خود مجری مصوبات ستاد کرونا باشــد و اجازه بازگشایی

رزین ،الیاف مصنوعی و پالستیک کاربرد دارند .همچنین رافینیت برگشتی آنها به بنزین پاک عاری از بنزن پاالیشگاه ،اضافه می شود.صرامی به پتانسیل های

خوبــی بــرای ایــن اســتان و فعــاالن

بــر ممنوعیــت برگــزاری رویدادهــای

فعالیت صادر کرده اســت.اقدامی که موجب ناراحتی و اعتراض مردم و دیگر واحدهای صنفی

نفت اصفهان است که روزانه  ۸تا  ۹هزار بشکه پالتفرمیت به عنوان خوراک دریافت می کند و ساالنه حدود  ۱۶۰هزار تن ،انواع محصوالت آروماتیک شامل بنزن،

ســایت نمایشــگاهی اصفهــان عالمت

تصمیم اخیر ســتاد مقابله با کرونا مبنی

برخالف مصوبات ســتاد کرونا ،اتاق اصناف اصفهان برای برخی از مشــاغل غیر ضروری مجوز

تولوئن ،ارتوزایلین ،پارازایلین ،مخلوط زایلین ها و انیدرید فتالیک تولید می کند .این فرآورده ها در صنایع مختلفی از جمله شــوینده ها ،صنایع نظامی ،رنگ و

برگزاری این جلسه اظهار داشت:افتتاح

به حســاب می آید.زادبــوم در ادامه به

فعالیت برخی ازمشاغل غیرضروری دراصفهان

هدف ملی جهش تولید و اعتالی ایران اسالمی محسوب می شود.مهدی صرامی ادامه داد :پتروشــیمی اصفهان یکی از صنایع پایین دستی شرکت پاالیش

رییس سازمان توسعه تجارت در حاشیه

به خصوص صنعت نمایشــگاهی کشور

میتوان از این شرایط عبور کرد.

معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت پاالیش نفت اصفهانگفت :برنده شدن درمزایده خرید بالغ بر ۲۳درصد سهام پتروشیمی اصفهان،گام بلندی درجهت تحقق

المللی این استان برگزار شد.

و فرخنده ای بــرای اقتصــاد ،صنعت و

دانههای روغنی از چالشهای اساسی به ویژه در شــرایط تحریمی است که با مدیریت صحیح

خرید  ۲۳درصد سهام پتروشیمی اصفهان توسط شرکت پاالیش نفت اصفهان

اســتانی در محل ســایت نمایشگاه بین

استان شــکل گرفته بسیار اقدام مناسب

روغنی برای کشــاورزان مقرون به صرفه خواهد بود ،تصریح کرد :کمبود نهادههای دامی ،طیور و

را باز کنند.

اقتصــادی و صنعتی و برخی مســئوالن

مرکز نمایشگاهی متناســب با نیازهای

قرار گرفته است.معاون اقتصادی اســتانداری اصفهان با اشاره به اینکه خرید تضمینی دانههای

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
یا بیان اینکه توجه به زنجیره ارزش و مدل ســازی
برای ایجاد اشتغال ضروری است ،گفت :دولتها
مکلف هستند که با ارائه تسهیالت و سیاست گذاری
صحیح حرکتکارآفرینان و فعاالن حوزهکسب وکار
را جهت داده و سرعت بخشند.کامران کالنی اظهار
کرد :رشد و توسعه کشورهای دنیا امروزه به نوآوری
وکارآفرینی وابسته است وکارآفرینی نیروی محرکه
توسعه اقتصادی است.وی با بیان اینکه اجتماعی

عکس روز
بازدید و تقدیر
رییس اتاق بازرگانی
ایران ازاتاق بازرگانی
اصفهان
رییس اتــاق بازرگانی ایــران  ،از
اتاق بازرگانی اصفهان بازدید کرد.
غالمحسین شافعی در این دیدار
با همراهی رییــس اتاق اصفهان،
از واحدهــای اجرایــی مختلف
این اتاق  ،دیــدن و ازعملکرد اتاق
اصفهان در دوره نهم تقدیر کرد.

بودن ،یکی از مهمترین جنبههای کارآفرینی است،

شرکتهایکوچک و بزرگ را عامل توسعه میدانند،

اضافه کرد :اگــر بپذیریم که کارآفرینی در توســعه

توسعه از طریق کارآفرینی را زودبازده ترین و پربازده

جوامع تاثیر دارد باید به فعالیتهای یک کارآفرین

ترین میشناسند .وی با اشــاره به اینکه براساس

توجه کنیم.مدیــرکل تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی

آمار مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اسالمی،

استان اصفهان با اشاره به اهمیت نقش سمنهای

نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته نسبت به سال

جوانان در اکوسیستم کسب و کارهای نوین ،گفت:

 ۱.۷ ،۹۷درصد کاهش یافته بــود ،اضافه کرد :این

درســت اســت که یک کارآفرین و یا فعــال حوزه

تحقیق نشان میدهد  ۲۹درصد افرادی که زمستان

کسب و کار منتظر ســرمایه گذاری از سوی دولت و

 ۹۸شغل خود را از دست دادهاند به دلیل دلسردی

دولتها نیســت؛ اما دولتها مکلف هستند که با

از بازار کار خارج شــدند و اگر این رقم به آمار اضافه

ارائه تسهیالت و سیاســت گذاری صحیح حرکت

میشد نرخ بیکاری شاید از  ۱۲.۶درصد به باالی ۱۳

کارآفرینان و فعاالن حوزه کسب و کار را جهت داده و

درصد افزایش مییافت و این زنگ خطری اســت

سرعت بخشند.کالنی ادامه داد :در همه نظریههای

که توجه به آموزشهای مهارتی در همه سطوح برای

توســعه در حوزه درون زا و برون زا یــا آنهایی که

افراد را ضروری میسازد.

اطلاعرسانی
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پروژه های عمرانی افتتاح شده درهفته بسیج مرکزبسیج سازندگی سپاه حضرت صاحب الزمان (عج) استان اصفهان
محل اجرا

اعتبارهزینه شده

920

1

احیا و الیروبی قنات

دهاقان

2

احیا و الیروبی قنات

دهاقان

پوده

3

احیا و الیروبی قنات

اصفهان

وج

1000

اصفهان

اسفنداران

 2تانکر

2

5

بهسازی کانال انتقال آب

اصفهان

کمال آباد

2000

1

1/228

6

بهسازی کانال انتقال آب

اصفهان

زفره

4000

1

1/000

31

7

احداث مسکن محرومین

خوانسار

ویست

90

1

820

32

مرمت مسکن محرومین

8

احیا و الیروبی قنات

شهرضا

زیارتگاه

500

1

1/100

33

مرمت کمپ ترک اعتیاد

چادگان

9

بهسازی کانال انتقال آب

شهرضا

هونجان

900

1

1/000

34

مرمت حوزه علمیه خواهران

چادگان

چادگان

10

احداث مسکن محرومین

شهرضا

هونجان

80

1

850

35

تکمیل منزل محرومین

چادگان

اورگان

70

11

آبرسانی روستایی

فریدن

قفر

3000

1

2/000

36

احداث مسکن محرومین

چادگان

ونک سفلی

80

1

12

احداث مسکن محرومین

فریدن

نهر خلج

100

1

120

37

احداث مسکن محرومین

چادگان

کالله

80

1

450

13

مرمت مسکن محرومین

فریدن

گل امیر

100

1

220

14

مرمت مسکن محرومین

فریدن

دره بید

80

1

70

چادگان

اورگان

70

1

60

15

مرمت مسکن محرومین

فریدن

دهق

100

1

70

39

احداث حمام و دستشویی

چادگان

درک آباد

6

1

1/200

فریدن

دامنه

100

1

700

40

احداث حمام و دستشویی

چادگان

دره آلوچه

6

1

600

41

احداث حمام و دستشویی

چادگان

پرمع حیدر آباد

6

1

700

17

بهسازی کانال انتقال آب

گلپایگان

اناربار

23000

1

5/000

42

احداث حمام و دستشویی

چادگان

هرمانک

6

1

700

18

بهسازی کانال انتقال آب

گلپایگان

تیکن

2000

1

1/300

43

احداث کارگاه تولیدی

نائین

محمدیه

150

1

1/000

19

احداث استخر ذخیره آب

گلپایگان

آرجان

360

1

1/200

44

احداث کارگاه خیاطی

اصفهان

بهارستان

100

1

1/500

20

احداث استخر ذخیره آب

لنجان

کچوئیه

2000

1

1/000

45

مرمت مسکن محرومین

درچه

والشان

70

1

160

21

بهبود کیفیت آب شرب مصرفی

نطنز

طره

2000

1

5/600

46

مرمت مسکن محرومین

درچه

والشان

85

1

160

22

احداث مسکن محرومین

اصفهان

تیمیارت

100

1

1/000

47

مرمت مسکن محرومین

درچه

والشان

80

1

280

23

تکمیل منزل محرومین

نجف آباد

خیرآباد

150

1

120

48

مرمت مسکن محرومین

درچه

والشان

45

1

80

24

مرمت و تکمیل مسکن محرومین

بوئین و میاندشت

حسین آباد

72

1

630

49

مرمت مسکن محرومین

درچه

دینان

50

1

130

25

مرمت مسکن محرومین

کاشان

محله دروازه اصفهان

150

1

50

50

مرمت مسکن محرومین

درچه

دینان

35

1

60

4

16

اشتغالزایی استخر
پرورش ماهی

1/100

1

400

ردیف

آبرسانی سیار

1

1/100

حجم عملیات

تعداد پروژه

عنوان پروژه

(استقرار تانکر ثابت آب)

حجم عملیات

تعداد پروژه

ردیف

عنوان پروژه

محل اجرا

اعتبارهزینه شده

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

شهرستان

روستا

خمینی شهر

وازیچه

500

27

احداث مسکن محرومین

فالورجان

سهلوان

95

1

28

کانال انتقال آب

چادگان

اورگان

2000

1

3/000

29

احداث استخر ذخیره آب

چادگان

سرچشمه

60

1

400

بهسازی کانال انتقال آب

چادگان

دولت آباد

200

1

100

چادگان

ورباد

200

1

100

چهل چشمه

60

1

110

150

1

700

1

200
600

شهرستان

روستا
قمبوان

500
1000

1
1

1/100
130

30

الیروبی قنات

چادگان

فراموشجان

60

1

400

مفادآراء
 9/31آگهــی مفــاد آراء(قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
وساختمانهای فاقد سند رســمی )هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اسناد
وامالک جوشقان
آگهی مفــاد آراءقانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی وســاختمانهای
فاقد ســند رســمی کــه در اجرای مــاده یــک قانون مذکــور توســط هیئت
حل اختــاف مســتقر در ثبت جوشــقان صــادر گردیــده ودر اجــرای ماده
3قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز از طریــق روزنامــه های
کثیــر االنتشــار و محلــی آگهــی میشــود تا شــخص یــا اشــخاصی که به
آراءمذکــور اعتــراض دارند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی ظرف مــدت دو ماه
اعتــراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک جوشــقان تســلیم ورســید اخذ
نماینــد واز تاریخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبت ظــرف یک مــاه مبادرت
بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمــوده و گواهــی
تقدیــم دادخواســت را اخــذ وبــه اداره ثبــت جوشــقان تســلیم نماینــد در
این صــورت اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائــه حکــم قطعی دادگاه اســت
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یــا معترض گواهی تقدیم
دادخواســت به دادگاه عمومی محــل را ارائه نکند اداره ثبت جوشــقان مبادرت
به صدور ســند مالکیت مینماید صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضرر به
دادگاه نمی باشد .
 -1رای شــماره 139960302119000173مــورخ  -1399/07/29کالســه
 98/30اقای حمیدرضــا صانعی فرزند علی اکبربه شــماره ملی 0056511061
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه بمساحت 300مترمربع پالک شماره
 376فرعی از  21اصلی واقع دربخش ثبتی جوشــقان خریــداری عادی از ورثه
ملک خانم قزاانی
 -2رای اصالحی شــماره 139960302119000180مــورخ -1399/08/05
کالســه  96/25خانم زهــرا آرانی قهــرودی فرزندحســن آقا به شــماره ملی
 1260443272پنج دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب قطعــه زمین مزروعی
بمساحت  948.66مترمربع پالک شــماره  52فرعی از  23اصلی واقع دربخش
ثبتی جوشقان خریداری عادی از وراث محمد عارضی
 -3رای شماره 139960302119000133مورخ  -1399/06/25کالسه 97/7
آقای علی عباس جراحــی فرزند علی محمد به شــماره ملی  1262577578در
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمســاحت 1205.30مترمربع پالک شماره
 1012فرعی از  21اصلی واقع دربخش ثبتی جوشقان خریداری عادی از وراث
حسینعلی دلخوشیان
 -4رای شــماره 139960302119000184مــورخ -1399/08/06کالســه
 97/28خانــم پروانــه نیکان فرزنــد آقا رضا به شــماره ملــی 1262601411
ششــدانگ یک قطعه زمین محصور بمســاحت 138.37مترمربع پالک شماره
 618فرعی از  21اصلی واقع دربخش ثبتی جوشــقان خریداری عادی از وراث
عباسقلی رحمانی
 -5رای شماره 139960302119000183مورخ -1399/08/06کالسه 97/27
خانم پروانه نیکان فرزند آقا رضا به شماره ملی  1262601411در سه دانگ مشاع
از ششدانگ یکباب خانه بمساحت  244.32مترمربع پالک شماره  631فرعی از
 21اصلی واقع دربخش ثبتی جوشقان خریداری عادی از وراث عباسقلی رحمانی
 -6رای شماره 139960302119000162مورخ  -1399/07/14کالسه 98/25
خانم زهرا قادری فرزند میرزا محمد به شماره ملی  1260753344در ششدانگ

یکباب خانه بمساحت  145.71مترمربع پالک شــماره  709فرعی از  21اصلی
واقع دربخش ثبتی جوشقان خریداری عادی از وراث اقای حید چپئی
تاریخ انتشار نوبت اول چهار شنبه 1399 / 08 / 21
تاریخ انتشار نوبت دوم پنج شنبه 1399/ 09/06
م الف 1039849 :محمدرضا بیکیان رئیس ثبت اسناد وامالک جوشقان
مزایده اموال غیرمنقول ( نوبت اول )
 9/32اجرای احــکام حقوقــی فالورجان درنظــردارد درپرونده شــماره
اجرائی  9900191موضوع علیــه  -1احمد رضا قاســمی فرزند غالمعلی
 - 2سعیدقاســمی فرزند احمد رضا  - 3مریم قاسمی فرزندعبداله  - 4زهره
رهنما فرزند عبدالرحیم  - 5حلیمه قاســمی فرزند محمــد وله خانم اعظم
قاســمی فرزند احمد درتاریخ  1399 / 9 / 25به منظــور فروش یک باب
منزل مســکونی یک طبقه وبه انضمــام زیرزمین انباری کــه طبق متراژ
،حدود  270مترمربع عرصه و 270مترمربع اعیانی باقدمت حدود  40ســال
 ،لیکن بخشــی ازبنا جدیداالحداث ترمی باشد .مساحت زیرزمین حدود 25
مترمربع اســت ومنزل مذکور با دیوارهای باربر آجری ســقف قسمتی ازبنا
باتیرآهن وآجر  -قســمتی باتیرچوبی  -قســمتی باتیرچه بلوک وقسمتی
نیز به صورت شــیروانی ( پروفیل وورق گالوانیزه ) کف ساختمان موزائیک
واندودســیمانی وبخشی ازآن ســرامیک است  ،ســطوح داخلی سرامیک
واندود گچ می باشــد و درب وپنجره های خارجی فلــزی ودربهای داخلی
چوبی است  ،دیوارها وکف آشپزخانه وسرویس بهداشتی کاشی سرامیک ،
کابینت آشــپزخانه فلزی ،کف حیاط موزائیک  ،سیســتم گرمایشی بخاری
گازی وسیســتم سرمایشی کولرآبی وپنکه های ســقفی  ،دارای اشتراکات
آب وفاضالب  ،بــرق وگاز دایر می باشــد  .ملکی - 1احمد رضا قاســمی
فرزندغالمعلــی  - 2سعیدقاســمی فرزنــد احمد رضا  - 3مریم قاســمی
فرزندعبدالــه  - 4زهــره رهنمــا فرزنــد عبدالرحیم  - 5حلیمه قاســمی
فرزندمحمد  - 6اعظم قاســمی فرزند احمد واقــع در فالورجان بلوار آیت
اله خامنه ای  -کوچه حمید – بن بســت اول ســمت راست پالک  12که
دارای ســابقه ثبتی نمی باشــد وملک مذکور مفروز می باشد ومتعلق حق
غیر نمی باشــد ازســاعت  10الی  11صبح جلســه مزایده دردفتر اجرای
احکام حقوقی فالورجان اتــاق  318برگزار نماید .ملــک موضوع مزایده
توسط کارشناس رســمی دادگســتری به مبلغ  6 / 800 / 000 / 000ریال
ارزیابی شــده اســت  .متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبــل از مزایده
باحضور در محل این اجــرا ازموقعیت اموال مطلع شــوند  .مزایده ازقیمت
ارزیابی شده شــروع وبرنده کســی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد
نماید ضمنا" کلیه هزینه های مزایده برعهده برنده مزایده اســت وکسانی
می توانند درجلســه مزایده شــرکت نماینــد که حداقــل ده درصد قیمت
ارزیابی شــده را حداقــل دوروزقبالزتاریــخ برگزاری مزایده به حســاب
سپرده دادگســتری به شــماره IR 110100004061012907670593
وباشناسه پرداخت شماره 9391081001001197099836565500437
واریــز فیــش تایید شــده از ســوی حســابداری ایــن دادگســتری را
ارائه نماینــد وباانصــراف برنــده یا عــدم پرداخــت مالتفــاوت قیمت
پیشــنهادی درمهلت مقرر ده درصــد ایداعی به نفع دولــت ضبط خواهد
شــد .م الف 1050710 :مدیر اجــرای احــکام شــعبه دوم دادگاه
حقوقی فالورجان
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احداث کانون فرهنگی مسجد
صاحب الزمان (عج)

مرمت مسکن محرومین و
احداث حمام و دستشویی

ابالغ دادرسی و دادخواست ضمائم
 9/33خانم پری لر خواهان سجاد رستمی دادخواســتی به خواسته مطالبه
در شــورای حل اختالف شــهر گز به طرفیت شــما به این شــورا تقدیم
نموده و بــه کالســه  208 / 99ثبت و وقت رســیدگی به تاریخ دوشــنبه
 99/10/8ســاعت  3/30بعدالظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول
المکان بــودن خوانده بــه اســتناد مــاده  73ق  .آ .د  .م از نامبرده دعوت
می شــود  ،قبل از وقت رســیدگی جهت دریافت نســخه ثانی دادخواست
و ضمائم به این شــورا مراجعــه نماید درغیــر اینصورت طبــق مقررات
حکــم غیابی صادر خواهــد شــد .م الف 1050841 :دفتر شــورای
حل اختالف شهر گز
مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)
 9 /34شــماره آگهــی 139903902004000217 :شــماره
پرونــده 139804002004000343 :پرونــده اجرایــی بــه شــماره
بایگانــی 9804214 :شــش دانــگ پــاک شــماره  4421/6واقــع
در بخــش  5ثبــت جنــوب اصفهــان بــه مســاحت  189 /69متــر
مربــع بــه آدرس :اصفهــان خیابــان کشــاورزی کوچه مســجد بالل
کوچه ســاحل نبش بن بســت اول پالک  36کدپســتی 8174855793
کــه ســند مالکیــت آن در صفحــه  340دفتــر  582امــاک ذیــل
شــماره ثبت  106762و با شــماره چاپــی  928155ثبت و صادر شــده
ال دیواریســت بــه دیوارخانــه احداثی در
اســت که بــا حــدود :شــما ً
باقیمانــده  4421بــه طول  9متــر ،شــرق ًا دیواریســت به زمیــن پنج
فرعی در ســند مالکیت دیوار اشــتراکی اســت بــه طــول  19/95متر،
جنوبــ ًا درب و دیواریســت بــه کوچــه احداثــی بــه طــول  9/80متر،
غرب ًا دیوار خانه احداثی در باقیمانده  4421به طول  20/30متر که طبق نظر
کارشــناس رســمی پالک فوق عبارت اســت یک باب منزل مســکونی
دو طبقــه دارای عرصه بــه مســاحت  189/69متر مربــع و اعیانی کل
حدود  294متر مربع شــامل طبقات همکف و اول و انبــاری در زیرزمین
ســاختمان با مصالــح بنایــی دیوارهــای باربر آجــری ،ســقف تیرچه
و بلــوک ،ســطوح دیوارهــا انــدود گــچ و رنــگ کــف ســرامیک،
درب هــای داخلــی چوبــی ،درب هــای بیرونــی فلــزی و آلومینیوم
کابینــت فلــزی ،سیســتم گرمایــش بخــاری گازی ،سیســتم
ســرمایش کولــر آبــی دارای اشــتراکات بــرق (کنتــور دو عــدد)
آب و گاز نمــای حیــاط آجرنمــا ،کــف حیــاط موزائیــک و نمــای
بیرونی سنگ و آجر می باشد قدمت ساختمان حدود  35سال می باشد ملکی
آقای مراد باقــری گله که طبق ســند رهنــی شــماره  19251تنظیمی
در دفتــر اســناد رســمی شــماره  261اصفهــان در رهن آقــای مهدی
صمــدی واقــع مــی باشــد و از ســاعت  9الــی  12روز ســه شــنبه
مــورخ  99/9/18در اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان واقــع
در خیابان هشــت بهشــت شــرقی چهار راه اول شــهید صداقتی ابتدای
خیابان الهور ســمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده می شود .مزایده
از مبلــغ پایــه هفــده میلیــارد و هفتــاد و دو میلیــون و یکصدهــزار
ریــال ( )17/072/100/000شــروع و بــه هــر کــس خریدار باشــد
بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروخته مــی شــود .الزم به
ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب

و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است
ضمن آنکه پــس از مزایده در صورت وجــود مازاد ،وجــوه پرداختی بابت
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمن ًا این
آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ  99/9/6درج
و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلــی روز مزایده بــه روز بعد موکول
می گردد .توضیح ًا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه
کارشناسی به حســاب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در
جلسه مزایده است .برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صنــدوق ثبت تودیع نماید
و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت
وایز نکند ،مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد
شــد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید
می گردد .م الف 1051039 :یعقوبی سرپرســت اداره اجرای اســناد
رسمی اصفهان
ابالغ رای
 9/35شــماره پرونده  860 /97 :شــماره دادنامه –276تاریخ رســیدگی
 98/ 5 / 7 :درخصــوص دادخواســت دعــوی خواهــان  :عباســعلی
شــریفیان ف محمدرضا بنشــانی گــز و برخــوار خ ش باهنــر ک یکتا
پ  14به طرفیت خوانده ســهراب گراوندیان پایــی ف کوروش مجهول
المکان به خواســته الزام خوانــده به حضــور در دفترخانه جهــت انتقال
قطعی ســند یکدســتگاه خــودروی ســواری پرایــد بشــماره انتظامی
 388 – 53م  43مقوم به هفتادو دو میلیون ریال بانضمام هزینه دادرســی
گردشکار  :خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته
که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالســه فوق و اجرای تشــریفات
قاننی در وقت مقرر حوزه به تصدی امضاء کنندگان زیر تشــکیل است و با
توجه به محتویات پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم
و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .شــورا با بررسی اوراق پرونده
مالحظه مدرکیه پیوســت قولنامه مورخ  96 / 2 / 4که حاکی از وقوع بیع و
انتقال فوق االشاره به خواهان است و پاســخ استعالم اداره راهور به شماره
 1452 / 13 / 12مــورخ  99 /6 / 29کــه مالکیت مورد معاملــه را به نام
ســهراب گراوندیان پایی اعالم نموده و خوانده علــی رغم وصف ابالغ در
جلســه حضور پیدا نکرده و هیچ گونه الیحه ی دفاعیه ای نیز ارائه ننموده
است لذا شــورا دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و به استناد مواد
 362 – 220و  356قانون مدنی خوانده سهراب گراوندیان پایی ف کوروش
را محکوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رســمی و انجام مراحل قانونی و
انتقال یک دستگاه خودروی سواری پراید بشماره انتظامی  388 – 53م 42
بنام خواهان و پرداخت مبلغ نهصدو نود هزار ریال هزینه دادرســی در حق
خواهان را صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل
تجدید نظر خواهــی در دادگاه محترم تجدید نظر محاکم حقوقی شــاهین
شهر می باشــد .م الف 1050858 :غالمرضا شــکوهی قاضی شعبه
ششم شورای حل اختالف شاهین شهر
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مسئول بسیج فرهنگیان استان:

فداکاری های معلمان دردوران کرونا دیده نشده است
مسئول بســیج فرهنگیان اســتان اصفهان با انتقاد از نپرداختن به نقش معلمان در دوران کرونا

رییس پلیس فتای استان اصفهان نسبت به افزایش کالهبرداری ها در زمان محدودیت های کرونایی هشدار داد؛

بیان کرد :متاســفانه در دوران کرونا قشری که به فراموشی سپرده شــدند و هیچ کجا زحمات و

ماهی گرفتن ازآب گل آلود

تالش جهادی و روحیــه انقالبی آن ها
دیده نشد ،قشر زحمتکش فرهنگیان و
معلمان بودند که در این شرایط سخت
کرونــا مباحث تحصیل و علــم را زنده
شاخص از سوی سازمان تجارت الکترونیک که وابسته به وزارت صمت
است به سایتهای مجاز اعطا میشود ،در واقع وظیفه اصلی نماد اعتبار
الکترونیک احراز هویت فروشنده است تا سوءاســتفادهها به حداقل
برسد .عالوه بر این پلیس فتا در مورد روش های دیگری نیز هشدار داده
است خرید و فروش آنالین ،خیرخواهانه ،هدیه و سفرازجمله ترفندهایی
هستند که این روزها بیشتر مورد استفاده سارقان مجازی قرار می گیرد.
براین اساس یککمپین فیشینگ معمولی با ایمیلی شروع میشودکه
درآن مهاجم به عنوان یک مارک ،محصول ،سازمان یا موجودیت مشهور
دیگری کالهبرداری میکند .هدف این است که گیرنده را فریب دهد که
یقین پیدا کند ایمیل صحیح است و از اهمیت زیادی برخوردار است.هر
کسی که روی یک پیوند یا پیوســت در ایمیل کلیک کند ،به یک صفحه
مقصد منتقل میشودکه ازآنها خواسته شده با اطالعاتکاربری خاص
وارد سیستم شوند یا دادههای حساس را ارائه دهند ،سپس مهاجم آنها
را ضبط میکند .برای جلوگیری از این کالهبرداری ،پیوستهای ایمیل
مشــکوک را باز نکنید و روی پیوندهای صفحات خارجی کلیک نکنید.
کالهبرداری در قالب کمک های خیرخواهانه نیز معموال ســعی میکند

امروز تقریبا هر اتفاق و رویداد جدیدی در کشور مصادف با به راه افتادن

اینترنتی با افزایش پروندههای کالهبرداری روبهرو بودهایم.ســرهنگ

موجی از کالهبرداری ها و سرقت های ریز و درشت است .حتی سارقان

مصطفی مرتضوی اظهار کرد :در مدت شــیوع کرونا و به ویژه در روزهای

آنقدر سرعت و ابتکار عمل پیدا کرده اند که قبل از آنکه خبر فراگیر شود و

اجرای محدودیتها به دلیل افزایش خریدهای اینترنتی پروندههای

همه در مورد آن آگاه باشند ،نقشــه ها را می چینند و از غفلت و ناآگاهی

کالهبرداری نسبت به گذشــته افزایش داشته است و دلیل این امر هم

مردم استفادهکرده وکالهگشاد شیادی را برسرقربانیانشان میگذارند.

این بوده که ســایتهای تبلیغاتی مورد سوءاســتفاده کالهبرداران قرار

کرونا هم ازجمله فرصت هایی استکه سارقان و مجرمان به خوبی ازآن

گرفته و در شبکههای اجتماعی نیز تبلیغات فروش کاال انجام میگیرد

استفادهکرده و به سرعت مشغول برنامه ریزی و اجرای طیف متنوعی از

که میتواند راهی برای سودجویی باشــد.وی ادامه داد :به نظر میرسد

کالهبرداری ها و سرقت ها و فروش اجناس تقلبی هستند .پس از ارائه

شبکههای اجتماعی نمیتواند جای خوبی برای فروش و عرضهکاال باشد،

داروی تقلبی و ادعای دروغین در مورد درمان قطعی کرونا که با برخورد

به این دلیل که تلگرام و اینستاگرام در خارج کشور مدیریت میشود و در

جدی پلیس و وزارت بهداشت مواجه شــد حاال محدودیت ها موجی

واقع سرورهای آن در ایران وجود ندارد .شناسایی هویت افراد و صحت

تازه از کالهبرداری ها را به راه انداخته اســت .هفته گذشته در حالی که

رفتار آنها توســط مردم کار دشــواری اســت و همین امر باعث ایجاد

هنوز مردم و حتی خود نیروهای اجرایی هــم از نوع و نحوه محدودیت

کالهبرداریهای بزرگ و سوءاستفادههای مالی میشود.رییس پلیس

ها اطالعات روشنی نداشــتند ،برخی به بهانه دریافت مجوز تردد و دور

فتای استان اصفهان با اشاره به فعالیت ســایتهای تبلیغاتی ،افزود:

زدن محدودیت ها جیب مردم را خالی کردند و حاال با گذشتن چند روز

سایتهای تبلیغاتی نیزهمانند شبکههای اجتماعی است ،خریدکاال باید

از بسته شدن اصناف ،پلیس از تعداد بیشتری از روش های کالهبرداری

همراه با رؤیت آن و بررسی صحت و سقم تبلیغ باشد ،اطمینان از اصالت

در این روزها رونمایی کرده اســت .تعداد زیادی از مدل های دزدی در

کاال نیز یکی دیگر از موارد مهمی اســت که باید از سوی خریداران مورد

این دوران مربوط به کالهبرداریهای اینترنتی می شود که به صورت بی

توجه قرار گیرد .اگر نکات مذکور رعایت نشوند ،سایت مورد نظر مرتکب

سابقه ای افزایش داشته اســت .آنگونه که رییس پلیس فتای استان

کالهبرداری شده یا جنس ارائه شده از کیفیت وعده داده شده برخوردار

اصفهانگفته استکه درروزهایی اعمال محدودیتهایکرونایی بیشتر

نیســت.مرتضوی ادامه داد :شــاخص اطمینان بخش در سایتهای

خریدها از طریق درگاههای مجازی انجام میشود و در زمینه خریدهای

فروشگاهی ،نماد اعتبار الکترونیک است و همان طور که اشاره شد این

گیرنده را فریب دهد و باورکندکه آنها پول خود را به یک موسسه خیریه
اهدا میکنند .امسال ،به احتمال زیاد درکمپینهای فیشینگ ازویروس
کرونا برای ترغیب مردم به کمکهــای خیریه مربوط به ویروس کرونا،
بهرهگرفته شده است .همچنینکارتهای هدیه وکوپن راهی آسان برای
به دست آوردن پول است ،یکی از دالیل محبوبیت این نوع کالهبرداری
در بین مجرمان اینترنتی این است که از آنجایی که افراد بیشتری برای
تعطیالت به صورت آنالین خرید میکنند،کالهبرداران بیشترازکارتهای
هدیه و کوپن برای سرقت پول از مصرف کنندگان بهره می برند .آخرین
مورد مربوط بهکالهبرداری درقالب سفراست؛ سفررفتن درایام تعطیالت

صدور ۱۰۰۰جریمه برای رانندگان قانونگریز
رییس پلیس راهور استان اصفهان با اشــاره به کاهش  ۹۰درصدی ترددها در سطح شهر اصفهان
از زمان اجرای محدودیت های کرونایی ،از برخورد قاطع با راننــدگان قانونگریز و رانندگان پالک
ناخوانا و مخدوش برای فرار از چنگال دوربینها در اجرای طرح محدودیت های کرونایی خبر داد.
سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به اجرای طرح ممنوعیت تردد خودروهای شخصی از ساعت
 ۲۱شب از اول آذرماه در اصفهان ،اظهار کرد :مشــاهدات میدانی در چند شب گذشته نشان دهنده
رعایت قانون و همکاری شهروندان اصفهانی در اجرای این طرح است.وی با تاکید بر اجرای کامل
قوانین و مقررات مربوط به محدودیت های کرونایی در اصفهان ،گفت :بیش از  ۱۴۰تیم کنترلی در
سطح استان در راستای اجرای محدودیت و ممنوعیت ها به کارگیری شده اند.رییس پلیس راهور
استان اصفهان با اشاره به بازدید شبانه از نحوه اجرای محدودیت های کرونایی در اصفهان ،گفت:
تردد هیچ خودرویی در خیابان ها و معابر شــهری اصفهان به چشم نمی خورد و شاهد کاهش ۹۰
درصدی ترددهای شبانه درسطح شهرهستیم ،مگراندک ترددهای ضروری سازمان ها و ارگانهای
خدماتی.وی با بیان اینکه تعداد اندک رانندگان قانون گریز نیز با برخورد قاطع پلیس مواجه شدند،
افزود :ترددهای غیرمجاز از ساعت  ۲۱شب تا  ۴بامداد در شهرهای قرمز توسط دوربین ها ثبت شده
و به مبلغ  ۲۰۰هزار تومان اعمال قانون می شوند.

کشف  50میلیارد ریال اموال مسروقه دراصفهان
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف  173دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه به ارزش
 50میلیارد ریال در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی خبر داد .سرهنگ محمدرضا
هاشمی فر گفت :در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر استرداد
به موقع اموال مسروقه به مال باختگان عملیاتی به منظور شناسایی و کشف وسایل نقلیه مسروقه
در قرارگاه مبارزه با سرقت استان طراحی و به اجرا گذاشته شد.وی افزود :کارآگاهان در این عملیات
با انجام تحقیقات علمی و تخصصی و به کارگیری از یک سری اقدامات هوشمندانه و رصد وسایل
نقلیه مسروقه طی یک هفته موفق شدند  102دستگاه خودرو و 71دستگاه موتورسیکلت مسروقه
را شناسایی و توقیف کنند.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری  60سارق وسایل
نقلیه در این عملیات خبر داد و اظهار داشت :ارزش اموال مسروقه کشف شده در این عملیات برابر
اعالمکارشناسان مربوطه  50میلیارد ریال است.سرهنگ هاشمی فرازانجام مراحل قانونی استرداد
وسایل نقلیه مسروقهکشف شده به مال باختگان خبرداد وگفت :سارقان دستگیرشده نیزبه همراه
پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

الکترونیکی از شما خواسته میشود تا فرم ادعای بازپرداخت خود را پر
کنید .مواظب باشید فرم یک فرم مخرب است که برای گرفتن اطالعات
شخصی شــما طراحی شده اســت.برای جلوگیری از این کالهبرداری،
آدرس فرســتنده را در هرگونه ایمیل مشــکوکی کــه دریافت میکنید،
بررسی کنید .هیچ اطالعاتی را در برنامه یا وب سایت شخص ثالث وارد
نکنید و مواظب درخواستهای شبکههای اجتماعی باشید .هیچ شرکت
هواپیمایی یا مســافرتی درخواست ورود به حســابهای شبکه های
اجتماعی شما را نخواهد داشت.

دســتگيري ســارق به صورت ويژه در دســتور کار کارآگاهان پليس آگاهي فرماندهی انتظامی
شهرستان برخوار قرار گرفت.وي افزود :بالفاصله با توجه به حساسيت موضوع کارآگاهان پليس
آگاهي تحقيقات خود را براي شناسايي سارق آغازو با جمع آوري داليل و شواهد علمي موجود موفق
شدند هويت سارق را شناسايي و در کمترین زمان با هماهنگي مقام قضایي متهم را طی عمليات
ضربتي در مخفیگاهش دستگير کنند.ســرهنگ خليلي تصريح کرد :اين متهم پس از انتقال به
پليس آگاهي و رو به رو شدن با ادله محکم پليس چاره اي جز بيان حقيقت نداشت و صراحتا به
بزه ارتکابي خود اعتراف کرد.

و این مرحلــه با محوریــت فرهنگیان
بســیجی در بدنه آموزش و پرورش اجرا می شود.مســئول بسیج فرهنگیان اســتان اصفهان
گفت :عنوان این مرحله کمــک مومنانه «لبخند رضایت» اســت؛ مراحل قبلــی کمک مومنانه
با تهیه و توزیع بســته های معیشــتی ،بهداشــت و لوازم تحریر در بین خانواده هــای نیازمند
انجام شد.

آغازثبت نام کارشناسی ارشد فراگیراصفهان
رییس دانشگاه پیام نور اســتان اصفهان از آغاز ثبت نام دوره جدید کارشناسی ارشد فراگیر این
دانشگاه تا  12آذر ماه خبر داد.محمدرضا جاللی با اشــاره به آغاز ثبت نام دوره جدید کارشناسی
ارشد فراگیر بیان داشت:کلیه مراحل ثبت نام فراگیر به صورت اینترنتی و صرفا در سایت سازمان
ســنجش انجام می پذیرد.وی اضافه کرد :همچنین آزمون این دوره در روز  17بهمن ماه برگزار
خواهد شــد که با توجه به محدودیت های ناشی از کرونا و تصمیمات ســتاد ملی مبارزه با کرونا
امکان تغییر تاریخ آن قابل پیش بینی اســت.این مقام مســئول گفت :پذیرفته شدگان آزمون
فراگیر کارشناســی ارشــد از ترم دوم وارد دانشگاه می شــوند و دروس دوره دانش پذیری آنها
که در آزمون فراگیر مورد ســنجش قرار می گیرد به عنوان ترم اول محســوب می شود .رییس
دانشــگاه پیام نور اســتان اصفهان تاکید کرد :به دلیل تبلیغات زیاد موسســات غیر رسمی در
فضای مجازی ثبت نام صرفا از طریق سایت سازمان ســنجش انجام می شود و کلیه داوطلبان
جهت کســب اطالعات بعدی می توانند به پرتال دانشــگاه پیام نور اســتان اصفهان به نشــانی
 www.isfpnu.ac.irمراجعه کنند.

تولد با تاریخ  ۹۹ /۹/۹ندارد.ابوترابی در گفتوگوی تلویزیونی ،با اشــاره به بحث داغ شدن ثبت
والدت ها در تاریخ  ۹۹ /۹ /۹اظهار کرد :سازمان ثبت احوال کشــور محدودیتی برای ثبت تاریخ
تولد با تاریخ  ۹آذر ندارد و اگر فردی در تاریــخ  ۵آذر یا  ۶آذر به دنیا آید ،مــی تواند تاریخ صدور
شناســنامه را در  ۹۹/۹/۹ثبت کند.وی تاکید کرد :تنها تاریخ صدور شناســنامه  ۹۹/۹/۹ثبت می
شــود و تاریخ تولد همان تاریخی اســت که در بیمارستان ثبت شده است.ســخنگوی سازمان
احوال با بیان اینکه ســامت نــوزاد مهم تر از تاریخ تولد رند اســت ،گفت :بررســی های میزان
والدت در سال های گذشــته در تاریخ رند به طور مثال  ۹۸/۸/۸تفاوتی با روز قبل و روز بعدش
نداشته است.

کاهش  ۲۷درصدی فوتیها درسوانح جادهای استان اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت :تعداد فوتیها در سوانح جادهای استان اصفهان نسبت به سال گذشته  ۲۷درصد کاهش داشته است.منصور

سبقت انتشارکرونا از
تصمیمگیری مدیران

رتبه اول شرکتهای باربری و تعداد باالی کامیون و مسافران را دارد ،افزود :در هفته گذشته حدود هزار نفر از عوامل پلیسراه ،راهداری و حمل و نقل جادهای،

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای

اورژانس و هالل احمر در مناطق مختلف با هدف تقویت بنیه امدادی در جادهها به صورت  ۲۴ساعته و با تمام تجهیزات امدادی استقرار پیدا کرده و در راستای

اسالمی گفت :سرعت انتشار ویروس بیشتر
از سرعت تصمیمگیری مدیران بوده و شرط
موفقیت و کنتــرل کرونا ســبقت گرفتن از
سرعت انتشار ویروس اســت.زهرا شیخی
اظهار داشت :شرایط کنونی نشان داده است
که سرعت انتشــار ویروس بیشتر از سرعت

شیشهفروش با بیان اینکه طول راههای استان اصفهان  ۱۱هزار و  ۸۰۰کیلومتر است ،اظهار داشت :از این مقدار  ۴۱۲کیلومتر آزادراه ۲ ،هزار و  ۲۴کیلومتر بزرگراه و
 ۵هزارو  ۵۸کیلومترمربوط به راه روستایی است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان به جهت دارا بودن پایانههای بارو مسافر

اهداف روز بدون حادثه در جاده وظایف خود را انجام دادند.وی با اشــاره به فعال بودن  ۷۰دوربین نظارت تصویری و  ۱۶۶دوربین ثبت تخلف در استان اصفهان
گفت :در مانور انجام شده از پویشی اجتماعی تحت عنوان «سوگند برای ایمنی» رونمایی شد که هدف از آن کاهش تصادفات جادهای بود و توصیه میشود همه
در این پویش شرکت کرده و در راستای کاهش سوانح جادهای تالش کنند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت ۱۰۹ :نقطه حادثهخیز و پر تصادف
در استان اصفهان شناسایی شــده که تاکنون  ۳۱نقطه آن با اقداماتی مثل احداث زیرگذر ،ساماندهی سهراهی ،حذف دسترسیهای غیرمجاز با اعتبار حدود ۶
میلیارد تومان اصالح شده و سایر نقاط نیز در دست اقدام است؛ در جهت اصالح نقاط حادثهخیز در ســال جاری مقرر شده در هزار کیلومتر از جادهها اقداماتی
توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای انجام شود که تا کنون  ۵هزار کیلومتر آن انجام شده است.

تصمیمگیری مدیران بوده و شرط موفقیت
و کنترل کرونا سبقت گرفتن از سرعت انتشار

دانشگاههای اصفهان و صنعتی اصفهان مدعی شدند:

ویروس اســت.نماینده مــردم اصفهان در

طرحهای پژوهشی آالیندگی اصفهان تمام شده است

مجلس شورای اســامی افزود :همیشه ما
درمان را اولویت قراردادهایم و ازبیمارستانها

شناسایی سهم آالینده هاســت و نه برطرف کردن

اصفهان نیــز در نامه ای خطاب به رییس شــورای

کامل آالینده ها به واسطه یک تحقیق دانشگاهی.

اسالمی شهراصفهان اظهارکردکه اعضای شورای شهر

وی با بیان اینکه محققین این دانشــگاه با حســن

به عنوان نمایندگان شهروندان ،باید پروژههای مرتبط

نیت و بدون چشم داشــت مادی تمام تالش خود

با زندگی شــهروندان ،هم به لحــاظ بودجه و هم به

محمدرضــا طالیی ،مجــری پروژه «تعیین ســهم

را در راســتای این طرح انجام داده اند و با حمایت

لحاظ نتایج را به دقت بررسیکنند.وی یکی ازاهداف

منابع آالینده در آلودگی گازی جو پایین و ســیاهه

های مالی اولیه توسط دانشگاه ،کار خود را شروع و

برنامه تحول راهبردی دانشگاه صنعتی اصفهان راکه

آالیندههــای گازی کالن شــهر اصفهــان» بــا غیر

با جدیت و احساس مسئولیت ،تمام توان خود را به

تاثیرگذارترین دانشگاهکشوردرمنطقه پیرامون خود

کارشناســانه خواندن اظهارات اخیر رییس شورای

کارگرفته اند ،تصریح کرد :با وجود همکاری نکردن

باشد ،انجام پروژههای پژوهشی نه برایکسب درآمد

شهراصفهان مبنی برعدم انجام پروژه «تعیین سهم

برخی سازمان ها و صنایع و ...دردادن اطالعات خود

بلکه برای حل مسائل جامعه و صنعت و نقش آفرینی

منابع آالینده در آلودگی گازی جو پایین و ســیاهه

که جزو ضروریت های انجام این پروژه است تمام

درتوسعه این مرزو بوم دانست وگفت :دراین جهت

آالیندههایگازیکالن شهراصفهان» توسط دانشگاه

مراحل قرارداد را انجام و گزارش های مرحله ای کار

وقتی موضوعات شهری و حفظ سالمت و آسایش

اصفهان ،گفت :باکمی دقت و تأمل به موضوع پروژه،

را تحویل کارفرمــا داده و کارفرما نیز آنها را تایید کرده

شهروندان مطرح میشــود ،مسئولیت دانشگاه دو

متوجه خواهیم شــد هدف از انجام این پروژه صرفا

است .سید مهدی ابطحی ،رییس دانشگاه صنعتی

چندان میشود.

شروعکردهایم درحالیکه درقرارداد مشترک
بین وزارتخانه و بسیج ازبهداشت و پیشگیری
اســتفاده میکنیم.وی با اشــاره بــه اینکه
در پیشــگیری  ۴عدالــت اجتماعی ،جلب
مشــارکت مردمی و اجتماعــی ،هماهنگی
بین بخشی و تکنولوژی مناسب وجود دارد،
گفت :به دلیل اینکه طرح حافظان سالمت از
کوچکترین و دورافتادهترین جاهای شهر
شروع و به حاشیه شهرها سرکشی میکند
و از خانهها آغاز میشــود عدالت اجتماعی
را شــامل میشــود و چون مردم خودشان
مشارکت میکنند ،جلب مشــارکت فراهم
می آید.شیخی با بیان اینکه در این طرح از
تستهای تشخیص سریع برای شناسایی
افراد اســتفاده میشــود پس از تکنولوژی
هم بهرهبرداری به عمل می آیــد ،بیان کرد:
اســتراتژی اصلی و روح حاکم بر این طرح

فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت :فردی که با بستن دست و پای یک زن میانسال طالجات

وارد منزل شاکيه شده و با بستن دســت و پای وی ،اقدام به سرقت طالجاتش کرده بود ،موضوع

سوم رزمایش کمک مومنانه ورود کرده

اطالع میدهد به دلیل همه گیر بودن ،رزرو شما لغو شده است .در نامه

خود را رزرو میکنید؛ اما سپس اخطاریهای دریافت میکنید که به شما

ویروس میکند که خود باعث قطع زنجیره

در پي وقوع سرقت به عنف زيور آالت زني ميانسال درشهرخورزوق برخوار که طي آن سارق شبانه

کمک آمــوزش و پرورش بــه مرحله

سخنگوی ســازمان ثبت احوال گفت :ســازمان ثبت احوال کشــور محدودیتی برای ثبت تاریخ

دستگيري سارق طالجات میلیاردی دربرخوار
وی به ارزش یک میلیاد و  500میلیون ریال را از منزلش سرقت کرده و متواری شده بود در عملیات

صفت اظهار کرد :بســیج فرهنگیان با

خبرخوش سخنگوی سازمان ثبت احوال

به جای دفــاع از ویروس مهاجــم حمله به

ضربتی کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی دستگیر شد .سرهنگ نعمت خليلي اظهار داشت:

تعطیــل شود.ســرهنگ علــی پیمان

به یک مکان عجیب و غریب ،اغواکننده به نظرمیرسد .بنابراین شما سفر

چهره روز

ناجا

کردند و نگذاشتند که آموزش و تربیت

انتقال میشود.

عکس روز
آزادی  ۵۵زندانی
توسط بسیجیان
اصفهانی
همزمــان با طرح سراســری
آزادی هــزار زندانی توســط
بسیجیان سراسر کشور ،آیین
آزادی  ۵۵زندانی در ندامتگاه
اصفهان بــا حضــور فرمانده
ســپاه صاحبالزمان(عــج)
برگزار شد.
عکس :فارس

فوتبالجهان

پنجشنبه  6آذر  10 / 1399ربیع الثانی  26 /1442نوامبر /2020شماره 3127

گرت بیل به «ابراهیموویچ» ملحق شد
بعد از اینکــه زالتان ابراهیموویــچ اعالم کرد کــه  EA Sportsبدون اجــازه او از چهره و نامش
در بازى  FIFAاســتفاده مــى کند ،گرت بیــل نیز بــه همین موضوع اشــاره کرد.مینــو رایوال،

تراکتورسازی تبریز -سپاهان اصفهان؛

مدیر برنامــه زالتان نیز اعــام کرد که منتظر جواب از طرف این شــرکت بازى ســازى اســت.

تقابل جذاب دو تیم مدعی درتبریز

به نظر می رســد این ماجرا تازه شــروع شــده و اکنون هزاران بازیکن مختلف از سراســر دنیا
قرار اســت ،به زالتان و بیل ملحق شــوند تا  EAرا مجبور به شــفاف ســازى در این بــاره کنند.
این موضــوع مى توانــد باعث تغییــرات بزرگى در ســرى بازى هــاى ورزشــى و به خصوص
خود  FIFAشود.

درد مشترک بهترین بازیکن جهان و «راموس»
با بازگشــت زین الدین زیــدان به نیمکت رئــال مادرید ،لــوکا مودریچ تولدی دوبــاره یافته و
در یک ســال اخیر یکی از بهتریــن بازیکنان تیمش بوده اســت .اما قرارداد مرد ســال فوتبال
جهان در تابستان سال بعد به اتمام می رســد و هنوز پیشــنهادی در مورد تمدید قرارداد به لوکا
مودریچ داده نشــده است .شــبکه ال چیرینگیتو در گزارشــی مدعی شــد ،لوکا مودریچ از این
موضع مدیران رئال مادرید بهت زده شــده و امیدوار بوده آنها زودتر بــرای تمدید قرارداد با این
هافبک ارزشــمند وارد مذاکره شــوند .از ابتدای فصل زمســتان ،لوکا مودریچ به صورت قانونی
حق دارد با هر تیمی مذاکــره و توافق کند و رئــال مادرید فرصت زیادی بــرای تمدید قرارداد با
این هافبک  35ساله نخواهد داشت.اما به نظر می رسد مشــکل لوکا مودریچ نیز مانند سرخیو
راموس است .فلورنتینو پرز مشــکلی با تمدید یک ســاله قرارداد این هافبک کروات ندارد ،اما
او خواهان تمدید دو ســاله شــده و به همین دلیل هنوز طرفین به توافق نرســیده اند .مدیران

فقدان یک مهاجم کامل و چهارچو بشناس و
کمدقتی در زدن ضربات نهایی موجب شده تا

زردپوشان اصفهانی در فاز هجومی کارایی الزم را
نداشته باشند

رئال مادرید معتقدند تمدید یک ســاله بهترین راه حل برای بازیکنان باالی  30ســال اســت و
این موضوع در مورد ســرخیو راموس نیز صادق اســت .در صورت ادامه این روند ،ممکن است
هواداران رئال مادرید در تابستان سال آینده شــاهد جدایی دو نفر از بهترین بازیکنان تاریخ این
باشگاه باشند.

پیرلو:

«موراتا» یکی ازبهترین مهاجمین دنیا میشود

در حساس ترین دیدار هفته سوم رقابت

برخوردار بوده و در بســیاری از پارامترهای هجومی از جمله شــوت

نقطه قوت تراکتور بهرهگیری از بازیکنان ســرعتی و شوتزن است.

های لیگ برتر فوتبال کشور در حالی تیم

از راه دور ،نبردهــای هوایی و نرخ بهرهوری از ضربات ایســتگاهی از

در فاز دفاعی اما تراکتور آســیبپذیر بوده و خط دفاعی پراشــتباهی

های سپاهان اصفهان و تراکتور سازی تبریز مقابل یکدیگر صف آرایی

سرآمدترین تیمهای لیگ محسوب میشوند .هماهنگی باال و حضور

دارد و مهاجمان ســپاهان اگر باهوش عمل کنند ،میتوانند شاگردان

می کنند که هر دو تیم برای قرار گیری در جمــع تیم های مدعی نیاز

پرتعداد شاگردان نویدکیا هنگام حمله و بهره بردن از بازیکنانی مانند

منصوریان را آزار دهند.

مبرمی به کسب ســه امتیاز این بازی دارند .شاگردان محرم نویدکیا

منصوری ،محبی ،حســینی ،رفیعی ،نورافکن و شــهباززاده ،سپاهان

از طرف دیگر حضور منصوریــان در رأس کادر فنی تراکتور و عالقه این

در شرایطی راهی تبریز می شوند که در هفته دوم ،آلومینیوم اراک را با

را تبدیل به یکــی از خطرنا کترین تیمهای حــال حاضر لیگ در فاز

مربی به بازی تخریبی و درگیرانه در کنار شرایط سخت جوی تبریز کار

یک گل شکست دادند تا با  3امتیاز در رده نهم جدول قرار بگیرند.

هجومی کرده است ؛اما فقدان یک مهاجم کامل و چهارچوبشناس و

را برای نویدکیا و تیمش سخت خواهد کرد.

نوع نمایش زردپوشان در دو هفته گذشته امیدواریهای زیادی را برای

کمدقتی در زدن ضربات نهایی موجب شده تا زردپوشان اصفهانی در

تقابل این دو تیم مدعی ،همیشــه دیدنی و جذاب اســت .هر دو تیم

دوستداران این تیم به وجود آورده است؛ زردپوشان اصفهانی لیگ را

فاز هجومی کارایی الزم را نداشته باشند.

جمعــی از بهترین و با کیفیتتریــن بازیکنان لیگ برتــر را در اختیار

ضعیف آغاز کردند و در هفته نخســت مقابل گلگهر با نتیجه  3بر یک

در آن ســوی میدان تیم تراکتور ســازی تبریز هنور نتوانسته به بردی

دارند و اگر ســرمربیان دو تیم احتیاط را از دســتور خود خارج کنند

شکست خوردند اما در هفته دوم توانســتند بازی خوبی را به نمایش

دست یابد .تراکتور طی  2هفته گذشته 2 ،تساوی به دست آورده و با

میتوانیم شــاهد یک بازی زیبا و تهاجمی باشیم .علیرضا منصوریان

گذاشته و با یک گل از سد آلومینیوم اراک بگذرند.

 2امتیاز در رده یازدهم جدول قــرار دارد؛ اما با این وجود تراکتوری ها

هنوز با تراکتور بردی به دست نیاورده و به دنبال دشت اولین پیروزی

ســپاهان در فصل جاری نیز همانند دو فصل گذشــته در فاز تهاجمی

تیم قدرتمندی هستند که فوتبال سرعتی و هجومی را ارائه می دهند.

خود است.محرم نوید کیا که اولین سال مربیگری در لیگ برتر را در

بسیار قدرتمند ظاهر شــده و موقعیتهای زیادی را خلق میکند؛ اما

آنها در خط میانــی و حمله خود از بازیکنان بــا کیفیتی مانند دژاگه،

کارنامهاش ثبت کرده روز ســختی مقابل منصوریان و قرمزپوشــان

مهاجمان این تیم نمیتوانند از موقعیتهای ایجاد شــده بهره ببرند.

شــجاعی ،حاجصفی ،عباسزاده و اوکاچا حمزویی بهره برده و خط

تبریزی دارد .تراکتور فقط یک گل زده و اکنون باید نشان بدهد که می

شــاگردان نویدکیا در هنگام حمله ،از نظم تاکتیکی و تکنیکی خوبی

حمله زهردار و خطرناکی دارند که میتوانند دفاع سپاهان را آزار دهند.

خواهد در قواره یک مدعی حاضر شود.

سمیه مصور

یوونتوس سه شــنبه شــب در خانه خود به مصاف فرنتس واروش رفت و با گل های کریستیانو
رونالدو و آلوارو موراتا موفق شد حریفش را  1-2شکست دهد .آندرهآ پیرلو ،سرمربی یوونتوس
در پایان بازی به تحســین موراتا که با گلزنی در وقتهای تلف شده انتهای بازی پیروزی را برای
تیمش به ارمغان آورد ،پرداخت و گفت این مهاجم اسپانیایی میتواند یکی از بهترین مهاجمین
دنیا باشد .موراتا با گلی که در دقیقه  92بازی دو تیم به ثمر رســاند ،پیروزی یوونتوس را ممکن
کرد تا شاگردان پیرلو صعودشــان از گروه  Gچمپیونزلیگ را قطعی کنند .پیرلو در پایان بازی در
کنفرانس خبری گفت :موراتا بازیکن قدرتمندی اســت و تنها با ثبــات و اعتماد به نفس احتیاج
دارد .موراتا اگر از نظر روحی وضع خوبی داشــته باشــد میتواند هر کاری بکند .موراتا میتواند
یکی از بهترین مهاجمین دنیا بشــود .اگر آلوارو خوب تمرین کند و آمادگی باالیی داشــته باشد
و بازی کنــد و گل بزند ،میتواند نه تنها برای یــووه بلکه برای تیم ملی کشــورش به یک بازیکن
کلیدی تبدیل بشود .ســرمربی یوونتوس درباره عملکرد تیمش در این بازی هم گفت :همیشه
الزم نیست خوب بازی کنید تا برنده شــوید ولی اگر خوب بازی کنید معموال برنده خواهید شد.
ما در این بازی مشکالتی داشتیم به خصوص از نظر نوع نگاه مان به بازی .من در ابتدای بازی از
بچه ها خواسته بودم با ذهنیت دیگری وارد زمین بشــوند و کار کنند چون می دانستیم در مقابل
حریف سختی قرار داریم .می دانیم که اگر بازی را به بهترین شــکل شروع نکنید ،دچار مشکل
خواهید شد.

خرابی سقف آزادی ،لیگ را به خانه کشتی برد

خبر روز

برخی نواقص و انجام تعمیرات در این سالن ،خانه کشتی شهید ابراهیم هادی به عنوان میزبان دور برگشت معرفی شد.سوراخ بودن سقف سالن  12هزار نفری

کاپیتان تیم فوتسال
منصوری قرچک:

در حالی که قرار بود مسابقات دور برگشت بیستمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی همانند دور رفت به میزبانی سالن  12هزار نفری آزادی برگزار شود ،به دلیل
باعث چه کردن آب کف سالن می شد و امکان برگزاری مسابقه در این فصل وجود نداشت .این مشکل البته چند سالی است که گریبان سالن آزادی را گرفته و
مشخص نیست چه زمانی رفع خواهد شد .مسابقات دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی از یکشــنبه  9آذرماه آغاز خواهد شد و مسابقات کشتی آزاد نیز از 15
آذرماه استارت می خورد که با اعالم سازمان لیگ همه این رقابت ها به میزبانی خانه کشتی شهید ابراهیم هادی انجام خواهد شد.رقابت های دور برگشت گروه
الف در رشته کشتی فرنگی به صورت متمرکز و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی طی روزهای یکشنبه و دوشنبه  9و  10آذرماه برگزار خواهد شد .

هرطورمی توانند لیگ برتر
فوتسال را برگزارکنند
کاپیتــان تیم منصــوری قرچــک در مورد
بازگشت این تیم به لیگ برتر فوتسال گفت:
خوشحالم که تیم ریشــه دار منصوری که از
قطب های فوتســال ایران بــود و طرفداران

با پیگیری رییس هیئت کوهنوردی استان اصفهان؛

خوبی دارد بار دیگر به لیگ برتر بازگشــته و

ضارب کوهنوردان کرکس دستگیرشد
حدیث زاهدی

جمعه گذشته چند تن

پیگیری هیئت و مامــوران انتظامی شهرســتان

از جوانــان کوهنــورد

نطنز ،ضارب در محل کار شناســایی و بازداشت و

اصفهانــی جهت صعود بــه قله کرکس از مســیر

هم اکنون در زندان است.

«کشــه» اقدام کرده بودند که در ابتدای مســیر با

رییس هیئت کوهنوردی استان اصفهان تاکید کرد:

ممانعــت نگهبان یک مجتمع گردشــگری مواجه

چند مدتی است که راه چندصد ساله کوهنوردان را

شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

به دالیل نامعلومی بسته و از ورود کوهنوردان جهت

در همین راســتا «مهدی نصــر اصفهانی» رییس

صعود به قله کرکس ممانعت بــه عمل میآورد و

هیئت کوهنوردی اســتان اصفهان اظهارداشــت:

مشکالتی برای آن ها ایجاد کرده است و بنا به گفته

در پی درگیری نگهبان این مجتمع گردشــگری با

رییس منابع طبیعی شهرستان نطنز ،مقدار زیادی

تعــدادی از کوهنوردان از یک باشــگاه کوهنوردی

از اراضی ملی تصرف کرده است .

اصفهان ،یکی از کوهنوردان از ناحیه ســر و صورت

این مقام مســئول با بیان اینکه در جلســهای که

دچار جراحت شد.

تشکیل شد ،این مســئله مورد بررسی قرار گرفت

نصر گفت :در طــول چند روز گذشــته رایزنیها و

افزود :با پیگیریهای انجام شده از سوی فرماندار

جلسات متعدد با فرماندار ،دادستان و رییس اداره

و مســئوالن قضایی این معضل برای همیشه و به

منابع طبیعی شهرســتان برگزار شد که در نهایت با

صورت قانونی برطرف میشــود و ایــن مجموعه

به مــردم قرچک و هــواداران منصوری این
اتفاق را تبریک می گویم .هــواداران انتظار
زیادی برای این اتفاق کشــیدند و امیدوارم
بار دیگر نام منصوری و قرچک بر ســر زبان
هــا بیفتد.خوشــحالم که کریــم منصوری
باز هم این اتفــاق را رقم زد .او شناســنامه
فوتســال قرچک اســت .وی ادامه داد :جا
دارد تشــکری از آقای داورزنــی و کادرفنی
ســال گذشــته بکنم که با تمام مشکالت و
سختی ها نتایج بسیار خوبی گرفتند .قرچک

مستطیلسبز
رونمایی «یحیی» ازدفاع راست جدید پرسپولیس
مصدومیت مهدی شیری و طوالنی شدن عدم حضور این بازیکن با پرسپولیس در قطر باعث شد
که یحیی از سیامک نعمتی به عنوان مدافع راست استفاده کند که بیش از این هم در زمان برانکو
تجربه بازی در این پست را داشت.
انتخابی که توام با عملکرد خوب نعمتی در فاز دفاعی و رســیدن پرسپولیس به فینال آسیا شد و
حتی در ادامه جواز حضور او در تیم ملی ایران را از سوی اسکوچیچ صادر کرد .با این حال در لیگ
با توجه به محدودیت های یحیی در نقل و انتقاالت به خصوص در فاز تهاجمی ،نگاه گل محمدی
اســتفاده دوباره از نعمتی در پست خودش یعنی وینگر راست و بازگشــت مهدی شیری به دفاع
راست بود.
تصمیمی که در بازی با نفت آبادان حتی سیامک را تبدیل به پنالتی زن اول سرخ ها کرد و اولین
گل شاگردان گل محمدی در لیگ بیســتم هم توسط این بازیکن به ثمر رســید .در این گیرودار
اما قطعا با توجه به پایان زمان نقل و انتقاالت ،محدودیت در جــذب بازیکن خارجی و همچنین
نبودن بازیکنی با کیفیــت در بین بازیکنان آزاد گل محمدی را برآن داشــته کــه از دیگر بازیکنان
خود در پست های دیگر بهره ببرد .در کنار استفاده از علی شــجاعی که همه او را به عنوان یک بال
تهاجمی در منطقه چپ می شناسند ،گل محمدی از دیگر جوانان خودش هم در پست های دیگر
بهره برده اســت .درست از زمانی که مهدی شــیری و ســیامک نعمتی به طور همزمان در اردوی
دوم تیم ملی حضور داشــتند ،یحیی گل محمدی ســعید حســین پور ،یکــی از بازیکنان جوان
پرســپولیس که در زمان برانکو به این تیم آمده بود را در این پست آزمایش کرد  .حسین پور که به
جز بازی در مرکز خط میانی قابلیت بازی در دو طرف خط دفاعی هم دارد به خواسته گل محمدی

گردشــگری باید متعهدگردد ،راه دسترسی اصلی

جایگاه این عزیزان است و فوتسال قرچک

روســتاییان و کوهنــوردان را بازگشــایی نماید،

متعلق به امثال داورزنی اســت که سالهای

همچنین از تصرفات غیر قانونی عقب نشینی کند

سال زحمت کشیدند .امیدوارم با حمایت و

و تعامل کامل با هیئت کوهنوردی را داشته باشد.

کمک پیشکسوتان و مسئولین امسال سال

نصر در پایان خاطر نشــان کرد  :کوهنــوردان باید

خوبی داشته باشیم.طاهری در مورد حضور

«بیرانوند» تحت فشارشبکههای اجتماعی است!

هرگونــه صعــود را در قالب باشــگاه و یــا هیئت

محسن حسن زاده به عنوان سرمربی در این

ایوان لکو ،سرمربی تیم آنتورپ درباره شــرایط علیرضا بیرانوند در بلژیک توضیحاتی داد .لکو در

کوهنوردی اجرا کنند.

تیم تاکید کرد :حسن زاده یک مربی کاربلد،

عکس روز
کیکمالی «لک»
درتمرین پرسپولیس
حامــد لک کــه در نقــل و انتقاالت
تابســتانی به پرســپولیس پیوست
و خیلــی زود نیز توانســت با نمایش
درخشــانش بــه خصــوص در لیگ
قهرمانــان آســیا به محبوبیــت بین
هواداران این تیم دست یابد ،تولد خود
را روزسه شنبه درجمع همتیمیهایش
جشــن گرفت و البته از جشــن کیک
مالی هم بی نصیب نماند .

با شــخصیت و اخالق مدار است که از زمانی
که بازی می کرد از او شناخت دارم .امیدوارم
فوتسال قرچک از دانش و وجود او استفاده
کند .تیم منصوری دیر تشــکیل شد اما می
توانیم با تالش بیشــتر نتایج خوبی در لیگ
بگیریم.کاپیتان تیم منصوری در مورد تاخیر
در شروع لیگ برتر و بالتکلیفی تیمها اذعان
داشت :االن زمانی است که باید هر جوری که

در دفاع راســت کارش را دنبال کرد و گویا توانســته نظر ســرمربی پرســپولیس را از این بابت به
خودش جلب کند.

گفتوگویی با رسانهای بلژیکی گفت« :دروازهبان اصلی تیم ملی ایران در تعطیالت بینالمللی در
بلژیک ماند ،زیرا او کامال میخواهد در تیم آنتورپ بجنگد .او یک جنگجو است و تسلیم نمیشود.
من دو دروازهبــان اول دارم ،اما فقط میتوانم یکی از آنهــا را در دروازه قرار دهم .همه میخواهند
علیرضــا را ببینند ،اما او بدشــانس بود که برای چند هفته مصدوم شــد و در حــال حاضر نیاز به
فرصت بیشتری دارد ».لکو با اشاره به دنبالکنندگان بیرانوند در اینستاگرام گفت« :با  ۲.۹میلیون
دنبالکننده اینستاگرام ،بیرانوند یک ســتاره در کشور خودش است .من میفهمم که آنها دوست
دارند او را در زمین ببینند و احساس میکنم فشار ایران در شبکههای اجتماعی رو به افزایش است.
باور کنید من هم او را دوست دارم ،زیرا او یک دروازهبان عالی است؛ اما در مورد بوتز هم میتوانم
چنین بگویم که او هم خوب است».

می شــود لیگ را برگزار کرد .صدای همه در

علی کریمی:

آمده و از مدیر تا مربی و بازیکن فوتسال زده

ازحضوردرقطرراضی و خوشحال هستم

شده اند .به نظرم هر طور که می توانند لیگ
برتر را برگزار کنند تا از بالتکلیفی دربیایند.وی
در پایان گفت :در آمد اکثر بازیکنان فوتسال
از این رشته است.از سوی دیگر تیم ملی هم
داریم کــه از لیگ تغذیه می شــود و در این
شرایط کل فوتسال ضرر می کند.

علی کریمی در روزهای پایانی فصل نقل و انتقاالت تابستانی تصمیم به جدایی از استقالل گرفت.
این بازیکن باتجربه ،اف سی قطر را به عنوان مقصد جدید خود انتخاب کرد .کریمی درباره حضور
در این تیم قطری گفــت :قبل از هر چیزی باید بگویم که از انتخاب خود و حضور در اف ســی قطر
خوشحال هســتم و تالش می کنم تا بازیکنی تاثیر گذار برای تیمم باشــم .با کار گروهی و کمک
کادری فنی می توانیم نتایج خوبی به دست آوریم.وی درباره رویارویی با العربی گفت :هر دیداری
برای ما حکم فینال را دارد .برای کســب پیروزی باید در هر بازی جنگید و نهایت تالش خود را به
کار برد.
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روایت هایی از لشکریان مخلص خدا؛

من بسیجی ام

سمیه مصور

« بسیجی لشکر مخلص خداســت» ،ده ها کتاب،

بودهکه بعد ازپایان درســش هم هنــوز به اینکارمبادرت مــی ورزد .احمدیکه

صدها یادداشــت به انــدازه این کالم گهربــار امام

کارشناسی ارشد برق دارد و در یک شــرکت خصوصی مشغول به فعالیت است،

خمینی(ره) نتوانستهگویای نقش مردان و زنانی باشدکه بدون هیچ چشم داشتی

میگوید :توانسته ام خانواده خودم را نیزبا خودم دراین اردوها همراهکنمکه ازاین

پایکارانقالب و آرمان های آن ایستاده اند .ردپایشان را هرجا می توان دید؛ درهر

شیرین ترین خاطرات دوران حضورم دربسیج است.این جهادگربسیجی می افزاید

عرصه و دغدغه ای که به وجود می آید حضــور دارند؛ لباس فرم خاصی ندارند که

 :درجهاد انسان تمام انرژی خودش را وقف میکند ،زمان و مکان معنا ندارد و عالوه

بتوان ازمردم عادی تشخیص شان داد .ازهمان خاکی بودن و حضورداشتن شان

براین دستمزدی وجود ندارد چراکه معامله برای خداست.وی بابیان اینکه جهادگر

در هر بحرانی که پیش می آید ،می توان حدس زد که بسیجی هستند .برای شان

از ائمه و اهلبیت(ع) ،طلب عاقبتبهخیری میکند ،تاکید دارد :وقتی ائمه اطهار

فرقی نمیکند حضورداوطلبانه شان درهشت سال دفاع مقدس باشد یاکمک به

را زیارت میکنیم میگوییم ما شهادت میدهیم که شما بهترین جهاد را عملیاتی

زلزله و سیل زدگان غرب و شمال و جنوبکشور ،می خواهد تا زانو درگل رفتن سیل

کردیدکه نشاندهنده اهمیت این فریضه دراسالم است.

آق قال باشد یا کمک های مومنانه و تهیه بسته ارزاق برای توزیع بین خانواده های

احمدی با بیان اینکه بسیج هم یک فرهنگ خدایی اســت که در آن شور و نشاط

نیازمند و یا حضوردربیمارستانها برای دادن حس همدلی و روحیه بهکادردرمان.

آمادگی وجود دارد و همه متعهدین به یکجهت و آهنگ حرکت میکنند ،ادامه می

هم قسم شده اندکه پرچم این انقالب را با حضوردرصحنه و عمل های مجاهدت

دهد :بسیجیان همواره در یک صف واحد هستند و هیچگاه از مسیر حق و والیت

گونه به دست حضرت بقیه ا( ...عج) برسانند و سرافرازانه حکومت مهدوی را در

خارج نمیشوند.

جهان هستی بگسترانند .هفته بسیج فرصت مغتنمی است تا پای صحبت تعدادی

احمدی معتقد است روحیه جهادی زمانی که با فرهنگ بسیج آمیخته میشود

ازمردان و زنان بسیجی شهرمان بنشینیم تا برای مان ازتفکربسیجی بگویند و این

پدیدهای عجیبی به وجود می آیدکه ثمره آن حفظ ،توسعه و تداوم انقالب است ،وی

که تا زمانیکه جان دربدن دارند می خواهند بسیجی بمانند.

میگوید :بسیج مستضعفینکه ازسال  ۱۳۵۸به فرمان امام خمینی(ره) تشکیل
شد و پس از تصویب مجلس شورای اسالمی در دی  ۱۳۵۹بهطور قانونی رسمیت

بسیجی بودن یک شغل نیست ،یک شوق است

پیداکرد .با خون محمدی روشنها ،برونسیها،کاوهها ،عاصمیها ،شوشتریها،
رضویها ،ســلیمانیها و هزاران بســیجی دیگر در عرصههای علمی ،ســامت،

چهل سال استکه به افتخاربسیجی بودن نائل شده است .همان روزهاکه دشمن تا
بن دندان مسلح شده به خاک های این مرزو بوم یورش آورد به همراه دیگرنیروهای

بســیج طالب پایگاه بســیج حوزه علمیه

که ویروس منحوس کرونا به این

مردمی داوطلب راهی جبهه شد تا نگذارد هیچکس به خاک این وطن چپ نگاهکند.

حکیمه و فرماندگی پایگاه کوثر مســجد

کشورپاگذاشته یک لحظه هم زمین

غالمعلی احمدیانکه برادرش را درجنگ ازدست داده با پایان آن سال های حماسه

صاحب الزمان(عج) ســپاهان شهر را بر

همچنان بسیجی مانده تا رهرو راه برادر شهیدش و دیگر شهدا باشد .احمدیان در

عهده دارد ازبانوان فعال بسیجی شهراست

گفت و گو با «زاینده رود» از خصوصیات یک بسیجی واقعی می گوید ،بسیجی که

که پرچم جهاد را هم درعرصه فعالیت های

باید الگوی مردم بوده و مردم روی او قسم بخورند .رزمنده سال های دفاع مقدس

علمی و هم درعرصه فعالیت های فرهنگی

که هم اکنون دربازارآزاد به فعالیت مشغول است ،رصد بازار ،دعوت مردم به آرامش

برافراشته است .مدیر حوزه علمیه حکیمه

،،

ردپا یشان را هر جا می توان دید؛ در هر عرصه و دغدغه ای که به وجود

می آید حضور دارند؛ لباس فرم خاصی ندارند که بتوان از مردم عادی تشخیص

شان داد .از همان خاکی بودن و حضور داشتن شان در هر بحرانی که پیش

می آید ،می توان حدس زد که بسیجی هستند .برای شان فرقی نمی کند حضور
داوطلبانه شان در هشت سال دفاع مقدس باشد یا کمک به زلزله و سیل زدگان

و امید آفرینی در جامعه را از وظایف بسیجیان در مقطع کنونی می داند تا جامعه از

که کارشناسی ارشد تفســیر علوم قرآنی

این شرایط سختکنونی و مشکالت اقتصادی عبورکند .داشتن دو پسربسیجیکه

دارد ،درگفت وگو بــا «زاینده رود» ازلزوم

در راه آقای احمدیان قدم برداشته اند از دلخوشی های این بسیجی قدیمی است

تالش مجاهدت گونه می گوید ،تالشی که

که بسیجی بودن را شغل نمی داند بلکه آن را شوقی شگفت انگیزمعرفی میکند.

بدون آن نمی توان در مسیر اهداف و آرمانهای بلند انقالب قدم بر داشت .فالحیان

بسیج ،باید بازوی همه جانبه والیت و رهبری باشد
جرقه های بسیجی شدن با مرورخاطرات دایی شهیدش درذهن او شکلگرفته است.
شهیدی که نمونه کامل یک بســیجی تمام عیار بوده و نه تنها فعالیت های گسترده
فرهنگی درپایگاه بسیج محله داشته بلکه برای دفاع ازکیان این مرزو بوم راهی جنگ
شده و به افتخارشهادت نائلگشته است .ملیحه فالحیان بیشهکه هم اکنون فرمانده

اشاره کرده و می گوید :بســیج باید بازوی همه جانبه والیت و رهبری باشد .فرمانده
همان گونه که خداوند فرموده اســت «واعدوا لهم ما اســتطعتم من قوه»  .بسیجی
باید در تمامی عرصه ها جهادگونه حاضر باشــد که این جهاد می تواند در عرصه های
علمی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاســی ،اجتماعی و  ...باشــد .خانم فالحیان اززمانی

فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می شود.مدیر دفتر تخصصی سالمند با اعالم
این خبر گفت :مسابقه بازی های خانگی «چاردیواری» با هدف ایجاد شادی و نشاط در خانواده
و با تاکید بر شعار «در خانه ماندن» برنامه ریزی شده است.فهیمه سادات کدخدایی اظهار کرد:
اعضای خانواده می توانند در جهت تکریم سالمندان فیلم بازی های گروهی خود را با موضوعات
فکری ،محلی ،میدانی ،ورزشــی و ابداعی در حداقل  2دقیقه ویدئو به شماره 09913887470
ارسال کنند.وی افزود :عالقه مندان برای شــرکت در این مســابقه تا  30آذرماه فرصت دارند تا
ویدئوهای خود را ارســال کنند که پس از اتمام مهلت مسابقه ،آثار داوری شــده و به نفرات برتر
جوایزی اهدا می شود.گفتنی است؛ عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره
( 32670289باغ تجربه وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان) تماس
حاصل کنند.

برگزاری مسابقه زنده«نفس باران» دربهشت زمین
مســابقه «نفس باران» پنجشــنبه ها هر دو هفته یک بار ســاعت  19به صورت زنده از ســوی
مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد برگزار می شــود.رییس مجموعــه فرهنگی مذهبی تخت
فوالد اصفهان با اعالم این خبر گفت :آشنا کردن مردم با ظرفیت های هنری ،معماری ،مشاهیر
و ویژگی های معنوی تخت فوالد یکــی از ماموریت ها و وظایف مهم این مجموعه است.ســید
علی معرک نژاد اظهار داشــت :با توجه به شــیوع کرونا ویروس در همین راستا مجموعه تخت
فوالد اصفهان سعی داشــته با برگزاری مســابقات مجازی برای مخاطبان جذابیت ایجاد کند.
وی افزود :مســابقه «نفس باران» یکی از این مسابقات بوده که پنجشــنبه ها هر دو هفته یک
بار ساعت  19در  10قســمت به صورت زنده در حال برگزاری اســت.وی ادامه داد :این مسابقه از
ســوی مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد و با همکاری مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه
اســتان اصفهان در اپلیکیشــن «هم نفس» برنامه ریزی شــده که تا  20اســفند ماه برگزار می
شــود.معرک نژاد تصریح کرد :منابعی برای مطالعه در اختیار افراد شــرکت کننده قرار می گیرد
و سپس در مسابقه شــرکت می کنند .هر فرد برای پاسخگویی به هر ســوال تنها  10ثانیه فرصت
و  2شانس بازگشت مجدد دارد.وی خاطرنشــان کرد :عالقه مندان برای شرکت در مسابقه می
توانند عدد  44را به شــماره  30001044ارســال کرده و یا به ســایت www.takhtefoulad.ir
مراجعه کنند.

رونمایی ازکتاب «نگین اصفهان»
مدیر منطقه سه شــهردار اصفهان در برنامه «هشــت بهشــت» اظهار کرد :در بخش فرهنگی با
توجه به گنجینههــا و اماکن دارای قدمــت زیاد از جملــه مقبره خواجه نظام الملک ،مســجد
شــیخ لطفا ،...مســجد امام ،مســجد خواجه علم و محلههای بومی و قدیمی از جمله محله
دردشت نیاز بود گنجینههای این محلهها شناســایی ،حفظ و به اطالع شهروندان برسد.حسین
کارگر ادامه داد :به پیشــنهاد معاون فرهنگی شهردار اصفهان ،اوایل ســالجاری پس از دیدار با
«محمدحســین ریاحی » با گنجینه بزرگی از کتاب رو به رو شــدیم و قرار شد در ارتباط با اماکن
و قدمت  ۱۴محله قدیمی منطقه سه برداشــتهای الزم انجام و کتابی برای محلهها تهیه شود.
کارگر با بیان اینکه در گام نخســت رونمایی از کتاب «نگین اصفهــان» در باره محله نقش جهان
انجام میشــود ،خاطرنشــان کرد :در ارتباط با  ۱۳محله دیگر نیز کتابهایی به صورت جداگانه
به رشــته تحریر درمیآید و چاپ خواهد شــد.در پایان این برنامه تلویزیونــی رونمایی از کتاب
«نگین اصفهان» درباره محله نقش جهان با حضور محمدحســین ریاحی نویســنده این کتاب
انجام شد.

علمیه حکیمه به همراه نیروهایش

به فعالیت در حوزه اســتارت اپ ها مشغول اســت ،در گفت و گو با «زاینده رود»

از همــان روزهای ابتدایــی تولید

می گوید :بسیجیهایی که به فرمان حضرت امام(ره) در سالهای اول انقالب و
دفاع مقدس برای دفاع ازتهاجم نظامی صدامیان با شورو حرارت درکنارنیروهای
مسلح و ارتش انقالبی پا به عرصه دفاع مقدسگذاشتند و الحق خوش درخشیدند
و طنین دل انگیزشاگردان مکتب خمینی (ره)که درمدرسه عشق ،جهانیان را متوجه
خودکرد باید سرلوحه همه دستگاههای دولتی و مردمی قراربگیرند.

بسیج یک فرهنگ خدایی است

رســتمی با بیــان اینکــه به قــول حــاج حســین یکتا جنــگ تمام نشــده!

حضور در اردوهای محرومیت زدایی برای پاک کــردن رنگ محرومیت از مناطق

امروز ما نه در جنگ ســرد کــه در میدان جنگ نرم هســتیم ،مــی افزاید :باید

محروم شــهرو روســتاهای دورافتاده ،بخش قابل توجهــی ازاقدامات جوانان
بســیجی اســت ،جوانانی که از خواب و اســتراحت خود می زنند تا کمک حال
کشورشان باشد .میالد احمدی از جمله همین جوان هاست که حضور در اردوهای
جهادی اززمان دانشجویی اشکلید خورده ولی آن قدراین حضوربرایش شیرین

خبر ویژه

مســابقه بازی های خانگی «چاردیواری» از سوی دفتر تخصصی ســالمند وابسته به سازمان

بســیج طالب پایگاه بسیج حوزه

بسیجی بودن به هرکس داده نمی شود .اوکه چند سالی است به همراه دوستانش

بهکادرهای درمانی شهرمان باشند.

امرکند و بسیجی اطاعت .رسالت بسیج آمادگیکامل است دربرابرتهاجمات دشمن،

اجرای بازی های خانگی درمسابقه «چاردیواری»

مردم دریغ نورزیده است .فرمانده

ماسک و بسته های بهداشتی را در

غرب و شمال و جنوب کشور...

افتخاربسیجی بودن به هرکس داده نمی شود
محمد رســتمی هم یکی دیگر از بسیجی هایی اســت که معتقد است که افتخار

دستورکارقرارداده اند تاکمککننده

به اهداف بسیج که دفاع از مقدسات و کیان انقالب اسالمی تحت هر شرایطی است

خبر خوان

ننشسته و ازهرتالشی برایکمک به

اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی جانگرفت و به ثمرنشست.

حــواس مــان بــه دیدبــان دکل بــاالی میــدان نبــرد باشــد و چشــم مان
به دهان او ،چــرا که او میــدان و زمین دشــمن را می بیند و می شناســد .رهبر
انقالب فرمــوده انــد :من اگــر رهبــر نبــودم حتما رییــس فضــای مجازی
می شدمکه این فرمایش اهمیت باالی فضای مجازی را نشان می دهد.

احداث  ۲۷کیلومترمسیردوچرخهسواری درمنطقه ۵
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان از احداث  ۲۷کیلومتر مسیر دوچرخهسواری در این منطقه بر اساس برنامهریزی انجام شده خبر داد و گفت :تا سال ۱۴۰۰

کاهش  ۷۰درصدی
مسافران اتوبوس
دراصفهان

دوچرخه انجام میپذیرفته است.وی با بیان اینکه بر اساس اعالم حوزه حمل و نقل ترافیک ۷۷۷ ،کیلومترمسیر استاندارد و ایمن دوچرخهسواری در اصفهان

مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبو سرانی

مصوبه گرفته است ،گفت :انجام این اقدام میتواند برای حفظ سالمت مردم موثر باشد و در تحقق حمل و نقل روان ،رفع معضل ترافیکی و کاهش آلودگی

اصفهــان و حومه اظهار کــرد :اتوبوسرانی
اصفهان به دلیل خدمات گسترده و تعاملی

مسیر ویژه دوچرخه در خیابان هزار جریب ،بلوار ارتش ،بلوار کشاورز و خیابان سهروردی احداث خواهد شد.احمد رضایی اظهار کرد :امروز در دنیا استفاده از
دوچرخه به عنوان بهترین و پا کترین مدل حمل و نقلی به شدت مورد توجه قرار گرفته و بسیاری کالنشهرهای دنیا توسعه دوچرخه سواری را در دستور کار
خود قرار دادهاند البته در منطقه پنج با توجه به سابقه تاریخی و وجود کارخانههای متعدد دوچرخه از دیرباز رایج بوده و بسیاری از آمد و شدهای آن زمان با

هوا کمک کند .مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات این منطقه برای توسعه مسیرهای دوچرخهسواری ،اظهار کرد ۱۰ :کیلومتر مسیر درجه
یک با عرض حدود  ۵.۱متر با جدولگذاری و ایمنسازی ،در قالب مسیرهای یکطرفه و دو طرفه احداث میشود.

که با مردم دارد ،همیشــه زیر ذرهبین بوده
و باید پاســخگوی نیازها و ســایق متعدد

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

شهروندان باشد.سیدعباس روحانی افزود:
در حال حاضر بحران کرونا و محدودیتهای

 ۱۰۱۸میلیارد تومان پروژه فعال عمرانی درشهراصفهان

را مضاعف کرده است چرا که از یک سو باید

قرارداد نیز در پروژه حلقه حفاظتی شهر فعال است.

ناشی از آن ،مشکالت این نهاد خدمترسان
به دلیل رعایت پروتکلهای ابالغی و اهمیت
حفظ ســامتی مســافران مطابق گذشته
خدمات خود را ارائه کند و از سوی دیگر باید
با کمبود شــدید درآمد و افزایش هزینهها

معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان در جلسه

سازگار باشد.

بررســی پیشــرفت پروژههای عمرانی شهر که به

مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبو سرانی

صورت آنالین برگزار شد ،اظهار کرد :در حال حاضر

اصفهــان و حومــه تصریــح کــرد :در دور

یک هزار و  ۱۸میلیارد تومان پــروژه فعال در قالب

جدید افزایش شــیوع ویروس کرونا و در

 ۴۴۴قرارداد در شــهر فعال اســت که از این مبلغ

محدودیتهای اعالم شده ،نه تنها از ناوگان

 ۹۸۰میلیارد تومان توسط معاونت عمران طی ۲۲۵

فعال این شــرکت و زمان ســرویسدهی

قرارداد و  ۳۸میلیارد تومان بــا  ۲۱۹قرارداد منعقد

کاســته نشــده بلکــه ســاعت کاری

شده در مناطق در حال اجراست.ایرج مظفر با بیان

اتوبو سها در برخی خطــوط مهم به جهت

اینکه بیشــترین رقم قرارداد فعال پروژهها مربوط

خدمترســانی بیشــتر به مســافران ارتقا

به مرکز همایشهای بینالمللــی اصفهان با ۳۰۰

یافته است.
وی ادامه داد :در حال حاضــر تعداد جا به
جایی روزانه مسافران به  ۱۶۰هزار نفر در روز
رسیده که این تعداد نســبت به جا به جایی
مسافر در شهریور و مهر  ۹۹که  ۲۳۰هزار نفر

میلیارد تومان اســت ،افــزود ۲۶۴ :میلیارد تومان

عکس روز

روحانی گفــت :تعداد مســافران اتوبوس

بازدید و توزیع غذای
گرم درسرای سالمندان
صادقیه

شــده بودند ،به روزانه  ۱۶۰هزار نفر کاهش

به مناســبت میالد حضرت امام حسن

بوده به میزان  70درصد کاهش یافته است.
در این کالن شــهر نســبت به آذرماه ســال
گذشــته که روزانه  ۵۳۰هزار نفــر جا به جا
یافتــه اســت در حالــی که شــرکت واحد
اتوبوسرانی اصفهان به جهت رعایت فاصله
هوشمند اجتماعی و اهمیت حفظ سالمتی
شهروندان روزانه سه برابر ظرفیت مورد نیاز
(تعداد  ۷۵۰دستگاه) اتوبوس در شهر فعال
کرده است.

عسکری(ع) در مراســم ویژهای طرح
اطعام غــذای گرم و متبــرک رضوی در
آسایشــگاه و خیریه سالمندان صادقیه
اصفهان توســط خادمیــاران نوراالئمه
آستان مقدس رضوی با هنرنمایی گروه
سرود طه و با مشــارکت خیرین بزرگوار
و مقامات و مسئوالن محلی برگزار شد.

به پروژه تقاطع قهجاورســتان ،گفت :در این جلسه

معاون عمران شهری شهردار اصفهان ادامه داد :در

دالیل تاخیر آزادســازی بخشــی از فضای تقاطع

منطقه شش در حال حاضر حدود  ۶۷میلیارد تومان

قهجاورستان در محدوده منطقه  ۱۰مطرح و بررسی

قرارداد فعال برای اجرای پروژههای عمرانی وجود

شد که تا  ۱۰روز آینده مشــکل مربوطه رفع خواهد

دارد که توســط معاونت عمران مدیریت میشود و

شــد .وی ادامه داد :با توجه به اینکــه طرح پروژه

حدود شــش میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان در قالب

تقاطع قهجاورســتان با برخی از تاسیسات شهری

 ۵۷قرارداد نیز توســط منطقه ،قرارداد منعقد شده

تداخل داشت ،مقرر شــد اصالحات مورد نیاز طرح

اســت.وی گفت :کمترین رقم اجرای پروژهها را در

با همکاری معاونت حمل و نقــل و ترافیک و دفتر

منطقه  ۱۱شــاهد هســتیم که در مجموع حدود ۱۰

کل طراحی انجام شود.وی اظهار کرد :در این جلسه

قرارداد با مبلغ سه میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان فعال

همچنین مقررشد ایجاد المان ورودی شهردرپروژه

است؛ البته شاید در نگاه نخست توزیع اعتبارات تا

تقاطع شهید سلیمانی تا هفته آینده توسط معاونت

حدودی ناعادالنه به نظر آید ،اما اجرای پروژههای

شهرســازی و معماری شــهرداری تعیین تکلیف

بزرگی همچون ســالن اجتماعات گلستان شهدا و

شود.وی از آغاز عملیات بخشی از رینگ چهارم در

مرکز همایشهای بینالمللی در منطقه شش مهم

جنوب اصفهان و اجرای حدود پنج کیلومتر پیست

ترین عامل تفاوت این ارقام اســت.مظفر با اشاره

دوچرخه به صورت همزمان درآینده نزدیک خبرداد.

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود

مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره
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نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
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چاپخانه :شاخه سبز آدرس:جاده قدیم قم -کاشان ،خیابان امیرکبیر دوم ،بوستان سوم ،آخرین کارخانه سمت راست ،چاپخانه شاخه سبز

آشپزی

برای خودشناسی به چه چیزهایی باید توجه کرد؟

شــناخت احساســات :یكــی از اجــزای مهــم مهــارت

اتفاقات ناخوشآیند زندگی خود را بپذیرید و بر عادت های

بازخوردی ،رفتار افراد را شكل و جهت می دهند.

كه به ما کمک می كند زندگی خوب و موفق داشته باشیم

ازخودتان چه خبر؟از هیچ چیز نترسید ،زیرا ترس از موانع

یکی از مهم ترین ابعاد خودشناسی است .جواب به سوال

این است كه خویش را بشناسیم ،حس خوبی در مورد خود

اعتماد به نفس اســت .خود را به دیگران وابسته نكنید و

زیر به شــما کمک خواهد کرد:کدام اتفاق در زندگی برای

داشته باشیم و از كسی كه هستیم ،لذت ببریم.

حتی المقدور به دیگران کمک كنید .همه را ببخشید .روح

شما پرمعناتر بوده اســت؟چه اتفاقی در زندگی بیشترین

خودآگاهی« شناخت احساسات» است .از عوامل مهمی

ارزش ها :ارزش هایی مثــل کمک کردن به دیگران ،خالق

ناپسند خود غلبه کنید.

شناخت اهداف:شناخت اهداف و ماموریت شما در زندگی،

خود را آزاد كنید ،تنفر را بــه دل راه ندهید .در مجموع برای

تاثیر را برشما گذاشــته است؟بررسی جواب این دو سوال

بودن ،سالمتی ،امنیت مالی و موردهای مشابه ،راهنمای ما

شــناخت بهتر خویش از انتقاد فرار نکنید .همواره خود را

ابعاد پنهانی وجود شما را اشــکار می سازد .همه ما انسان

در تصمیم گیری و ایجاد انگيزه برای حرکت در مسیر هدف

مورد ارزیابــی مثبت قرار دهید نه ارزیابــی عیب جویانه و

ها برای انجام یک ماموریت خاص متولد شــده ایم .اگر

مان هستند .تحقيقات نشــان می دهد که تنها فکر کردن

تضعیف کننده.خود را با موقعیت های دیگرتان مقایســه

رسالت زندگی خویش را پیدا کنیم و بعد طبق آن هدف ها

و نوشتن ارزش ها سبب می شود گام های بهتر و درست

کنید و رشــدتان را مورد ســنجش قرار دهید .نقاط ضعف

را شناسایی کنیم پیوســته در زندگی حس سودمندبودن

تری در زندگی خــود بردارید.همانطــور که پژوهش های

را عامل ســرکوبی خــود قــرار ندهید .بــر افزایش هرچه

خواهیم داشت .حس موثر بودن سبب افزایش احساس

روان شناسی هم نشان می دهند باور داشتن به یکسری

بیشــتر عزت نفس و خودباوری تان تــاش کنید که هم

خشنودی از زندگی می شود.

اصول و ارزش ها به شما انرژی مضاعفی می دهد تا به رغم

به خودشناســی کمک می کند و هم باعــث ارتقای خود

ما نمی توانیم تنها با« فکر کردن » به خواسته ها و اهداف

سختی ها و خستگی ها ،با قدرت بیشتری به سوی اهداف

می شود.

مان برســیم ،باید دســت به عمل بزنیم .یعنــی به طرف

كنتــرل روابط:افرادی كه هــوش هیجانــی باالیی دارند

چیزهایی که مــی خواهید قدم برداریــد و چیزهایی را که

زندگی انگيزه داشته باشید ،ارزش هایی را که برای تان مهم

دارای« تفكر واگرا» هســتند ،یعنی نسبت به نظرات افراد

دوســت ندارید از مســیر زندگی تان کنار بزنیــد .چنانچه

هستند ،شناسایی و اولویت بندی کنید.

دیگر بی تفاوت نبوده بلكه آنها را مورد بررسی قرار می دهند

شــما هم به دنبال هدف تان هستید ،دست از جست وجو

خود در زندگی حرکت کنید .پــس چنانچه می خواهید در

خویشــتن پذیرباشــید:یعنی ،حس غرور داشته باشید.

و با دلیل آنهــا را می پذیرند ،یا رد مــی كنند و یا در صورت

بردارید و ســریع تر اقدام کنید.این را به یاد داشته باشید

مثبت فكر كنید و همیشــه تــاش كنید نیمــه پرلیوان را

لزوم موارد ترمیمی به آنهــا اضافه می کنند.گروه ،اجتماع

که هدف واقعی زندگی هر کســی این است که در رضایت

ببینید .افرادی را بیابید كــه بتوانید از آنها چیزی بیاموزید.

و همنوعان بســتر مناســبی هســتند كه طی یک فرآیند

کامل زندگی کند.

به قطع گاز را به شرکت گاز استان اصفهان اعالم می کند.مدیرعامل شرکت گاز
اســتان اصفهان ،گفت :برنامه ریزی و مدیریت قطع گاز جایگاه هایCNG
در اختیار شرکت گاز اســتان اصفهان نبوده و طبق ابالغیه فوق الذکر بر عهده
شرکت پخش فرآورده های نفتی است.مهندس علوی ،تصریح کرد :با توجه
به فشــار باالی گاز در جایگاه های ، CNGبهره برداری از جایگاه های فاقد
شرایط اســتاندارد مخاطرات ایمنی زیادی را برای شهروندان در پی خواهد
داشت.الزم به ذکر است ،شرکت گاز استان اصفهان همچون گذشته گاز ایمن
و مستمر مصرف کنندگان از جمله صنایع بزرگ و استراتژیک و جایگاه های
 CNGرا تامین کرده و با مدیریت گازرســانی به بیش از یک میلیون 878
مشترک و بیش از  26هزار کیلومترشبکه در سطح استان ،تا کنون ضعفی در
توزیع پایدار گاز در این استان نداشته است.

مدیرعامل فوالد مبارکه با حضور در نشست اعضای حوزه بسیج فوالد مبارکه
به مناسبت هفته بسیج،از فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مبارکه و

بسیجیان فعال مشغول به فعالیت در عرصه مقدس بسیج هستند.

در عرصه تولید و اقتصاد کشور خوش درخشیده و با ورود به حوزه مقابله با
بیماری کرونا و گام برداشتن در زمینه رفع مشکالت آب استان اقدامات بسیار
خوبی را عملیاتی کند.در ادامه این جلسه سرهنگ عطایی فرمانده ناحیه
مقاومت بسیج شهرستان مبارکه ،عملکرد بسیج فوالد مبارکه را در مقایسه با
دیگر کارخانجات مشابه ،بسیار خوب ارزیابی کرد و روحیه همدلی و حمایت
مدیریت فوالد مبارکه را از اقدامات فرهنگی عامل این موفقیت دانست.
سرهنگ اکبری ،فرمانده حوزه بسیج شهیدموحدیان نیز با اشاره به عملکرد
این حوزه در قالب  ۱۳پایگاه بسیج و یک گردان بیت المقدس گفت:درحال

ها را پنیرپیتزا ریخته و درفر ۱۸۰درجه به مدت  ۱۵دقیقه
تا وقتیکه پنیرآب می شود ،قراردهید .

افتتاح دو منزل مسکونی توسط گروه جهادی فوالد مردان ذوب آهن اصفهان
در راستای انجام تفاهم نامه ساخت و بازســازی پنجاه واحد مسکونی جهت

های مورد نظر،خدمت رسانی به خانواده نیازمندان را با همکاری خیرین و نهاد

خانواده های نیازمند ،تعداد دو واحد منزل مسکونی ،ویژه نیازمندان توسطگروه

های دیگرادامه خواهد داد.این دو مقام مسئول ازهمکاری و حمایت های ذوب

جهادی فوالد مردان والیت ذوب آهن اصفهان افتتــاح و مورد بهره برداری قرار

آهن اصفهان در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی در منطقه قدردانی به

گرفت.دراین آیینکه ائمه جمعه شهرهای زرین شهرو چرمهین ،مسئولکمیته

عمل آوردند.چندی پیش تفاهم نامه همکاری ذوب آهن اصفهان وکمیته امداد

حضرت امام خمینی(ره) لنجان و فرمانده بسیج و معاون روابط عمومی ذوب

امام خمینی(ره) شهرستان لنجان با حضورعلیرضا امیری ،مدیرروابط عمومی

آهن اصفهان حضورداشتند ،صالحی فرماندارو سرهنگ محمدی ضمن تبریک

و عبدالرضا پیمان رییس کمیته امداد شهرستان و سید مصطفی انوری ،مدیر

هفته بسیج و قدردانی ازهمه دست اندرکاران ساخت واحدهای مذکور،تصریح

تامین مسکن و امور مهندسی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان ۳۰

کردند که بسیج همچنان در خط مقدم خدمت رســانی بوده و بر اساس طرح

مهرماه دردفترمدیریت روابط عمومی شرکت منعقد شد.

مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

حاضر ۵هزار نفر از کارکنان به عنوان بسیجی عادی و ۳هزار نفر در قالب

باعث افتخار است که فوالدمبارکه با سرلوحه قراردادن روحیه بسیجی توانسته

کرده و داخل ظرف پیرکس ازقبل چرب شده قراردهید.رویکرپ

را در یک داستان نو به تصویر درآورد .هدایت هاشمی ،اشکان اشتیاق و

مدیرعامل فوالد مبارکه از فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تقدیرکرد

اقدامات صورت گرفته توسط بسیجیان شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد:

کنید.کرپ ها را بازکرده و ازمواد میانی درمرکزکرپ ها میگذارید وکرپ را جمع

سارا مقربی بازیگران اصلی این مجموعه تلویزیونی هستند.

به مناسبت هفته بسیج؛

دیگر اعضای حوزه بسیج شهیدموحدیان تقدیرکرد .عظیمیان ضمن تشکر از

بزنید و درانتها ازروی حرارت بردارید و خامه به همراه جعفری ساطوری شده اضافه

رادان ،رعنا آزادی ور به ایفای نقش خواهند پرداخت.

پخش فرآورده های نفتی بوده و هر گونه تصمیم برای قطع و وصل گاز توسط

کمترین تبعات اجتماعی و سیاسی را داشته باشد ،لیست جایگاه های ملزم

اضافهکنید و هم بزنید تا مرغ ها تغییررنگ دهند.حاال قارچ و نشاسته ذرت را افزوده و هم

با خود به جنگل های شمال برده است تا چالش های یک خانواده ایرانی

برای استاندارد سازی است ،افزود :مدیریت تمامی جایگاه های  CNGدر

گواهی استاندارد توسط شــرکت پخش فرآورده های نفتی انجام می شود

را با مقداری روغن تفت دهید تا سبک شود سپس مرغ مزه دارشده را به همراه سیررنده شده

شده و قرار است طی دو ماه آینده فیلمبرداری آن شروع شود.هوتن

سطح استان که موظف به تامین سوخت گاز خودروها است ،برعهده شرکت

و شــرکت پخش فرآورده های نفتی طی برنامه ریزی مدون به گونه ای که

تمام تابه را بگیرد .وقتیکرپ حباب زد برگردانید تا طرف دیگرهم پخته و طالیی شود .پیازنگینی

شکیبا و رویا تیموریان دو بازیگر جدید این سریال هستند که درکنار بهرام

بنزین اســت.وی ،با اشــاره به اینکه ،تعطیلی برخی از جایگاه های CNG

موضوع«نحوه تامین ایمنی جایگاه های ،» CNGاعالم جایگاه های فاقد

کمی با روغن یاکره چربکنید سپس یک مالقه ازموادکرپ را داخل تابه ریخته و بچرخانید تا مواد

فرد» را نیز در کارنامه خود دارد این بار حمید لوالیی و مرجانه گلچین را

بسیار کم آلودگی ،به عنوان سوخت ســبز معروف شده اظهار داشت :عالوه

اســتان اصفهان درتاریخ  5تیرماه سال جاری و براســاس آیین نامه ای با

کنید .موادکرپ را ازداخل صافی ردکرده تاگوله آرد داخلش باقی نماند.داخل تابهگرد بزرگی را

در سواحل خزر ادامه دارد .علیرضا نجف زاده که مجموعه طنز «زوج یا

بر این جایگزینی CNGبه جای بنزین به معنــای صرفه جویی در مصرف

رسانی  24ساعته هستند.وی ،افزود :بر اســاس ابالغیه دیوان محاسبات

روغن و شیرو آب را افزوده و هم زده و درانتها آرد را با الککردن روی مواد طی  ۳مرحله اضافه

حسن فتحی نیزبا رفع مشکل لوکیشن به روزهای پیش تولید نزدیک

گاز طبیعی یکی از پاک ترین سوخت ها به شمار می رود که به دلیل انتشار

با توجه بــه برنامه های مدیریــت تعمیرات و نگهــداری ،در حال خدمات

طرزتهیه :ابتدا تخم مرغ ها را به همراهکمی نمک و پودرسیربا همزن بزنید تا مخلوط شود سپس

تصویربرداری سریال نوروزی «بوتیمار» بهکارگردانی علیرضا نجف زاده

 CNGدر کالنشهر اصفهان قرار دارد .ســید مصطفی علوی ،با بیان اینکه،

اصفهان بوده که در ســال جاری تاکنون هیچ گونه قطــع گازی رخ نداده و

 ۱۰۰گرم،جعفری ساطوری شده دو قاشق غذا خوری،نمک و فلفل سیاه به مقدارالزم

از پیش تولید و یا در حال فیلمبرداری هستند« ،جیران» به کارگردانی

در سطح اســتان اصفهان خبر داد و گفت :حدود  35جایگاه عرضه سوخت

فشار و حفاظت از زنگ است و کار گازرسانی به واحد های مسکونی،تجاری،

گرم،آبلیمو یک قاشق غذا خوری،پیازیک عدد،نشاسته ذرت یک قاشق غذا خوری،خامه

در حالی که این روزها پروژه های نمایش خانگی به سرعت در حال گذر

مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان ،از گازرســانی به  162جایگاه CNG

صنعتی و عمومــی را انجام می دهند ،تحت مدیریت شــرکت گاز اســتان

نمک به مقدارالزم،مواد الزم برای تهیه مواد میانیکرپ،سینه مرغ  ۴۰۰گرم،قارچ ۳۰۰

تصویربرداری سریال نوروزی شبکه سه در
سواحل خزر

گازرسانی به  162جایگاه  CNGدر سطح استان اصفهان

ایستگاه های گاز طبیعی استان اصفهان ،که مشتمل بر ایستگاه های تقلیل

مواد الزم :تخم مرغ  ۳عدد،آرد سفید سه چهارم پیمانه،روغن مایع
یک قاشق غذا خوری،شیریک دوم پیمانه،آب یک دوم پیمانه،پودرسیرو

هوتن شکیبا و رویا تیموریان بازیگران
جدید سریال «جیران»

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

شرکت پخش فرآورده های نفتی اعالم می شود.مهندس علوی،گفت :انواع

کرپ مرغ و قارچ پنیری

عرضه خرد محصوالت فوالد مبارکه با تاسیس مراکزی درسراسرکشور
مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه گفت :با توجه به میزان تولیدات شرکت

افزود :از ابتدای راهاندازی شرکت فوالد مبارکه ،مراکز خدماتی بهعنوان شبکه

فوالد مبارکه و تعداد خریداران و مصرفکنندگان ورقهای فوالدی ،عرضه محصول

خردهفروشی محصوالت شرکت شروع به فعالیت کردند .در ابتدا این مراکز در

درسطح خردهفروشی نمیتواند مستقیما درواحد فروش شرکت صورتگیرد؛ به

قالب هلدینگ فوالد متیل ایجاد و در سالهای بعد مراکز خصوصی و مراکز تابعه

همین لحاظ اقدام به تاسیس مراکزخدماتی دراستانهاکرده است.محمد تاجمیر

هلدینگ آتیهفوالد نقشجهان نیز راهاندازی شدند.مدیر فروش داخلی شرکت

ریاحی اظهار داشت :بازاریابی و فروش انواع محصوالت تولیدی در بازار داخل،

فوالد مبارکه با بیان اینکه این مراکز در سطح کشور فعالیت میکنند ،گفت:این

مدیریت سفارشهای صادره تا زمان تولید و حمل ،رسیدگی به ادعاهای احتمالی،

مراکزوظیفه توزیع محصول بهصورت خردهفروشی بینکارگاههایکوچک تولیدی

جمعآوری اطالعات بازار ،مدیریت تقاضا و قیمت و توسعه بازارهای فروش ازجمله

را به عهده دارند .تاسیس این مراکز تجربه موفقی است که میتواند الگویی برای

وظایف مهم واحد فروش داخلی است.مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه

طراحی شبکه توزیع گسترده و بالواسطه محصول از تولیدکننده تا مصرفکننده

افزود :شرکت فوالد مبارکه برای پاسخگویی و تامین نیاز بخش وسیعتری از

و درعینحال خودداری از گسترش ساختار فروش باشد.وی خاطرنشان کرد:

متقاضیان خرید و توزیعگسترده محصوالت خود درهمه سطوح مصرف و درتمامی

بدیهی است این شبکه هنگامی صددرصد موفق خواهد بود و به اهداف خود دست

گستره جغرافیاییکشور،کانالهای توزیع و فروش خود را درسه بخش عرضه در

خواهد یافت که مراکز خدماتی با حرکت در مسیر اهداف تعیینشده و با رعایت

بورسکاال ،ادارات فروش و مراکزخدماتی و تعاونیها طراحی و پیادهکرده است.

موارد ذیل تمام توان خود را به کار گیرد و منافع بلندمدت را بر منافع کوتاهمدت و

وی تصریحکرد :با توجه به میزان تولیدات شرکت فوالد مبارکه و تعداد خریداران و

مقطعی ترجیح دهد.تاجمیرریاحی خاطرنشانکرد :مصرفکنندگان محصوالت

مصرفکنندگان ورقهای فوالدی ،عرضه محصول درسطح خردهفروشی نمیتواند

فوالدیکه مصرف سالیانه آنها بیش از ۱۰۰۰تن محصولگرم و یا بیش از ۵۰۰تن

مستقیما در واحد فروش شرکت صورت گیرد؛ درعینحال شرکت فوالد مبارکه با

محصول سرد و  ۲۵۰تن محصول پوششدارباشد ،میتوانند بهصورت مستقیم از

رسالتی که برای خود قائل است ،مایل نیست این بخش از بازار مصرف را نادیده

شرکت خرید و کد مشتری دریافت کنند و مشتریان دارای مصرف کمتر به مراکز

بگیرد و به همین لحاظ اقدام به تاسیس مراکز خدماتی در استانها کرده است.

خدماتی در هر استان معرفی میشوند که مراکز خدماتی موظفاند حداکثر نیاز

تاجمیر ریاحی گفت :این شرکتها با فراهم آوردن امکاناتی همانند انبارهای

این مشتریان را از طریق محصوالت سفارش خط و انباری تامین کنند.مدیر

سرپوشیده و مجهز ،خطوط برش کالف و تبدیل آن به ورق ،خطوط دوبارهپیچی

فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه تصریحکرد :با توجه به اینکه تولید محصوالت

و سبکسازی کالف و نیز تجهیزات دیگری که میتواند به مصرفکنندگان خرد

درجه دو اجتنابناپذیر است ،این محصوالت به مراکز خدماتی ارسال میشود تا

خدمات الزم را ارائه کنند؛ محصوالت عمدتا انباری را از فوالد مبارکه خریداری

پس از برشکاری و دستهبندی به مصرفکنندگان مرتبط عرضه شوند.وی گفت:

و با برش دادن و خرد کردن و اصالح ،در اختیار کارخانههای تولیدی کوچک و

بهمنظور سرعت بخشیدن به تولید در فوالد مبارکه ،بخش قابلتوجهی از خدمات

مصرفکنندگان قرار میدهند.مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه بیان

محصوالت به مراکز خدماتی واگذارشده است و مراکز خدماتی باید برحسب نیاز

داشت :این محصوالت اغلب بهدلیل داشتن عیوب ظاهری یا کیفی مورد تایید

مصرفکنندگان استان محل استقرار ،نسبت به تجهیزکارگاههای خود اقدامکنند.

واحد کنترل کیفیت نیست و بهعنوان محصول انباری درجه یک یا درجه دو از

تاجمیر ریاحی اذعان داشت :بهمنظور پوشش تمام مصرفکنندگان محصوالت

سفارشهای خط تولید جدا شده و درانبارجهت ثبت سفارش ذخیره شده است.

فوالدی ،بهویژه دراستانهایکمتربهرهمندکشور ،درهراستان یک مرکزخدماتی

وی تصریحکرد :مراکزخدماتی شرکتهایی هستندکه طبق توافق با فوالد مبارکه

تاسیس شد تا محصوالت فوالد مبارکه در تمام نقاط کشور عرضه و عالوه بر توزیع

متعهد شدهاند محصوالت تحویلی (عمدتا انباری) را با ارائه خدمات تکمیلی

مناسب و توجه به نیاز تمام تولیدکنندگان ،مخصوصا مشتریان با مصارف کم،

مناسب و بهصورت خردهفروشی درسطح استان یا منطقه جغرافیایی تعیینشده

مسئولیت اجتماعی شرکت تکمیل و نقش بازارسازی برای تولیدات آینده شرکت

در اختیار مصرفکنندگان نهایی و صنعتگران کوچک قرار دهند.تاجمیر ریاحی

بهتراجرا شود.

