
رییس پليس فتای استان اصفهان نسبت به اعتماد بيش از حد کودکان و نوجوانان در فضای 
مجازی به افراد آنالين هشدار داد؛

تهدید سایبری در کمین است
5

 بن بستی به نام »مسکن«
 در حالی که معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید اصفهان بیشترین سهم را از مسکن مهر داشته؛

 اما شواهد نشان می دهد عرضه این خانه ها دردی از بازار مسکن حل نکرده است؛

3

گردش مالی شرکت های 
دانش بنیان چهارمحال 
و بختیاری ۲۰۳ میلیارد 

تومان است

نقش رابطه اصفهان با 
چین در توسعه صنعت  

گردشگری چیست؟

۱۲ شهرستان استان 
 اصفهان در وضعیت

 زرد کرونا 

4

5

3 4

 کاهش رنگ آبی کرونا
 در شهرستان های 

چهارمحال و بختیاری

3

طالی سرخ 
نقطه امید خشکسالی 

اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

یکشنبه ۲6 بهمن ۱۳99 
 ۲ رجب  ۱44۲ 
۱4 فوریه ۲۰۲۱

 شماره ۳۱9۱
8 صفحه

قیمت: ۱۰۰۰ تومان
5

برقراری خط 
 هوایی بین

 ایران و ارمنستان 
پیگیری می شود
7

شناسایی عامالن 
 توهین به 

 رییس جمهور
 در دستور کار 

است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه  25 بهمن 1399 
 1 رجب  1442 
13 فوریه  2021

 شماره 3190
8 صفحه

قیمت: 1000 تومان

قاچاق افغان ها در شهرهای جنوبی و حاال استان های ترانزیتی مانند اصفهان به یک معضل جدی 
تبدیل شده؛ اقدامی که بیشتر آنها را به کام مرگ می کشاند؛

تلخ تر از تلخ!
5

 دغدغه های گوجه و خیار! 
 ظاهرا قرار نیست قیمت خیار در بازار اصفهان کاهش یابد؛ 

3

 مجری کل طرح های زیربنایی
 استان اصفهان:

 بزرگراه اصفهان شیراز 
سال آینده به بهره برداری 

می رسد

نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر 
در ایستگاه پایانی؛

 جنگ صدرنشینی
 در نقش جهان

کارشناس پیش بینی آب و هوا اداره کل 
هواشناسی استان:

خبری از بارندگی برای 
اصفهان نیست

3

5
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 11 سکانس از جشنواره یازدهم
 فیلم فجر در اصفهان؛

اشک ها و لبخندها

7

شهردار اصفهان خبر داد:

 اجرای طرح توسعه
 میدان امام علی )ع(

2تکرار یک ناهنجاری سیاسی

آگهی مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق 
جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

99-4-270
خرید لوله فوالدی اسپیرال ، 
قطراسمی 300 و 400 میلیمتر 

492.000.000جاری

99-4-271
خرید لوله چدن داکتیل تایتون 
پوشش دار قطر  200 میلیمتر 
جهت شهرک گلستان میمه

474.000.000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:00
روزشنبه به تاریخ 99/12/9

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 99/12/10
  محل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.abfaesfahan .ir
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  قراردادها داخلی 388  بازرگانی 360 (

حلول ماه رجب و سالروز والدت با سعادت امام محمد باقر )ع( را  تبریک می گوییم

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

*رضــا عبــایس، اســتاد بنــام خطــایط و مینیاتــور 

ر  ان است. از آ�ث
ف

مند مکتب اص� ف ه�ف
�ی و  همم�ت

�ت مانده از وی یم توان به طــرایح اک�ث های ســقف و  �ب

ان اشــاره کــرد. *
ف

 مســجد شــاه اص�
ی

ز�ی گنبــد عظــم

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

نوبت دوم
آگهی مزایده )مرحله دوم(

محمدرضا احتشام زاده – شهردار خورزوق  م الف:1093901

شهرداری خورزوق در نظر دارد نسبت به فروش دو دســتگاه اتوبوس جهت سرویس دهی در محله ســیمرغ بدین صورت که 20 درصد از آن نقد و 
الباقی طی 24 قسط و با تعهد هفت سال فعالیت در خط حمل و نقل  محله سیمرغ به اصفهان با قیمت پایه کارشناسی را از طریق مزایده عمومی و 
با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده 1099093481000002 به 

صورت الکترونیکی اقدام نماید.
تاریخ انتشار: 99/۱۱/۲5           مهلت دریافت اسناد مزایده: 99/۱۲/۱6                  تاریخ بازدید: 99/۱۲/۱6               مهلت ارسال پیشنهاد: 99/۱۲/۱6

تاریخ بازگشایی: 99/۱۲/۱6               تاریخ اعالم برنده: 99/۱۲/۱8
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در 
صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم 

از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب 

می باشد.
3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایند. 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

نوبت اول
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درخواست سازمان ملل برای کاهش تحریم های ونزوئال
یک فرستاده سازمان ملل بر این باور اســت که تحریم های آمریکا و اروپا موجب بدتر شدن بحران 
انسانی در ونزوئال شده است.به نقل از رویترز، آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم ها 
پس از یک سفر 12 روزه به ونزوئال اعالم کرده که تحریم های آمریکا و اروپا علیه ونزوئال موجب بدتر 
شدن بحران انسانی شده است.بر اساس این گزارش، وی از آمریکا خواسته است تا تحریم های اعمال 
شده علیه ونزوئال را کاهش دهد. ولی مخالفان دولت ونزوئال بر این باورند که این استدالل به نوعی 
تبلیغات دولت کاراکاس برای لغو تحریم های بین المللی است.گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش 
اولیه خود توصیه کرده است که تحریم های ونزوئال لغو شده و دولت کاراکاس باید امکان دسترسی به 

منابع مالی توقیف شده خود در آمریکا، بریتانیا و پرتغال را داشته باشد.

توافق جدید سرویس های اطالعاتی غرب با داعش علیه سوریه
خبرگزاری اسپوتنیک از توافق جدید سرویس های اطالعاتی غرب با سرکرده های داعش مبنی بر تشدید 
حمالت علیه نیروهای سوری و هم پیمانان آنها خبر داد.منابع رسانه ای فاش کردند که سرویس های 
اطالعاتی غربی که مدعی جنگ با داعش هستند، طی یک سری نشست  با سرکرده های این سازمان 
تروریستی که نامش در فهرســت تروریســم بین المللی قرار دارد، برای انجام حمالت تروریستی در 
سوریه توافق کرده اند.به گفته این منبع، در این نشست ها موضوع افزایش حمالت علیه نیروهای دولت 
سوریه، گروه های مسلح  نزدیک به ایران و پایگاه های نظامی روسیه در سوریه بررسی شد.بر اساس 
توافق صورت گرفته، کلیساهای مسیحیان، مساجد، مکان های عبادی ادیان مختلف در فهرست اهداف 
این حمالت قرار گرفته  اند و در چارچوب توافقات حاصله برای هماهنگی در این خصوص، باید بودجه، 

تجهیزات، مهمات و سیستم های تسلیحاتی مدرن در اختیار این گروه های تروریستی قرار گیرد.

پنتاگون:

 در توافق صلح با طالبان بازنگری می کنیم
به نقل از شــبکه تلویزیونی العربیه، وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( اعالم کــرد: در توافق با گروه طالبان 
بازنگری می کنیم، ولی هنوز درباره نوع این بازنگری تصمیم نگرفته ایم.مقام های کاخ سفید نیز می گویند 
دولت جوبایدن، رییس جمهوری جدید آمریــکا توافق صلحی را که دونالــد ترامپ، رییس جمهوری 
سابق آمریکا با طالبان امضا کرده بود، دوباره بررسی خواهد کرد.سخنگوی کاخ سفید گفته است آمریکا 
می خواهد مطمئن شود که جنگجویان طالبان به تعهداتش که عبارتند از »کاهش خشونت و قطع ارتباط 
با گروه های تروریستی بوده« عمل کرده اند.بعد از امضای توافق نامه صلح آمریکا و طالبان هرچند که 
این گروه به سربازان آمریکایی و خارجی مستقر در افغانســتان حمله نکرده، ولی حمالت این گروه به 
نیرو های امنیتی افغان، انفجار مین های مغناطیسی در شهر ها و ترور های هدفمند افزایش یافته است.

ادامه تک روی »حریری« در لبنان
یک روزنامه لبنانی با انتشار مطلبی اعالم کرد که »سعد الحریری« حتی پس از دیدار با »میشل عون« 
نیز رفتارش را تغییر نداده و همچنان بر تک روی در تشکیل کابینه لبنان اصرار می ورزد.بر اساس این 
گزارش، روزنامه البناء در مطلب خود آورده است: الحریری در جریان دیدار با عون، با او در خصوص 
مسائل مربوط به تشــکیل کابینه جدید لبنان رایزنی کرده اســت. با این حال پس از این دیدار نیز 
هیچگونه تغییری در رفتارهای الحریری در خصوص تشکیل کابینه مشاهده نشد.این روزنامه لبنانی 
همچنین یادآور شده است: سعد الحریری تالش خود را به کار بسته است تا امیدها برای تشکیل کابینه 
جدید لبنان را از بین ببرد. او همچنان بر تک روی در روند تشکیل کابینه اصرار می ورزد.روزنامه البناء 
همچنین عنوان کرده است: به طور کلی می توان گفت که رفتارهای الحریری در زمینه تشکیل کابینه 

جدید تحریک آمیز است و تالش دارد تا طبق طرح فرانسه در این زمینه حرکت کند.

چرا آمریکا در برابر ایران دچار بی عملی شده است؟

نگاه »بایدن« به سناریوی میانی در برجام
مقامات کاخ سفید که در برداشته  شدن نخستین گام برجامی از سوی 
تهران تاکیــد می کردند، بــا موضع گیری قاطعانــه مقامات جمهوری 
اســالمی در خصوص ضرورت لغو تحریم ها از ســوی طــرف مقابل 
مواجه شدند؛ واکنشــی که بایدن را به سمت سناریوی حد وسط یعنی 
بازگشــت گام به گام دو طرف به برجام ســوق داده است.طی روزهای 
اخیر به موازات افزوده شدن بر شمار و تنوع  مطالبات طرف غربی برای 
اجرای برجام از سوی ایران، مسئوالن عالی رتبه جمهوری اسالمی نیز 
به صراحت در این باره موضع گیری کرده اند؛ مواضعی که »لغو تحریم 
ها« وجه مشترک همه آنهاســت و  این موضوع را می توان به وضوح 
در کالم رهبری و رییس جمهوری دید.در همین ارتباط صبح یکشــنبه 
1۹ بهمن ماه مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی 
هوایی و پدافند هوایی ارتش، تاکید کردند: »ایران هنگامی به تعهدات 
برجامی خود بازخواهد گشت که آمریکا همه تحریم ها را در عمل و نه در 
حرف یا روی کاغذ، لغو کند و این لغو تحریم ها مورد راستی  آزمایی ایران 
قرار گیرد«. به فرمایش مقام معظم رهبری »این، سیاســت قطعی و 
غیرقابل برگشت جمهوری اســالمی و مورد اتفاق همه مسئوالن است 
و هیچ کس از آن عــدول نخواهد کرد.«.دقیقا یک مــاه پیش بود که  
رهبری مواضع مشابهی داشتند و به مناسبت حماسه 1۹ دی در بخشی 
از بیانات خود به موضوع برجام اشاره کردند و فرمودند: می گویند آمریکا 
به برجام برگردد یا برنگردد، ما هیچ اصرار و عجله ای نداریم که آمریکا 
به برجام بازگردد. مسئله ما برگشتن یا برنگشتن آمریکا نیست. مطالبه 
منطقی و عقالنی ما رفع تحریم هاست.معادالت بایدن و تیم سیاست 
خارجی وی که تصور می کردند بازگشت آنها به برجام بدون لغو تحریم 
مورد استقبال ایران قرار خواهد گرفت، با موضع گیری های قاطعانه و 
صریح رهبری به هم ریخت تا از برخی خواســته های گزاف خود عقب 
بنشینند.خبرگزاری »رویترز« دوشــنبه بیستم بهمن ماه به نقل از سه 
منبع آگاه نوشت که دولت بایدن در پی احیای گام  به  گام برجام است 
و در این مسیر »گام های متقابل کوچک« به عنوان یک مرحله موقت 
برداشــته خواهد شــد. به گزارش خبرگزاری مذکور، آمریکا در بررسی 
چگونگی احیای توافق هسته ای با ایران، درحال سنجش طیف وسیعی 
از ایده هاست و یکی از گزینه های آمریکا این است که به منظور دستیابی 
به فرصت بیشتر برای رسیدن به هدف نهایی، فعال هر دو طرف گام های 
کوچکی را بردارند، بدون آن که نیاز به رعایت کامل شرایط برجام باشد.  
در سناریویی که »رویترز« از آن سخن به میان آورده، واشنگتن به تهران 
اجازه دستیابی به مجموعه ای از منافع اقتصادی را خواهد داد که البته 
کمتر از مزایای رفع تحریم هاست. در مقابل، تهران نیز بار دیگر به مفاد 

توافق هسته ای همانند گذشته پایبند بماند؛ سناریویی که کارشناسان 
سیاســی از آن به عنوان راه حل میانی نام می برند.بــا ورود بایدن به 
کاخ سفید، اندیشمندان علوم سیاسی و روابط بین الملل سه سناریو 
را در قبال رفتار رییس جمهوری جدید آمریــکا با ایران و برجام مطرح 
می کردند: سناریوی نخست که بسیار خوش بینانه به نظر می رسید به 
رفتار مشابه بایدن با توافق اقلیمی پاریس، سازمان جهانی بهداشت و 
دیگر تعهداتی اشاره دارد که وی با امضای خود، آمریکا را بار دیگر به آنها 
متعهد ساخت. این سناریو که تا پیش از ورود بایدن به کاخ سفید بسیار 
پررنگ بود، با گذشــت چند هفته از تکیه او بر کرسی ریاست جمهوری 
تا حدی رنگ باخته است.در ســناریوی دوم یا میانی که منطقی تر از 
سناریوی اول به نظر می رسد به بازگشت گام به گام دو طرف به برجام 
اشاره دارد. در ارتباط با اینکه هر کدام در این سناریو چه گام هایی را باید 
بردارند، ایران باید به تدریج از پنج گام هســته ای خود عقب بنشیند. 
آمریکا نیز پله به پله با ازســرگیری محدودیت های هسته ای از سوی 
ایران به رفع تحریم اقدام کند؛ راهــکاری پیچیده که در عمل به راحتی 
پیش نخواهد رفت و گام های هریک از دو طرف باید دقیق، مشخص 
و زمان مند باشند.در این سناریو اینکه کدام طرف گام نخست را بردارد 
حائز اهمیت است. حجت االسالم »حسن روحانی« روز سه شنبه 21 

بهمن ماه در دیدار سفرای خارجی مقیم تهران بر ضرورت برداشتن قدم 
نخست از ســوی آمریکا تاکید کرد و گفت: »ما از تعهد خارج نشده ایم 
که گام اول را برداریم. کشوری که سه سال از تعهد خارج شده و بر ملت 
ما بر خالف مقررات بین المللی و تعهداتش در ]قطعنامه [ 22۳1 ظلم 
روا داشته، موظف است گام اول را بردارد.«سناریوی سوم که فراتر از دو 
مورد قبلی است در آن مذاکرات »فراگیر« و گنجاندن مسائل غیرمرتبط 
با برجام به توافق هســته ای است؛ ســناریویی که بیشتر طرف غربی 
در صدد پیاده سازی آن اســت و تروئیکای اروپا در این مسیر با بایدن 
همگام شــده اند. مطالبه »امانوئل مکرون« رییس جمهوری فرانسه 
برای مشارکت دادن عربستان در برجام، اصرار »آنتونی بلینکن« وزیر 
خارجه بایدن و »هایکو ماس« وزیر خارجــه آلمان مبنی بر گنجاندن 
مسائل موشکی و منطقه ای در مذاکرات احتمالی و غیره در این دسته 
جای می گیرند.آمریکا و متحدان اروپایی آن که با سد محکم ایران در 
برابر گنجاندن مســائل بی ارتباط به برجام به توافق هسته ای مواجه 
شده اند، یک گام عقب نشسته اند. آنها اجرای موفقیت آمیز برجام به 
عنوان بزرگ ترین دستاورد تاریخی دولت دموکرات اوباما را در سناریوی 
حدوسط می بییند؛ ســناریویی که ایران و آمریکا همزمان گام به گام و 

حساب شده در مسیر اجرای کامل برجام حرکت خواهند کرد.

رییس ســتاد انتخابات کشــور پیــش بینی اش از 
فضای انتخاباتی 1۴۰۰ این اســت کــه پس از طی 
شدن ماه های پایانی ســال 1۳۹۹ که فضای کشور 
انتخاباتی تر می شود، شرایط بهتری را تجربه خواهیم 
کرد. »جمال عرف« معتقد اســت ســهم مشارکت 
در انتخابــات پیــش رو بیش از ۵۰ درصــد خواهد 
بود و با تدابیری که اندیشــیده شده است از فضای 
ســرد سیاســی ای که وزیر کشــور با ابراز تاسف از 
آن خبــر داده بــود، فاصله خواهیــم گرفت.رییس 
ستاد انتخابات کشــور از افزایش 1۰ درصدی شعب 
اخذ رای در انتخابات 1۴۰۰ خبر داد و اظهار داشــت: 
تصمیم گرفتیم سرجمع به میزان 1۰ درصد افزایش 
شعب داشته باشیم، بنابراین در انتخابات 2۸ خرداد 

1۴۰۰، قریب به ۷۰ هزار شعبه خواهیم داشت.عرف 
همچنین در مورد احتمال افزایش ســاعت اخذ رای 
نیز گفت: افزایــش روزهای انتخابــات، انتخابات 
پســتی و انتخابات اینترنتی در قانون دیده نشــده 
است، بنابراین فقط می توانیم انتخابات را 2 ساعت 
زودتر آغاز کنیم.وی در مورد عدم تغییر روز انتخابات 
نیز تصریح کرد: تاریخ 2۸ خرداد بــرای برگزاری ۴ 
انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و دو میان دوره ای 
قطعی است و تغییر نخواهد کرد.معاون سیاسی وزیر 
کشور در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه معموال در 
آستانه انتخابات، تغییراتی در استانداران و فرمانداران 
صورت می گیــرد، در انتخابات مجلــس هم چنین 
اتفاقی افتاد، آیــا این تغییرات از موضع سیاســی 

است؟ اظهار داشت: در حوزه استانداران فعال تغییری 
نداریم مگر اینکه مجبور شــویم یا اینکه استاندار ما 
ارتقا پیدا کند؛ مثال رییس جمهــور تصمیم بگیرد که 
فالن استاندار همانند آقای رزم حسینی منصب وزارت 
را برعهده بگیرد، خب ما در این شرایط که نمی توانیم 
مخالفت کنیم. وقتی یک استاندار ارتقا پیدا می کند، 
جای آن خالی می شود و نگاه می کنیم ببینیم در آن 
استان کدام یک از استانداران یا معاونین استانداران 

موجود می توانند جایگزین شوند.

 پیش بینی رییس ستاد انتخابات کشور 
از میزان مشارکت مردم

سرنوشت پول های بلوکه شده ایران در کره به کجا رسید؟
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: در صورتی که اقدامات و تالش های دیپلماتیک منجر به بازگرداندن پول های ایران از کره جنوبی نشود، باید اقدامات حقوقی 
در دستور کار قرار گیرد.لعیا جنیدی درباره آخرین وضعیت پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، اظهار کرد: اقداماتی در این زمینه انجام شده، در صورت ناموفق 
بودن تالش ها این کار مستلزم اقدام و مذاکره حقوقی جدی  اســت.معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: اگر مذاکرات حقوقی تامین کننده منافع نباشد 
در این صورت ممکن است اقدام قضایی یا شبه قضایی یعنی داوری اعمال شود چون مکانیســم این کار وجود دارد.جنیدی درباره حضور در جلسات مربوط به 
کنوانسیون های FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نماینده دولت، گفت: فعال در یکی دو جلسه شرکت کردم. در این نشست ها هیئتی متشکل 
از نمایندگان ۴ دستگاه مســئول و همچنین حوزه های تخصصی برخی نهادها حضور می یابند. وی ادامه داد: بیشتر مباحث مطرح شده در این جلسات درباره 
کلیات است و نظرات موافق و مخالف در جلسات مطرح می شود.جنیدی درباره اموال بلوکه شده ایران در آمریکا و فرآیند رسیدگی به این پرونده ها گفت: آمریکا 
فعال دنبال اجرای آرایی است که در دادگاه های داخلی خود علیه ایران صادر می کند.وی افزود: آمریکا عالوه بر این در اروپا هم تالش می کند تا اموال کشورمان 

را برای اجرای آرای صادره در دادگاه های خود، توقیف یا ضبط کند تا این لحظه موفقیت آن چنانی نداشته است.

نقل قول روز

وز عکس ر

اوکراین همچنان 
در تقابل با روسیه

بازدید »والدیمیر زلنســکی« 
رییــس جمهــوری اوکراین 
از نیروهــای اوکراین در خط 
مقدم نبرد بــا جدایی طلبان 
طرفدار روســیه در شرق این 

کشور.

موضع شورای نگهبان درخصوص برگزاری رفراندوم
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در هر موضوعی که قانون اجازه می دهد، 
رفراندوم بالمانع است و ما هیچ نگرانی نداریم، گفت: شورای نگهبان هیچ وقت مخالف رفراندوم 
نیست، ولی باید ترتیبات قانونی آن رعایت شــود، اگر ترتیبات قانونی رعایت شود ما هم استقبال 
می کنیم، اما من نمی دانم چرا برخی ها فقط می خواهند این را به منزله یک چماق اســتفاده کنند 
و هر از گاهی فقط این موضوع را مطرح می کنند، هر وقت که تشــخیص دادید، اگر اختیارش را در 
چارچوب قانون دارید بروید و رفراندوم هم برگزار کنید، شورای نگهبان هیچ وقت مانع نشده است.

سوال از وزیر اقتصاد درباره تخلفات در گمرک کلید خورد
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اســالمی از کلیدخوردن طرح سوال خود از فرهاد دژپسند 
وزیر اقتصاد درباره تخلفات گمرک خبــر داد.جالل محمودزاده با بیان اینکه محور ســوال از وزیر 
اقتصاد درباره تخلفات در گمرکات اســت، افزود: تخلفات و اقدامات غیرقانونی در گمرکات وجود 
دارد که وزیر اقتصاد باید با حضور در کمیسیون اقتصادی و جلسه علنی مجلس پاسخگوی تخلفات 
زیرمجموعه خود باشد.نماینده مردم مهاباد در مجلس درباره جزئیات سوال خود از فرهاد دژپسند، 
گفت: آمار هایی وجود دارد که نهاده های دامی با ارز دولتی وارد می شود و قبل از اینکه وزارت جهاد 
کشاورزی دستور ترخیص آن را دهد از همان گمرک وارد بازار و با قیمت  آزاد توزیع می شود که همین 

امر باعث افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ می شود.

نظر فرمانده سپاه درباره تحریم ها
فرمانده کل سپاه گفت: مطمئن هســتیم که تحریم ها برای ما فرصت ساز هستند و ما را به حرکت 
هایی بر مبنای استعدادهای درونی خودمان وادار می کنند.سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی 
ادامه داد: در برهه فعلی که ما در تحریم های علمی، صنعتی، فناوری ها و اقتصادی هستیم هیچ 
راهی نداریم جز اینکه در همه این زمینه ها به شکوفایی و خودکفایی برسیم.وی افزود: امروز قوی 
شــدن در پرتوی علم و فناوری بوده و این اراده در متن مردم ایران جاری شــده است. در هر جای 
ایران که تشریف ببرید مشاهده می کنید که شــکوفه های علم و فناوری واقعا معطر هستند و به 
ثمر رسیده اند.سرلشکر سالمی یادآور شد: خودکفایی از بزرگ ترین دستاوردهای انقالب اسالمی 
است، یعنی ملت ایران را متوجه ظرفیت های خود کرده و وابستگی آن ها را به کشورهای بیگانه قطع 
کرده است. امروز یک نقطه عزیمت بسیار نیرومند برای حرکت ملت ایران به سوی افق های بلند 
ساخته است؛ در واقع این شروع کار ماست و به فضل خدا در سال های آینده ما حتما با دستاوردها 

و اهداف بزرگ رو به رو خواهیم شد.

اذعان وزارت خارجه آمریکا به شکست در برابر ایران
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ابراز امیدواری از راه حل دیپلماتیــک در تعامل با ایران، گفت: 
معتقدیم کارزار فشار حداکثری شکست خورده است.تارنمای نیوزویک در گزارشی با عنوان » بایدن 
 با کاهش نقش آمریکا در جنگ یمن، چشم انداز دیپلماســی با ایران را افزایش می دهد« پاسخ 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را هم منتشر کرده است.وی با تکرار موضع همیشگی خود مبنی بر 
اینکه گام نخست را تهران باید بردارد، افزوده است: اگر ایران با رعایت دقیق تعهدات خود در چارچوب 
برجام بازگشت، ایاالت متحده نیز چنین کاری را انجام می دهد تا توافقی طوالنی تر و محکم تر انجام 
دهد که سایر زمینه های نگرانی را نیز برطرف کند.ســخنگوی وزارت خارجه با ابراز امیدواری برای 
راه حل دیپلماتیک، از رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران انتقاد کرده و ادامه داده است: ما معتقدیم 
که کارزار فشار حداکثری شکست خورده، زیرا ایران هم برنامه هسته ای خود را سرعت بخشیده و 

هم فعالیت های منطقه ای خود را تشدید کرده است.

کافه سیاست

 فعال سیاسی اصولگرا: 

مجلس یک مینی بوس 
کاندیدای ریاست جمهوری 

دارد
نماینده پیشــین مجلس گفت: االن اندازه 
یک مینی بوس کاندیدا داریم. هرکسی پیدا 
شده می خواهد کاندیدا شــود. البته ایرادی 
هم ندارد، اما بایــد کاری کنیم تا افرادی وارد 
شوند که شان باشد.منصور حقیقت پور، فعال 
سیاسی اصولگرا که سابقه نمایندگی مجلس 
را نیز دارد، در واکنش به این اقدام نمایندگان 
گفت: »به نظر من این یک اقدام استثنایی 
است که از جمله وظایف نمایندگی به حساب 
نمی آید؛ اما ایرادی هم ندارد که یک نماینده 
به عنوان یک عنصر ایرانی نظــر خود را بیان 
کرده و از افراد برای ورود به انتخابات دعوت 
کند«.وی این اقــدام برخــی از نمایندگان 
مجلس را چنــدان حائز اهمیت ندانســت 
و گفــت: »باالخره مــالک مردم هســتند 
و بایــد رای بدهنــد. من اطمینــان دارم که 
جریانات دیگری هم داخل مجلس هستند 
که می تواننــد افراد دیگــر را معرفی کنند«.

حقیقت پور به تعــدد کاندیدا های احتمالی 
اشاره کرد و گفت: »االن اندازه یک مینی بوس 
کاندیدا داریم. هرکسی پیدا شده می خواهد 
کاندیدا شود. البته ایرادی هم ندارد. افرادی 
برای انتخابات ریاست جمهوری باید مطرح 
شــوند که امتحان پس داده هستند، کسانی 
که سختی انقالب را کشیده باشند، درد فقرا 
را می دانند، اندیشه امام)ره( و مقام رهبری 
را با گوشت و پوست و استخوان لمس کرده 
باشــند تا بتوانند در آن قالب فعالیت کنند و 

پیش بروند«.
وی با تاکید بر اینکه بهتر است درباره اینگونه 
اقدامــات در مجلس حساســیت به خرج 
ندهیم، گفــت: »االن در داخل مجلس یک 
عده دنبال کاندیداتوری آقای جلیلی هستند. 
برخی دنبال آقای قالیباف هستند. از داخل 
مجلس کاندیدا های مختلفی مطرح شده اند. 
آقای نیکزاد هست، آقای قاضی زاده هاشمی 
نایب رییس مجلس کاندیداســت و حتی 
اخیرا آقای ذوالنوری را هم کاندیدا کرده اند. 

بین الملل



یکشنبه 26 بهمن  1399 / 2 رجب 1442/ 14 فوریه 2021/ شماره 3191

رویداد »شتاب توت« در اصفهان برگزار می شود
رویداد شــتاب توت با هدف افزایش بهره وری و تنوع محصوالت و توسعه بازار محصول توت در 
اصفهان برگزار می شود. معاون علمی دانشــگاه علمی کاربردی استان اصفهان در پیش رویداد 
شتاب توت گفت: دانشگاه علمی کاربردی در راســتای رسالت خود در حوزه نوآوری و کارآفرینی 
اقدام به شناخت و شناسایی مزیت های نســبی آشکار شده و آشکار نشده  استان اصفهان کرده 
و از آنجایی که شناســایی و حمایت و پشــتیبانی حوزه مزیت های نســبی جزو وظایف اصلی 
دانشگاه هاست، این دانشگاه در این حوزه ورود جدی داشته و کل فرآیند آموزشی و علمی خود 
را بر اساس این مزیت ها برنامه ریزی کرده است.احسان مشگالنی درباره نحوه فعالیت دانشگاه 
در حوزه مزیت های نســبی مناطق استان  اظهار کرد: پس از شناســایی هر مزیت ، دانشگاه در  
دو حوزه مختلف شــروع به فعالیت می کند، اول ایجاد رشــته های جدید تا بر اساس آن منابع 
انسانی به عنوان موتور حرکتی کارآفرینی و ســرمایه گذاری میان مدت پرورش پیدا کند و اقدام 
بعدی  دانشــگاه برگزاری رویدادهای نوآوری و کار آفرینی به منظور تشــویق منابع انسانی برای 
ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره وری و به تبع آن ایجاد و ورود نقدینگی به حوزه  مزیت نسبی 

مناطق استان است.

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی:

فروش مرغ بیش از 2۷هزارتومان گران فروشی است
نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشــتی اعالم کرد که فروش مرغ با قیمت بیش از 

۲۷هزار تومان گرانفروشی است.
حبیب اســدا... نژاد در پاســخ به اینکه چرا در روزهای اخیر قیمت مرغ در خرده فروشــی ها تا 
۳۰هزارتومان هم رسیده است، گفت: قیمت واقعی مرغ قیمت مصوب تنظیم بازار یعنی ۲۰هزار 
و۴۰۰تومان نیســت. قیمت واقعی مرغ زنده با توجه بــه افزایش مولفه های تولید براســاس 
آنالیز تشکل ها ۱۷هزار و ۵۰۰تومان و قیمت مرغ گرم نیز ۲۴تا ۲۵هزارتومان می شود.وی ادامه 
داد:درخواست تشکل ها این است که قیمت ها اصالح شــود ولی با وجود مذاکرات در این مورد  
هنوز هیچ تغییری صورت نگرفته است و این قصور باعث ایجاد نوسانات در تولید خواهد شد.به 
گفته وی، فروش مرغ بیش از ۲۷هزارتومان گران فروشــی است.اســدا...نژاد اظهار کرد: ستاد 
تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت بایستی بعد از افزایش مولفه های تولید مانند 
ذرت و سویا،جوجه و... اثرات آن را روی قیمت تمام شده تولید بررسی می کردند؛ اما متاسفانه 

این اتفاق نیفتاد.

معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد:

آغاز پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت و شرایط آن
معاون وزیر اقتصاد ضمن اعالم آخرین وضعیت واگــذاری اموال بانک های زیر مجموعه وزارت 
اقتصاد، از آغاز پرداخت وام به دارندگان ســهام عدالت خبر داد و گفت: بانک های ملی و تجارت 
آمادگی دارند به شــکل الکترونیکی و بدون مراجعه به دارندگان ســهام عدالت ۵۰ درصد ارزش 
این سهام را توسط کارت اعتباری به مردم ارائه دهند که مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت سه 
ساله اســت و هیچ گونه مدرک یا ضامنی غیر از مدارک هویتی نیاز نیست و سهام عدالت ضامن 
این وام خواهد شد.عباس معمارنژاد تاکید کرد: بانک های ملی و تجارت آمادگی دارند به شکل 
الکترونیکی و بدون مراجعه به دارندگان سهام عدالت ۵۰ درصد ارزش این سهام را توسط کارت 
اعتباری به مردم ارائه دهند.وی افزود: مدت زمان بازپرداخت این تســهیالت سه ساله است و 
هیچ گونه مدرک یا ضامنی غیر از مدارک هویتی نیاز نیست و سهام عدالت ضامن این وام خواهد 
شد.وی افزود: مردم در این زمینه تنها مدارک خود در ســامانه ایوا ارسال می کنند و در کمترین 

زمان ممکن کارت اعتباری برای دارندگان سهام عدالت صادر می شود. 

در حالی که معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید اصفهان بیشترین سهم را از مسکن مهر داشته؛ اما شواهد نشان می دهد عرضه 
این خانه ها دردی از بازار مسکن حل نکرده است؛

بن بستی به نام »مسکن«

تهیــه مســکن در اصفهان هــر روز ابعاد  مرضیه محب رسول
سخت تر و بغرنج تری به خود می گیرد. در 
حالی که چند ماهی است بازار در رکورد تورمی به سر می برد؛ اما باال رفتن 
تدریجی قیمت مصالح طی هفته های اخیر خبر از گرانی های تازه ای 
در این بازار داد. در سایه چند برابر شدن یکباره قیمت مصالح کاربردی 
حتی در مسکن های ارزان قیمت مانند سیمان و میلگرد، فعاالن بازار 
مسکن می گویند به زودی باید منتظر گرانی های بیشتر در هزینه تمام 
شده ساخت و در نتیجه جهش دوباره مسکن و یا شاید کاهش تولید در 
نتیجه کاسته شدن از قدرت خرید مردم و نبود مشتری در بازار بود. هر 
چند مسئوالن راه و شهرسازی مدعی هستند اصفهان جزو یکی از استان 
های دارای بیشترین مسکن ساخته شده ارزان قیمت از جمله مسکن 
مهر است؛ اما برخی دیگر از فعاالن بازار از جمله نایب رییس انجمن انبوه 
سازان استان اصفهان می گوید بازار همچنان از کمبود عرضه مسکن رنج 
می برد و با این مسئله وارد چالش اساسی شده است. این ادعا در حالی 
مطرح می شود که معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی 
اعالم کرد: در استان اصفهان با باالترین ســهمیه مسکن مهر کشور در 
مجموع شهری و روستایی به تعداد ۲۱۴ هزار واحد آماده شد.محمود 
محمــود زاده اظهار کــرد: اکثریت پروژه های مســکن مهــر در همان 

سال های ابتدایی دولت تحویل مردم شد و دلیل اینکه برخی پروژه ها 
به طول انجامید این اســت که این پروژه ها به دالیل مختلف از ســال 
گذشته آغاز شده اند.محمود زاده با اشــاره به اینکه در پایان سال ۹۳ 
بیش از ۹۶ درصد پروژه مسکن مهر استان اصفهان تحویل متقاضیان 
شده بود، گفت: استان اصفهان با باالترین سهمیه مسکن مهر کشور در 
مجموع شــهری و روســتایی به تعداد ۲۱۴ هزار واحد آماده شد و تنها 
اســتانی بود که نیاز به الحاق به محدوده نداشــت و هیچ مصوبه ای از 
شورای عالی معماری و شهرسازی نگرفت. همچنین تنها استانی است 
که با همان قیمت های اولیه مسکن مهر تحویل مردم داده شد.با وجود 
آنچه مسئوالن می گویند اما شواهد نشان می دهد مسکن مهر دردی از 
کمبود عرضه به بازار مسکن به خصوص برای کالن شهر اصفهان دوا نکرده 
است و حاال عالوه بر کمبود عرضه باید شاهد قیمت های باالتر از قدرت 
خرید حتی در طبقه متوسط جامعه هم بود. نایب رییس انجمن انبوه 
سازان استان اصفهان گفته است: آینده مسکن قشر متوسط به پایین را 
با رشد گرانی اما با شتاب پایین پیش بینی می کنم و به نوعی مسکن 
ارزان نخواهد شد، چراکه قیمت تمام شده آن باالست.کریم داودی  با 
اشاره به اینکه مسکن در کشور به دو دسته اقشــار متوسط به پایین و 
دیگری مسکن لوکس تقسیم می شود، اظهار کرد: مسکن اقشار آسیب 

پذیر شامل قیمت هزینه مصالح داخلی همچون آهن و ... می شود، اما 
آنچه موجب گرانی مسکن شده، دستمزدهای باال و قیمت زمین است.

وی با بیان اینکه به طور کلی تغییری در قیمت مسکن اقشار متوسط به 
پایین پیش بینی نمی کنم، تصریح کرد: حتی گرانی مسکن را با شتاب 
و آهنگ کم پیش بینی می کنم.نایب رییس انجمن انبوه سازان استان 
اصفهان درباره مســکن لوکس نیــز، توضیح داد: قیمت مــواد اولیه، 
شیرآالت خارجی و کابیت های خارجی و ... به دلیل نوسانات نرخ ارز 
افزایش یافته که البته این موارد حدود ۱۰ درصد قیمت را شامل می شود.

وی با اشاره به معضل حوزه مسکن در کشور، اظهار کرد: ساالنه در کشور 
به تولید یک میلیون مســکن نیاز داریم، درحالی که طی چهار ســال 
گذشته، ساالنه تنها ۵۰۰ هزار مسکن در کشور تولید می شود.داودی با 
تاکید بر اینکه در حال حاضر قیمت زمین نســبت به هزینه تمام شده 
مصالح بــه رو بــه افزایش اســت، تصریح کــرد: در حــال حاضر در 
ساختمان های مدرن ۵۰ درصد هزینه ها مربوط به زمین است در حالی 
که پیش از این، ۳۰ درصد هزینه ها بود. این اظهارات نشان می دهد گره 
کور بازار مسکن به راحتی و حداقل تا ســال های دیگر، در اصفهان باز 
نخواهد شد و  این روند،  خانه دار شــدن برای  زوج ها و خانواده های 

طبقه متوسط را تقریبا در حال تبدیل به یک رویا می کند.

با توجه به خشکسالی ســال های اخیر در اصفهان، 
جایگزین کردن کشت زعفران یا طالی سرخ به جای 
محصوالت آب بر، می تواند در راستای جبران ضرر و 
زیان بخش کشاورزی اصفهان تاثیر بسزایی داشته 
باشــد.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان اظهار داشت: باعث تاسف 
است که این کاالی گرانبها به این شکل توسط دالالن 
به صورت خام فروخته می شود و کشورهای خارجی 

با خرید خام این محصول جلوی برند ســازی ما را 
می گیرند.اصغر رســتمی افزود: هم اکنون استان 
اصفهان بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی خود را به 
کشت زعفران اختصاص داده و این امتیاز اصفهان 
را بر پله چهارمین اســتان زیرکشــت در تولید این 
محصول قرار داده است.وی در پاسخ به این سوال 
که در شرایط حاضر در هر هکتار از اراضی زیر کشت 
این محصول چه مقدار زعفران تولید می شود گفت: 
هم اکنون بیــش از هفت کیلوگرم زعفــران در این 
مقدار از اراضی تولید شده است که نسبت به مشابه 
سال گذشته افزایش داشته و امیدواریم این روند 
ادامه پیدا کند.خام فروشی صنعت طالی سرخ را 
زیرسوال برده اســت؛ محصولی که  می تواند نام و 

برند اصفهان و ایران را ســرزبان ها بیندازد؛ اما این 
کاالی گرانبها به این شــکل توسط دالالن به صورت 
خام فروخته می شود و کشورهای خارجی با خرید 
خام این محصول جلوی برند سازی ما را می گیرند. 
رستمی با تاکید بر اینکه محصول زعفران اصفهان هر 
روز از لحاظ کیفی باالتر می رود، تصریح کرد: تیران 
و کرون، شــهرضا و برخوار از شهرستان های استان 
اصفهان هستند که به تولید طالی سرخ می پردازند 
و کیفیت بسیار زیادی که وجود دارد ما را برآن داشته 
که روی این محصول ســرمایه گذاری بیشــتری 
انجام شود.وی ادامه داد: هیچ محصول دیگری به 
آن اندازه هم خوانی با شــرایط طبیعی، آب و خاک 

این منطقه ندارد.

طالی سرخ، نقطه امید خشکسالی اصفهان

خبر روز

 قیمت مواد اولیه، شیرآالت خارجی و کابیت های 
خارجی و ... به دلیل نوسانات نرخ ارز افزایش یافته که 

البته این موارد حدود ۱۰ درصد قیمت را شامل می شود

 نقش رابطه اصفهان با چین 
در توسعه صنعت  گردشگری چیست؟

از زمان شیوع کرونا در حوزه های مختلف اقتصادی ازجمله گردشگری با مشکالتی مواجه شدیم، اما 
رابطه استان اصفهان با کشور چین چگونه می تواند از این مشکالت بکاهد؟از دیرباز استان اصفهان 
با استان های مختلف کشور چین ارتباط 
برقرار کرده و به دنبال توسعه روابط خود 
با این کشور به منظور توسعه گردشگری، 
روابط تجاری و اقتصادی بود که تاثیرات 
خوبی نیز بر اقتصاد و گردشگری استان 
نیز داشته داشت. تا قبل از شیوع کرونا 
این ارتباطات گسترده تر و با نتایج قابل 
قبولی بود؛ اما از زمانی که کرونا در کشور 
شــیوع پیدا کرد این رابطه کمرنگ و در 
حوزه گردشــگری نیز به صفر رسید ولی 
در حال حاضر استان اصفهان و استان سیچوآن چین تفاهم نامه ای امضا کرده اند تا بتوانند روابط 
گردشگری، تجاری و اقتصادی خود را بهبود بخشند و بدون شــک نتیجه این تفاهم نامه پس از 
کرونا مشخص خواهد شد.احمدرضا آریان، پیرامون روابط اقتصادی ایران با کشور چین گفت: رابطه 
اقتصادی ایران و چین به صورت جدی پس از پایان جنگ تحمیلی آغاز شد و اکنون حدود ۲۶ درصد 
از صادرات غیرنفتی ایران به چین صورت می گیرد. در این مبادالت، استان اصفهان یکی از وزنه های 
مهم مبادالت ایران و چین است.وی با اشاره به لغو روادید در سفرهای گردشگری چینی ها توسط 
دولت ایران تصریح کرد: این اقدام تمایل سفر چینی ها به اصفهان را افزایش داده است. در پی این 
افزایش تمهیدات ویژه ای نیز برای حضور گردشگران چینی در اصفهان از جمله بسته های تبلیغاتی 
به زبان چینی و افزایش راهنماهای تورهای گردشــگری توانمند به زبان چینی در بناهای تاریخی، 
فرهنگی و مذهبی اســتان اصفهان اندیشیده شده اســت.عضو هیئت علمی گروه زبان دانشگاه 
اصفهان افزود: در کنار این اقدامات در این مدت مقامات محلی و فعاالن گردشگری چین از جمله 
رییس انجمن زنان اتحادیه های گردشگری کشور چین، شورای ایالت گوئیجو، فعاالن گردشگری 
پکن، شانگهای و شــی ان نیز با حضور در اصفهان بر همکاری های دو جانبه در زمینه گردشگری و 
صنایع دســتی تاکید کرده اند.وی، پیرامون مهم ترین مشــکالت و دغدغه های گردشگری چینی 
خاطرنشان کرد: کمبود مرکز اقامتی مناسب و راهنمای تور مسلط به زبان و فرهنگ چین از جمله 
آنهاست که امیدوار به حل آن در آینده نزدیک هستیم.آریان، با اشاره به افزایش مراودات اقتصادی 
بین اصفهان و چین در بخش های مختلف گفت: تکمیل راه آهن سریع السیر تهران-اصفهان به طول 
۴۰۹ کیلومتر که پیگیری روند پیشرفت آن توسط  وزیر راه و شهرسازی و  شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران و اجرای آن توسط سرمایه گذار چینی از اولویت هاست، می تواند نقطه عطفی بر روابط 
دو کشور و نیز میدانی برای بررسی چالش های همکاری مشترک باشد.وی که در انعقاد بسیاری 
از قراردادهای سرمایه گذاری چینی ها در ایران نقشی موثر داشته، در مورد تالش های اتاق بازرگانی 
اصفهان در جهت افزایش آگاهی فعاالن اقتصادی مرتبط با چین در این استان از جمله تفاهم نامه 
همکاری اصفهــان و مناطق مختلف چیــن از جمله با گوانجو و ســی چووان چیــن گفت: در این 
تفاهم نامه ها بر توسعه روابط تجاری، صنعتی، گردشگری و نیز معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
دو طرف به منظور بهبود شرایط اقتصادی، توسعه روابط پایدار بین اعضای اتاق های دو طرف، تبادل 
اطالعات به روز از پتانسیل ها و توانمندی های صنعتی، تجاری، تولیدی و سرمایه گذاری، مشارکت 
در اجرای پروژه های زیرساختی گردشگری و مشارکت در برگزاری کنفرانس، همایش و نشست های 
تخصصی تاکید شده است.این استاد دانشگاه اصفهان اظهار امیدواری کرد که دو ملت با فرهنگ 
و کهن ایران و چین پس از بحران کرونا فرصت هایی تازه  برای درک و گفتمان بیشتر و نیز افزایش 

مراودات صنعتی، فرهنگی و اقتصادی سودمند داشته باشند.

کافه اقتصاد

سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران مطرح کرد:گزارش

صادرات شیرخشک باید با عوارض باشد، نه با سهمیه
سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران با بیان اینکه صادرات با سهمیه شیرخشک در تابستان سال گذشته اشتباه بود، اظهار کرد: وقتی به کارخانه های تولیدکننده شیرخشک 
سهمیه صادرات داده می شود، کارخانه ای که به دالیل مختلف در حال حاضر تولیدکننده نیست سهمیه خود را به قیمت هنگفتی به فروش می گذارد، بنابراین این رویداد 
باعث ایجاد فساد می شود.سید محمدرضا بنی طبا، با بیان اینکه صادرات شیرخشک مشکالتی ایجاد می کند، گفت: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاد های دامی 
اختصاص یافته و این بخشی از حقوق مردم است، سود حاصل از صادرات آن هم باید به مردم برسد.سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران ادامه داد: وقتی تولیدکنندگان 
شیرخشک با سوددهی مطلوبی محصوالت خود را صادر می کنند، شیرخام را هم به قیمت بیشتری نسبت به تولیدکنندگان محصوالت داخلی می خرند، بنابراین قیمت 
شیرخام تحریک و در نهایت منجر به افزایش قیمت محصوالت لبنی می شود.بنی طبا از جمله مشکالت صادرات شیرخشک را نبود نظارت کافی بر استاندارد محصوالت 
صادراتی و بدنام کردن کاالی ایرانی دانست و افزود: با توجه به کاهش ارزش ریال نسبت به دالر، نسبت به بقیه تولیدکنندگان تخفیف بیشتری در قیمت واقعی شیرخشک 
می دهیم.وی  با اشاره به اینکه صادرات شیرخشک برای کشور الزم، اما اولویت، تامین مصرف داخلی است، افزود: ما مخالف صادرات نیستیم، زیرا منافعی از جمله ایجاد 
اشتغال، سودآوری  دارد.سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران گفت: معتقدیم صادرات باید با تعرفه باشد که این مشکالت ایجاد نشود، زیرا اگر سهمیه ای شد، کارخانه ای 

که اصال تولیدی نداشته است با فروش سهمیه خود به قیمت های هنگفت، بدون اینکه فعالیتی کرده باشد به سودآوری رسیده است.

برداشت گوجه فرنگی 
در بوشهر

استان بوشهر به عنوان قطب تولید 
گوجه فرنگی خارج از فصل کشور 
شناخته شده و ساالنه کشاورزان در 
مناطق مختلف استان به  کشت این 
محصول می پردازند. ساالنه بیش 
از یک میلیون و ۵۸۰ هزار تن ماده 
غذایی در ۳۱۵ هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی اســتان بوشهر کشت و 

تولید می شود. 

وز عکس ر

دبیرکل کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران:

افزایش 3۵ درصدی 
دستمزد، دردی از کارگر 

دوا نمی کند
دبیرکل کانون عالــی انجمن های صنفی 
کارگران با اعالم موضع نسبت به پیشنهاد 
افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۰، از 
متولیان و دست اندرکاران تعیین دستمزد 
خواســت تا هزینــه زندگی یــک خانوار 
کارگری که مــی توانند با آن یــک ماه را 
بگذارنند، اعالم کنند.هــادی ابوی درباره 
پیشــنهاد کمیســیون اجتماعی مجلس 
برای افزایش ۳۵ درصــدی حداقل مزد 
ســال آینده و توافق با وزارت کار برای مزد 
۱۴۰۰ گفــت: واقعیت امر این اســت که با 
توجه به رقم خط معیشــت و هزینه های 
معیشت یک خانوار کارگری، افزایش ۳۵ 
درصدی جوابگوی تامین زندگی کارگران 
نیست.وی ادامه داد: امسال تاکید گروه 
کارگــری این بــود که بحــث درصد برای 
تعیین حداقل مزد مطرح نشود و متولیان 
تعیین مزد هزینه زندگی یک خانوار ۳.۵ 
نفره یا ۴ نفره و اینکه با چه مبلغ و درآمدی 
می توانند زندگی خود را اداره کنند، اعالم 
کنند.دبیــرکل کانون عالــی انجمن های 
صنفی کارگران تصریح کرد: اگر بخواهیم 
دستمزد واقعی به کارگران بدهیم دستکم 
باید ۳۰۰ درصد حقوق کارگران افزایش یابد 
ولی وقتی این مســئله را مطرح می کنیم 
به تمســخر گرفته می شــود در حالی که 
ما بارها اعالم کرده ایم کــه کارگران دنبال 
افزایش حقوق و درصد آن نیســتند.ابوی 
ادامه داد: افزایــش ۳۵ درصدی حداقل 
مزد با شرایط موجود بازار و افزایش قیمت 
کاالها رقمی نیســت که کارگر بتواند با آن 
هزینه های زندگی را پوشش دهد و دردی 
از کارگر دوا نمی کند بنابراین خواســته ما 
این اســت که هزینه زندگی یــک خانوار 
۳.۵ یا ۴ نفــره کارگری که بــا آن بتوانند 
 یک ماه زندگی کنند از سوی متولیان امر 

اعالم شود.
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معاون پارک علم و فناوری استان:

گردش مالی شرکت های دانش بنیان چهارمحال و بختیاری ۲۰۳ میلیارد تومان است

پارک علم و فناوری، با ارتقای فرهنگ نوآوری در جهت افزایش ثروت 
در جامعه تالش می کنــد و زمینه الزم برای تبدیــل ایده به محصول، 
توسعه کسب و کارها و شــرکت  های دانش بنیان را فراهم می آورد.با 
توجه به ضرورت و اهمیت نقش پارک های علــم و فناوری در تبدیل 
علم به ثروت،با مهرداد سلیمی معاون پارک علم و فناوری چهارمحال 

و بختیاری گفت و گویی انجام شده است. 
 شــرکت های واحدهــای فنــاوری در پــارک علــم و فنــاوری چه

 فعالیتی دارند؟
شــرکت های دانش بنیــان در حوزه هــای مختلف از جملــه حوزه 
کشــاورزی، باغداری، فناوری اطالعات، فنی و مهندســی، تجهیزات 
پژشکی و آزمایشگاهی، گردشگری و محیط زیست فعالیت می کنند و 
آمار آن ها در حوزه های مختلف متفاوت است.در مجموع ۱۴۶ شرکت 
دانش بنیان و فن آور در پارک علم و فناوری مســتقر اســت که از این 
تعداد ۲۲ شرکت در دوره رشد مقدماتی، ۴۸ شرکت در دوره رشد و ۷۶ 
شرکت در دوره رشــدیافتگی قرار دارند.از این میان ۲۲ شرکت مجوز 
دانش بنیان را از معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری دریافت 

کرده اند.
  گردش مالی، ارزآوری و صــادرات محصوالت در ایــن زمینه به چه 

صورت است؟
براساس آخرین آمار گردش مالی شــرکت های دانش بنیان حدود 
۲۰۳۰ میلیارد ریال و میزان فروش این شــرکت ها ۱۱۶۰ میلیارد ریال 
برآورد شده اســت، همچنین ارزآوری چهار شــرکت دانش بنیان که 
صادرات انجام داده اند ۹۶۰ هزار دالر محاســبه شده است. اگرچه در 
سال های گذشته میزان صادرات محصوالت رو به افزایش بود، اما ۲ 
عامل تحریم  و شیوع ویروس کرونا تاثیر چشمگیری بر کاهش میزان 

صادرات محصوالت داشته اند.
 کاربردی سازی واحدهای دانش بنیان به چه شکل است؟

 با شــکل گیری و گســترش پارک های علم و فناوری، بستری برای 
حمایت و دیده شدن ایده های نو به وجود آمد. ایده هایی که به پارک 
علم و فناوری فرستاده می شوند پس از ارزیابی گروه کارشناسی وارد 
مجموعه می شوند و در سه مرحله قرار می گیرند. در مرحله اول یا رشد 
مقدماتی، افراد دارای ایده، در مرحله دوم یا رشــد، افراد دارای ایده 
پخته شــده با گروه های کمینه ۲ نفر و در مرحله سوم یا رشدیافتگی، 
افرادی که ایده خود را به محصول تبدیل کرده انــد و برای تولید انبوه 
به حمایت احتیاج دارند، پذیرش می شــوند.از جمله شاخص هایی 
که برای پذیرش ایده در پارک علم و فناوری مطرح اســت، داشــتن 

نوآوری، برطرف کننده نیاز، وجود گروه متخصص، آینده دار و بازارپسند 
بودن است.

فرآیند تبدیل ایده به محصول در کنار آموزش و مشاوره های تخصصی 
انجام می شود مراحل آن شامل ایده یابی، تحقیق در بازار و تیم سازی، 
ساخت نمونه اولیه، ثبت اختراع، امکان سنجی فنی، ارزیابی هزینه ها، 
تامین مالی، ســاخت نمونه، ارزیابی بازار اســتراتژی، ایجاد ساختار 
فنی، طراحی محصول، تولید محصول، نهایی کردن محصول، معرفی 
به بازار، تولید انبوه، فــروش در بازار داخلی، خدمات پس از فروش و 

صادرات است.
محصوالت تولید شده، میزان آن ها و مهم ترین تولیدات خاص استان 

چگونه است؟
کنتورهای آب هوشــمند، دســتگاه نمونه بردار غالت و سایلنسرها و 
اجکتورها از شاخص ترین محصوالت به شمار می رود و در حوزه های 
مختلف، محصوالت متنوعی تولید می شــود؛ به طور مثال محصوالت 
در حوزه الکترونیک شامل سامانه هوشمند اسکادا و تله متری برای 
مدیریت هوشــمند تصفیه خانه ها، مولد برق خورشیدی قابل حمل و 
نقل با خروجی برق ۲۲۰ ولت، کنتورهای هوشمند آب با قابلیت پیش 
پرداخت و ذخیره سازی اطالعات مصرف کننده، شارژ باتری اتوماتیک 

جهت شارژ باتری ها و طراحی تخصصی سیستم های الکترونیکی و 
هوشمند برای کنترل با اس ام اس موتورهای چاه آب است.

برخــی از محصوالت حــوزه فناوری اطالعات شــامل ســامانه نرم 
افزاری یکپارچه گردشــگری، دســتگاه راه انداز شــبکه بی ســیم با 
برد طوالنی، نرم افزار قرائت کنتور روی گوشــی هوشــمند و ســامانه 
 مدیریت و پیگیری درخواســت ها با قابلیت سرویس دسک تاپ راه 

دور است.
از جمله محصوالت در بخش کشــاورزی، پایه رز تجاری شاخه بریده 
به روش استنتینگ، دســتگاه نمونه بردار غالت، سیســتم بازیافت 
آب مصارف خانگی و تولید و فرموالســیون قرص مکیدنی فشــرده 
ورباســکامین ازگونه های جنــس گل ماهور اســت. همچنین ارائه 
خدمات رزرواسیون آنالین حوزه گردشگری، زاویه یاب چند نقطه ای 
و ممتد خودران و دســتگاه جوش آلتراســونیک ازجمله خدمات و 

محصوالت شرکت ها در حوزه فنی و مهندسی است.
میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه چقدر است؟

 برای حدود ۷۰۰ نفر به صورت مســتقیم اشــتغال زایی ایجاد شده 
اســت و بیش از هزار نفر به صورت غیرمستقیم در این حوزه مشغول 

به فعالیت هستند.

  مدیــرکل فرهنــگ و ارشاداســالمی و دبیــر 
دوازدهمین جشنواره ملی شــعر کودک و نوجوان 
رضوی با اشــاره به تمدیــد مهلت ارســال آثار به 
دبیرخانه جشــنواره ملی شــعر کودک و نوجوان 
رضوی تا 5 اســفند ماه، اظهار کــرد: دوازدهمین 
دوره جشــنواره ملــی شــعر کــودک و نوجــوان 
رضوی)شعرکالســیک و محاوره ای  برای کودک 
و نوجوان( از ســری برنامه هــای هجدهمین دور 
جشــنواره بین المللی امام رضا)ع( بــا همکاری 
بنیاد بین المللی فرهنگــیـ  هنری امام رضا)ع(، 
معاونــت امور فرهنگــی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی و اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

چهارمحال وبختیاری برگزار می شود.
ابراهیم شــریفی ادامه داد: این جشنواره با هدف 

توجه به شــعر کودک و نوجوان و ایجــاد جایگاه  
مناســب این رده  ســنی در میان هنرمندان فعال 
در حوزه  ادبیــات، تولید انتشــار آثــار فاخر ادبی 
با موضــوع فرهنگ منــور رضوی ویژه  کــودکان و 
نوجوانان، گرامی داشت پدیدآورندگان آثار فرهنگی 
و ادبی درزمینه ســیره، شــخصیت و معارف امام 
رضــا)ع( و معرفت افزایــی آحاد جامعــه به ویژه 
کودکان و نوجوانان، نســبت به شــخصیت واالی 
 امام رضــا)ع(، فضایــل اخالقی و ســیره رضوی 

برگزار می شود.
شریفی  تصریح کرد: فراخوان این رویداد فرهنگی 
از ابتدای سال ۱۳۹۹ منتشر شد و مهلت ارسال آثار 
تا ۳۰ مهرماه و برگــزاری آیین اختتامیه بهمن  ماه 
پیش بینی شده بود؛ با توجه به شرایط حاد شیوع 

بیماری کرونا و با پیشــنهاد بنیاد بین المللی امام 
رضا)ع(، مهلت ارســال آثار تا5 اســفند ماه ۱۳۹۹ 
تمدید شــده و زمان اجرای آییــن اختتامیه این 
جشنواره در نیمه اســفندماه ۱۳۹۹ خواهد بود. با 
توجه به تمدید زمان جشــنواره فرصت مناســبی 
جهت مشــارکت شــاعران و عالقه مندان فرهنگ 
منور رضوی در این دوره از جشــنواره ، فراهم شده 

است.

  ۴۰ میلیــارد ریال بــرای حفاظــت از عرصه های 
منابع طبیعــی در چهارمحال و بختیاری اختصاص 
یافت.معاون حفاظت و امــور اراضی منابع طبیعی 
و آبخیــزداری چهارمحــال و بختیاری  بــا اعالم 
این خبر گفت: امســال ۹ قرارداد با شــرکت های 
دارای صالحیــت در امر حفاظت منابــع طبیعی به 
منظور حفاظــت عرصه های منابــع طبیعی منعقد 
شده اســت.توکلی افزود: در برنامه ششم توسعه 
رویکرد حفاظت مشــارکتی با همــکاری مردم نیز 
از برنامه هــای پیشــنهادی و عملیاتی ســازمان 
جنگل ها بود که واســپاری حفاظــت از عرصه های 
ملی در قالب طرح های مرتع داری و جنگل داری و 
همچنین جنگل کاری اقتصادی و تخصیص اراضی 
در قالب ماده۳ قانون حفاظــت و بهره برداری جزو 

شاخصه های این پروژه اســت.وی  ادامه داد: در 
شــرایط بحرانی و ضروری حفاظــت از عرصه های 
ملی از قبیل آتش ســوزی تعامل و همکاری خوبی 
با ســایر ادارات از جمله محیط زیســت، جمعیت 
هــالل احمــر، نیروهــای مردمی، ســازمان های 
مردم نهــاد، فرمانــداری، دهیاری و شــهرداری ها 
انجام شده و در این راستا تفاهم نامه های همکاری 
از ســوی منابع طبیعی منعقد شــده است.معاون 
حفاظت و امور اراضی منابــع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور جلوگیری از 
تخریب و اقتصادی شدن عرصه های منابع طبیعی 
تاکنون ۲۶۷ هــزار هکتار از عرصه هــای جنگلی و 
مرتعی در اســتان در قالب طرح های مرتع داری و 
جنگل کاری اقتصادی و کشــت و توســعه گیاهان 

دارویی و به صــورت حفاظت مشــارکتی به عهده 
بهره بــرداران و مجریــان طرح های مرتــع داری و 
جنگل کاری اقتصادی قرار گرفته است.توکلی افزود 
: بهره برداران بــا اجرای طرح حفاظت مشــارکتی 
عالوه بر بهره برداری از این طرح ها حفظ و حراست 
و جلوگیری از تخریب این عرصه ها را برعهده دارند و 
از این میزان ۲۶۰ هزار هکتار طرح های مرتع داری و 

مابقی سایر طرح ها هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاداسالمی چهارمحال و بختیاری:

 مهلت ارسال آثار به »جشنواره ملی شعر کودک و 
نوجوان رضوی«تمدید شد

معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان خبر داد:

 اختصاص40 میلیارد ریال جهت حفاظت از عرصه های
 منابع طبیعی در چهارمحال و بختیاری

کاهش رنگ آبی کرونا در شهرستان های چهارمحال و بختیاری
رنگ آبی کرونا از پنج شهرستان استان چهارمحال و بختیاری به سه شهرستان کاهش یافت.رییس 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: هم اکنون وضعیت شهرستان های شهرکرد، فارسان، بروجن، 
لردگان، اردل، کیار و کوهرنگ از نظر رنگ بندی کرونایی زرد است.مجید شیرانی افزود: شهرستان های 
بن، سامان و خانمیرزا هم در وضعیت آبی قرار دارند.به گفته وی، هم اکنون ۸۹ بیمار مثبت قطعی و 
مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۶۲ نفر 

مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات برای رد یا تایید بیماری شان به سر می برند.

احیای واحد های تولیدی در چهارمحال و بختیاری
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: با احیای یک کارخانه 
بسته بندی آب معدنی، امسال ۲۰ واحد تولیدی راکد در استان به چرخه تولید بازگشت.منزوی  افزود: 
در حالی که در برنامه امسال این سازمان احیای هشت واحد تولیدی راکد هدف گذاری شده بود؛ اما با 
مشارکت فعال واحدهای تولیدی و همراهی سازمان صنعت، معدن و تجارت این تعداد تاکنون به ۲۰ واحد 
افزایش یافته و بیش از برنامه زمان بندی اقدام شده است.وی به احیای کارخانه بسته بندی آب معدنی 
در شهرستان کیار اشاره کرد و گفت: اگر چه این شرکت همچنان با مشکالتی نظیر بدهی های بانکی مواجه 
است و می طلبد این مشکالت سریع تر برطرف شود.معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این کارخانــه دارای ۲ خط تولید ظروف مخصوص آب معدنی و آب 
معدنی و خط تولید نوشابه و ماءالشعیر است، تصریح کرد: این کارخانه جزو ۱۰ کارخانه برتر کشور در حوزه 
تولید آب معدنی و نوشابه محسوب می شود و سرمایه گذاری قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.

 ساماندهی گلزار شهدای چهارمحال و بختیاری
100میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شــهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری با اشــاره به روند 
ساماندهی گلزار شهدا  گفت: ساماندهی گلزار شهدای استان بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

رامین نوروزی افزود:هم اکنون ۷۸ گلزار شهدا در استان ساماندهی نشده است که بیشتر این گلزارها 
تک مزار و یا کمتر از ۱۰ مزار دارند.وی با اشاره به اینکه ۲۹۲ گلزار شهید در استان وجود دارد، گفت: از این 
تعداد ۱55 گلزار که دارای ۱۰ مزار شهید و بیشتر است، ساماندهی شده و هم اکنون ساماندهی 5۹ گلزار 
با ۱5۰ مزار شهید در دست اقدام است.نوروزی با اشاره به اینکه طرح ساماندهی گلزار شهدای استان از 
سال ۸۲آغاز شد، افزود:از زمان آغاز اجرای طرح ساماندهی گلزار شهدا در استان ۲ هزار و ۸۶ مزار شهید 
ساماندهی شده و اجرای طرح ساماندهی تمام گلزار شهدای استان نیازمند تامین اعتبار و همچنین 

تامین زیرساخت ها از جمله برق و آب و جاده دسترسی است.

ارسال دومین مرحله تجهیزات به هنرستان ها و دبیرستان ها
دومین مرحله تجهیزات به هنرستان های فنی و حرفه ای و دبیرستان های کار ودانش چهارمحال و 
بختیاری ارسال شد.مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: هزار و ۳5۲ قلم تجهیزات به مناطق و 
نواحی ۱۷ گانه استان ارسال خواهد شد.فرحناز قائدامینی افزود: دانش آموزان در هنرستان ها و کار 
و دانش در رشــته های برق و الکترونیک، مکانیک، طراحی دوخت و هنر از این تجهیزات استفاده 
می کنند.به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان، لزوم تکمیل هوشمند سازی مدارس با توجه به 
شرایط کرونایی از اولویت هایی  به شمار  می رود  که با کمک خیرین سرعت گرفته است.وی گفت:در 
حال حاضر قرارداد هوشمندسازی ۲۰۰ مدرسه بسته شده و برای ۲۰۰ مدرسه دیگر قول مساعد داده 
شده است.قائدامینی تصریح کرد: تا آخر امسال ۴۰۰ مدرسه هوشمندسازی خواهد شد که عدد ریالی 

این هوشمند سازی هم با مشارکت مدارس و بنیاد قلم چی افزون بر ۲۰۰ میلیارد ریال است.

بام ایرانخبر خوان

مفاد آراء
11/95 آگهی مفاد آرا صادره از هیات قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت نایین
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات 
مبنی بر تایید انتقال عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر 
طرح دعوی اقدام نمایند در این صورت اقدامــات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 139960302031000924-99/10/24 خانــم حلیمــه 
محمدی طالب فرزند علی اکبر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پالک 
ثبتی 4180 اصلی واقع در کشــتزار حنفش بخش 2 ثبت نائین به مســاحت 
1663/30 متر مربع خریداری عادی و مع الواســطه از علــی اکبر بام فراخ 

مالک رسمی
2- رای شــماره 139960302031000925-99/10/24 خانــم حلیمــه 
محمدی طالب فرزند علی اکبر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پالک 
ثبتی 4253 اصلی واقع در کشــتزار حنفش موضع آتشی بخش 2 ثبت نائین 
به مساحت 863 متر مریع خریداری عادی و مع الواسطه از مهدی عسکری 

چوپانان مالک رسمی

3- رای شــماره 139960302031000926- 99/10/24 خانــم خدیجه 
صداقت فرزند علی اکبر ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پالک ثبتی 
3656 اصلی واقع در کشــتزار محمدیه موضع پاکوهه بخش 2 ثبت نائین به 
مســاحت 903/40 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از علی اکبر بام 

فراخ مالک رسمی
4- رای شــماره 139960302031000927-99/10/24 خانــم خدیجه 
صداقت فرزند علی اکبر ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پالک ثبتی 
3655 اصلی واقع در کشــتزار محمدیه موضع پاکوهه بخش 2 ثبت نائین به 
مســاحت 965 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از علی اکبر بام فراخ 

مالک رسمی
5- رای شــماره 139960302031000928-99/10/24 آقــای محمــد 
نقــی زاده فرزند صفــر علی ششــدانگ مفــروزی یکباب خانــه احداثی 
در پالک ثبتــی قســمتی از 5271 اصلی واقــع در روســتای مزرعه امام 
بخــش 2 ثبــت نائیــن بــه مســاحت 162/75 متــر مربــع خریداری 
 عــادی از محمــد علــی و فاطمــه و نرجــس نقــی زاده و وراث حیــدر 

نقی زاده مالکین رسمی
 99 /10 /24 -139960302031000929 شــماره  رای   -6
آقــای محمــد گوهریــن فرزنــد حســن نســبت بــه 15 ســهم 
ز 72 ســهم ششــدانگ  ز یــک ســهم مشــاع ا  و ســه چهــارم ا
ز 1478  چشــمه ســار و مزرعــه بــه پــالک ثبتــی 1 فرعــی ا
اصلــی واقــع در مزرعــه قبلــه انــارک بخــش 4 ثبــت نائیــن بــه 
47093 متــر مربــع خریــداری عــادی و   مســاحت ششــدانگ 1/

مع الواسطه از حسن گوهری انارکی مالک رسمی
7- رای شــماره 139960302031000938-99/11/1 آقای محمد باقر 

مهدوی نژاد فرزند رضا ششدانگ مفروزی یکباب خانه و باغچه متصل به آن 
احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 4016 اصلی واقع در مزرعه دولت آباد )جنب 
خیرآباد( بخش 3 ثبت نائین به مســاحت 870 متر مربع  خریداری از وراث 

قربانعلی ورپائی و رضا مهدوی نژاد بصورت رسمی مشاعی
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/26

م الف: 1083095 ابــاذر مهیمن رئیــس اداره ثبت اســناد و امالک 
شهرستان نائین

مزایده اتومبیل
11/96 شــماره آگهــی: 139903902003000181 شــماره پرونــده: 
139804002003002812 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی 
9803981 یک دستگاه سواری سیستم ســایپا تیپ SE 131 مدل 1395 
رنگ خاکســتری- نوک مدادی- متالیک به شــماره موتــور 5469938 و 
شــماره شاســی F411100NAS3441060 به شــماره انتظامی 636 د 
95- ایران 53 بــه آدرس: پارکینگ ایثــار متوقف می باشــد که طبق نظر 
کارشناس رسمی دادگستری یکدستگاه ســواری سایپا 131- اس ای مدل 
1394 برنگ نوک مدادی متالیک به شــماره انتظامی 636 د 95- ایران 53 
و شاســی 3441060 بازدید و معاینه به عمل آورده شــد با عنایت به جمیع 
جهات موثر در قیمت گذاری از جمله: نوع، سیســتم، مدل )ســال ساخت(، 
میزان کارکــرد، وضعیت اتاق، بدنه، رنگ، شاســی و شــرایط فنی موتور و 
گیربکس که ســالم و بدون عیب و مطابق مدل می باشــد و الســتیک 50 
درصد و بطور کلــی ارزش اینگونه خودرو در بازار فعلــی قیمت پایه مزایده 
مبلغ 700/000/000 ریــال معادل هفتــاد میلیون تومــان قیمت گذاری 
می گــردد  متعلق به علی ســاوجی، نام پدر: جواد، محل صــدور: اصفهان، 

تاریخ تولد: 1366/08/13 شــماره ملی: 1293260479 شماره شناسنامه: 
3783 که بموجب مهریــه مندرج در ســند ازدواج شــماره 18234 مورخ 
1393/12/07، تنظیمی دفترخانــه ازدواج شــماره 164 اصفهان در قبال 
قســمتی از طلب خانم شــهرزاد رضوی و حقوق دولتــی متعلقه به موجب 
نامه شــماره 85696/59858504  مورخ 1398/07/25پلیس راهنمایی و 
رانندگی اصفهان توقیف گردیده است از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 
1399/12/11 اداره اول اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان: خیابان 
جی تاالر میدان هفت تیر شــعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان از 
طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ پایه 700/000/000 ریال 
)هفتاد میلیون تومان( شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود. این آگهی یک مرتبه در روزنامه زاینده رود 
در تاریخ 1399/11/26 چاپ و منتشــر می گردد و در صــورت تعطیلی روز 
مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه مزایده 
ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حســاب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت 
اسناد و امالک اصفهان و شناســه واریز )دریافت از حسابداری اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان( بابت پرونده کالســه فوق واریز و به همراه تقاضای 
 کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی اســت. برنده مزایده مکلف است 
ما بــه التفــاوت مبلغ فــروش را ظرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایده 
بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتــی کــه ظرف 
مهلــت مقــرر مانده فــروش را به حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکند، 
 مبلغ مذکور قابل اســترداد نبــوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شــد. 
ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 
 در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد. م الف: 1093838 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
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دادستان عمومی و انقالب اصفهان:

 شناسایی عامالن توهین به رییس جمهور
 در دستور کار است

دادستان عمومی و انقالب اصفهان از صدور دستور شناسایی عامالن و محرکان توهین به رییس 
جمهور در روز ۲۲ بهمن خبر داد.علی اصفهانی با توجه به حواشی برگزاری راهپیمایی گرامیداشت 
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی دادســتان اصفهان ضمن تاکید بر صیانــت از جایگاه ارکان 
حاکمیتی نظام با مذموم دانستن تالش برخی در القای تفرقه در کشور، از صدور دستور به مراجع 
امنیتی جهت شناسایی مرتکبان و محرکان شعارهای هنجارشــکنانه و توهین به رییس جمهور 
محترم خبر داد.دادســتان عمومی و انقالب اصفهان تصریح کرد: دســتگاه قضایی صرف نظر از 
مسائل جناحی، پاسداری از قانون و حرمت و صیانت از شخصیت حقوقی و حقیقی افراد را مقدم 

بر هر نظری دانسته و با قانون شکنان برخورد قاطعانه خواهد کرد.

12 شهرستان استان اصفهان در وضعیت زرد کرونا 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: ۱۲ شهرستان اســتان اصفهان در وضعیت زرد 
کرونا قرار گرفتند.آرش نجیمی با اشاره به آخرین رنگ بندی اعالم شده از سوی وزارت بهداشت 
در خصوص شهر ستان های استان اصفهان در زمینه شــیوع کرونا اظهار کرد: بر اساس اعالم این 
وزارتخانه،۱۲ شهرستان استان اصفهان در وضعیت زرد و در خطر متوسط قرار می گیرند.وی با بیان 
اینکه در حال حاضر اصفهان، کاشان، شــهرضا، فالورجان، خمینی شهر، نطنز، سمیرم، اردستان، 
آران و بیدگل، شاهین شهر، نجف آباد و مبارکه در وضعیت زرد کرونا قرار دارند، ادامه داد: فعالیت 
مشاغل گروه چهار از جمله آموزشگاه ها، مســاجد و مراکز جمعیتی در این شهر ها ممنوع است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه ۱۲ شهرستان استان اصفهان نیز در وضعیت 
آبی کرونا قرار دارند، ابراز داشت: چادگان، دهاقان، فریدن، خوانسار، نایین، فریدون شهر، تیران و 
کرون، گلپایگان، برخوار، بویین میاندشت، خور و بیابانک و لنجان در وضعیت آبی کرونا قرار دارند.

واکسیناسیون کرونای ۷30 نفر در اصفهان
مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشــت اســتان اصفهان گفت: واکسیناسیون ۷۳۰ نفر از 
پرسنل بخش آی ســی یو در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حال 
انجام اســت.رضا فدایی با اشــاره به اینکه واکسیناســیون کرونا با ورود اولیه محموله واکسن 
اسپوتنیک وی به کشور در اصفهان نیز آغاز شده است، اظهار داشت: در فاز نخست واکسیناسیون 
برای ۷۳۰ نفر از پرســنل بخش آی ســی یو اختصاص یافته اســت.وی با بیــان اینکه فاز اول 
واکسیناســیون کرونا تا روز سه شــنبه هفته جاری ادامه دارد، ابراز داشــت: عوارض استفاده از 
واکسن اســپوتنیک وی تاکنون تنها درد خفیف جای تزریق و سرماخوردگی خفیف بوده است.

مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشــت استان اصفهان با اشــاره به ورود دومین محموله 
واکسن اسپوتنیک وی به کشور گفت: هنوز دستورالعمل و سهمیه استان اصفهان برای استفاده 
از این واکسن مشخص نشده اســت.وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون هیچ نمونه مثبت کرونای 
انگلیسی در استان اصفهان شناسایی نشده اســت، اضافه کرد: این در حالی است که چند نمونه 
مشکوک به کرونای انگلیسی از اصفهان به انستیتوپاستور تهران ارسال شده که نتیجه هیچ کدام 
مثبت نبود.فدایی همچنین در خصوص روند شیوع بیماری کرونا در اصفهان ابراز داشت: در این 
زمینه باید توجه داشت که در برخی از شهرستان ها مانند اردستان و نطنز سیر صعودی بیماری را 
داریم و این دو شهرســتان در وضعیت نارنجی قرار گرفته اند.مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز 
بهداشت استان اضافه کرد: همچنین باید توجه داشت که در استان اصفهان وضعیت ثابتی داریم؛ 
اما چنانچه شهروندان نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی توجه نداشته باشند شرایط خوبی 

را تجربه نخواهیم کرد.

رییس پليس فتای استان اصفهان نسبت به اعتماد بيش از حد کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به افراد آنالين هشدار داد؛

تهدید سایبری در کمین است

در روزگاری که دانش آموزان بخش عمده ای  پریسا سعادت
از وقت آموزشی و ســرگرمی خود را پشت 
قاب پنجره های مجازی می گذرانند، هر روز خطرها و پدیده های نوظهوری 
در کمین آنهاست؛ دســت اندازهایی که حتی گاهی پیش از شناسایی و 
اطالع رسانی در مورد آن از سوی والدین و دستگاه های نظارتی به سرعت 
دانش آموزان و به خصوص کودکان ر ا به دام خود می کشد و گاهی تاثیرات 
بد و ماندگاری از نظر روحی و روانی در آنها باقی می گذارد. کرونا در حالی 
دانش آموزان ایرانی را پای صفحه موبایل و کامپیوتر نشاند که نه والدین 
و نه دانش آموزان آمادگی برای مقابله با خطرات ناشی از آن را نداشتند و 
به همین دلیل بسیاری از افراد در این مدت قربانی کالهبرداری  و شیادی 
ها در این فضا شدند. یکی از این شــگردهای کالهبرداری، کالس های 
خصوصی است که اغلب با ســاده انگاری و بی مباالتی از سوی افراد به 
راحتی امکان دزدی سایبری و شیادی از دانش آموزان را فراهم می کند. 
رییس پلیس فتای استان اصفهان گفته است:والدین  در زمان ثبت نام 
فرزندان خود در کالس هــای خصوصی آنالین مراقب باشــند تا در دام 
کالهبرداران اینترنتی گرفتار نشوند. ســرهنگ سید مصطفی مرتضوی  
گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، والدین نگران 
افت تحصیلی فرزندان خودمی شــوند و برای جبران این افت به دنبال 

کالس های خصوصی هستند که بتواند عقب افتادگی دانش آموزان خود 
را جبران کنند.وی افزود: متاسفانه بخشی از تبلیغات کالس های آنالین 
خصوصی از سوی مجرمان سایبری بوده و هدف آنها سوءاستفاده های 
مالی و اخاذی از شهروندان است.این مقام انتظامی گفت: در زمان ثبت 
نام فرزنــدان در کالس هــای تخصصی آنالیــن، کالهبــردار از کاربران 
می خواهد که مبالغ ناچیزی را به عنوان پیش ثبت نام واریز کنند، سپس 
با هدایت کاربران به صفحات و درگاه های جعلی اطالعات حساب  بانکی 
کاربران را سرقت و حساب آنان را خالی می کنند.سرهنگ مرتضوی خاطر 
نشان کرد: جمع آوری اطالعات خانواده و دانش آموز از دیگر موارد مجرمانه 
است  که به دنبال آن شاهد اخاذی از خانواده یا دانش آموز هستیم.رییس 
پلیس فتای استان اصفهان توصیه کرد: با توجه به اینکه ویروس کرونا به 
نحوی باعث افت تحصیلی برخی از دانش آموزان شده است، خانواده ها 
می توانند عالوه بر اســتفاده از ظرفیــت فضای مجازی با اســتفاده از 
روش های مختلف مانند کتاب ها و سی دی های کمک آموزشی و مواردی 
از این قبیل باعث تقویت سطح سواد فرزندان خود شوند، ضمن آن که برای 
استفاده از کالس های آنالین حتما از موسســات معتبر و شناخته شده 
درخواست خدمات کنند و مراقب باشــند اطالعات محرمانه و خصوصی 
خود و فرزندانش را در اختیار این افراد نگذارند.رییس پلیس فتای استان 

به مناســبت پویش مردمی پیشــگیرانه »کودکان_ســایبری«  گفت: 
همانگونه که در فضای حقیقی به هر شخصی اعتماد نکرده و اطالعات خود 
را در اختیار دیگران قرار نمی دهیم در فضای مجازی نیز باید به همین نحو 
عمل کرده تا امنیت و حریم خصوصی خود را از گزند مجرمان ســایبری 
حفظ کنیم. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی گفت : در بررسی های صورت 
گرفته بر پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا، علت و علل وقوع جرائم 
سایبری، اعتماد بیش از حد کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به افراد 
آنالین و سوءاســتفاده مجرمان ســایبری از اعتماد آنان بوده است.وی 
افزود: متاسفانه ســهل انگاری در برقراری ارتباط در فضای مجازی و به 
خصوص شبکه های اجتماعی و اعتماد بیش از حد به غریبه های آنالین 
نتیجه ای جز نقــض حریم خصوصی و امنیت برای کودکان نداشــته، به 
طوری كه تبعات و مشکالت فراوانی برای خانواده ها به وجود آورده است.

سرهنگ مرتضوی عنوان داشت: نقض حریم خصوصی کاربران در فضای 
مجازی بیش از آن که به نرم افزارها، قابلیت های شبکه های اجتماعی و 
مهارت مجرمان سایبری بستگی داشته باشد به خود کاربران بستگی دارد 
که چگونه از حریم خصوصی خود در این فضا مراقبت و نگهداری کنند و این 
دقیقا همان کمبودی است که پس از ماه ها مســئوالن هنوز موفق به پر 

کردن و از میان برداشتن اثرات بد آن نشده اند.

رییس دانشگاه آزاد اســتان اصفهان از اجرای طرح 
پذیرش اشتغال محور دانشــجو خبر داد و گفت: این 
طرح در حال حاضر در اصفهــان به صورت پایلوت در 
حال اجراست و پس از آن در سایر استان ها اجرایی 
می شــود.پیام نجفــی در خصوص طــرح پذیرش 
اشتغال محور دانشــجو در این دانشگاه توضیح داد 
و گفت: این یک واقعیت اســت که فارغ التحصیالن 
دانشگاهی غالبا به علت مدت زمان تحصیل، از صنعت 
و محیط واقعی کار دور هستند و همین سبب می شود 

تا ما با ســرعت کمتری به نیروی ماهر برسیم.نجفی 
افزود: از طرفی همین دور بــودن از محیط واقعی کار 
و اشتغال، یکی از مهم ترین دالیلی است که دانشجو 
نیازهای واقعی صنعت را نشناســد و به همین علت، 
ممکن است پایان نامه و کارهای تحقیقاتی دانشجو 
نیز چندان کاربردی نباشد.رییس دانشگاه آزاد استان 
اصفهان ادامه داد: همچنین ممکن است به دلیل آشنا 
نبودن دانشــجو با بازار و نیاز بازار، شرکت های دانش 
بنیانی که دانشجو در آن فعالیت می کند، محصوالتی 
را تولید کنند که واقعا مورد نیاز نباشــد. در عین حال 
می بینیم اســتارت اپ های نوپایی که در دانشگاه ها 
شــکل می گیرد، از آنجا که بچه ها تجربه ای از محیط 
واقعی کار و بازار ندارند، بعضا استارت آپ های خوب و 

مفیدی نیستند.نجفی با بیان اینکه در شرایط کنونی، 
بنگاه های اقتصادی و صنایع به شدت نیازمند نیروی 
مسلط، توانمند، کاربلد و جوان هستند، گفت: صنایع 
معموال این گالیه را از ما دارنــد که چرا نیروهایی را که 
به آنها معرفی می کنیم، به کار مسلط نیستند! بنابراین 
به منظور رفع این نقیصه در پی جلسات متعدد، طرح 
پذیرش اشــتغال محور دانشــجو طراحی شد.وی 
افزود: این طرح اینگونه برنامه ریزی شده که دانشجو 
همزمان با تحصیل در قالــب کارآموزی های اضافی 
ویــژه و در چارچوب دوره هایی که تعریف می شــود، 
بتواند به صورت داوطلبانه و پس از پذیرش بنگاه های 
اقتصادی و صنایع، به عنوان نیروی کارآموز و کارورز 

شروع به کار کند.

یک مقام مسئول در دانشگاه آزاد:

طرح پذیرش اشتغال محور دانشجو در صنایع اجرا می شود

همانگونه که در فضای حقیقی به هر شخصی اعتماد 
نکرده و اطالعات خود را در اختیار دیگران قرار نمی دهیم 
در فضای مجازی نیز باید به همین نحو عمل کرده 
تا امنیت و حریم خصوصی خود را از گزند مجرمان 

سایبری حفظ کنیم

احتکار235 تن نهاده دامی در اصفهان
جانشین فرمانده انتظامی استان از كشــف ۲۳5 تن نهاده دامی احتكار شده به ارزش ۱5 میلیارد 
و 8۰۰ میلیون ریال توســط پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی خبر داد. ســرهنگ محمدرضا 
هاشمی فر  اظهار داشــت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با 
اشرافیت و هوشمندی خود از احتكار مقدار زیادی نهاده دامی در انباری واقع در شهر اصفهان مطلع 

و موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وی افزود: ماموران پس از كســب اطالعات الزم طی هماهنگی با مقام قضایی به محل اعزام و در 
بازدید از این انبار ۲۳5 تن انواع نهاده دامی كه از مدت ها قبل نگهداری شده بودند را كشف كردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان، ارزش این مقدار نهاده دامی احتکاری را برابر اعالم نظر 
کارشناســان مربوطه ۱5 میلیارد و 8۰۰ میلیون ریال عنوان كرد و گفت: با توجه به اینكه مشخصات 
انبار مذكور در سامانه جامع انبارها ثبت نشده و همچنین موجودی آن نیز به سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اعالم نشــده بود، موضوع جرم احتكار كاال محرز و با اخذ دستور از مقام قضایی نسبت به 

پلمب آن اقدام شد.

دستگیری سارق حرفه ای اماکن خصوصی در شاهین شهر 
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر از دســتگیری یک سارق حرفه ای اماكن خصوصی طی 

عملیاتی توسط ماموران انتظامی این فرماندهی خبر داد. 
سرهنگ علی صادقی با اعالم این خبر اظهار داشــت: در پی دریافت چندین شکایت از شهروندان 
مبنی بر سرقت اماکن خصوصی در سطح شهرستان ، دستگیری ســارق یا سارقان دردستور کار 
ماموران قرارگرفت.وی افزود: ماموران با مستندات و ادله توسط شاکیان و با تحقیقات میدانی و 
اقدامات پلیسی در نهایت سارق را شناسایی و با هماهنگی های الزم وی را دریک عملیات پلیسی 
در مخفیگاهش دســتگیر کردند.این مقام انتظامی با بیان اینکه در بررســی از مخفیگاه اختفای 
 متهم مقدار ۱۰۰کیلوگرم آهن آالت و وســایل مسروقه کشف  و وســایل مکشوفه بعد از شناسایی

 تحویل مال باختگان شد، خاطرنشان کرد: پلیس با کسانی که مخل امنیت عمومی هستند به صورت 
قانونی برخورد می کند و از شهروندان خواســت اخبار و اطالعات خود را به فوریت های پلیسی ۱۱۰ 

اعالم کنند.

کشف 5 قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز در اصفهان 
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف 5 قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز در عملیات ماموران 
پلیس این شهرستان و دستگیری ۳ نفر در این رابطه خبر داد. ســرهنگ حمیدرضا اکبری اظهار 
داشت : در تداوم اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت مبارزه با قاچاق سالح و مهمات، 
ماموران کالنتری ۱5 گزارش هایی مبنی بر نگهداری سالح شــکاری غیرمجاز توسط فردی در یک 
باغ در اطراف اصفهان دریافت کردند که با انجام تحقیقــات میدانی، صحت گزارش های دریافتی 
تایید شد.وی افزود: پس از هماهنگی قضایی ماموران آن یگان در قالب اکیپ عملیاتی به آدرس 
این باغ اعزام و موفق به کشف یک قبضه اسلحه شکاری وینچســتر غیرمجاز به همراه 8 فشنگ 
مربوطه ، مقداری تریاک و آالت وادوات اســتعمال آن و تعداد 8 تیغه ســالح سرد از نوع قداره و 
چاقو کشف شد.این مقام انتظامی با اشاره به دستگیری یک نفر در این عملیات از عملیاتی دیگر 
توســط ماموران کالنتری ۲4 خبر داد و تصریح کرد: ماموران آن یگان با گشــت زنی های هدفمند 
خود در سطح حوزه یک دستگاه خودروی سمند را توقیف و دو نفر متهم را دستگیر و با هماهنگی 
قضایی در بازرسی از منزل متهمان تعداد 4 قبضه اسلحه شــکاری ،دو عدد دوربین اسلحه ، یک 
عدد دوربین شکاری، تعداد ۲9 فشنگ ساچمه ای، 4۲ فشنگ برنو ، یک پوکه فشنگ ساچمه ای 
 و یک پوکه فشــنگ برنو به همراه یک دســتگاه موتورســیکلت CRM فاقد پالک و شــماره تنه

 کشف شد.

با مسئولان جامعه

خبر روزناجا

مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:

فعالیت 95 مرکز مثبت 
زندگی زیر نظر بهزیستی

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: از 
ابتدای ســال جاری طی فراخوان ثبت نام 
متقاضیان مراکز مثبت زندگی تعداد 49۲ 
متقاضی حقیقی و حقوقی ثبت نام کردند 
که پس از بررســی مــدارک متقاضیان و 
مصاحبه های تخصصــی و گزینش تعداد 
95 متقاضی در اســتان اصفهان، امتیازات 
الزم را کسب کرده و مشغول فعالیت شدند.

ولی ا...نصر اصفهانی اظهار کــرد: با توجه 
به توسعه ماموریت ها و افزایش انتظارات 
جامعه ضرورت توســعه خدمــات عدالت 
محور و بهره منــدی از ظرفیت های مردمی 
و در راســتای تحقق شاخص های سالمت 
اجتماعــی و رعایــت حقوق شــهروندی 
دستورالعمل نحوه تاســیس و اداره مراکز 
خدمات بهزیستی مثبت زندگی در سازمان 
بهزیســتی به مرحله اجرایــی درآمد.وی 
افزود: مراکز خدمات بهزیســتی یا همان 
مثبت زندگــی، مراکز غیردولتی هســتند 
که بر اســاس بند چهار قانون ۲۶ بخشی از 
مقررات مالی دولت پروانه فعالیت دریافت 
و مجموعه ای از خدمات سطح یک سازمان 
بهزیســتی را در بســتر فناوری اطالعات و 
در راســتای بهتر زیســتن آحــاد جامعه 
ارائه می کنند.مدیرکل بهزیســتی اســتان 
اصفهان تصریح کرد: از اهــداف راه اندازی 
این مراکز می توان به این نکته اشــاره کرد 
که سازمان بهزیســتی در راستای خدمت 
رســانی بهتر به جامعه هدف، بر آن است تا 
مددجویان این ســازمان کمترین دغدغه 
را جهت دریافت خدمات داشــته باشــند. 
 بنابراین این مراکز بر اساس چهار اصل مهم

 راه اندازی شــدند. وی در خصوص اصول 
راه اندازی مراکز مثبــت زندگی اظهار کرد: 
خانواده محور بودن، محله و جامعه محور 
بودن، مددکار محور بــودن و مبتنی بودن 
فعالیت ها بــر فناوری اطالعات و بســتر 
الکترونیک از ویژگی هــای مراکز مثبت 

زندگی هستند.

لزوم حمایت از زنان سرپرست خانوار در برنامه هفتم توسعه
عضو کمیسیون فراکسیون زنان مجلس گفت: طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده، بیمه ناباروری، مهریه و حمایت از زنان سرپرست خانوار از مهم ترین موضوعات 
فراکسیون زنان است.الهام آزاد در ارتباط با نتایج جلسات فراکسیون زنان اظهار داشت: این فراکسیون درباره طرح جمعیت و جوان به جمع بندی مطلوبی نائل شده 
و مهریه، بیمه ناباروری و زنان سرپرست خانوار از دیگر موارد در دستور کار فراکسیون زنان است.وی با بیان اینکه پیگیری مشکالت زنان سرپرست خانوار از مسائل 
مهم حوزه زنان است، تصریح کرد: از آغاز انقالب اسالمی هم تکلیف حکومت دینی حمایت از زنان بی سرپرســت و بدسرپرست در تمام قوانین بوده؛ اما همچنان 
حمایت های الزم از این قشر انجام نشده است.آزاد با اشاره به ناباروری ۲۰ درصد از زوج ها ایرانی گفت: سه و نیم میلیون نفر از زوج ها نابارور هستند که البته در الیحه 
بودجه ۱4۰۰ پیش بینی شد 9۰ درصد هزینه های ناباروری برای زوجین تامین شود، اما کلیات الیحه رد شد و در صورت اصالح الیحه توسط دولت و تایید بودجه توسط 
مجلس دوباره این موضوع مدنظر و به اجرا درخواهد آمد.وی ادامه داد: از دیگر موارد در دستور کار فراکسیون زنان الیحه صیانت و کرامت و تامین امنیت زنان است 

که نقاط قوت و ضعف آن بررسی خواهد شد.

محمدرضا مجلسی- شهردار تودشکم الف: 1090925 

آگهی مزایده

شهرداری تودشک در نظر دارد باستناد مصوبه 5/۱۲4/ش ت مورخ 99/۱۰/۲۱ شورای اسالمی شهر نسبت به فروش ۱ )یک( قطعه زمین با کاربری 
مسکونی واقع در محله تودشکچویه شهر تودشــک به قیمت کارشناســی اقدام نماید. متقاضیان میتوانند جهت اطالع، دریافت و تحویل اسناد و 
مدارک مزایده از تاریخ 99/۱۱/۱9 تا 99/۱۲/۰5 به شهرداری مراجعه نمایند. الزم به ذکر است هزینه های انتشار آگهی و کارشناسی بر عهده برندگان 

مزایده می باشد.

محمدرضا مجلسی- شهردار تودشکم الف: 1090921 

آگهی مزایده
شهرداری تودشک در نظر دارد باستناد مصوبه ۱۱8 مورخ 99/8/۲8 شورای اسالمی شهر نسبت به فروش 5 )پنج( قطعه زمین با کاربری مسکونی 
و ۱ )یک( قطعه با کاربری تجاری واقع در محله نوبنیاد تودشک بر اساس قیمت کارشناسی اقدام نماید. متقاضیان میتوانند جهت اطالع، دریافت 
و تحویل اسناد و مدارک مزایده از تاریخ 99/۱۱/۱9 تا 99/۱۲/۰5 به شهرداری مراجعه نمایند. الزم بذکر است هزینه های انتشار آگهی و کارشناسی 

بر عهده برندگان مزایده می باشد.

نوبت دوم

نوبت دوم



رییس کمیته ملی المپیک که برای بازدید از فدراسیون پزشکی ورزشی، در محل این فدراسیون حاضر شد، با غالمرضا نوروزی، رییس فدراسیون پزشکی ورزشی 
پیرامون بحث واکسن المپین های اعزامی به المپیک توکیو صحبت کرد. رییس فدراسیون پزشکی در این نشست گفت: با توجه به شرایط موجود، اولویت ما در 
ابتدای کار توجه به المپیک توکیوست بنابراین در این راستا باید به سالمت جسمی، تغذیه، فشار روانی و مبارزه با دوپینگ توجه داشته باشیم.وی ادامه داد: در 
اسرع وقت استارت کار را خواهیم زد؛ اما آنچه مهم بوده واکسیناسیون ورزشکاران است. ما از طریق وزارت بهداشت کار را برای واکسیناسیون ورزشکاران پیگیری 
می کنیم، سال آینده به خاطر رویدادهای مختلف پرتراکم است بنابراین باید پشتیبانی الزم صورت بگیرد.رییس کمیته ملی المپیک نیز در این دیدار عنوان کرد: 
جلسه ای با وزیر ورزش برای واکسن داشتیم. می توانیم برای ورزشکاران تالش کرده و واکسن تهیه کنیم. صالحی امیری افزود: نظر ما این بود با چینی ها مذاکره 
کرده و با توجه به برگزاری ۳ رویداد در چین، از این کشور واکسن تهیه کنیم. حداقل ۲۰ هزار دوز برای ۱۰ هزار ورزشکار در حوزه قهرمانی نیاز است. واکسیناسیون 

ورزشکاران باید در اولویت باشد که ۲ راه وجود دارد؛ پیش بینی ما در ۵۰ فدراسیون حدود ۱۰ هزار نفر است و حداکثر ۳۰ هزار دوز نیاز داریم.  

30 هزار دوز  واکسن، نیاز ورزش برای 1400

یکشنبه 26 بهمن  1399 / 2 رجب 1442/ 14 فوریه 2021/ شماره 3191

پیامد بد درگذشت »انصاریان« و »میناوند«
 باشگاه های ایران در تالش هستند تا در لیگ قهرمانان آسیا بتوانند میزبانی بگیرند ولی با درگذشت 
مهرداد  میناوند و علی انصاریان کار کمی سخت شــده است. درگذشت این دو چهره فوتبال به دلیل 

ابتال به بیماری کرونــا بازخوردی جهانی 
داشــت و حتی اینفانتینــو، رییس فیفا 
هم واکنش نشــان داد. مرگ میناوند و 
انصاریان درســت در روزهایی که فوتبال 
ایران به دنبال گرفتن میزبانی است، اتفاق 
بدی بود. مسئوالن فدراسیون و باشگاه ها 
البته امیدوار هســتند تا کنفدراســیون 
فوتبال آســیا و فیفــا میزبانی هــا را به 
ایران بدهند. هنوز تکلیــف به طور کامل 
مشخص نیست. باشــگاه های ایران در 

لیگ قهرمانان به دنبال میزبانی هستند و تیم ملی هم در رقابت های مقدماتی جام جهانی. منتهی به 
نظر می رسد تصمیم اولیه این باشد مسابقات به صورت متمرکز در یک کشور برگزار شود.

یک پرسپولیسی در لیست خرید نساجی
مسئوالن باشگاه نساجی قائمشهر برای تقویت این تیم در نیم فصل دوم لیگ برتر درصدد جذب چند 
بازیکن هستند. مسئوالن نساجی مذاکرات شان را برای جذب بازیکنان مورد نظر مجید جاللی آغاز 
کرده اند، یکی از بازیکنان مورد نظر این تیم محمدرضا خلعتبری وینگر سپاهان است که در بازی های 
نیم فصل اول فرصت چندان زیادی برای قرار گرفتن در ترکیب ثابت تیمش پیدا نکرده است.نساجی 
برای جذب خلعتبری پیشنهاد وسوسه انگیزی به خلعتبری داده و این بازیکن هم بی میل نیست 
که نیم فصل دوم پیراهن نساجی را بر تن کند. البته خلعتبری با سپاهان قرارداد دارد و برای جدایی 

از این تیم باید موافقت محرم نویدکیا و مسئوالن سپاهان را جلب کند.

معاون رییس جمهور:

 به سپیدرود کمک مالی خواهیم کرد
محمد باقر نوبخت، معاون رییس جمهور و رییس ســازمان برنامه و بودجه کشــور ضمن دیدار با 
مدیرعامل سپیدرود، خود را یک هوادار قدیمی این باشگاه معرفی کرد.در این دیدار رییس سازمان 
برنامه و بودجه کشور با اعالم اینکه از جوانی تا امروز همیشه هوادار سپیدرود بوده ام ،گفت: من خود 
را یک سپیدرودی اصیل می دانم و برای حل مشکالت این تیم هر کمکی که بتوانم انجام خواهم داد. 
در جریان کامل مسائل سپیدرود هستم و از شرایط و مشکالت امسال این تیم نیز با خبرم و حتما با 
دکتر سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان به صورت ویژه صحبت خواهم کرد و به این تیم بازیکن ساز، 
مردمی و ریشه دار فوتبال کشور که بیش از ۵۰ سال توانسته روی پای خود بایستد و پایدار بماند، 
کمک مالی می کنیم.در ادامه سید مهدی آقازاده، مدیرعامل باشگاه سپیدرود رشت با سپاسگزاری 
از حسن نظر و توجه نوبخت به سپیدرود گفت: همانطور که می دانید سپیدرود به نوعی هویت مردم 
رشت به شمار می رود و به رغم مشکالت ساختاری، لجستیکی، مدیریتی و دست به دست شدن 
های فراوان، هنوز محبوب ترین تیم فوتبال رشت و اســتان بوده و تنها با اتکا به اندوخته سرمایه 
اجتماعی خود توانسته اســت به حیات خود ادامه دهد.مدیرعامل سپیدرود خاطر نشان کرد: این 
باشگاه مردمی پس از سقوط از لیگ برتر و دسته اول با عنایت به بدهی های گذشته و هزینه های 
سنگین تیمداری خصوصی و حضور در لیگ، با مشکالت فراوانی مواجه بوده و امیدواریم هم چون 
گذشته مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد و این باشگاه سپاسگزار و مرهون حمایت های مداوم 

جناب عالی بوده و خواهد بود.

ذوب آهن اصفهان- مس رفسنجان؛

سبزپوشان با»میلیچ« به دنبال پیروزی

دیدارهای پانزدهمین هفته فصل جاری   سمیه مصور
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور عصر 
امروز با برگزاری سه دیدار به پایان می رسد که در یکی از این دیدارها 
تیم ذوب آهن به مصاف تیم مس رفســنجان مــی رود. ذوبی ها در 
شــرایطی آخرین بازی خود در نیم فصل اول مسابقات لیگ را برگزار 
می کنند که مســئوالن این باشگاه به دنبال شکســت این تیم مقابل 
سپاهان در هفته گذشــته مســابقات لیگ، حکم به جدایی رحمان 
رضایی از این تیم دادند تا سبزپوشان با ســرمربی گری میلیچ آماده 

دیدار با تیم مس رفسنجان شوند. 
ذوب آهن از ۱4 بازی قبلی خود یک برد، 8 تساوی و ۵ باخت به دست 
آورده و با ۱۱ امتیــاز در رده چهاردهم جدول جــای گرفته و با توجه به 
فاصله کم امتیازی خود با تیم  نساجی برای حفظ جایگاه خود چاره ای 
جز پیروزی در این دیدار ندارد. در آن سو، تیم مس نیز از ۱4 بازی قبلی 
خود، ۵ برد، 4 تساوی و ۵ شکست به دست آورده و با ۱9 امتیاز در رده 

نهم جدول ایستاده است. 
 سبزپوشــان در فصل جاری روند نامناسبی داشــته و نتایج ضعیف 

این تیم در ۱4 هفته گذشــته، ذوب آهن را تبدیل به یکی از گزینه های 
سقوط کرده و مدیران این باشگاه برای فرار از بحران دست به تغییر و 
تحوالت گســترده ای در این تیم زدند. آنهادر فصل جاری تاکنون تنها 
یک برد به دست آورده اند و برای بهبود جایگاه شان چاره ای جز پیروزی 
ندارند، درواقع آنها برای جدا شدن از بحران محکوم به شکست دادن 
تیم مس رفسنجان هســتند تا به اوضاع خود سروسامان ببخشند و 
با شــرایط روحی بهتری آماده دیدارهای نیم فصل دوم رقابت های 
لیگ برتر شــوند.با این حال میلیچ چرچیچ و تیمش کار ســختی در 
رفسنجان پیش رو دارند. مس رفســنجان در دیدار قبلی خود مقابل 
پرســپولیس که معوقه هفته نهم لیگ برتر بود، با نتیجه یک بر صفر 

متحمل شکست شد.
 با این حال، تیم مس با هدایت محمد ربیعــی در این فصل عملکرد 
امیدوارکننده ای داشته و نشــان داده تیم دست و پا بسته ای نیست. 
ذوبی ها مقابل تیمــی به میدان می روند کــه در فصل جاری عملکرد 
خوبی داشته و برای رســیدن به نیمه باالیی جدول به ۳ امتیاز بازی 
نیازمند است. مس تیمی اســت که از بازیکنان باکیفیت زیادی بهره 

می گیرد و فوتبال مالکانــه و هجومی را به نمایــش می گذارد.مس 
رفسنجان در فاز هجومی عملکرد ضعیفی داشته و با ۱۰ گل  زده، یکی 
از بدترین خط حمله های لیگ را در اختیار دارد و با غیبت کریم زاده در 
بازی مقابل ذوب آهن، شرایط سخت تری را تجربه می کند. شاگردان 
ربیعی در فاز دفاعی نیز شــرایط خوبی را تجربه می کنند و با دریافت 
۱۱ گل در ۱4 بازی، عملکرد قابل قبولی از خود به جای گذاشــته اند. با 
این حال مسی ها امیدوارند با پیروزی مقابل ذوب آهن شرایط خود را 

بهبود بخشیده و به امید تغییر روند در نیم فصل دوم باشند.
ذوبی ها در حالی به مصاف تیم مس رفسنجان می روند که برای این 
بازی هیچ بازیکن محروم و مصدومی ندارند؛ اما در مقابل تیم مس 
محمد حسن کریم زاده را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد. دیدار این 
دو تیم امروز از ساعت ۱۵ در ورزشگاه شهدای صنعت مس رفسنجان 

برگزار می شود.
 در دیگر دیدارهای باقی مانده هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر عصر 
امروز  تیم پرسپولیس در آزادی از تیم پیکان تهران پذیرایی می کند و 

تیم سایپا به مصاف تیم تراکتورسازی تبریز می رود.

 مجمع عمومی ســالیانه هیئت دو میدانی استان 
اصفهان با حضور رییس فدراســیون دو و میدانی 
و مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان برگزار 
شــد.محمد طباطبایی در این مجمع اظهار داشت: 
رشــته دو و میدانی از رشــته های پایــه و پرمدال 
المپیکی است، دو و میدانی از رشته هایی است که 
پتانســیل خوبی در اصفهان دارد.مدیرکل ورزش و 
جوانان استان اصفهان ادامه داد: با توجه به دیدگاه 
اداره کل ورزش نســبت به فعالیت های این رشته 
ورزشــی، اقداماتی در حال انجام است تا بتوانیم 
بســترهای الزم را برای توسعه رشته های المپیکی 
انجام دهیم؛ زیرا جایگاه اصلی ورزش کشــور در 
مسابقات بین المللی و المپیک مشخص می شود.

وی خاطرنشــان کرد: جهــت برنامه ریــزی برای 
المپیک بعدی شهرستان هایی که در استان ظرفیت 
خوبی دارند را شناسایی کردیم تا بتوانیم ورزشکاران 

خوبی را بــرای حضــور در المپیک تربیــت کنیم.
طباطبایی در ادامه بیان داشــت: همچنین فرزانه 
فصیحی و رضا قاســمی جزو ورزشــکاران دارای 
شانس کسب سهمیه هستند که از آن ها توسط اداره 
کل ورزش اصفهان تجلیل شد؛ امیدواریم بتوانیم 
فضای الزم را برای ورزشکاران اصفهان ایجاد کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان تصریح 
کرد: فعالیت هــای خوبی در هیئــت دو و میدانی 
انجام شــده ؛ اما باید همچنان تالش و هم افزایی 
کرد؛ مهم ترین مشکل اصفهان زیرساخت و پیست 
تارتان است و باید نســبت به توسعه زیرساخت ها 
اقدام کنیم.وی در پایان گفت: در بازدید از گلپایگان 
مقرر شــد در این شهرستان پیســت دو و میدانی 
بازسازی شود، در شهرستان کاشــان از پیست دو 
و میدانی بازدید شــد و مقرر شــد، پیست تارتان 
مجدد اجرا شود.محمدرضا برکت نیز در این مجمع 

اظهار داشت: اتفاقاتی که طی ۲ سال اخیر در دو و 
میدانی اصفهان رخ داده اســت، در ۲۰ سال اخیر 
بی نظیر بوده است و ورزشکاران اصفهان افتخارات 
زیادی به دست آورده اند.رییس هیئت دو و میدانی 
استان اصفهان افزود: در سال 98 رتبه دوم را در بین 
استان های کشور به دســت آوردیم، در سال 99 اما 
رتبه نخست را در بین هیئت های دو و میدانی کشور 
به دســت آوردیم؛ بعد از ســال ها که دو و میدانی 
اصفهان مشکالت زیادی داشــت، این افتخارات 

به دست آمد.

فصیحی و قاسمی؛ شانس های دو و میدانی اصفهان برای المپیک

خبر روز

راهکار رئال برای جذب »هالند«
ارلینگ هالند به گزینه مورد نظر رئال مادرید برای تقویت خط حمله تبدیل شده است.رئال مادرید 
سخت در تالش است که بتواند این مهاجم نروژی را از دورتموند جذب کند که البته کار سختی دارد.

سایت دیونسا سنترال اسپانیا که به رئال مادرید نزدیک است اعالم کرد که سران رئال قصد دارند 
با پرداخت 4۰ میلیون یورو و دادن لوکا یوویچ و یا ماریانو دیاز دورتموند را به انتقال هالند به برنابئو 
متقاعد کنند.یوویچ بعد از تجربه تلخی که در رئال داشت به بوندسلیگا برگشته است و در فرانکفورت 
بازی می کند این درحالی است که ماریانو دیاز همچنان در رئال حضور دارد؛ اما به ندرت فرصت بازی 
به او می رسد.هالند در زمستان ســال قبل بود که به دورتموند پیوست و  توانسته عملکردی خیره 
کننده در این تیم داشته باشد. دورتموند برای فروش این مهاجم نروژی ۱۰۰ میلیون یورو می خواهد 

و بعید است که رئال در چنین شرایط اقتصادی حاضر به پرداخت چنین رقمی باشد.

»شفر« مهاجم سابق هرتابرلین را به الخور قطر آورد
باشگاه الخور قطر رسما اعالم کرد پی یرمیشل الســوگا، مهاجم ۲9 ساله آلمانی را با قراردادی یک 
ساله به خدمت گرفت.السوگا سابقه بازی برای تیم های هرتابرلین، بایر لورکوزن و هامبورگ را در 
کارنامه اش دارد. وینفرد شفر ، سرمربی سابق استقالل به تازگی هدایت الخور را برعهده گرفته و این 
اولین خرید رسمی زمستانی اش است.ماموریت شفر در این تیم ته جدولی لیگ ستارگان نجات 

دادن تیم از سقوط به دسته پایین تر است.

»دیگو کاستا« در آستانه انتقال به پالمیراس
بازیکن پیشین اتلتیکومادرید قرار است به باشــگاهی در برزیل بپیوندد.با آمدن لوئیس سوارس 
حضور دیگو کاستا در ترکیب اتلتیکومادرید در هاله ای از ابهام قرار گرفت و او به یک نیمکت نشین 
بدل شد.همین مسئله باعث شد تا این بازیکن در پنجره نقل و انتقاالتی زمستانی با توافق مشترک 
از اتلتیکومادرید جدا شود. پس از ۲ ماه بی تیمی، دیگو کاستا خواهان انتقال به لیگ برزیل است و 
می خواهد در تیم رویایی کودکی اش بازی کند.به نقل از اسکای، این مهاجم ۳۲ ساله می خواهد با 
قراردادی ۲ ساله راهی پالمیراس شود و در تیمی که از بچگی طرفدارش بوده، بازی کند.پالمیراس 
در لیبرتادورس امسال به مقام قهرمانی رسید و توانست در جام باشگاه های جهان به رقابت بپردازد. 

آنها مقابل تیگرس مکزیک شکست خوردند و نتوانست به مراحل باالتر برسند.

جانشین احتمالی »راموس« در رئال مادرید
ســرخیو راموس به پایان راه بــا رئال مادرید رســیده و بــه نظر می رســد خواهان جدایــی از جمع 
کهکشانی هاست. راموس حقوق بیشتر و تمدید ۳ ساله می خواهد ولی باشگاه مادرید تمدید ۲ ساله 
با کاهش دستمزد را پیشنهاد داده است. کاپیتان رئال از پاریس پیشنهاد ۳ ساله با دستمزد سالیانه ۱۵ 
میلیون یورو دریافت کرده که در حال حاضر به نظر می رسد، او راهی فرانسه خواهد شد.آ.اس در گزارش 
اخیر  خود به ایده رئال مادرید برای جانشینی سرخیو راموس پرداخت و از »اهداف مرکزی« کهکشانی ها 
صحبت کرد. دیوید آالبا به گزینه اصلی کهکشانی ها بدل شده و چه راموس برود یا بماند، او در تابستان 
خریداری خواهد شد؛ اما از طرف دیگر اگر کاپیتان رئال، مادرید را ترک کند، فلورنتینو پرز و زیدان قصد 
دارند یک مدافع دیگر جذب کنند.رسانه مادریدی از »پائو تورس«، مدافع ویارئال و »ژولس کنده«، مدافع 
سویا به عنوان اهداف اصلی مادرید سخن گفت ولی مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که قیمت این 
بازیکنان بسیار باالست. »کالیدو کولی بالی«، مدافع تنومند ناپولی نیز به یکی از گزینه های رئال بدل شده 
است. کولی بالی به مانند سالیان گذشته خود نیست و باید دید چه اتفاقی در تابستان رخ خواهد داد.از پائو 
تورس، بازیکنی که در کنار راموس در تیم ملی اسپانیا بازی کرده است، به عنوان گزینه اصلی نام می برند 

ولی باید دید آیا شرایط اقتصادی رئال اجازه می دهد مدافع ویارئال را خریداری کند؟

فوتبال جهان

 نرخ تبلیغ اینستاگرامی 
در صفحه مربیان بزرگ

»زیــدان« پرطرفدارتریــن مربــی دنیا در 
اینستاگرام است؛ کسی که با ۲7.8 میلیون 
فالوور، امکان جذب آگهی های تبلیغاتی به 
ارزش هر پســت ۲۰۰ هزار یورو را دارد که اگر 
با پاســخ مثبت ســرمربی فرانسوی همراه 
شــود، او را احتماال به یکی از ثروتمندترین 
مردان دنیــای فوتبال تبدیــل می کند.یک 
پایگاه بررســی داده که صفحــات مربیان 
حاضر در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا 
را بررسی کرده، گزارش می دهد که بعد از زین 
الدین زیدان، با اختالف زیاد نام آندره پیرلو 
و دیگو سیمئونه دیده می شود. سیمئونه به 
خاطر شــخصیت خاص خود به شدت مورد 
توجه است و باتوجه به صدرنشینی اتلتیکو 
در اللیــگا، موقعیت جالبــی را متوجه خود 
می بیند؛اما آنچه زیدان را به فردی برجسته 
در بین مربیان تبدیل و اینســتاگرامش را تا 
این حد پرطرفدار کرده، به نقل از وبســایت 
تیکی تاکا، »شــخصیت صمیمانه، ظریف و 
بدون پرده« اوست که باعث شده تا حتی با 
فعالیت اندک نیز زیدان بیشترن الیک را به 
خود اختصاص دهد. او معموال هفته ای یک 
عکس از خود منتشر می کند که آخری بیشتر 
از یک میلیون الیک شده است.پست هایی 
که او منتشر می کند اغلب ورزشی، خانوادگی 
و تجاری است؛ دقیقا مانند آن چیزی که در 
صفحه نیمار، بکام، رونالــدو، ابراهیموویچ 
و... هم دیده می شود. سرمربی رئال مادرید 
از سال ۲۰۱4 به این شبکه اجتماعی پیوسته 
و بررسی ها نشان می دهند که فعالیت اندک 
او در اینستاگرام تاثیری در واکنش مخاطبان 
ندارد.زیــدان همانطور که گفته شــد امکان 
دریافت ۲۰۰ هزار دالر بابت هر آگهی را دارد و 
برای نشان دادن اختالف او با دیگر مربیان، 
به طور مثال می توان گفت که برای پوچتینو 
برچســب ۱۵ هــزار دالری روی تبلیغاتش 
وجود دارد. آندره پیرلو، ســرمربی یوونتوس 
8.7 میلیون فالوور دارد و در رتبه دوم است 
و سیمئونه ۱.7 میلیون فالوور و پپ گواردیوال 

نیز ۱.۳ میلیون فالوور دارند.

ذوبی ها مقابل تیمی به میدان می روند که در فصل 
جاری عملکرد خوبی داشته و برای رسیدن به نیمه 
باالیی جدول به 3 امتیاز بازی نیازمند است. مس تیمی 
است که از بازیکنان باکیفیت زیادی بهره می گیرد و 

فوتبال مالکانه و هجومی را به نمایش می گذارد

مستطیل سبز

م
سنی

س: ت
عک

وز عکس ر

دیدار شبانه آقای 
بازیگر با دو ستاره 

پرسپولیس و استقالل
حمید فرخ نــژاد، بازیگر ســینما و 
تلویزیون که اهل آبــادان و طرفدار 
صنعــت نفت آبادان اســت، در یک 
رستوران با وریا غفوری و یحیی گل 

محمدی دیدار کرد.
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معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبر داد:

اجرای طرح »افق پیوند« در بلوار  قائمیه
معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان گفت: افق پیوند در قالب طراحی میدان پیوند در 
راستای طرح ســاماندهی انتهای بلوار قائمیه در محل تقاطع خیابان مخابرات و بلوار قائمیه اجرا 
می شود. سید احمد حسینی نیا اظهار کرد: هدف از اجرای طرح افق پیوند، ایجاد محرک اقتصادی 
در مقیاس محله ای، آرام سازی ترافیک مسیر، ایجاد و اولویت پیاده محوری، جلوگیری از تداخل 
پیاده و سواره، تعریف مناسب بدنه های بلوار قائمیه و افزایش ایمنی و امنیت است.وی با بیان اینکه 
حوزه اقدام برای این پروژه بهســازی و ارتقای فضاهای شهری و محله ای و توسعه قلمرو عمومی 
است، تصریح کرد: مساحت و حدود مداخله یک هزار و ۶۰۰ مترمربع و کاربری وضع موجود آن گروه 
ترافیکی احاطه شده توسط واحدهای مسکونی است.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
با اشاره به طرح افق رنگین نما، افزود: محله قائمیه به دلیل شیب زیاد و همجواری با دامنه کوه های 
دنبه از پتانسیل باالیی برای ایجاد یک منطقه گردشگری با چشم اندازی خیره کننده برخوردار است 
از این رو پروژه افق رنگین به دنبال ایجاد محله ای ســرزنده برای ساکنان و بستری مناسب برای 
حضور گردشگران و بازدید کنندگان است.وی ادامه داد: این طرح با رویکرد کمترین تداخل در بافت 
طبیعی دنبال آن است که در قالب یک طرح بیشترین همخوانی را با بستر خود داشته باشد و رنگ ها 

را از طریق الحاقات و مبلمان در فضا به کار ببرد.

مدیرکل طراحی شهرداری:

۵9 درصد طرح های شهرداری اصفهان در حوزه ترافیک بوده است
مدیرکل طراحی شهرداری اصفهان اظهار کرد: ساالنه صدها طرح عمرانی که در بودجه شهرداری به 
تصویب رسیده در دستور کار بخش عمران شهری شهرداری قرار می گیرد و در واقع این طرح ها بالغ بر 
۷۰ درصد از کل بودجه را شامل می شود.سعید کورنگ بهشتی با بیان اینکه در نیمه دوم هر سال ضمن 
تکمیل طرح های همان سال، مراحل طراحی پروژه های سال آینده نیز آغاز می شود و با هماهنگی 
حوزه های بهره بردار و جمع آوری مطالعات انجام شده مرتبط با طرح ها و مهندسی خواسته ها، مراحل 
طراحی فاز نخست آغاز  خواهد شد، افزود: پس از تهیه طرح های اولیه در کمیته های فنی و کمیسیون 
تصویب طرح ها توسط بخش های ذی ربط بررسی و در نهایت به تصویب ارکان شهرداری نیز می رسد 
و روند تهیه نقشه های اجرایی و برآورد نیز پس از آن خواهد بود.مدیرکل طراحی شهرداری اصفهان 
ادامه داد: در سال جاری با وجود مشکالت و محدودیت های ناشی از بیماری کرونا همچون مباحث 
دورکاری و نبود امکان تشکیل جلسات حضوری فنی، از همان روزهای ابتدایی سال فرآیند جلسات 
به طور مجازی و آنالین و به صورت مستمر بدون کوچک ترین وقفه انجام شده است.وی با بیان اینکه 
تاکنون بیش از ۴۰ جلسه کمیته فنی آنالین با مشارکت کارشناسان و مدیران حوزه ها و بخش های 
مختلف شهرداری تشکیل و فرآیند طراحی به سمت و ســوی نتیجه هدایت شد، خاطرنشان کرد: 
در مجموع هرچند در سنوات گذشــته عمدتا در هر ســال کمتر از ۳۰۰ طرح تهیه و ابالغ می شد، در 
سال های اخیر به ترتیب ۳۵۰ و ۴۰۰ طرح حاصل عملکرد مجموعه طراحان این اداره کل بوده است.
کورنگ بهشتی گفت: از بین بیش از ۴۰۰ طرح ابالغی در ســال جاری ۲۳۷ طرح معادل ۵۹ درصد 
مربوط به موضوعات ترافیکی، تعداد ۷۰ طرح معادل ۱۷ درصد مربوط به پروژه های خدمات شهری، 
تعداد ۴۶ طرح معادل ۱۲ درصد فرهنگی و ۴۸ طرح مربوط به دیگر حوزه ها و بخش ها بوده است.

وی با بیان اینکه پروژه های ترافیکی شــامل تقاطع های غیر همسطح و بزرگراه ها، خیابان سازی و 
پیاده روها، مســیرهای ویژه اتوبوس BRT، پایانه های درون شهری و ایمن سازی بزرگراه هاست، 
اظهار کرد: در حوزه خدمات شهری شامل پارک های شــهری و مسیر مادی ها، ایستگاه های آتش 
نشانی، سرویس های بهداشتی و دیگر ساختمان های خدماتی خواهد بود.مدیرکل طراحی شهرداری 
اصفهان افزود: حوزه فرهنگی، مجموعه های روباز و سالن های ورزشی، سالن های مطالعه، مراکز 

مختلف فرهنگی و نمایشی و سالن ها اجتماعات را شامل می شود.

در گفت وگوی آنالین شهردار اصفهان و سفیر ایران در ارمنستان مطرح شد:

برقراریخطهواییبینایرانوارمنستانپیگیریمیشود

شهردار اصفهان گفت: ایروان و اصفهان دو خواهرخوانده با عمری بیست 
ســال هســتند و باید از قرابت این دو شهر برای رشد و شــکوفایی هر دو 
به درستی استفاده شود.قدرت ا... نوروزی در گفت وگوی آنالین با سفیر 
ایران در ارمنســتان اظهار داشــت: بخشــی از جمعیت اصفهان را ارامنه 
تشــکیل می دهند که شــهروندان نجیب، خوب و خوش نامی هســتند. 
ضمن اینکه رابطه ما نیز با شــورای خلیفه گری ارامنه بسیار خوب است. 
شهردار اصفهان تاکید کرد: خانواده شــهدای ارامنه نیز در اصفهان برای ما 
بسیار ارزشمند هستند و محله ارامنه اصفهان برای ما اهمیت زیادی دارد 
چرا که ظرفیت قابل توجهی داشــته و از نظر جاذبه های گردشگری بسیار 
با اهمیت اســت.نوروزی افزود: از ســوی دیگر در حوزه های آموزشی در 
دانشگاه اصفهان، دانشکده ارمنولوژی داریم که ارامنه در آنجا نقش مهمی 
ایفا می کنند. همچنین محله جلفای اصفهان با شهر ایسی فرانسه تفاهم 
نامه خواهرخواندگی منعقد کرده اســت چرا که ســاکنان این شهر ارمنی 
هســتند. این ارتباط و خواهرخواندگی در همین دوره از مدیریت شهری 
صورت گرفته است.وی بیان داشت: اینها زیرساخت هایی است تا با ارامنه 
ارتباط های بهتر و بیشتری داشته باشیم و با توجه به ظرفیت هایی که آنجا 
موجود است می توانیم این تعامالت را قوی تر کنیم تا ارامنه هم بتوانند از 
ظرفیت های اصفهان بیشتر استفاده کنند.نوروزی در ادامه گفت: با اینکه 

ارمنستان کشور کوچکی است؛ اما قطب گردشگری مهمی به شمار می رود 
چرا که تعداد گردشگران آن بسیار زیاد بوده و مورد توجه جهانیان قرار دارد.

وی بیان داشت: اصفهان با عظمت و سابقه تاریخی و میراثی که به عنوان 
یک شــهر جهانی و بین المللی دارد، ضمن عضویت در ۱۰ سازمان و شبکه 
شهر بین المللی، با سیزده شهر در کشورهای مختلف رابطه خواهرخواندگی 
دارد؛ در کنار اینها عضو شبکه شــهرهای خالق جهان بوده و به تازگی نشان 
کاندیداتوری شهر دوســتدار کودک را دریافت کرده است. بنابراین از شما 
انتظار داریم همکاری و حمایت کنید تا از این ظرفیت ها بهره گرفته و ارتباطات 
را در کشور ارمنستان ارتقا دهیم.شــهردار اصفهان اشاره داشت: قبل از هر 
چیزی اصفهان در کشور ما شهری اســت که حدودا دارای جمعیت بیش 
از ۷-۸ هزار ارمنی اســت که مقیم ایران بوده و شهروند اصفهان هستند؛ 
بنابراین مهم است که بین ارامنه ایران و کشور ارمنستان پل ارتباطی قوی 
ایجاد کنیم.وی افزود: در این میان شورای خلیفه گری نیز می تواند نقش 
مهمی در ارتباطات رســمی و حوزه های مختلف داشــته باشد؛ بنابراین با 
بهره گیری بیشتر از ظرفیت های سفارت، می توان فرصت ها را بیشتر مورد 
استفاده قرار داد. نوروزی به طرح شهروند دیپلمات نیز اشاره داشت و گفت: 
این ایده ابتکار جدید، نوآورانه و خالقانه ای است که با مشارکت شهروندان 
اصفهان دنبال می شــود و در کشــورهای دیگر هم از این برنامه استقبال 

شده است.وی بیان داشت: در طرح شهروند دیپلمات، محور شهروندان و 
استفاده از ظرفیت های آنان در فضای ارتباطات بین المللی است. در این 
راستا چند تجربه خوب از جمله با انجمن دوستی ایران و فرانسه داشتیم؛ 
به این ترتیب که ایرانی های مقیم آنجا هفته فرهنگی اصفهان در پاریس را 
برگزار کردند و ما نیز در آن حضور یافتیم که چیزی حدود ۳۸ برنامه اجرا شد 
و از کارهای خیلی موفق بود که عالقه مند بودیم در کشورهای دیگر از جمله 
اتریش و المان برگزار شود ولی بحران کرونا مانع از آن شد.شهردار اصفهان 
اشاره داشت: در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰جشنواره بین المللی صنایع دستی را در 
اصفهان برگزار خواهیم کرد که یک هویت فرهنگی داشته و توسعه اقتصادی 
را نیز به دنبال دارد. مهم تر از همه با توجه به ظرفیت گردشگری این رویداد 
می توانیم از مسئوالن و مردم خوب ارمنستان برای بازدید آن دعوت به عمل 
آوریم. در این زمینه، اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان و 
ریاست نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان نیز نقشی جدی و اساسی 
دارند. نوروزی همچنین اشاره داشت: از شما درخواست داریم که تالش کنید 
خط هوایی بین دو کشور که استاندار ما نیز پیگیر آن بوده است، برقرار شود 

تا با صرف زمان کمتر، این ارتباطات را توسعه دهیم.

عدم شناخت عمیق ایران و ارمنستان از یکدیگر، حلقه مفقوده ارتباط است
در ادامه عباس بدخشان ظهوری، ســفیر جمهوری اسالمی در ارمنستان 
گفت: کشور ارمنستان سی سال پیش به استقالل رسیده و جزو کشورهایی 
است که در حوزه کشورهای سی آی اس )CIS( فعال بوده و از همسایگان 
خوب ایران به شمار می رود چرا که از ابتدای استقالل این کشور، همواره از 
همراهی آنها در موضوعات مختلف و مجامــع بین المللی بهره مند بوده و 
هیچ گاه از مقامات و مسئوالن تمام ادوار ایران کوتاهی و بی توجهی ندیده  
است. ســفیر ایران در ارمنســتان اظهار کرد: چیزی حدود ۴۰۰-۵۰۰ سال 
است که میزبان ارامنه در ایران و در تمام شــهرها به ویژه اصفهان هستیم 
و هموطنان ارمنی ما مثل خود ما صاحــب افتخاراتی در حوزه های علمی، 
فرهنگی و هنری هســتند بنابراین ظرفیت و همگرایــی خوبی بین ما و 
ارامنه وجود دارد.وی تصریح کرد: این ارتبــاط و همگرایی مدل موفقی از 
همزیستی مسالمت آمیز است و می تواند این پیام را به جهانیان برساند که 
برخالف فضای اسالم هراسی و ایران هراسی که آنها مطرح کرده اند، ایران با 
سعه صدر و آغوشی باز با همه ادیان پذیرفته شده الهی ارتباط منطقی دارد؛ 
بنابراین این مدل موفق همکاری ما با ارامنه می تواند در فضای دیپلماسی 
پیام خیلی مهمی را به جهانیان برساند که ایران با چهارچوب های انسانی 
موجود در سراسر دنیا سازگاری دارد و تقابلی با حوزه های مختلف فکری، 

فرهنگی و معرفتی ندارد.

هر چه انتشار ویروس کرونا شدت بیشتری می یابد، 
مراکز شهری بیش از سایر مناطق مسکونی تحت تاثیر 
قرار می گیرد و قربانی می دهد. فروشگاه های خالی، 
دفاتر بسته، مدارس و ســایر مراکز آموزشی تعطیل 
همگی انســان را به تامل در مورد وضع آینده شهرها 
سوق داده و مدیران شهری را به یافتن رویکردهایی 
برای بهبود هر چه بیشتر دنیای پساکرونا برانگیخته 
است. اگرچه واکسن کرونا کشف شده و در بسیاری از 
کشورها در حال توزیع است؛ اما ماه ها زمان الزم است 
تا مردم سراسر دنیا از این واکسن بهره مند شوند به 
همین دلیل مقامات شهری همچنان در تالش برای 

اعمال اقداماتی جهت کاهش انتشار بیماری هستند.
شکی نیست که شیوع بیماری کووید -۱۹ لطمه های 
زیادی بر کره خاکی و زندگی بشر وارد کرده است، با 
این حال این بازه زمانی به عنوان دوره ای ارزشمند در 
تاریخ ثبت خواهد شد چرا که بهبود وضعیت شهری 
و گرایش به ایجاد شهرهای هوشمند را در پی خواهد 

داشت.
 در واقع برنامه ریزان طی این دوران دریافتند که باید 
راه حل های جدیدی برای بررسی بحران هایی اعمال 
کنند که بیشــترین تاثیر را بر زندگی شهری تحمیل 
می کنند. بنابراین، توجه به انسان، به عنوان مهم ترین 
مؤلفه در طراحی شــهرها طی دوران کرونا از اهمیت 
ویژه ای برخوردار شده است و پیش بینی می شود این 
اصل، زمام برنامه های مدیریت شهری پساکرونا را 
در دست بگیرد. برنامه ریزان شهری در تالشند برای 
پساکرونا شهرهایی پایدارتر و برابر ایجاد کنند که در 

رسیدن به این هدف توجه به ســه اصل حمل و نقل 
هوشمند، مراقبت از ســالمتی و مسکن هوشمند از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است.مقامات شهری طی 
چند سال اخیر به شدت بر توسعه حمل و نقل عمومی 
و فناوری های اشتراک وسایل تردد متمرکز شده اند 
و همین امر تسهیل دسترسی مردم به وسایل نقلیه 
عمومی و افزایش ایمنی و مقرون به صرفه بودن آن ها 
را در پی داشته است. متاسفانه شیوع بیماری کووید 
-۱۹ آســیب پذیری این خدمات را به تصویر کشید 
اما مردم را به سمت استفاده از روش های سبز تردد 
نظیر دوچرخه سواری، پیاده روی و استفاده از اسکوتر 
سوق داد. اگرچه پیش بینی می شود مردم در دنیای 
پساکرونا همچنان به رفت و آمد خود به روش های 
مذکور ادامه دهند، با این حال، انتظار می رود مدیران 
شهری نیز تغییرات قابل توجهی در نوع مصرف انرژی 

برای ناوگان حمل و نقل عمومی بهره گیرند. 

طراحی شهرهای هوشمند آینده با رویکرد مردم محور

 اجرای طرح آموزشی »بهبود محله«
 با روش »طب سوزنی شهری«

طرح آموزشــی »بهبود محله« با روش »طب سوزنی شــهری« در قالب یک کارگاه آموزشی به 
مدت سه روز برگزار می شود.مدیر منطقه ۴ از اجرای طرح »بهبود محله« در سطح منطقه خبر داد 
وگفت: شهرداری منطقه ۴ با ۱۷ محله، 
دارای فرصت های ویژه کالبدی و انسانی 
بوده کــه در همین راســتا در نظر دارد با 
اجرای این طرح پاســخی به پرســش 
»چگونه می توان شهر بهتری داشت؟« 
بدهد.رضا اخوان اظهار داشــت: راهکار 
پیشــنهادی این منطقه در راستای بهره 
گیری از پتانسیل های انسانی محالت و 
همراهی کارشناسان است، در این طرح 
عالوه بر پاسخ به برخی از چالش های 
کالبدی که از نظر ساکنین برخی موارد به نقطه های بحران منجر شده است، مشارکت کارشناسان 

را برای حل آن به کار می گیرد.
وی افزود: کارشناسان شهرداری درگام اول، ۳۰ نقطه آسیب خیز را در ۱۷ محله این منطقه با کمک 
اهالی و با نظر کارشناســی، به عنوان نقطه های هدف اقدام مداخله ای انتخاب کرده اند و در این 
مسیر پروفایلی از سند توسعه فرهنگی محالت نیز وجود دارد که می تواند در این خصوص یاری گر 
ما باشد.وی ادامه داد: این طرح در گام دوم با اعالم فراخوانی جهت برگزاری یک کارگاه آموزشی از 
کارشناسان جامعه شناسی، هنر، شهرسازی و برنامه ریزی شهری به عنوان تسهیلگردعوت کرده 

که این کارگاه ۲۹ و۳۰ بهمن و یکم اسفند برگزار می شود.
اخوان تصریح کرد: در مرحله بعد این تســهیلگران به محالت ورود  مــی کنند و در یک بازه زمانی 
کوتاه مدت که بین ۳ هفته تا ۳ ماه خواهد بود برای حل مشــکالت با کمــک مردم محل به ارائه 

راهکار می پردازند.
وی در ادامه گفت: الگوی اقدام ما در این طرح به نوعی نزدیک به نظریه »طب ســوزنی شهری« 
اســت، به این معنا که در بازه زمانی کوتاه، اقدام مداخله ای تعریف و اجرا می شــود که می تواند 
سایر بخش های بافت را به تبع خود تحریک کند و به این اعتبار مجموعه ای از تغییرات را در بافت 
کالبدی و انسانی محالت ایجاد کند.  اخوان با اشاره به دستاورد علمی این طرح، اظهار داشت: از 
ورود تسهیل گری به ادبیات توسعه و شهرسازی و جامعه شناسی شهر در ایران بیش از یک دهه 
می گذرد و هنوز می توان مدعی عرصه هایی شد که بکر و تجربه نشده باقی مانده است، از این رو 
در این فرصت تالش می کنیم به مدلی موجز و کوچک مقیاس از تجربه تسهیل گری دست یابیم 
که تمرکز آن بر خالقیت شهری، نوجوانان، آسیب های اجتماعی و کالبدی و مشارکت است. این 
تجربه مکتوب خواهد شد و در قالب یک اثر علمی نشــر می یابد تا این تجربه هم ثبت شود و هم 
مورد بهره برداری دیگران قــرار گیرد.مدیر منطقه ۴ در توضیحی در خصوص شــیوه اجرایی این 
برنامه افزود: تاکید عمده ما رویکرد طب سوزنی شهری مبتنی بر اجرای اقدام سریع، کوتاه و تولید 
حساس سازی است، بر این اساس در راستای تحقق اهداف عنوان شده تالش می شود، کارگاهی 
در حدود ۶ بخش طراحی شود، طی کارگاه با حضور ۵ استاد صاحب تجربه در زمینه تسهیل گری، 
شرکت کنندگان، تمرین های کارگاهی برای طراحی، و اجرا و جلب مشارکت اعضای جامعه محلی 
دریافت خواهند کرد.اخوان خاطرنشــان کرد: این طرح از سوی اداره فرهنگی اجتماعی منطقه ۴ 
شهردای اصفهان از ابتدای اسفند تا پایان اردیبهشت اجرا خواهد شد که ارائه رویکرد عملیاتی در 
تسهیل گری و توسعه، ارتقای مشارکت نوجوانان در توسعه شهری، دست یافتن به رویکرد شهری 
خالق و ارائه رویکــردی متفاوت در حل بحران هــای مربوط به مناطق بی دفاع شــهری از جمله 

دستاوردهای آن خواهد بود.

با مسئولان

خبر ویژهخبر

پیش بینی 16 کیلومتر 
مسیر تراموا برای اصفهان

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی 
شــهر اصفهان با بیان اینکه هزینه ایجاد حمل 
و نقل ریلی تراموا نســبت به مترو به صرفه تر 
بوده و تقریبا یک پنجم اســت، گفت: امروزه 
حمل و نقــل ریلی تراموا در ۴۱۷ شــهر جهان 
استفاده می شــود و حدود ۱۰۰ سال است که 
در کشــورهای اروپایی این نــوع حمل و نقل 
عمومی پاک مرسوم است. امیراحمد زندآور 
خاطرنشان کرد: در کشور ما با توجه به افزایش 
جمعیت به ویژه در کالن شهرها این نوع حمل 
و نقل پاک بایــد برای کاهــش آالینده های 
جوی در سایه توسعه شهرها مورد استفاده قرار 
گیرد و این امر یک ضرورت است بنابراین در 
تالش هستیم که اصفهان در این زمینه در کشور 
الگوی سایر کالن شهرها باشد.وی با اشاره به 
اقدامات زمینه ای و مطالعاتی که در سال های 
گذشــته در زمینه راه اندازی تراموا انجام شده 
است، افزود: حدود ۲۰ ســال است که بحث 
مطالعات راه اندازی تراموا آغاز شده و مورد توجه 
متخصصان و برنامه ریزان شهری بوده است، 
امروزه باید تمامی مولفه های حمل و نقلی را 
در شهر اصفهان داشته باشــیم، زیرا جمعیت 
شــهرها رو به افزایش بوده و مباحث توسعه 
زیرساخت های حمل و نقلی که از ضروری ترین 
نیازهای شهروندان امروز است، باید از جهات 
مختلف مورد توجه قرار گیرد که راه اندازی تراموا 
نیز از این موارد است.زندآور با توضیح اینکه در 
هیچ کدام از شهرهای کشــور تراموا راه اندازی 
نشده، تصریح کرد: در شهرهای رشت، تبریز و 
اصفهان برای راه اندازی تراموا برنامه ریزی هایی 
شده  البته اصفهان در کشــور در زمینه حمل و 
نقل ریلی تراموا پیش قدم است، در این دوره 
شورا نیز به طور ویژه به آن پرداخته شده و این 
موضوع باید در رأس بودجه بندی و برنامه های 
شهرداری قرار گیرد.وی در خصوص مسیرهای 
انتخابی برای ترامــوا در اصفهــان، افزود: بر 
اســاس مطالعات دانشــگاه های اصفهان و 
صنعتی اصفهان، طول مسیر تراموا در اصفهان 
حدود ۱۶ کیلومتر پیش بینی شــده و خط اول 
آن در خیابان امام خمینی)ره( و خط دیگر آن از 
میدان جمهوری اسالمی تا میدان آزادی است.

به مناسبت ایام والدت امام علی )ع( کارگاه یک روزه  طراحی نام و القاب امام علی )ع( برگزار می شود.بنابر اعالم روابط عمومی حوزه هنری استان این کارگاه 
به مناسبت نزدیک شدن ایام والدت حضرت علی علیه السالم و روز پدر از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ روز دوشنبه ۲۷ بهمن)فردا( در خانه هنرمندان اصفهان واقع در 
خیابان آبشار اول، پارک ایثارگران برگزار می شود.آثار تولید شده در این کارگاه آموزشی در نمایشگاهی که به همین مناسبت برگزار می شود به نمایش در خواهد 
آمد.در این کارگاه آموزشی حمیدرضا کشاورزی میاندشتی به آموزش چگونگی طراحی شــبکه های غیر مربع خط بنایی می پردازد.این مدرس گرافیک در 
خصوص مطالب آموزشی در این کارگاه با بیان اینکه خط بنایی عموما در شبکه های مربع کار می شود،  گفت: تمامی طراحان حاضر در این کارگاه دوره  آموزشی 
خط بنایی در شبکه های مربع را دیده اند ودر این کارگاه، کار در شبکه های غیر از مربع مانند مثلث، دایره، چند ضلعی، ترکیبی و... را می آموزند.وی با اشاره به 

اینکه نوشتار نقش مهمی در کشور های اسالمی دارد، افزود: طراحی و شکل گیری بسیاری از فونت ها بر پایه  خط بنایی صورت گرفته است.

برگزاری کارگاه یک روزه  طراحی نام و القاب امام علی )ع(

میدان شش راه
»شش راه« میدانی کوچک، 
اما حادثــه خیز و بســیار پر 
تردد است که روزانه ارابه های 
آهنین و کامیون های غول پیکر 
زیادی از طریق آن به ســمت 
جاده خاتون آبادی، پل تمدن، 
قهجاورســتان و حصه حرکت 

می کند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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جر و بحث با عزیزان خود امری کامال عادی و طبیعی است. شما 
افکار و احساسات خود را ابراز می کنید و این کار کمک می کند به 
تصمیمی برسید که برای هر دوی شما مناسب باشد. با این حال، 
به راحتی ممکن است مغلوب احساسات خود شوید، در نتیجه 
همه چیز خراب شود و کسی که برای تان اهمیت دارد را برنجانید.

در ادامه می خواهیم ببینیم چه کنیم که مشاجرات کوچک تبدیل 
به دعوایی بزرگ نشوند.

 با مالیمت شروع کنید: از روی 3 دقیقه ابتدایی یک مشاجره می 
توان فهمید که چطور به پایان خواهد رسید. اگر از همان اول واقعا 
عصبانی و احساساتی شده باشید، ممکن است جر و بحث تان 
پایان بدی داشته باشد و رســیدن به توافق هم سخت تر خواهد 
شــد. بنابراین اگر از کاری که کســی انجام داده گله و شکایتی 
دارید یا ناراحت هستید، ســعی کنید طوری رفتار نکنید که انگار 
می خواهید شخص مقابل تان را متهم و قضاوتش کنید. برعکس 
سعی کنید خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید. این کار تضمین 
می کند که بقیه گفت وگوی شما به شکل دوســتانه تری ادامه 

پیدا خواهد کرد.
 از »نسبت جادویی« استفاده کنید: تحقیقی در دهه 1۹70 روی 
زوج ها نشان داد در نحوه تعامل زوج های شاد هم جنبه منفی 
وجود دارد هم جنبه مثبت؛ اما برای اینکه این دو جنبه با هم در 

تعادل قرار گیرند، باید نســبت 5 به  یک رعایت شود. این بدان 
معنی است که زوج های شاد باید در ازای هر 5 تعامل مثبت خود 
یک تعامل منفی با یکدیگر داشته باشند.چیزی که می تواند به 
تعدیل احساســات منفی در طول یک مشاجره کمک کند 5 کار 
مثبتی است که شریک عاطفی شما پیش از مشاجره انجام داده 
است. برای آنکه حساب این لحظات را بهتر داشته باشید، خوب 
است که یک دفتر یادداشت روزانه داشته باشید و هر بار که شریک 
عاطفی تان کاری انجام می دهد که شما را خوشحال می کند یا 
سپاس گزار آن هستید، یادداشتش کنید. وقتی بحث تان شد، 

یا به سراغ دفتر یادداشــت تان بروید و آن فهرست را تنها برای 
خودتان بخوانید یا با صدای بلند بخوانید تا شریک عاطفی تان 

هم آن را بشنود.
 به جای »تو« بگویید »من«: وقتی جمله خود را با »تو )اشتباه 
کردی(« شروع می کنید، شخص مقابل احساس می کند مورد 
حمله قرار گرفته و ســعی می کند از خــود محافظت کند، یعنی 
خشمگین می شــود و او هم با متهم کردن شــما متقابال حمله 
می کند. برای آنکه صحبت خود را به شکل محترمانه تری مطرح 
کنید، به شخص مقابل تان بگویید که رفتار آن ها چه احساسی در 
شما ایجاد کرده است اما برای این کار جمالت خود را با »من« و 
»احساس می کنم« شروع کنید. با این کار دیگر اینطور به نظر نمی 
رسد که همه تقصیر را به گردن او انداخته اید، برعکس، می خواهید 
به او توضیح دهید که چیزی شما را ناراحت کرده یا رنجانده است.
 حد وسط را پیدا کنید: به خاطر داشته باشید اگر با کسی مشاجره 
می کنید که دوستش دارید و برای تان مهم است، عاقالنه ترین 
کار این است که هر چه زودتر بحث را خاتمه دهید و سعی نکنید 
به هر قیمتی برنده این بحث باشید. چون اگر سعی کنید در بحث 
برنده شوید ممکن است در نهایت کسی که برای تان اهمیت دارد 
را برنجانید و رابطه تان کم کم از هم بپاشد. به جای این کار، سعی 

کنید حد وسط را پیدا کنید. 

آشپزی

نان پیشی محبوب ترکیه ای
مواد الزم: آرد گندم 3 لیوان دسته دار فرانسوی،آب ولرم  یک دوم 

لیوان دسته دار فرانسوی،شیر  یک دوم لیوان دسته دار فرانسوی،پودر خمیر 
مایه فوری  یک قاشق چای خوری،بیکینگ پودر  یک دوم قاشق چای خوری،ماست 

2 قاشق غذاخوری،شکر 3 قاشق غذاخوری،نمک  یک قاشق مرباخوری
طرز تهیه : در یک لیوان یا کاسه،  یک قاشق غذاخوری شکر را با خمیر مایه مخلوط کنید و روی 

آن را آب ولرم بریزید. ظرف را بپوشانید و اجازه دهید خمیر مایه عمل بیاید. بعد از اینکه خمیرمایه 
آماده شد، ماست، بیکینگ پودر، شکر، نمک، شیر و خمیر مایه به عمل آمده را بریزید. حاال همه 
مواد را با هم مخلوط کنید.آرد و بیکینگ پودر را 2 مرتبه از الک ریز بگذرانید تا ناخالصی های آن 

گرفته شود. آرد را در چند مرحله به مواد اضافه کنید و هر بار مواد را ورز دهید. یک ظرف را کمی چرب 
کنید و خمیر را در آن قرار دهید. 30 دقیقه خمیر را در دمای محیط یا جای نسبتا  گرم استراحت 
دهید. روی خمیر را با سلفون یا پارچه حوله ای بپوشانید تا الیه روی آن خشک نشود. بعد از 

اینکه خمیرتان آماده شد، دوباره کمی ورز دهید. کف یک سینی را کمی چرب کنید. به 
اندازه یک نارنگی از خمیر بردارید و به شکل توپ در آورید. با همه خمیر همین 

کار را بکنید. خمیر ها را به مدت 10 دقیقه دیگر استراحت دهید.
در یک تابه روغن بریزید. وقتی روغن به دمای مناسب رسید، 

خمیر ها را بین دستانتان فشار دهید تا شکل کتلت 
شوند و آنها را سرخ کنید.

چه کنیم که یک مشاجره کوچک تبدیل به دعوایی بزرگ نشود؟

نمایش آنالین »خورشید« در آمریکا »مجبوریم« درمیشیان به هندوستان می رود
 فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی به همت بنیاد فرهنگ و دانشگاه 
یوسی ال ای آمریکا از دوازدهم لغایت بیست و پنجم فوریه به صورت 
آنالین به نمایش درخواهد آمد.این فیلم در فهرست کوتاه پانزده 
فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم بین المللی قرار گرفته است.نمایش 
خورشید به مناسبت برنامه ستایش یو سی ال ای از سینمای ایران 
خواهد بود.قرار است یک جلسه پرسش و پاسخ نیز با مجید مجیدی)به 
صورت آنالین( با برنامه ریز این برنامه انجام شود.

 فیلم ســینمایی »مجبوریم« تازه ترین ســاخته رضا درمیشیان در 
سومین حضور جهانی خود در هجدهمین فستیوال فیلم »چنای« به 
نمایش درخواهد آمد.»مجبوریم« پیش از این در فستیوال توکیوی 
ژاپن )TIFF( ( و آســتیکای رم به نمایش درآمده که در آســتیکا 
ســه جایزه اصلی بهترین فیلم، بهترین تماشــاگران و بهترین فیلم 
هیئت داوری نتپک،شبکه ارتقای سینمای آسیاوپاسیفیک را به خود 
اختصاص داد.فسیتوال چنای از 30 بهمن تا 7 اسفند برگزار می شود.

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

 همزمان با  چهل و دومین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی و به همت گروه 
جهادی فوالد مردان ذوب آهن اصفهان، تعداد ســه واحد مســکونی جهت 

نیازمندان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
  در آیین بهره برداری از واحدهای مذکور ســرهنگ مقوا ساز، جانشین سپاه 
صاحب الزمان)عج( وسرهنگ عجمی رییس سازندگی این سپاه ، سرهنگ 
محمدی فرمانده ســپاه ناحیه لنجان، رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( 
شهرستان لنجان، سرهنگ مختاری فرمانده بسیج و مرادیان، معاون روابط 

عمومی ذوب آهن اصفهان حضور داشتند.
هنگام افتتاح واحد های مذکور، جانشــین ســپاه صاحب الزمان)عج( طی 
ســخنانی ضمن تبریک ایام ا... دهه مبارک فجر و تقدیر از گروهای جهادی 
فوالدمــردان ذوب آهن اصفهــان گفت : یکــی از اقدامــات و فعالیت های 
ارزشــمندی که هم اکنون در ماموریت گروه های جهادی بســیج با جدیت 
 در حال انجام اســت، پیگیری وساخت منازل مســکونی در مناطق مختلف

 کشــور جهت نیازمندان است که خوشــبختانه، گروه های جهادی وبسیجی 
 شهرســتان لنجان با حمایت قابل توجــه ذوب آهن اصفهان، توانســته اند

 تاکنون تعداد 17 واحد مســکونی را احداث و تحویل خانواده های نیازمندان 
دهند.

وی با اشاره به جایگاه ونقش مهم ذوب آهن اصفهان در عرصه های اقتصادی 

وصنعتی اجتماعی وفرهنگی یاد آور شد:این شــرکت بزرگ صنعتی تاکنون 
به نحو شایسته به مسئولیت های اجتماعی خود عمل کرده و بهره برداری از 
واحدهای مسکونی فعلی یکی از اقدامات مهم در این زمینه است .سرهنگ 
مقوا ساز در پایان ازحمایت ها ومشارکت های همه مسئوالن به ویژه ذوب آهن 
اصفهان وکمیته امداد امام خمینی)ره( و سپاه ناحیه لنجان قدردانی کرد.الزم 
به ذکر است سه واحد مسکونی که افتتاح شد در شهر سده لنجان وچرمهین 

وروستای اشیان بود.

رییس بومی سازی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه شرکت فوالد مبارکه 
از بدو تاســیس با نگاه بهره گیری از توان داخلی در راســتای بومی سازی گام 
برداشــت، اظهار کرد: نگاه فوالد مبارکــه همزمان با افزایــش و بهبود تولید با 
پشتیبانی حداکثری از ظرفیت داخلی بود.مسیب فروغی افزود: شرکت فوالد 
مبارکه همواره با فراخوان ها و دعوت از متخصصان و کارشناسان و شرکت های 
دانش بنیان در سال های اخیر نسبت به بومی سازی، اقدامات ارزنده ای انجام 
داده است.رییس بومی سازی فوالد مبارکه با بیان اینکه در دهه هشتاد ساختار 
بومی سازی در شرکت فوالد مبارکه مطرح شد، گفت: ساختار تعریف شده بومی 
سازی در دفتر تعمیرات و نگهداری شرکت فوالد مبارکه به فعالیت پرداخت که 
در آن زمان هنوز شرکت های علمی و تحقیقاتی به بلوغ نرسیده بودند و با تکیه 
بر متخصصان شرکت فوالد مبارکه نقشــه راه بومی سازی قطعات و تجهیزات 

پیشرفت داشت.

نگاه توسعه محور بومی سازی با تشدید تحریم ها
وی بیان داشت: با تشــدید تحریم ها در دهه نود، بومی سازی با نگاه توسعه 
محور و بهره مندی از توان حداکثری دانش بومی پیش رفت و ســاختار بومی 
سازی به صورت متمرکز و با تاکید بر بومی ســازی تمام اقالم مورد نیاز فوالد 
مبارکه اصالح شد.فروغی با اشاره به بازنگری واحد بومی سازی در سال های 
اخیر گفت: رصد خریدهای خارجی و پایــش متخصصان و تغییر روش های 
همکاری باعث شد تا اوایل زمســتان بیش از ۹0درصد تجهیزات با اتکا به توان 
داخلی تامین می شــود.وی افزود: بالغ بر 80 درصد ارقــام ریالی تجهیزات و 

قطعات موردنیاز شرکت فوالد مبارکه از طریق داخل انجام می شود.

کار  گروهی، رمز موفقیت بومی سازی 
رییس بومی ســازی فوالد مبارکه با تاکید بر اینکه کار گروهی در ساختارهای 
بومی سازی مهم است و این مهم در واحد بومی ســازی شرکت فوالد مبارکه 

تجلی یافته اســت، گفت: تســهیل کننده و هماهنگی و پیگیری ساختارهای 
بومی سازی با تشکیل تیم های بومی سازی و متناسب با ماهیت هر کاال تیم 
تخصصی بومی ســازی تشکیل می شد.وی بیان داشــت: اعضای تیم بومی 
سازی شرکت فوالد مبارکه از کارشناســان و متخصصان بومی سازی و ناحیه 
مصرف کننده آن کاال و خرید و سازنده هســتند که در این تیم مشکالت فنی و 
فرآیند ساخت و شرایط تست بررسی می شود که خوشبختانه بیش از ۹5 درصد 
بومی سازی با موفقیت همراه است.فروغی با اعالم اینکه در شرایط تحریمی 
یک ساعت توقف هم به علت نبود قطعه، تجهیزات و کاال صورت نگرفت، گفت: 
چابکی در بومی سازی شرکت فوالد مبارکه را می توان به ویژه طی دوسال اخیر 
به وضوح مشــاهده کرد به گونه ای که در ســال جاری بیش از یک هزارو 500 
قطعه و تجهیزات در شرکت فوالدمبارکه بومی سازی شده است.وی افزود: در 
سال 1380 بالغ بر 30 درصد از قطعات یدکی و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه از 
داخل تامین می شد که امروزه بیش از 80 درصد این قطعات با تکیه بر دانش 

داخلی اتقا یافته است.

سرپرســت مخابرات منطقه اصفهان در بازدید سر زده از معاونت تجاری و امور 
مشتریان این مجموعه گفت : امروزه با توجه به تغییر فضای کسب و کار و روی 
آوردن جامعه به فضای دیجیتال مارکتینگ، ارائه سرویس های جدید و فروش 
محصوالت در بازارهای به روز ،امری اجتناب ناپذیر بــرای همه مجموعه های 
اقتصادی است.اسماعیل قربانی در این بازدید ضمن بازدید از واحد های مختلف 
این معاونت با تاکید بر لزوم همکاری بیشتر معاونت های تجاری و شبکه، اظهار 
کرد: همدلی و هم افزایی این دو معاونت می تواند منجر به تمرکز بیشــتر روی 
ارائه سرویس های باند پهن به هم اســتانی های عزیز و جلب رضایت بیش از 
پیش مشترکین و جامعه مخاطب ما شــود.وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت 
های فضای مجازی در راستای ارتقای سهم بازار گفت : در زمان قبل تر، تبلیغات 
تنها از تلویزیون و بیلبورد های شهری و...صورت می گرفت که در واقع بازاریابی 

محیطی نقش آفرین ترین بخش برای کســب  و کار ها بود؛ ولی امروزه دیگر با 
توجه به عدم ارتباط های حضوری با مشتریان و شرایط بیماری کرونا همه چیز 

به طرز شگفت انگیزی تغییر کرده است.
قربانی افزود: با توجه به اینکه امروزه مردم بیشــتر وقت خودشان را در فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی می گذرانند؛ اگر کســب و کار ها بــا ایجاد زیر 
ساخت های درســت فناوری و تولید محتوای موثر در این فضا ها قرار بگیرند، 
بی شک شاهد رشد بازاریابی محتوایی و فرآیند فروش خود خواهند بود.مدیر 
مخابرات منطقه اصفهان ،ارزیابی عملکرد سرویس های مخابراتی و ارزش های 
افزوده را از موضوعات پر اهمیت معاونت تجاری دانســت و تاکید کرد: در این 
راستا،همکاران با اســتفاده از روش های علمی و عملیاتی جهت نیل به اهداف 

شرکت اهتمام ورزند.

مراسم افتتاح سردخانه دو مداره 300 تنی، اتاق انجماد 3 تنی و سالن چندگانه 
آشپز خانه مرکزی با حضور منصور یزدی زاده مدیرعامل، مهدی بهرامی معاون 
پشتیبانی و خدمات اجتماعی، روح ا... صالحی مدیر خدمات و امور رفاهی 
و مدیران بخش های مختلف برگزار شد .مهدی بهرامی، معاون پشتیبانی و 
خدمات اجتماعی ذوب آهن اصفهان بهبود شرایط سالمت کارکنان را یکی از 
اولویت های این حوزه دانست و گفت: یکی از نیازهای مهم شرکت در بخش 
سالمت غذایی، بهبود سیستم و تجهیزات سردخانه ای آشپزخانه مرکزی بود 
که نیاز داشت با اصول علمی این تجهیزات به روز رسانی  شود که این مهم از 
سال ۹7 در دستور کار قرار گرفت و با جدیت پیگیری شد . وی ضمن قدردانی 
از تمامی مدیریت ها که در ســاخت و به روز رســانی این تجهیزات همکاری 
داشتند، افزود: پدافند غیر عامل و ایمنی، بهداشت و محیط زیست دو عامل 
اصلی بازسازی و نوسازی این تجهیزات سردخانه ای و فرآوری مواد پروتئینی 
بوده است .روح ا... صالحی به توسعه ســردخانه زیر صفر، باالی صفر، اتاق 
انجماد و سالن های چندگانه برای شست وشو و فرآوری و آماده سازی مواد 
پروتئینی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکالت رستوران ها، فرسودگی تجهیزات 
و کمبود سردخانه های مرکز پخت بود که از سال ۹7 تحقیقات در این خصوص 
شروع شد، تکنولوژی به روز صنایع برودتی تهیه شد و روند تخریب و بازسازی 

سالن آماده سازی شست وشو و فرآوری نیز با امکانات داخلی شرکت انجام 
شد. وی افزود: به منظور ذخیره ســازی مواد پروتئینی تا مدت زمان معین 
و معقول، این مواد باید در دمای مشــخص منجمد شوند و در فرآیند انجماد 
نباید نوسان یا مشکالت دمایی پیش بیاید ، در صنایع غذایی ،سردخانه قلب 
 مراکز غذایی محسوب می شود.شایان ذکر است در پایان این مراسم منصور 

یزدی زاده از تجهیزات و سردخانه های جدید بازدید به عمل آورد.

در ذوب آهن اصفهان صورت گرفت؛

افتتاح سردخانه 300 تنی و سالن چندگانه آشپز خانه مرکزی ذوب آهن اصفهان

 افتتاح سه واحد مسکونی جهت نیازمندان 
به همت گروه جهادی فوالدمردان ذوب آهن

رییس بومی سازی شرکت فوالد مبارکه  خبر داد:

اجرای 80 درصد تولیدات فوالد مبارکه با تکیه بر بومی سازی

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان:

تعریف سرویس های جدید باید در رأس برنامه های معاونت تجاری باشد
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