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 رییس اتحادیه شویندگان ایران می گوید شوینده های پودری حداقل افزایش
 24 درصد و غیر پودری ها هم 40 درصد افزایش قیمت خواهند داشت؛

گرانی بهداشتی!

سخنگوی شورای شهر  مطرح کرد:

فرونشست؛ زیر ذره بین 
پارلمان ششم

بیش از 10هزار کالس 
درس استان اصفهان 
نیازمند نوسازی است

قطار سریع السیر 
اصفهان-تهران نباید 
متوقف یا جابه جا شود

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان:

 برندسازی زعفران
  در اصفهان موفق 

نبوده است

میزبانی فوالد مبارکه از اولین 
گردهمایی مدیران روابط 

 عمومی حوزه معدن
 و صنایع معدنی ایران

برای خرمشهر خسته، خرمشهر قهرمان
خرمشهر جانم! خسته ای می دانم. می دانم نماد استقامت 
شدی و بعد از جنگ فراموشت کردند و غریب ماندی. به قول 
محسن چاووشی: »كاش شبيه اســمت بودى شهِر كوچِك زيبا! شهِر سالی 
یک بار، شهر خاک و خون.«سوم خرداد که از راه می رسد، بیش از همه به یاد 
»حسین خرازی« هستم، به یاد »محمود شهبازی«، به یاد »احمد کاظمی«، 
و به یاد »محمد جهــان آرا«... آه جهــان آرا... آه »ممد« آشــنای همه این 
ســال های ما... تویی که ندیدیمت و برای ما قهرمان بودی و ماندی. در این 
سال های سخت که بی شما، شیربچه های جسور جنگجوی عاشق گذشت، 
بیش از همه شــنیدیم که وقتی حرف تان شــد، گفتند و نوشتند:»خوب شد 
نیستی که ببینی«. ولی کاش بودی و می دیدی اینجا، جای خالی شما روی 
خاطر و خاطره های ما ردپایی عمیق انداخته و زخم حسرت آن همه »اخالص« 
که دیگر نیست، هنوز درد می کند. اینجا هربار به ته خط می رسیم، موسم یاد 
شماست که روزهای سخت و این پیچ های تاریخی تمام نشدنی ما را ترمیم 
 می کند.انگار به قدری از آن روزها دور شــده ایم که گاهــی با تمام وجود آرزو 
می کنیم کاش می شد دوباره برگردیم به همان اول ها، به آن روزها که به قول 
 شاعر:» دسته گل می زد کسی روی مسلســل ها«. ما با شما فهمیدیم گاهی 
می شود با عشق و نارنجک، خیابان را زیر تاول ها چراغانی کنی. همیشه هم 
 جنگل هــا »میرزا کوچک« نمی ســازند. گاهی خرمشــهرها، قهرمان هایی 
می سازند که ثابت می کند درس مکتب شیرمردی و شجاعت و جسارت هیچ 

وقت تعطیل نمی شود با شما شاگرد اول ها!
نام تان تا ابد برای ما و در خاطر ما جاودانه اســت و یادمان نمی رود شما رفتید که 

ما بمانیم. 
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یک اتفاق بد
نقشه هایی که برای تخریب مسجدقدیمی شهر کشیده اند؛
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رهبر طالبان، ازدواج مجدد را ممنوع کرد
وزارت امربه معروف طالبان، روز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت، نامه ای حاوی دستور مالهبت ا... آخند، 
رهبر طالبان، در مورد جلوگیری از ازدواج دوباره فرماندهان طالبان، به همه شعبه های این وزارت 
در سراسر افغانســتان ارســال کرد.به نقل از ایندیپندنت، در حکم رهبر طالبان از فرماندهان این 
گروه خواسته شده است که به منظور جلوگیری از هزینه های غیرضروری، استفاده از بیت المال 
برای مقاصد شــخصی و نیز برای جلوگیری از انتقاد دشمنان شان ، از ازدواج دوم، سوم و چهارم 
خودداری کنند.رهبر طالبان در این حکم، به دستورهایی که یک ســال پیش در مورد جلوگیری 
از ازدواج دوباره فرماندهان طالبان صادر کرده بود، اشــاره کرد. اما به نظر می رسد که فرماندهان 
طالبان، به ویژه پس از تسلط بر افغانستان و رها شــدن از جبهه های جنگ، به ازدواج های دوباره 
اقدام کرده اند و رهبر طالبان به منظور جلوگیری از انتقادهای بیشتر، به آنان دستور داده است که 

از حکم سال گذشته پیروی کنند. 
در این حکم، از وزارت امربه معروف و نهی از منکر طالبان خواسته شده است که اجرای این حکم 

را در سراسر افغانستان پیگیری و متخلفان را به رهبری طالبان معرفی کند.

پیام عجیب »بایدن« به رهبر کره شمالی
»جو بایدن« رییس جمهور آمریکا در آخرین روز حضور خــود در کره جنوبی در جمع خبرنگاران 
حاضر شد و خبرنگاری از وی پرسید، آیا برای »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی پیامی دارد که 
وی مختصر پاسخ داد: »سالم، همین و بس.«»جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی آمریکا روز 
پنجشنبه و پیش از ســفر دوره ای جو بایدن به منطقه جنوب غرب آسیا گفته بود که »کیم جونگ 
اون«، رییس کره شــمالی که قبال با »دونالــد ترامپ«، رییس جمهور ســابق آمریکا دیدار کرده 

عالقه ای به دیدار با جو بایدن ندارد.
وی گفت: ایاالت متحــده هیچ نشــانه ای از تمایل کره شــمالی برای برگزاری دیــدار دوجانبه 
میان کیم جونگ اون و جو بایدن مشــاهده نکرده اســت.کره شــمالی با وجــود این تحریم ها 
بر تقویت توانایــی نظامی خود بــرای مقابله بــا تهدید حضــور نیروهای آمریکایــی در منطقه 
تاکید کرده اســت و می گوید تــا زمانی که آمریــکا به سیاســت خصمانه خود بــرای براندازی 
 نظام حاکــم در پیونگ یانــگ پایان ندهد، از برنامه موشــکی و هســته ای خود عقب نشــینی 

نخواهد کرد.

وزیر فرانسوی: 

ورود اوکراین به اتحادیه اروپا 15 یا 20 سال زمان می برد
در گرماگرم تالش فنالند و سوئد برای پیوستن به ائتالف ناتو، وزیر امور اروپایی فرانسه گفت که 
عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا ۱۵ یا ۲۰ سال زمان می برد.به نقل از »ان دی  تی وی«، »کلمان 
بن« در گفت وگو با یک ایســتگاه رادیو محلی گفت: باید صادق باشــیم. اگر شــما می گویید که 
اوکراین قرار است ظرف شش ماه یا یک سال یا دو سال عضو اتحادیه اروپا شود، دروغ می گویید. 
خیلی طول می کشد، شــاید ۱۵ یا ۲۰ ســال.اظهارات این مقام فرانســوی می تواند آب سردی 
به روی امیدهــای اوکراین برای ورود ســریع به این نهاد سیاســی – اقتصــادی پس از حمله 
روســیه باشــد. پیش تر امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانســه برای ایجــاد یک »جامعه 
سیاســی اروپایی«به منظور تضمین عضویت اوکرایــن در این نهاد در آینده تــالش کرد، با این 
حال اقــدام او از ســوی ولودیمیر زلنســکی، رییس جمهــوری اوکراین که خواســتار عضویت 
در اتحادیه اروپاســت، رد شــد.والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روســیه بارهــا پیش از حمله 
۲۴ فوریه، به اوکراین نســبت به تالش برای پیوســتن در ائتالف نظامی ناتو هشــدار داده بود. 
 بعد از آنکه پوتیــن حمله به اوکرایــن را آغاز کــرد، فنالند و ســوئد به فکر پیوســتن به ائتالف 

ناتو افتادند.

ارزان فروشی نفت توسط روسیه و سیاست دست به عصای ایران؛

چرا تهران سکوت می کند؟
بعد از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱8 و بازگشت همه تحریم های 
ظالمانه علیه کشورمان، جمهوری اسالمی ایران به همان شیوه سابق 
دور زدن تحریم ها بازگشــت و کوشــید با بهره گیــری از روش هایی 
همچون اســتفاده از تجــار نفتی، صــادرات غیر مســتقیم و جذب 
مشــتریان از طریق کاهش قیمت، روند صــادرات نفت خود را حفظ 
کند. با تغییر دولت در ایــاالت متحده آمریــکا و تصمیم دولت »جو 
بایدن«  برای بازگشــت به برجام، مذاکرات بیــن قدرت های جهانی 
و ایران بار دیگر از سرگرفته شد و ســخنگوی دولت آمریکا نیز اعالم  
کرد واشــنگتن در جریان خریدهای نفتی چین از ایران قرار دارد، اما 
تصمیم رئیس جمهور جدید آمریکا این اســت که در خالل مذاکرات 
احیای برجام، علیه شــرکت و یا اشــخاص چینی برای خرید نفت از 
ایران تحریمی وضع نکند. در چنین شرایطی، بر اساس گزارش رویترز، 
فروش نفت ایران به چین در اواخر ســال ۲۰۲۱ و اوایل سال ۲۰۲۲ به 
اوج خود رسید)۷۰۰ هزار بشــکه در روز( و ایران امیدوارانه تالش کرد 
بار دیگر جایگاه خود را در بازارهای جهانی بازیابی کند، تا اینکه مهمانی 
ناخوانده در نزدیکی مرزهای ایران همه معــادالت را بر هم زد؛ جنگ 
اوکراین!حمله نظامی روسیه به اوکراین و وضع تحریم های شدید بین 
المللی علیه این کشور، روسیه را در موقعیتی مشابه ایران قرار داد. در 
وضعیتی که تولید نفت و میعانات گازی روســیه به کمتر از ۱۰ میلیون 
بشــکه در روز و پایین ترین مقدار از ژوئیه ۲۰۲۰ رسیده و تحریم ها و 
محدودیت های لجســتیکی تجارت این کشــور را دچار مشکل کرده 
است؛ نیکوالی شولگینوف، وزیر انرژی روسیه اظهار کرده که »مسکو 
آماده فروش نفت و فرآورده های نفتی به کشــورهای دوست در هر 

محدوده قیمتی است«!
این ارزان فروشــی نفت از سوی کشــور به اصطالح دوست، آخرین 
چیزی بود که ایران در شــرایط متوقف ماندن برجام، تداوم تحریم ها 
و البته اصالحات اقتصادی داخلی انتظارش را داشت! در نتیجه این 
سیاست صادرات نفت روســیه به چین با افزایش ۱۶ درصدی نسبت 
به ماه مارس ۲۰۲۲، به حدود 8۶۰ هزار بشکه در روز رسید در حالیکه 
واردات چین از ایران کاهش یافته و به نزدیک به ۶۵۰ هزار بشــکه در 

روز رسیده است. 
عدم واکنش جدی مقامات کشور به این مسأله، آن هم در شرایطی که 
ایران با مشکالت عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، در افکار 

عمومی ایران بازتاب مثبتی نداشته است
این در حالی است که روسیه به ویژه در یک دهه اخیر، به دلیل برخی 
منافع مشترک با ایران در منطقه غرب آسیا، رویکرد ضد هژمونیک و 

تشابهات ساختار سیاســی اش با ایران، تمایل و اراده بیشتری برای 
همکاری با ایران داشته و دارد. بنابراین برخالف نظر تحلیل گرانی که 
معتقدند رویکرد مماشــات گرایانه ایران در مقابل روسیه تحت تأثیر 
افراط در »سیاســت نگاه به شــرق« اســت، به نظر می رسد رویکرد 
مقامات ایران کامال متأثــر از فکت ها و واقعیــات صحنه بین المللی 
و الزامات زیســت یک کشــور برهم زننده وضع موجود در نظام بین 
الملل است. بر این اساس، جمهوری اســالمی ایران که در طی دهه 
های گذشــته در بین کشــورهای همســایه و منطقه و از طرف جهان 
غرب حامی و شــریک جدی و مناســبی برای خود نیافته است، در 
کنار تقویت محور مقاومت، به تنها قدرت راغب به همکاری نســبی با 
ایران، یعنی روسیه روی آورده اســت.نکته دیگر نقش کلیدی روسیه 
در صادرات تســلیحات و تجهیزات نظامی به ایران است؛ هر چند این 
کشور نیز به همه سفارش ها و درخواست های تسلیحاتی ایران پاسخ 
مثبت نمی دهد ، اما یکی از معدود فروشــندگان معتبر تســلیحات و 
تجهیزات نظامی است که همواره نیاز ایران به تجهیزاتی که به صورت 
بومی در داخل تولید نمی شــوند را برآورده و به نوسازی و تقویت زیر 
ساخت های نظامی کشور کمک کرده اســت و این مسأله ای نیست 

که از دید تصمیم گیران عرصه سیاســت خارجی ایــران پنهان بماند.
دلیل مهم دیگر که سیاســت و رویکرد دولت ایران در قبال روســیه 
را توضیح می دهد، سطح قدرت این کشــور در سلسله مراتب قدرت 
بین المللی است؛ روسیه در شورای امنیت حق وتو دارد و تنها شانس 
ایران در زمانی  است که پرونده هسته ای و یا پرونده های دیگری به 
ضرر ایران به شورای امنیت برود، یا این شورا بخواهد اقدامات جدی 
و ســختگیرانه ای علیه ایران انجام دهد. هر چند مواضع روســیه در 
سازمان ملل و شورای امنیت نشان می دهد این کشور متحد چندان 
قابل اعتمادی هم نیست و احساس تعهدی در قبال کشورمان ندارد؛ 
اما به هر حال عقل ســلیم حکم می کند ایران بــا تنها کارت احتمالی 
موفقیت خود در شورای امنیت، ریسک نکند. البته قدرت روسیه تنها 
محدود به حق وتو نیست، جایگاه این کشور در حوزه منابع و صادرات 
انرژی، محصوالت کشاورزی اســتراتژیک)بزرگترین تولید کننده و 
صادرکننده گندم در جهان(، قدرت نظامی برجسته و البته همسایگی 
این کشور با ایران هم از دیگر مالحظاتی هســتند که باعث می شوند 
ایران در برابر روسیه دست به عصا حرکت و تالش کند حتی با میزانی 

از مماشات هم که شده این قدرت جهانی را در کنار خود نگه دارد. 

 رییس  جمهور که در راســتای تقویت دیپلماســی 
همســایگی دولت مردمی و گســترش تعامالت 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران و عمان به این 
کشور سفر کرده، در فرودگاه مسقط مورد استقبال 
ســلطان عمان قرار گرفت.ســید ابراهیم رییسی   
روز گذشته به دعوت رســمی پادشاه عمان در صدر 
هیئتی بلندپایه و برای سفری یک روزه به این کشور 
سفر کرد.وی در بدو ورود به فرودگاه ویژه سلطنتی 
مسقط، مورد استقبال مقامات عالی این کشور قرار 
گرفت و قرار است آیین اســتقبال رسمی از رییس 
جمهور کشورمان نیز در کاخ ســلطان عمان انجام 
شد.مالقات رسمی در کاخ العالم و دیدار دوجانبه 
با »هیثــم بن طارق آل ســعید« ســلطان عمان، 
مالقات با معاون نخســت وزیر و وزیر امور خارجه، 

دیدار اعضای هیئت های دو کشــور و امضای چند 
سند همکاری، دیدار با ایرانیان مقیم و دیدار با تجار 
و فعاالن اقتصادی عمانی از جمله رخدادهای این 
سفر بوده است.اهداف این ســفر ارتقای روابط در 
حوزه های تجارت، حمل و نقل، انرژی، گردشگری و 
به ویژه گردشگری سالمت تصمیم و اراده مشترک 
تهران - مسقط اســت.این پنجمین سفر خارجی 
رییســی در طول دوره فعالیت دولت ســیزدهم و 
نخستین سفر رییس جمهوری اســالمی ایران به 
عمان در دوره سلطان جدید این کشور است.رییسی 
پیش از عزیمــت به عمان گفت: ســفر به عمان در 
راستای توسعه سیاست همسایگی انجام می شود 
و این ســفر از نظر ما بســیار دارای اهمیت است. 
روابط سیاسی و اقتصادی ما با کشور دوست، برادر 

و همســایه مان عمان خوب اســت؛ اما این سطح 
از روابط برای هیچ یک از این دو کشــور قابل قبول 
نیســت. برای همین تصمیم و اراده هر دو کشور به 
ارتقای سطح روابط سیاسی و اقتصادی بستگی دارد 
و روابط دو کشور می تواند توسعه یابد.رییس جمهور 
گفت که توســعه روابط دوجانبه مورد بحث است و 
روابط منطقه ای در گفت وگوی دو طرف خواهد بود 
و همکاری های دو کشور در مسائل و حوزه مختلفی 
که در منطقه وجود دارد، هم از موضوعات این سفر 

است.

رییس جمهور در فرودگاه مسقط مورد استقبال سلطان عمان قرار گرفت؛

ایران و عمان همچنان بر مدار دوستی

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه در حال حاضر چهار مرکز در دنیا به جنگ سایبری شــناختی علیه ما مشغول هستنند، اظهار کرد: این مراکز 
به صورت روزانه با استفاده از سامانه ها و دسترسی هایی که از سوی شبکه های اجتماعی خارج پایه در اختیار آنها قرار گرفته است به تاثیرگذاری و هدایت افکار 
عمومی ملت ما مشغول هستند.سردار جاللی طی سخنانی در سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری اظهار کرد: برای درک درست از جنگ سایبری، باید ابتدا 
درک درستی از تهدیدات این حوزه داشته باشیم. نخســتین نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که فناوری سایبری تقریبا در تمام حوزه های مختلف 
توسعه یافته است.وی ادامه داد: در کنار تمام مزایا از جمله ایجاد یک فضای اشتراکی برای مسائل علمی، باید به این  نکته توجه داشت که این فضا به بستری 
برای قرار گرفتن تهدیدات در ذات فناوری تبدیل شده است. از جمله می توان به ابزارهای کنترل و ایمپلنت ها در درون سخت افزارها،  نرم افزار و میان افزارها اشاره 
کرد که از قابلیت فعال سازی و کنترل از راه دور و ایجاد تهدیدات برخوردار است. رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه نمونه بارز این تهدیدات 
را در ترور شهید فخری زاده شاهد بودیم گفت: این عملیات نماد ترور در فضای سایبری است که در آن از ظرفیت های سایبری، الکترونیکی، الکترومغناطیسی 

و ماهواره ای استفاده شد.

نقل قول روزاظهارات سردار جاللی درخصوص جنگ  سایبری علیه ایران

وز عکس ر

»بایدن« در ژاپن
رییس جمهــور آمریکا در 
دیــدار از ژاپــن اعــالم کرد 
 که در دفــاع از این کشــور

 متعهد است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شورا های مجلس:

دولتمردان مردم را عصبانی تر نکنند
عضو کمیسیون امور داخلی و شورا های مجلس گفت: مصوبه مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به این ترتیب نبود بلکه به این صورت بود که ابتدا کاالبرگ الکترونیکی آماده شود و در اختیار مردم 
قرار بگیرد و بعــد از آن، اصالح قیمت ها 
شــکل بگیرد.جالل رشــیدی کوچی، با 
اشاره به نوع تعامل دولتمردان با مردم 
تصریح کــرد: نکته دیگر اینکــه بنده از 
دولتمــردان خواهش می کنــم در نوع 
ادبیاتی کــه از طریق آن با مردم صحبت 
می کنند، دقت نظر الزم را داشته باشند 
که بر عصبانیت و نگرانی ها اضافه نکنند 
چرا که این افزایش قیمت ها به خودی 
خود ناراحتی، نگرانی و عصبانیتی را در 
مردم ایجاد کرده، که البته مردم حق دارند به عنوان مثال وقتی یک دفعه ماکارونی ۵،۶ هزار تومانی 
یا ۱۰،۱۲ هزار تومانی، ۶۰ هزار تومان می شــود، نگران و ناراحت شوند. این نماینده مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: در مجموع این شوکی که در اثر افزایش قیمت ها به جامعه وارد شد، می توانست 
بسیار منطقی تر و از طریق گفت وگو و متقاعد کردن مردم همراه شــود که متاسفانه به این صورت 
انجام نشد.رشیدی کوچی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان به هیئت رییسه مبنی بر اعالم وصول 
نشدن استیضاح ها خاطرنشان کرد: عملکرد هیئت رییسه به این صورت نیست که مانع استیضاح ها 
شوند، کار طبق آیین نامه در حال پیشروی است، اما طبق فرمایش مقام معظم رهبری نگاه مجلس 
نسبت به دولت، تعاملی است. در حال حاضر به نظر می رسد که همه باید دست به دست هم بدهیم 

و از این مرحله ای که در آن قرار گرفتیم، عبور کنیم.

رایزنی »امیرعبداللهیان« و همتای قطری 
در تماس معاون  نخســت وزیر و وزیر امور خارجه قطر با وزیر امور خارجــه ایران، آخرین توافقات 
سران دو کشور که در جریان ســفر اخیر امیر دولت قطر به تهران انجام شد، مورد پیگیری طرفین 
قرار گرفت.وزیران امور خارجه جمهوری اســالمی ایران و قطر  در این گفت وگوی تلفنی، همچنین 
آخرین مباحث مربوط به مســابقات جام جهانی فوتبال در قطر، توســعه و گسترش همه جانبه 
مناسبات دوجانبه بین تهران و دوحه و همچنین مذاکرات برای رفع تحریم ها را مورد بحث و تبادل 
نظر قرار دادند.امیرعبداللهیان و شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی بر تداوم رایزنی مستمر برای 
پیگیری موضوعات در دستور کار  روابط دوجانبه و مسائل مورد اهتمام  مشترک در عرصه منطقه ای 

و بین المللی تاکید کردند.

آماده باش ارتش اسراییل در مرز با لبنان و سوریه 
»العربیه« مدعی اعالم وضعیت آماده باش در مرز اسراییل با لبنان و سوریه شد. روزنامه »یدیعوت 
آحارونوت« نیز از آماده باش ارتش اســراییل خبر داد. همچنین بر اساس گزارش »لبنان دیبیت«، 
اسراییل سطح هشدار امنیتی را در سفارتخانه هایش در جهان افزایش داده است. روابط عمومی کل 
سپاه در اطالعیه ای، از شهادت سرهنگ پاسدار صیاد خدایی در اقدام تروریستی ضد انقالب و عوامل 
وابسته به استکبار جهانی خبر داد.روزنامه صهیونیستی »یدیعوت آحارونوت« نیز از آماده باش ارتش 
این رژیم خبر داد.همچنین بر اساس گزارش »لبنان دیبیت«، رژیم صهیونیستی سطح هشدار امنیتی 
را در سفارتخانه هایش در جهان افزایش داده است.این اقدامات رژیم صهیونیستی، ساعاتی پس از 

ترور پاسدار مدافع حرم شهید حسن صیاد خدایی در تهران انجام شده است.

کافه سیاست

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:

 ابعاد ترور شهید 
 »صیادخدایی« 

در دست بررسی است 
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت:ابعاد 
ترور شــهید خدایی در دســت بررسی است 
و نتیجــه اعالم می شــود و نیرو های امنیتی 
کشــور این موضوع را دنبال می کنند؛ نتیجه 
بررسی ها هم متعاقبا اعالم خواهد شد.سردار 
شکارچی در حاشــیه مراســم گرامیداشت 
چهلمین سالگرد آزادسازی خرمشهر با بیان 
اینکه ایــران قربانی ترور اســت و حدود ۱۷ 
هزار نفر از مردم کشــورمان از سوی دشمنان 
ترور شدند، اظهار داشت: ترور اخیر  در تهران 
نشــان می دهد ادعایــی کــه آمریکایی ها و 
متحدان آنها در خصوص حقوق بشــر دارند، 
کذب اســت؛ ابعاد این ترور در دست بررسی 
است و نیرو های امنیتی کشور این موضوع را 
دنبال می کنند؛ نتیجه بررسی ها هم متعاقبا 
اعالم خواهد شد.ســردار شکارچی همچنین 
در خصــوص حمله موشــکی ایــران به مقر 
رژیم صهیونیســتی در اربیل عــراق و بیانیه 
سپاه مبنی بر پاسخ شدید ایران به اقدامات 
اسراییل گفت: رژیم صهیونیستی این را تجربه 
کرده که هرگاه مواجهه مســتقیم با ما داشته 
باشد، بدون اینکه چیزی را پنهان کنیم، خیلی 
شــفاف اعالم می کنیم.مدافع سرافراز حرم 
»سرهنگ پاسدار حســن صیاد خدایی« در 
یکی از کوچه های منتهی به خیابان مجاهدین 
اسالم در تهران ترور شــد و به شهادت رسید.

این حمله با واکنش هایی از سوی رسانه های 
رژیم صهیونیستی نیز روبه رو شد به نحوی که 
شبکه خبری »نیوز وان« رژیم صهیونیستی، 
با اشاره به ترور شــهید صیاد خدایی، از اعالم 
حالت آماده باش در ســفارت خانه های این 

رژیم در جهان خبر داد.

بین الملل
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مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان:

برندسازی زعفران در اصفهان موفق نبوده است
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: ما در اســتان خراسان و اصفهان برندهای 
معروفی از زعفران داریم؛ اما نتوانسته ایم از لحاظ بسته بندی استاندارد موفق باشیم.احمد رضا رییس 
زاده در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به کمیت و کیفیتی که در زعفران استان اصفهان وجود دارد، از 
این لحاظ عقب هستیم و نتوانسته ایم برندسازی کنیم، اظهار داشت: متاسفانه بیشتر محصول زعفران 
به صورت خام صادر می شود، راهکار آن این است که بخش خصوصی وارد شده و در زمینه شناسایی 
ذائقه های کشورهای دیگر در زمینه بسته بندی همت کند.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان افزود: کشورهای اروپایی این نوع بسته بندی که در کشور ما وجود دارد را نمی پسندند و 
استانداردهای الزم برای بسته بندی زعفران را باید رعایت کنیم تا بتوانیم در این رابطه موفق باشیم.وی با 
اشاره به افزایش چشمگیر تولید زعفران در استان اصفهان گفت: اصفهان بعد از سه استان خراسان رتبه 
چهارم کشور را در تولید محصول زعفران به خود اختصاص داده است.احمدرضا رییس زاده افزود: طی 
ده سال اخیر کشت زعفران در اصفهان دو برابر شده و اکنون سطح زیر کشت این محصول در اصفهان 
بالغ بر هزار و 600 هکتار است که از این سطح زیر کشت 9000کیلو زعفران درجه یک برداشت می شود.

قطار سریع السیر اصفهان-تهران نباید متوقف یا جابه جا شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران از 
طرح های اصلی و زیرساختی اصفهان است و به هیچ وجه نباید اجازه دهیم که متوقف یا جابه جا 
شود.مهدی طغیانی، با اشــاره به اینکه اهمیت دیگر این پروژه در موضوع گردشگری است، عنوان 
کرد: اصفهان یک شهر-موزه است که جاذبه های متعدد گردشــگری دارد و این موضوع می تواند 
اصفهان را به بازار حدود ۱۵ میلیونی تهران و کرج متصل کند و در این صورت می توانیم در اواخر هر 
هفته گردشگر داشته باشیم؛ ضمن اینکه همایش ها، نشست ها و رویدادهای مختلف در اصفهان 
برگزار شود.طغیانی با بیان اینکه مهم ترین موضوعی که در پروژه قطار سریع السیر قرار دارد، بحث 
انتقال فناوری و ساخت زیرساخت های آن در کشور است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر فناوری 
ساخت ریل های قدیمی را داریم و اگر تامین مالی آن مطرح باشد، مشکلی نداریم.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در خصوص قطارهای سریع السیر نکته  قابل توجه این 
است که فناوری آن را نداریم و ورود این فناوری به کشور به ما کمک می کند که قطارهای سریع السیر 
را خودمان توسعه دهیم.وی، پیرامون وضعیت فعلی این پروژه خبر داد: در حاضر 60 درصد مسیر 

قم-اصفهان زیرسازی شده و ۱00 کیلومتر آن آماده روسازی و ریل گذاری است.

جزییات وام نوسازی مسکن در بافت فرسوده استان اصفهان 
سرپرســت اداره نظارت بر اجرای طرح های مســکن و بازآفرینی شــهری راه و شهرســازی استان 
اصفهان گفت: از سهمیه تســهیالت بافت ناکارآمد شهری در بودجه ســال ۱۴00 برای استان اصفهان، 
تاکنون بالغ بر ۷0 درصد جذب شــده است.ســیدعبدالرضا لقمانی اظهار کرد: اشخاص حقیقی یعنی 
ساکنین در بافت فرســوده شــهری که بخواهند برای وام نوســازی مســکن در بافت فرسوده کالن 
شــهر اصفهان اقدام کنند می تواننــد مبلغ ۴00 میلیون تومان وام دریافت کنند که شــامل تســهیالت 
از محل قــرارداد عاملیــت ۳00 میلیون تومــان با نرخ 9 درصــد و ۱00 میلیــون تومــان اوراق ممتاز با 
نرخ ســود ۱۸ درصد اســت.وی گفت: متقاضیان جهــت بهره مندی از این تســهیالت مــی توانند با 
 مراجعه به ســامانه تسهیالت بهســازی و نوســازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شــهری به آدرس

 http://facility.udrc.ir اقدام به ثبت نام کنند.  وی تاکید کرد: قبل از هرگونه اقدام از قرار داشتن ملک 
مورد نظر در محدوده بافت فرسوده اطمینان حاصل شود که این موضوع در سامانه از قسمت  »استعالم 
موقعیت ملک در بافت فرسوده« با استفاده از کد جام )کد نوزده رقمی مندرج در سندهای تک برگی( 

و یا کد پستی انجام می پذیرد.  

رییس اتحادیه شویندگان ایران می گوید شوینده های پودری حداقل افزایش 24 درصد و غیر پودری ها هم 40 درصد افزایش 
قیمت خواهند داشت؛

گرانی بهداشتی!

از چندروز پیش اخباری درباره افزایش قیمت شوینده 
ها به گوش می رســد و حتی گفته شــده این افزایش 
قیمت در هفته جاری رخ خواهد داد. رییس اتحادیه شــویندگان هم 
تایید کرده و البته می گوید مواد شوینده ای که در بازار نیست، قرار است 

گران شود.
بختیار علم بیگی در این باره گفت و گویی با باشــگاه خبرنگاران جوان 

داشته که در ادامه می خوانید:
آیا افزایش قیمت مواد شوینده تایید و صورت گرفته است ؟

در خرداد پارسال افزایش قیمت در مواد شــوینده داشتیم و بعد از آن 
تمامی اقالم و مواد مصرفی برای تولید در این زمینه افزایش پیدا کرده 
اســت.قیمت هایی که افزایش پیدا کرده  بیشتر آن تولیداتی است که 
در داخل خود، مــواد معدنی دارند که مربوط به دولت اســت. از ۴ ماه 
پیش اعالم کرده ایم با وضع موجود شرکت ها شرایط تولیدشان مختل 
می شود و تا کنون به آن نظری که داشتیم نرسیده ایم در نتیجه اکنون 
این کاال در فروشگاه ها کم شده و عالقه نداریم این حالت به وجود بیاید.

پس افزایش قیمت هنوز صورت نگرفته است؟
با توجه به اینکه شوینده ها در ردیف سوم مصرف قرار دارند، انجمن این 
صنف با همکاران صحبت می کند و به یک نتیجه ای می رسیم هم اکنون 

به نتایجی رسیده ایم و منتظر تاییدیه هســتیم. با توجه به اینکه تمام 
نهاده ها از جمله آب،برق و گاز و مواد اولیه که از داخل و خارج تهیه می 

شود، گران شده همچنان این موضوع در ابهام قرار دارد.
یعنی هنوز افزایش قیمت به تایید سازمان حمایت نرسیده است؟

ما حتما نباید تاییدیه به این صورت داشته باشیم. باید تمام روش های 
قیمت گذاری را رعایت کنیم و برای اینکه مشــکلی پیــش نیاید بعدا 
تعاملی هم با سازمان حمایت و بقیه سازمان ها انجام می دهیم و بعد 
از آن نرخ رسمی را اعالم می کنیم. ما قیمت را تعدیل می کنیم و بعد از 
آن سعی می کنیم آن را به تایید برسانیم و بعد اعالم کنیم اما هم اکنون 
با توجه به اینکه مقداری بازار با کاهش مواد شوینده مواجه است، مجبور 
شده ایم که قیمتی را با همکاران در نظر بگیریم که تعدیل قیمت انجام 

شود تا با سازمان ها دیگر با نرخ جدید به تعامل برسیم.
پس قیمت کاال در بازار تغییر پیدا می کند و این درصد افزایش قیمت 

چقدر است؟
قرار است قیمت ها به اندازه ای تعدیل یابد که شرکت ها بتوانند تولید 
کنند. شــرکت های پتروشــیمی داخلی همکاری الزم را بــا ما انجام 

نمی دهند.
درصد افزایش قیمت برای مواد شوینده پودری و غیر پودری که در نظر 

دارید، چقدر است؟
برای شوینده های پودری حداقل افزایش نرخ حدود ۲۴ درصد است و 

برای غیر پودری ها نیز ۴0 درصد است.
این افزایش قیمت برای شوینده های تولید داخل است؟

بله، چون ما انجمن تولید کنندگان داخل هستیم و مواد ذکر شده برای 
تولید داخل اســت. البته تولیدکنندگانی که در داخل ســرمایه گذاری 

کرده اند نیز شامل این قیمت گذاری می شوند.
آیا این افزایش قیمت اعمال شده است ؟

درباره کاالهایی که در بازار و فروشگاه ها نیست، گفته شده که افزایش 
قیمت اعمال شود.

این افزایش قیمت برای کاالهایی که قرار اســت وارد بازار شود نیاز به 
تاییدیه دارد؟

بله، چرا که هنوز قیمت کاال به بازار نرســیده و قرار اســت که تولید شود 
و بعد از اینکه به بازار ارســال شــد امید داریم بتوانیم با سازمان های 
مربوطه تعامل داشــته باشــیم. همیشــه این گونه اســت که وقتی 
 بخواهیم محصولی را به بازار ارائه کنیم در مورد قیمت، نظر سازمان های

  دیگر را جویا می شــویم و اگر نرخ ها مشــکلی داشــته باشــد آن را 
برطرف می کنیم.

 مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان 
اصفهان گفت:۸0 مگاوات برق کشور از طریق نیروگاه 
های خورشیدی پشــت بامی تولید می شود که سهم 
اســتان اصفهان ۲0 مگاوات است.مهدی ثقفی اظهار 
داشت: استان اصفهان جزو اســتان های پیشرو در 
زمینه نیروگاه های خورشیدی کوچک مقیاس است و 
از این نظر رتبه اول را به خود اختصاص داده است.وی 
در خصوص ســهم اصفهان در تولید برق کشور افزود: 

در حال حاضر اصفهان ۲0 مــگاوات از تولید برق را به 
این صورت در اختیار دارد و به تعبیری دیگر یک چهارم 
نیروگاه های پشت بامی کشور در استان اصفهان است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان 
اصفهان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این 
موضوع می تواند درآمد پایداری را برای شــهروندان 
اصفهانی به ارمغان بیاورد ،گفت: هر شهروند اصفهانی 
که مالک باشد یا بتواند اجازه محضری برای استفاده از 
پشت بام آپارتمانش از مابقی اعضای ساختمان بگیرد 
می تواند با نصب این نیروگاه های خورشیدی درآمد 

کسب کند.وی، حداقل درآمد از این نیروگاه ها را یک 
و نیم میلیون از طریق مازاد تولید بــرق از این طریق 
دانست و تصریح کرد: شهروندان می توانند عالوه بر 
نیاز برق خودشان مازاد آن را نیز به اداره برق بفروشند 
و از این طریق طی چند سال سرمایه ای که برای نصب 
این پنل ها صرف کرده اند را برگردانند.ثقفی افزود: این 
میزان درآمد حداقلی است؛ اما با توجه به اینکه ممکن 
است هر فرد بیش از حداقل میزان نیروگاه ها در پشت 
بامش نصب کند بیشتر هم می تواند درآمدزایی کرده و 

از این طریق به درآمد پایدار برسد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان:

 20 مگاوات برق در اصفهان 
توسط نیروگاه های خورشیدی تامین می شود

خبر  روز

قرار است قیمت ها به اندازه ای تعدیل یابد که شرکت ها 
پتروشیمی داخلی  ی  تولید کنند. شرکت ها بتوانند 

همکاری الزم را با ما انجام نمی دهند

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل کشور خبر داد:

ممنوعیت واردات آیفون
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل کشــور با اعــالم ممنوعیت واردات گوشــی های آیفون، گفت: با 
ممنوعیت واردات این گوشــی ها، خدمات پس از فروش آنها در کشور ضربه اساسی خواهد دید و 
همچنین معیشت بیش از ۲00 وارد کننده و پنج هزار واحد صنفی که فقط در حوزه گوشی های آیفون 

فعالیت دارند، به خطر می افتد.
امیر اسحاقی اظهار کرد: از شب شنبه )سی و یکم اردیبهشت ماه( در سامانه جامع تجارت پیامی 
ثبت شد، مبنی بر اینکه محصوالت موبایل برند آیفون، مشمول گروه ۲۷ کاالیی و واردات آنها ممنوع 
اســت.وی افزود: بنابراین تا اطالع ثانوی هیچ وارد کننده ای امکان واردات گوشــی های آیفون را 
نخواهد داشــت. این تصمیم در کنار همه تصمیماتی که از ابتدای سال جاری گرفته شد، در قیمت 
این کاال تاثیر بسزایی داشته و حجم سفته بازی و رشد قیمت در بازار را به شدت افزایش خواهد داد.

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل کشور گفت: با ممنوعیت واردات گوشی های آیفون، خدمات پس 
از فروش این گوشی ها در کشور ضربه اساسی خواهد دید زیرا تا کنون بیش از یک میلیون دستگاه 
موبایل آیفون وارد کشور شــده که تا ۱۸ ماه خدمات پس از فروش دارد. این خدمات از خرد کردن 
گوشی های وارداتی تامین می شد، زیرا  قطعات این برند به کشور وارد نمی شود. بنابراین خدمات 

پس از فروش آیفون با مشکالت جدی مواجه خواهد شد.

کمبودی برای تامین بنزین وجود ندارد
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت: در حال حاضر هیچ کمبودی برای 
تامین بنزین در کشور وجود ندارد؛ اما باید مدیریت مصرف انجام شود.جلیل ساالری درباره اینکه 
چه عواملی در تامین بنزین در داخل کشور موثر هستند، اظهار کرد: این مسئله بستگی به عرضه و 
کیفیت خودروها دارد، عالوه بر این  شــرایط حمل و نقل نیز در این مهم تاثیرگذار است.وی با بیان 
اینکه کالن شهرها تبدیل به پارکینگ شده اند و این مسئله یک چالش عمده است، گفت: همانطور که 
واردات خودرو طرح موضوع شده باید کیفی سازی خودروها نیز مورد توجه قرار بگیرد، خودروهای با 
کیفیت که مصرف پایینی دارند را وارد کنیم ضمن اینکه باید به موضوع خودروهای فرسوده و بحث 
جایگزینی آن ها نیز توجه شود.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی به تازگی 
نیز درباره تغییر قیمت بنزین گفت:  قیمت بنزین با تغییر در راســتای اصــالح نظام یارانه ها تغییر 
نمی کند و این مسئله ارتباطی با بنزین نخواهد داشت. در شــرایط فعلی صحبت و برنامه ای برای 

تغییر نرخ بنزین مطرح نشده است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک:
۶ میلیون دام مازاد روی دست دامدار مانده است

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، ۵ تا 6 میلیون رأس دام قابل 
عرضه به کشور داریم.افشــین صدردادرس  اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور 
و قیمت نهاده های دامی، ۵ تا 6 میلیون رأس دام قابل عرضه به کشــور داریم.به گفته  وی، قیمت 
کنونی هر کیلو دام حدود ۷0 هزار تومان است که براین اساس هر کیلو گوشت ۱۵0 تا ۱60 هزار تومان 
باید عرضه شــود.صدردادرس افزود: با توجه به ازدیاد عرضه دام، صادرات باید آزاد شود تا دامدار 
بتواند دام مازاد را صادر کند.مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به شرایط بارش و کاهش 
میزان برف، نهاده به میزان نیاز باید وارد شــود چرا که دامداران استان های غربی و شمال شرق به 
لحاظ خشکســالی وضعیت را قرمز اعالم کردند.بنابر آمار اتحادیه دام سبک، سال گذشته به رغم 
خشکسالی ۳ میلیون و ۳00 هزار تن جو وارد شد، در حالی که سال 9۷ واردات حدود ۴ میلیون تن 
بود که کاهش واردات، دامداران را دچار مشکل کرد؛ با توجه به مازاد دام روی دست دامدار و اصالح 

نظام یارانه ای کشور، صادرات به منظور پایداری تولید باید در دستور کار قرار گیرد.

اخبار

کافه اقتصاد

رییس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان اصفهان در رابطه با بسته های تشویقی ساخت و ساز و تاثیرات آن ها بر بازار مسکن گفت: در زمان هایی که بنا بر هر علتی 
ساخت وساز رو به رکود می رود، شهرداری ها نیز با توجه به بودجه های خود به سمت بسته های تشویقی گام بر می دارند. طی چند سال اخیر نیز شهرداری ها بسته های 
تشویقی ارائه داده اند که سرمایه گذاران، انبوه سازان و افرادی که قصد ساخت وساز دارند نسبت به انجام آن ترغیب شوند که شهرداری اصفهان با استفاده از روش های 
متفاوت، سعی در جذابیت این طرح داشته است.مهدی جعفرپیشه،  در پاسخ به این سوال که چنین مشوق هایی تا چه میزان بر رونق ساخت وساز موثر بوده و خواهد بود؟ 
اظهار کرد: قطعا چنین تخفیفاتی در بازار مسکن بدون تاثیر نیست و در کل طرح مذکور موفق بوده است. اما نمی توان ادعا کرد که نقش اساسی در تحرک ساخت وساز دارد، 
زیرا برای تحرک، عوامل زیادی وجود دارد که تسهیل دریافت پروانه ساختمانی یکی از آن ها محسوب می شود.رییس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان اصفهان 
توضیح داد: شهرداری الزم است درآمد الزم را با رای بودجه شهر به دست آورد و یکی از شیوه های درآمدزایی برای شهرداری، رونق ساخت وساز است که ارائه مشوق ها برای 
رونق دهی این بازار، در وهله نخست به دلیل جذب سریع بودجه است نه آنکه انگیزه اصلی، ارائه سوبسید و یارانه ای برای مردم باشد.جعفرپیشه ادامه داد: به این ترتیب 

شهرداری این نوع از مشوق ها را تعیین می کنند تا بودجه مورد نیاز را جذب کند و البته دریافت بودجه هم برای آبادانی شهر هزینه می شود. 

رییس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان:
مشوق های شهرداران، یکی از عوامل رونق مسکن است

هنر بوریا بافی 
»بوریا« برای پوشش بام خانه 
و زیرانــداز کاربرد و در ســاخت 
خانه های عشــایری و آالچیق 
نیز رواج دارد و مــواد اولیه این 
صنعت از نی زار ها و درختان نخل 
تهیه می شده که بوریای اطراف 
شیراز بیشتر از نی زار های اطراف 
رودخانــه کــر در ادوار مختلف 

تاریخ تهیه شده است.

وز عکس ر

معاون استانداری:

 آب کوهرنگ
 به اصفهان نرسید

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
اصفهان با بیان اینکه از ابتدا قرار بود حقابه 
کشــاورزان غرب اصفهان از خــرداد به بعد 
تحویل داده شود، گفت: قرار بود ۵0 میلیون 
مترمکعــب آب از کوهرنــگ پمپــاژ و وارد 
حوضه زاینده رود شــود که بــه دلیل برخی 
سوء مدیریت ها محقق نشد.مهران زینلیان 
درباره تحویل حقابه های کشاورزان شرق و 
گالیه کشاورزان غرب اصفهان مبنی بر عدم 
تحویل حقابه شــان، اظهار کــرد: از ابتدای 
قرار بود حقابه کشــاورزان غرب اصفهان از 
خردادماه طی چند نوبت تحویل داده شود، 
با این وجود اکنــون حقابه شــان را زودتر 

دریافت کرده اند.
وی با بیان اینکه قرار بود  حقابه کشــاورزان 
غرب و شرق اصفهان به نسبت مساوی داده 
شــود، منتها چند نکته وجود دارد، توضیح 
داد: بعد از مصوبات بهمن و اسفندماه وزارت 
نیرو در مورد تحویل ۳۲0 میلیون مترمکعبی 
برای کشت کشاورزان، متاسفانه این حقابه 

محقق نشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
 اصفهــان با اشــاره بــه اینکــه پیش بینی 
یــک میلیــارد و ۱00 میلیــون مترمکعــب 
میــزان آب قابل برنامه ریــزی برای حوضه 
 زاینده رود شده بود که این عدد محقق نشد،

 گفت: متاسفانه بخشــی از این آب به دلیل 
کاهــش بارش ها محقق نشــد و همچنین 
قرار بود ۵0 میلیــون مترمکعب از کوهرنگ 
پمپاژ و وارد حوضه زاینده رود شــود که این 
موضوع نیز به دلیل برخی سوء مدیریت ها 
محقق نشــد.وی با اینکه البته کشــاورزان 
غرب اصفهان بــه موضوعی توجــه ندارند، 
ادامه داد: زمانی که آب برای شرق اصفهان 
رهــا می شــود، ایــن آب از ســمت غرب 
به محدوده شــرق جریان می یابــد که در 
این شرایط بخشی از کشــت و کار غرب در 
 حاشــیه رودخانه زاینده رود با نفوذ آب و ... 

 انجام شد.
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مفاد آراء
3/9 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شماره 140060302026015335 مورخ 1400/11/30 هیات سه آقای مجتبی 
ادیب به شناسنامه شماره 1103 کدملی 1283965844 صادره  از اصفهان فرزند اکبر 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 400 متر مربع از پالک شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی 
متقاضی موضوع سند انتقال 118137 و 118138 مورخ 1398/06/30 دفتر 9 اصفهان

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/03

م الف: 1313670 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
مفاد آراء

3/10 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 14125 - 1400/11/27 هیات دوم آقای مهرداد شفائی به 
شناسنامه شماره 351 کدملي 1286962900 صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 197/62 متر مربع قسمتی از پالک شماره 481 فرعی 
از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 81 دفتر 781 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/16

م الف: 1320257  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
3/11 شــماره نامــه : 140185602024001909-1401/02/27 نظر به اینکه 
به موجب رای شــماره 139460302024016683 مــورخ 1394/09/19 هیات 
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 118/54 متر مربع تحت شماره فرعی 2736 
از اصلی 4348 مفروز و مجزی شــده از شــماره 87 فرعی از اصلــی مزبور  واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهــان در مالکیت آقای  اکبر کریمی فرزند لطف اله  مســتقر 
گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشــد لذا به استناد تبصره ذیل 
ماده 13 قانون فوق الذکــر و  طبق تقاضای مالک تحدید حــدود ملک مرقوم در 
روز چهارشــنبه مورخ 1401/03/25 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل 
خواهد آمد و به موجب این آگهی بــه کلیه مالکین و مجاوریــن اعالم می گردد 
تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور یابند و اعتراضــات مالکین و مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدید حدود و فقط 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید 
از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواســت خود را به مرجع 
ذیصالح قضائی تســلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی 
ارائه نماید، درغیر این صــورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونــی وی می تواند به 
دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت 
 تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات

 ادامه میدهد.  تاریخ انتشار: 1401/03/03 
م الف: 1320064 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
3/12 شــماره نامــه : 140185602024001930-1401/02/27 چون تحدید 
حدود ششدانگ یک باب خانه پالک 4483/5028 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام خانم فلورا نیک بخت فرزند حمید در جریان ثبت است 
و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبــت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حــدود پالک مرقوم در 
روز شــنبه مورخ 1401/03/28 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
 دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره

تسلیم نمایید. 
تاریخ انتشار: 1401/03/03 

م الف: 1321478 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت -  تبصره 3 ذیل ماده 120
3/13 شــماره نامــه: 140185602024001619 - 1401/02/21 نظر به اینکه 
چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ پالک ثبتی 2340 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان بنام مرتضی فرخ نژاد ســابقه ثبت و صدور سند مالکیت تک برگی به 
شماره چاپی 423396 الف 96 به شماره 139620302024023978 دفتر امالک 
الکترونیکی دارد و نامبــرده به موجب گواهی حصر وراثــت 1790-1397/6/20 
شعبه 10 شورای حل اختالف فوت نموده وراث حین الفوتش اعظم لطیفیان زوجه 
و عاطفه و امیررضا  فرخ نژاد فرزندان می باشند و آقای امیر رضا فرخ نژاد به موجب 
درخواســت 418451 مورخ 1401/02/04 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضاء شــهود آن ذیل شــماره یکتای 1402150477000104 و رمز تصدیق 
758560 و شــماره ترتیب 17243 مورخ 1401/02/05 مــورد گواهی دفترخانه 
اسناد رسمی 375 اصفهان رسیده اســت اعالم نموده که سند مالکیت متوفی نزد 
دو نفر از وراثت به نامهای خانم عاطفه فرخ نژاد و اعظم لطیفیان می باشــد که به 
موجب تبصره 3 ذیل  ماده 120 آئین نامه قانون ثبــت انجام و به  موجب تبصره 3 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدواً به نامبــردگان اخطار و به جهت انقضای 
مدت ده روز از تاریــخ ابالغ اخطاریه و عدم مراجعه و تحویل ســند مالکیت به این 
منطقه ثبتی، مراتب یکبار آگهی تا چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به 
ملک مرقوم می باشــد و یا مجوز قانونی جهت نگهداری سند مالکیت دارد به این 
اداره ارائه و یا نسبت به تحویل ســند مالکیت مذکور اقدام نماید در غیر اینصورت 
پس از پایان مهلت ده روز از انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه سند مالکیت 
 وراث طبق مقررات صادر و ســند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ســاقط خواهد شد. 
م الف: 1322411  مهدی شبان مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
3/14 نظر به اینکه آقای حسینعلی احمدیان  با تسلیم دوبرگ شهادت شهود مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت به میزان ده سهم مشاع از یکهزار و هشتصد سهم سه حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 401 اصلی بخش 16 ثبت اصفهان را نموده و سند 
فوق در دفتر 113 صفحه 61 به شــماره ثبت 3162 و به شماره چاپی 2/974485 
بنامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده و  اظهار داشته که در اثر جابجایی مفقود شده 
است درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده و طبق ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود  چنانچه شخص یا اشخاصی از حقیقی یا حقوقی مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آکهی ذکر شده ( نسبت به آن ، یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 

مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.
تاریخ انتشار آگهی :1401/03/03

 م الــف:1322135 محمدرضــا بیکیــان رئیــس اداره ثبــت اســناد
 و امالک برخوار

فقدان سند مالکیت
3/15 نظر به اینکه آقای حســنعلی احمدیان  با تســلیم دوبرگ شهادت شهود 
 مدعی مفقود شدن ســند مالکیت به میزان ده سهم مشــاع از یکهزار و هشتصد
 ســهم ســه حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ پــالک 401 اصلــی بخش 
16 ثبت اصفهــان را نموده و ســند فوق در دفتــر 113 صفحه 58 به شــماره 
ثبت 3162 و بــه شــماره چاپــی 2/974486 بنــام رجبعلی نظریــان صادر 
گردیده و مع الواســطه طــی ســند 47569 مــورخ 1352/12/17 دفترخانه 
72 اصفهان بنام حســنعلی احمدیــان انتقال قطعــی گردیده اســت و  اظهار 
داشــته که در اثــر جابجایی مفقود شــده اســت درخواســت صــدور المثنی 
 ســند مالکیت نموده و طبق مــاده 120 آئین نامــه قانون ثبــت مراتب آگهی 
می شود  چنانچه شخص یا اشــخاصی از حقیقی یا حقوقی مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آکهی ذکر شده ( نسبت به آن ، یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 

مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.
تاریخ انتشار آگهی :1401/03/03

م الف:1322146 محمدرضا بیکیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
فقدان سند مالکیت

3/16 شماره نامه: 140185602011000514- 1401/03/01 نظر به اینکه سند 
مالکیت شش دانگ پالک ثبتی شــماره 1835 فرعی از 15 اصلی واقع در بخش 
6 خوانسار ذیل ثبت 2919 در صفحه 489 دفتر امالک جلد 14 به نام بانو بلقیس 
قریشی صادر و تسلیم گردیده است سپس به موجب نقل و انتقاالت متعدد تمامت 
 شش دانگ بالسویه به غالمرضا رضا علی و زهرا رضا علی واگذار گردیده است. 
نامبرده فوت و طبق گواهی حصر وراثت احدی از ورثه به نام مجید جاویدان نژاد 
 با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 140121702011001706 به انضمام

 دو بــرگ استشــهادیه محلــی کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره 
140102155864000190 به گواهی دفترخانه 25 خوانســار رســیده اســت 
 مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علــت جابجایی مفقود گردیده اســت و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
 تبصره یک اصالحــی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. م الف: 1322389  اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 

واکنش ها به ترور عضو ارشد سپاه در تهران

برندگان احتمالی نخل طالی ۲۰۲۲

ساعت ۱۶ یکشنبه در حوالی خیابان مجاهدین اسالم تهران دو موتور سوار با شلیک ۵ گلوله »سرهنگ پاسدار 
صیاد خدایی« را هنگامی که قصد ورود به منزل داشت، ترور و به شهادت رساندند.علی صالحی، دادستان تهران 
در خصوص حادثه تروریستی خیابان مجاهدین اسالم، اظهار داشت: به محض اطالع از وقوع این حادثه، فورا 
در محل مورد نظر حضور یافتم و ضمن استماع گزارش ضابطین و اتخاذ تصمیم برای شروع سریع تحقیقات، 

دستورات فنی الزم در این خصوص صادر شد.
دادستان تهران خاطر نشان کرد: بر اساس اظهارات شهود حاضر در صحنه، این شهید واالمقام در حالی که سوار 
بر یک دستگاه خودروی پراید در مقابل درب منزل خود بوده توسط عناصر تروریست مورد اصابت گلوله قرار 
گرفته است.صالحی همچنین تصریح کرد: ضاربان ۲ راکب موتورسیکلت بوده اند که پس از اقدام به تیراندازی 
از محل حادثه متواری شده اند.سخنگوی وزارت امور خارجه هم در واکنش به ترور شهید صیاد خدایی گفت: 
دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بار دیگر ذات شرارت بار خود را با ترور و شهادت یکی 
از سپاهیان جان  برکف نشان دادند.سعید خطیب زاده، افزود: این جنایت ضد انسانی در حالی توسط عوامل 
تروریستی وابسته به استکبار جهانی صورت می پذیرد که در کمال تاسف با حمایت و سکوت کشورهای مدعی 
مقابله با تروریسم همراه است.علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هم در توئیتی نوشت: بکشید ما را؛ ملت 
ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم.اما ترور در خیابان مجاهدین اسالم تهران که به شهادت حسن صیاد 
خدایی از مدافعان حرم انجامید، واکنش متفاوت افراد و رسانه های اسراییلی را در پی داشت:پایگاه روزنامه 

عبری زبان معاریو نوشت این ترور احتماال ارتباطی به مسئله هسته ای نداشته باشد و بیشتر به مسائل امنیتی 
دایر در سوریه مربوط است.در همین حال شبکه ۱3 تلویزیون اسراییل هم مدعی شد فرد ترور شده مسئول 

انتقال فناوری موشک های پیشرفته و دقیق به حزب ا...بوده است.
اینتل تایمز دیگر رسانه اسراییلی نوشت: اطالعاتی که ما از حسن خدایی داریم آن است که وی یک سرتیپ! 
سپاه است که سال های اخیر خود را در محور سوریه و لبنان بوده و یا مسئول یکی از واحدهای تهاجمی نیروی 
قدس است و یا آن که در بخش لجستیکی که مقر آن در خاک سوریه است در قالب قاچاق سالح و کمک به 
تولید موشک های دقیق فعالیت می کرده است.اینتل تایمز در ادامه آورده: فرد ترور شده در تهران احتماال در 
فعالیت های پهپادی مشارکت داشته است! همچنین عضو واحد 840، یگان اصلی فعال در سوریه بوده است.

کانال ۱۲ اسراییل هم در پوشش متناقض خود با دیگر رسانه های عبری مدعی شد سرهنگی که در تهران ترور 
شد مسئول طراحی حمالت تروریستی و ربایش اسراییلی ها بود!

سرتیپ کوپر فایسر، رییس سابق سرویس اطالعات اسراییل هم در گفت وگو با یسراییل هیوم گفت: خدایی 
به شکل غیر رسمی در برنامه هسته ای تهران دخالت داشت! اما به رغم آن تا مدت کوتاهی قبل در سوریه حضور 

داشت از این رو مشخص نیست که آیا او در انتقال سالح از این کشور به سوریه نقش داشته است یا خیر؟
الون بن دیوید، خبرنگار شبکه ۱3 تلویزیون اسراییل هم مدعی شد صیاد خدایی عامل اصلی ترور اتباع اسراییل 

و ژنرال آمریکایی در آلمان بود!

اریک کان، منتقد ایندی وایر در گزارشی تحلیلی جدیدترین پیش بینی خود از برندگان احتمالی نخل طالی 
کن در سال ۲0۲۲ را ارائه داده است.اریک کان همچنین در این مطلب به این مسئله اشاره کرده که هیئت داوران 
وزین این دوره از جشنواره کن که ریاست آن را وینسنت لیندون عهده دار است احتمال دارد معیارهای متفاوتی 
را برای انتخاب برترین فیلم هفتادوپنجمین دوره جشنواره کن، لحاظ کنند. با این حال به نظر می رسد بتوان از 
هم اکنون شانس های اول نخل طالی این دوره از جشنواره کن را پیش بینی کرد.بر همین اساس، به ترتیب 8 
فیلم »آر.  ام. ان« ساخته کریستین مونگیو از رومانی، »زمان آرماگدون« به کارگردانی جیمز گری از آمریکا، 
»پسری از بهشت« ساخته طارق طالح فیلمســاز مصری، »مثلث غم« به کارگردانی روبن استلوند از سوئد، 
»ائو« ساخته یرژی اسکولیموسکی از لهستان، »همسر چایکوفسکی« ساخته کریل سربرنیکوف کارگردان 
روس، »8 کوه« ساخته فلیکس فان گرونینگن از بلژیک و »خواهر و برادر« جدیدترین ساخته آرنو دپلشن 
از فرانسه، بخت های اول کسب جایزه نخل طالی کن در سال ۲0۲۲ محسوب می شوند. به گزارش ایندی وایر، 
پس اسکار، نخل طالی کن معتبرترین جایزه در صنعت سینماست. شاید بتوان پیش بینی هایی دقیق تری 
درباره برندگان جایزه اسکار ارائه داد، اما سابقه نشان داده پیش بینی برنده جایزه نخل طالی کن بسیار دشوار 
است.اغلب در هیئت داوران بخش رقابتی کن که متشکل از کارگردانان و بازیگران بزرگ عرصه سینماست، 

بحث های زیادی بر سر ارزش های سینمایی و طبیعت ســینما به مثابه هنر درمی گیرد و از همین روی هیچ 
فرمول ریاضی ثابتی را برای پیش بینی برنده نخل طالی کن نمی توان به کار برد.

اولنا زلنسکا، همسر رییس جمهور اوکراین در مصاحبه ای تلویزیونی که با حضور در کنار شوهرش 
انجام داد به صحبت درباره تجربه های این خانواده طی حمله روسیه به این کشور پرداخته و 
گفت: خانواده ما مانند سایر خانواده های اوکراینی از هم پاشیده شد. بانوی اول اوکراین درباره 
ولودیمیر زلنســکی که به عنوان یک رییس جمهور زمان جنگ کشورش را رهبری کرده، بیان 
داشت: او در محل کارش زندگی می کند. ما به مدت دو ماه و نیم اصال او را ندیدیم.اولنا زلنسکا 
در پاسخ به این سوال که آیا جنگ»اساسا شوهرش را از او گرفته است«گفت: »هیچ چیز شوهر 
من را از من نمی گیرد حتی جنگ.«در ابتدای این حمله، زلنسکی و خانواده اش به رغم اینکه 

می دانستند او و خانواده اش از اهداف اصلی مسکو هستند، در اوکراین ماندند.

المیرا شریفی مقدم، مجری شبکه خبر صبح دوم خرداد در برنامه صبحگاهی »خبر ۷« حاضر 
شد و دیگر نمی توان او را ممنوع التصویر دانست.

 المیرا شریفی مقدم، مجری شــبکه پس از حدود یک ماه دوری از قاب تلویزیون، صبح  روز 
گذشته در برنامه صبحگاهی »خبر ۷« شبکه خبر به عنوان مجری حضور یافت.

المیرا شــریفی مقدم در آخرین تجربه اجرای خود در شــبکه خبر از ابتدای اســفند ۱400 به 
عنوان مجری خانم برنامه صبحگاهی »چاپ اول« فعالیــت می کرد ولی بعد از توقف تولید 
این برنامه به دلیل تغییرات و تحوالت معاونت سیاســی سازمان صداوسیما در شبکه خبر و 
همچنین براساس خبرهای تاییدنشــده مبنی بر تاثیر توئیت هایی که منتشر کرده بود، دیگر 

جلوی دوربین نرفت و احتمال ممنوع التصویری او در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد.
شریفی مقدم پس از انتشار شــایعه ممنوع التصویری اش با انتشار یک توئیت اعالم کرد که 
برای شرکت در آزمون جامع دکتری مرخصی گرفته است و نوشت: »ترم چهارم مقطع دکتری 
علوم ارتباطات؛ وقت گرفتن مرخصی و زمان برای کسب آمادگی برای شرکت در آزمون جامع 

است. برقرار باشید.«

رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: حکم قاتل دو محیط بان زنجانی که در هنگام تعقیب 
و گریز با شکارچیان با تیر جنگی آن ها به شهادت رسیدند، اجرا شد.

 حجت االسالم اسمعیل صادقی نیارکی افزود: در پی به شهادت رسیدن دو نفر از محیط بانان در 
حین انجام ماموریت در زنجان توسط افراد ناشناس، برای پیگیری بررسی موضوع و بازداشت 

مرتکبان، دستورات فوری صادر شده بود.
وی اظهار کرد: در همین راستا نظر به حساسیت و آثار روانی و اجتماعی موضوع بر مردم، پرونده 
مذکور در کمترین زمان ممکن رســیدگی و حکم نهایی صادر و پــس از تایید در دیوان عالی 
کشور صبح دوشنبه دوم خردادماه ۱40۱ )روز گذشته(در محل زندان مرکزی زنجان اجرا شد.

رییس کل دادگستری اســتان زنجان ادامه داد: دستگاه قضایی اســتان در راستای اجرای 
عدالت و احکام اسالمی با جدیت و بر اســاس قانون به وظیفه خود عمل خواهد کرد و نمونه 
بارز این امر اجرای همین حکم بود که با پیگیری های انجام شده توانستیم پرونده با فوریت 

رسیدگی و حکم اجرا شود.

    همسر زلنسکی: 

  جنگ، خانواده ما را از هم جدا کرد

حکم قصاص قاتل محیط بانان زنجان اجرا شد

   بازگشت خانم المیرا

گزارش روز

گیشه
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رییس بیمارستان کودکان امام حسین)ع( خبر داد:

کمبود بیمارستان تخصصی کودکان در کشور
رییس بیمارستان کودکان امام حســین )ع( گفت: تنها ۸ بیمارستان تخصصی کودکان در کشور 
فعال است و باید در این زمینه توسعه داشته باشــیم.مهرداد معمارزاده افزود: بیمارستان های 

خیریه باید کمتر از تعرفه دولتی، هزینه 
بگیرند اما هیچ بیمارســتان خیریه ای 
در کشور نیست که کمتر از تعرفه دولتی 
بگیرد. به هرحال ایــن تعرفه های باال، 
باعث شده است که بیمار نیازمند جرأت 
نکند حتی به بیمارســتان های خیریه 
برود.وی با بیان اینکه این مشکالت در 
بیمارستان ها باعث شــده است نقش 
خیــران و خیریه هــا پررنگ تر شــود، 
اظهار داشت: تا ســال ۲۰۱۵ حدود ۴۰ 

هزار موسســه خیریه در ایران داشــتیم که ســهم اســتان اصفهــان از این میزان حــدود هزار 
موسسه بوده اســت. از این تعداد، ۴۰۰ موسســه به حوزه بهداشــت و درمان اختصاص دارد و 
۳۵ مورد آن، تخصصی هســتند.وی تصریح کرد: یکی از چالش های اصلــی در این حوزه عدم 
شــناخت عموم مردم از وجود این خیریه هاســت، به طــور مثال بیــش از ۱۶ خیریه به صورت 
تخصصی در حوزه ســرطان در ســطح اســتان اصفهان فعالیت دارند؛ اما غالب مردم از وجود 
این مراکز خیریه بــی اطالع بوده یا در حــوزه کــودکان خیریه های متعددی در حــال فعالیت 
 هستند. همچنین خیریه هایی که تاســیس شــده اند، در زمینه های مختلفی فعالیت می کنند، 
 بعضی از آن ها در زمینه هزینه درمان و برخی دیگر در زمینه دارو و تجهیزات پزشــکی و تعمیرات

  و توسعه بیمارستان ها فعال هستند، اهداف مختلف باعث شــده است امر خیر در حوزه درمان 
دچار تشتت شود.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان:

حوزه عفاف و حجاب نیازمند قوانین جدید نیست
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان گفت: در حوزه عفاف و حجاب نیازمند 

تدوین قوانین جدید نیستیم بلکه نیازمند اجرا و نظارت بر قوانین هستیم.
مسعد مهدویان فر در جلسه قرارگاه حجاب و عفاف شهرســتان شهرضا  اظهار کرد: سازمان های 
دولتی و اماکن عمومــی در اولویت اجرای طرح عفــاف و حجاب قرار دارند کمــا اینکه وظایف 
عمومی نهاد ها و دستگاه های دولتی، ترویج و نظارت بر اجرای عفاف، حجاب و شئونات اسالمی 
با همراهی عموم مردم است.مدیران ســازمان ها باید روی این موضوع مهم که با سبک زندگی 
ایرانی و اســالمی پیوندی ناگسستنی دارد، متمرکز شــوند.وی افزود:  مدارس و مراکز آموزش 
عالی دانشگاهی، کانون اصلی پرورش نسل های آینده هستند که باید برای برطرف کردن شبهات 
و گره های ذهنی مربوط به مسائل دینی و اجتماعی این گروه ها تالش و به شکل ویژه اقدام کرد.

امام جمعه شــهرضا نیز به آثار منفی بی حجابی در جامعه پرداخت و گفت: اگر بی حجابی و بی 
عفافی رواج پیدا کند ســایر مســائل دینی واعتقادی مانند نمازو روزه هم به صورت تدریجی به 
فراموشی سپرده خواهد شد.حجت االسالم ســید نعمت ا...صالح یکی از اختالفات خانوادگی و 
مفاســد اجتماعی را بی حجابی دانست و گفت: کتاب، سنت، فقه و ســیره اسالمی بر این مقوله 
مهم صراحت دارد. به گفته وی، حجاب از نظر اسالم وسیله ای برای صیانت از زن و ارتقای شأن و 
شخصیت اوست و در فرهنگ اسالمی فلسفه حجاب و دالیل آن تبیین شده و تبعات بدحجابی 

نیز بیان شده است.

بیماری های دستگاه گوارش در حالی بخش زیادی از مردم را درگیر کرده که هنوز  علت این بیماری از سوی مسئوالن مشخص نشده است؛

میوه های بهاری ، کرونا یا میکروبی ناشناخته؟

طی هفته های اخیر اغلب کودکان و به تبع  مهسا نعمتی
آن  خانواده هــا در اصفهان درگیر بیماری 
مرموزی با عالئم اسهال، استفراغ، بدن درد و گاهی تب هستند. هر چند 
مســئوالن تا دیروز نســبت به این بیماری هیچ اطالع رسانی خاصی 
نداشته اند؛ اما تقریبا هر فردی در خانواده به نوعی با این بیماری درگیر 
شده است. در مدارس با وجود نزدیک شدن  فصل امتحانات؛ اما بچه 
ها به شــدت با این بیماری دست به گریبان هســتند. دو هفته پیش 
شایعاتی مبنی بر آلودگی آب و وجود میکروب در آن منتشر شد؛ خبری 
که البته از ســوی مراجع ذی ربط مانند آبفا و علوم پزشکی رد شد و به 
مردم اطمینان داده شــد که آب آشــامیدنی در اصفهان سالم است. 
بیماری اسهال و اســتفراغ اما همچنان در حال اوج گیری و سرایت در 
میان مردم اصفهان است و هنوز مشخص نیست این بیماری دقیقا چه 
عاملی داشته و علت آن چیست. این مسئله از آن رو نگران کننده است 
که برخی از عالئم بیماران شبیه کروناســت. بدن درد و تب و مشکالت 
گوارشی از جمله نشانه های اومیکرون است؛ هر چند با توجه به کم خطر 
شدن شیوع کرونا در اصفهان بر اســاس آمار اعالم شده از سوی علوم 
پزشکی ظن آلودگی آب یا هوا و میکروبی خاص در میان عموم مردم 
بیشتر است و پزشکان هم نمی توانند اظهار نظر خاصی بکنند. برخی این 

عالئم را به خوردن میوه های فصل نسبت می دهند و برخی دیگر آن را 
نوعی کرونای ضعیف می دانند. هر چه هست این بیماری در برخی از 
خانواده ها به صورت مسری در حال گســترش است. معموال یکی از 
اعضای خانواده آن را می گیرد و در فواصل یک یا دو روز بعد افراد حاضر 
در آن خانه هم درگیر می شوند. حاال پس از چندین هفته از شیوع این 
بیماری، سخنگوی علوم پزشکی اصفهان گفته است مردم باید مراقب 
اختالالت گوارشی در فصل بهار باشند. پژمان عقدک با بیان اینکه هیچ 
میکروب اختصاصی تاکنون در اصفهان شناســایی نشده است، گفت: 
میوه های فصل باید به خوبی شسته شوند و نشسته خوردن این میوه ها 
باعث ایجــاد بیماری های گوارشــی و بروز عالئمی همچون اســهال، 
اســتفراغ و درد شــکم می شــود.پژمان عقــدک، اظهار داشــت: با 
پیگیری هایی که از مراکز بهداشــتی و درمانی انجام شد یک افزایش 
مختصری در تعداد مراجعه بیماران به مراکز درمانی و بیمارستان ها به 
علت اسهال، دل درد و دل پیچه گزارش شد که دالیل مختلفی می توان 
برای آن تعریف کرد.وی افزود: یکی از دالیل این عالئم کروناست، باید 
بدانیم که همچنــان درگیر کرونا از نــوع امیکرون آن هســتیم و نوع 
امیکرون می تواند منجر به بروز عالئم گوارشــی به ویژه در بزرگساالن و 
حتی در کودکان شود، امیکرون خود را بیشــتر با عالئم گوارشی نشان 

می دهد.عقدک با بیان اینکه دلیل دوم این اســت کــه در فصل گرما 
هســتیم و با تغییر درجه حرارت پیک هایی از بیماری های گوارشی از 
جمله دل درد، دل پیچه، اسهال و اســتفراغ ممکن است، اتفاق بیفتد، 
گفت: بر اساس بررسی هایی که انجام شده، وضعیت آب اصفهان خوب 
است و مشــکلی در این زمینه وجود ندارد.ســخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان ادامه داد: توصیه می شود که اگر این اتفاق افتاد و عالئم 
گوارشی بروز پیدا کرد، مهم ترین نکته کم آب شدن بدن و جبران کردن 
آن است و یکی از مهم ترین مداخالتی که می توان انجام داد تامین آب 
بدن و تغذیه اســت که به بهبود بیماری کمک می کند.وی با بیان اینکه 
هیچ میکروب اختصاصی تاکنون در اصفهان شناسایی نشده و مشکل 
حادی هم وجود ندارد، خاطرنشــان کرد: میوه های فصل مانند توت، 
آلوچه، طالبی، گرمک باید به خوبی شسته شوند و نشسته خوردن این 
میوه ها باعث ایجاد بیماری های گوارشی و بروز عالئمی همچون اسهال، 
استفراغ و درد شکم  می شود، بنابراین به افراد توصیه می شود به هیچ 
عنوان این نوع میوه ها را نشســته مصرف نکنند.عقدک بیان کرد: افراد 
باید سعی کنند همیشه قبل از خوردن هر گونه مواد غذایی دست های 
خود را با مواد ضدعفونی کننده شست وشــو دهنــد و هیچ نوع میوه یا 

سبزی نشسته مصرف نکنند.

 
یکی از دالیل این عالئم کروناست، باید بدانیم که 
همچنان درگیر کرونا از نوع امیکرون آن هستیم و نوع 
امیکرون می تواند منجر به بروز عالئم گوارشی به ویژه در 

بزرگساالن و حتی در کودکان شود

با مسئولان جامعه

۱۷۰ هزار نفر از خانوارهای دهک های یک تا سه اصفهان 
در طرح جدید دولت با عنوان»پوشش بیمه همگانی 
سالمت«به صورت رایگان بیمه شدند و در مجموع با 
بیمه شــدگان قبلی، هم اکنون ۵۰۰ هزار نفر در استان 
بصورت رایگان تحت پوشــش این بیمه قــرار دارند.
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: ۵۰۰ هزار 
نفر در استان اصفهان در قالب دهک های کم برخوردار 
در شــهرهای با بیش از ۲۰ هزار جمعیت، زیر پوشش 
بیمه سالمت قرار گرفته اند.محمدحسین صفاری، با 
بیان اینکه دولت سیزدهم با رویکرد گسترش عدالت 

روی کار آمده است، افزود: سازمان بیمه سالمت نیز 
با تحت پوشــش قرار دادن نیمی از جمعیت کشور و 
با اهداف عدالت محوری، ارتقای ســطح کیفیت ارائه 
خدمات ســالمت، کاهش پرداخت از جیب بیماران، 
تحقق سازمان الکترونیک و بسط و گسترش برنامه 
پزشک خانواده، نقش بسزایی در نظام سالمت کشور 
دارد.صفاری گفت: استقرار پزشــک خانواده شهری 
و سیســتم ارجاع الکترونیک به عنوان یکی دیگر از 
اقدامات موثر دولت سیزدهم در مدت کوتاه عمر خود 
است و سازمان بیمه سالمت با توجه به تبصره ۱۷ قانون 
بودجه و با هدف یکسان سازی ارائه خدمات و گسترش 
نظام ارجاع و پزشک خانواده در صندوق بیمه سالمت 
همگانی، طرح پزشــک خانواده شهری را از دی سال 

قبل در دستور کار قرار داده و هم اکنون کلیه بیمه شدگان 
که به صورت رایگان تحت پوشش قرار دارند با پرداخت 
حداقل ویزیت از خدمات پزشــک خانواده در بخش 
خصوصی اســتفاده می کنند.  عضو قــرارگاه جوانی 
جمعیت همچنین به قانون جوانی جمعیت اشاره کرد 
و گفت: با در دســتور کار قرار گرفتن اجرای این قانون 
توسط دولت سیزدهم، به منظور دسترسی عادالنه به 
خدمات درمانی ناباروری، چتر حمایت بیمه سالمت 
بر سر زوج های نابارور گسترده شد.وی افزود: با تحت 
پوشش درآوردن ۱۰ مورد از خدمات درمانی تخصصی 
ناباروری و پرداخت هزینه خدمات درمانی ناباروری تا 
سقف ۹۰ درصد،  تامین سالمت نوجوانان و جوانان نیز 

محقق می شود.  

 500 هزار اصفهانی به صورت رایگان 
تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند

رخت ناایمن بر تن 
بازار اصفهان

بــازار اصفهــان یکــی از میراث  
برجامانــده عهــد صفــوی و از 
قدیمی ترین و بزرگ ترین بازارهای 
خاورمیانه به شــمار مــی رود که 
نگهداشت آن به یک چالش بزرگ 
برای مسئوالن تبدیل شده است و 
به جهت بافت قدیمی و تاریخی، 
مجوزهای الزم برای ایمن سازی 
آن از سوی دســتگاه های متولی 

صادر نمی شود.

افسردگی و اختالالت روانی کودکان را جدی بگیرید
یک روان درمانگر گفت: در دوران نوجوانی، دختران دو تا ســه برابر بیش از پسران به افسردگی مبتال 
می شوند. افســردگی در دوران کودکی با عالئم متفاوت و غیرمعمولی از آنچه ما در دوران بزرگسالی 
می شناسیم، بروز می کند و نشانه هایی چون حس گناه، بی ارزشی، کم و زیاد شدن خواب، ازبین رفتن 
حس لذت و غمگین بودن دارد.نسیم اباذری ، ضمن اشــاره به علل خودکشی در کودکان، اظهار کرد: 
خودکشی، پدیده ای بین المللی است که کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست. وقوع پاندمی کرونا 
در جهان و در کشور ما موجب شد تعامالت اجتماعی مردم به ویژه کودکان که در حال تثبیت هویت خود 
هستند، با اختالل شدیدی روبه رو شــود که همین موضوع، کاهش سطح سالمت روان افراد جامعه 

به ویژه کودکان را به همراه داشت.

تاثیر کرونا در افزایش اختالالت روانی کودکان
وی افزود: طبق پژوهش ها در پاندمی کرونا، خانواده هایی بیشــتر آســیب دیدند کــه از قبل دچار 
آسیب هایی مانند گسستگی، خشونت، نبود تفاهم و نداشتن ارتباط پویا بوده اند. آسیب های ناشی از 
کرونا همچون از دست دادن شغل نیز این آسیب ها را تشدید کرده و باعث ایجاد یک وضعیت مداوم 
و مزمن استرس در خانواده شده اســت. به دلیل اینکه نیازهای عاطفی کودکان در این شرایط نادیده 
گرفته می شود، حمایت عاطفی و روانی خانواده از آنان بسیار اهمیت دارد.این روان درمانگر با بیان اینکه 
عموم افراد جامعه از اختالالت روان شناسی مرتبط با کودک و نوجوان آگاه نیستند، افزود: بسیاری از 
اختالالت روانی بین کودکان و بزرگساالن مشترک است؛ بخشی از آن ها در کودکی بروز پیدا می کند و 
بخش دیگر تنها مربوط به دوران کودکی است که باید با انواع آن ها آشنا شد.وی ادامه داد: بروز بسیاری 
از اختالالت روان شناسی در کودکان نشان از رشته های ژنتیکی دارد و باید والدین نسبت به این موضوع 
آگاه باشند؛ حتی زمینه ابتال به افسردگی که شــاید اختاللی رایج در بزرگسالی محسوب می شود در 

کودکی و نوجوانی هم وجود دارد. 

مساوی بودن نرخ شیوع افسردگی در بین دختران و پسران
اباذری با اشــاره به اینکه در کودکی این نسبت بین دختران و پسران مســاوی است، گفت: در دوران 
نوجوانی، دختران دو تا سه برابر بیش از پسران به افسردگی مبتال می شوند. افسردگی در دوران کودکی با 
عالئم متفاوت و غیرمعمولی از آنچه ما در دوران بزرگسالی می شناسیم، بروز می کند و نشانه هایی چون 
حس گناه، بی ارزشی، کم و زیاد شدن خواب، از بین رفتن حس لذت، غمگین بودن و انرژی نداشتن 
دارد. کودکان شاید نتوانند عالئم درونی را به خوبی نشان دهند؛ اما والدین می توانند برخی از این موارد را 
حس کنند.وی اضافه کرد: یک عالمت بسیار مهم درباره افسردگی کودکان به خصوص نوجوانان، حس 
خشم است. باید شک کنیم که اگر یک کودک یا نوجوانی بیش از میزان معمول، زودرنج و حساس 
شده و خشم از خود بروز می دهد، شاید به افسردگی مبتال شده باشد. این جاست که والدین و اطرافیان 
هوشیار که متوجه عالئم شده اند، باید برای درمان سراغ افراد متخصص بروند و فراموش نکنند که نقش 
خودشان به عنوان والدین تا چه اندازه در روند درمان اهمیت دارد.این عضو سازمان نظام روان شناسی 
کشور با اشاره به تاثیر اختالالت روانی بر عملکرد مغز، گفت: وقتی فردی دچار اختالالت روانی می شود، 
جدای از درمان های دارویی، نیازمند حمایت های خانوادگی و اجتماعی است. اختالالت روانی اغلب 

زیستی، روانی، اجتماعی هستند. 

رابطه مستقیم خودکشی با افسردگی
اباذری با بیان اینکه خودکشی جزو تصمیماتی است که بیشتر با اختالالت افسردگی ارتباط دارد، تصریح 
کرد: اگرچه درمان باعث شده، این اقدامات کمتر شود. گفته می شود خودکشی در کودکان زیر ۱۲ سال 
نادر است؛ زیرا آن ها توانایی کمتری برای طراحی نقشه خودکشی دارند، اما این روزها دسترسی کودکان 
به مکتوبات و اینترنت، راه هایی را پیش روی آن ها قرار داده و فقدان درک درست از برگشت ناپذیری بعد 
از مرگ هم مزید بر علت می شود. درمجموع، خودکشی کامل در کودکان کمتر بوده و اقدام به خودکشی 

در دختران شایع تر از پسران گزارش شده؛ اما خودکشی کامل در پسران بیش از دختران است.

وز عکس ر

خبر روزروان شناسی

معاون اداره کل دامپزشکی استان:

 خطر بروز تب کریمه کنگو 
در اصفهان وجود دارد

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون هیچ موردی 
از آلودگی بــه ویروس تــب کریمه کنگو در 
اســتان گزارش نشــده، گفت: با این وجود 
ظرفیت بالقوه بروز بیماری در استان وجود 
دارد؛ به همین دلیل اقداماتی در دستور کار 
دامپزشــکی قرار گرفته که یکی از مهم ترین 

آن ها، کنترل جمعیت کنه هاست.
علیرضــا ادیبان ضمن اشــاره بــه درگیری 
اســتان های سیستان وبلوچستان و کشور 
عراق با این بیمــاری، افــزود: این مناطق 
به شدت درگیر انتشــار ویروس تب کریمه 
کنگو شدند و چون ویروس به راحتی از یک 
انســان به دیگری منتقل می شود، نگرانی 
درباره گســترش دامنه انتشــار آن همواره 

وجود دارد.
ادیبان بــه مصرف کننــدگان اطمینان داد 
گوشــت موجود در بازار مصرف سالم است 
و تاکیــد کــرد: هیچ گونــه نگرانــی درباره 
گوشــتی که با مهر ســالمت دامپزشکی و 
در شــبکه مجاز توزیع شــود، وجود ندارد و 
تنها افرادی باید نگــران انتقال ویروس تب 
کریمه کنگو باشــند که دام زنــده می خرند 
و در منــزل کشــتار می کنند و بــا این کار، 
 خــود را در معــرض انتقــال بیماری هــا

 قرار می دهند.وی، گرم شــدن هوا را عامل 
افزایش جمعیت کنه ها و ایجاد خطر بالقوه 
آلودگی دام ها دانســت و گفت: ویروس از 
طریق دام زنده منتقل نمی شــود؛ بنابراین 
دامداران به شکل مستقیم در معرض خطر 
ابتال به تب کریمه کنگو قرار ندارند، مگر اینکه 
در دامداری ذبح انجام شــود؛ اما کنه های 
موجود در دامداری ممکن است انسان را با 

نیش زدن آلوده کند.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان 
اصفهــان افزود: افــرادی کــه در خانه دام 
نگه می دارند یا برای تفریح به کوهســتان و 
طبیعت سفر می کنند ممکن است در معرض 

نیش کنه آلوده قرار گیرند.

سرپرست اداره کل  نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اســتان اصفهان گفت: ۱۰  هزار و ۳۴۴ کالس درس این استان دارای قدمت باالی ۴۰ سال است که بر اساس ضوابط و 
مقررات باید تخریب، بازسازی و نوسازی شود.مجید نسیمی افزود: در مجموع ۳۳ هزار و ۵۲۶ کالس درس در استان اصفهان وجود دارد که  ۱۳ هزار و ۷۸۹ کالس درس  عمر 
زیر ۴۰ سال دارند که بر اساس آیین نامه های مختلف و با توجه به مقررات ملی، باید مقاوم سازی شوند.وی ادامه داد: وضعیت استحکام مدارس با ۲ دیدگاه مختلف از نظر 
تعداد کالس ها و بر اساس زیربنای فضاهای آموزشی تقسیم بندی می شود.نسیمی گفت: مدارس جدید استان اصفهان در تقسیم بندی از نظر زیربنای فضاهای آموزشی  
در وضعیت بهتری قرار دارند ؛  ۲۶ درصد مدارس در این تقسیم بندی نیازمند تخریب و بازسازی بوده و ۳۷ درصد نیازمند مقاوم سازی و ۳۷ درصد از فضاهای آموزشی این 
استان هم مستحکم هستند.سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان با اشاره به وجود مدارس خطر آفرین در این استان اظهار داشت:  مدارس خطر 
آفرین شامل مدارس کانکسی و سنگی و متاثر از پدیده فرونشست می شوند که در این استان ۲۱ مدرسه و ۱۴ کالس درس خطر آفرین وجود دارد.وی ادامه داد: در مجموع 
دانش آموزان در ۳۸ کالس در مناطق فریدون شهر، چادگان، بویین و میاندشت و فالورجان در فضاهای کانکسی مشغول به تحصیل هستند و  از این تعداد، به همت خیران 

هفت طرح در ۱۴ مدرسه برنامه ریزی شده که جایگزین کنیم. 

بیش از 10هزار کالس درس استان اصفهان نیازمند نوسازی است

رنا
 ای

س:
عک

عکس: ایمنا



تست دوپینگ یکی از والیبالیست های سابق تیم ملی مثبت شده است.روز جمعه هفته گذشته رقابت های والیبال باشگاه های آسیا با قهرمانی تیم پیکان خاتمه 
پیدا کرد. در این مسابقات تیم سانتوری ژاپن عنوان دوم را به دست آورد و شــهداب یزد در جایگاه سوم ایستاد.در حاشیه این مسابقات اخباری به گوش رسید 
مبنی بر اینکه تست دوپینگ یکی از ملی پوشان سابق والیبال که در این پیکارها هم حضور داشت، مثبت اعالم شده است. با وجود اینکه این خبر هنوز به صورت 
رسمی اعالم نشده است، اما گفته می شود والیبالیست مذکور مراتب اعتراض خود را اعالم کرده تا تست مجددی از وی گرفته شود.او چند سالی است که از تیم 
ملی کنار رفته و در حال حاضر در یکی از تیم های باشگاهی فعالیت می کند. اگر این خبر تایید و نهایی شود به نظر می رسد ملی پوش سابق والیبال کشورمان باید 

از دنیای بازی خداحافظی کند.

والیبالیست سرشناس ایران دوپینگی است؟
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ادامه ابهام در سرنوشت »دمبله« با بارسلونا
مدیر ورزشی باشگاه بارسلونا درباره سرنوشت عثمان دمبله با این تیم اظهار بی اطالعی کرد.قرارداد 
عثمان دمبله با آبی اناری ها تابستان امسال به پایان خواهد رسید. این بازیکن فرانسوی هنوز تصمیم 
خود را برای ماندن و یا جدایی اعالم نکرده است. او بعد از بازگشت ژاوی به کلی متحول شد و توانست 
بازی های بسیار خوبی را برای تیم به نمایش بگذارد.ژاوی دوســت دارد که دمبله تمدید کند؛ اما او 
پیشنهادهای وسوسه انگیزی دارد و به نظر می رسد که دوست دارد نیوکمپ را ترک کند.متئو، مدیر 
ورزشی باشگاه بارسلونا درباره وضعیت دمبله گفت: عثمان و مدیر برنامه اش باید تصمیم بگیرند. 
شش، هفت ماه است که هیچ خبری از آنها به ما نرسیده  و آنها باید تصمیم نهایی را اعالم کنند. من 
نظری درباره دمبله دارم که در شرایط کنونی گفتن آن سودی ندارد.پاری سن ژرمن جدی ترین مشتری 
دمبله است البته بعد از تمدید قرارداد امباپه به نظر می رسد که احتمال این انتقال هم کم رنگ شده 

است. از بایرن مونیخ هم به عنوان دیگر مشتری بزرگ این مهاجم فرانسوی یاد می شود.
 

زالتان: 

من اینجا هستم، قهرمان!
مهاجم میالن در جشن قهرمانی خود وعده داد برای سال های دیگر هم بازی کند.زالتان ابراهیموویچ 
قهرمانی در لیگ فوتبال ایتالیا را به سبک خودش جشن گرفت. این سوئدی ۴۰ ساله با سیگاری بر 
لب در جشن قهرمانی تیمش ظاهر شد تا به این طریق به سبک خود قهرمانی در لیگ ایتالیا را جشن 
بگیرد. زالتان در ابتدا درباره آینده خود صحبت کرد و گفت: مینو رایوال به من توصیه کرد که ۱۰ سال دیگر 
بازی کنم و پول بیشتری بدزدم. به این ترتیب، ۱۰ سال دیگر به بازی ادامه خواهم داد و پول بیشتری 
خواهم دزدید زیرا در زمیــن تفاوت ایجاد می کنم. به بازی ادامه خواهــم داد. اگر از نظر بدنی خوب 
باشم، سال ها بازی خواهم کرد. البته به زودی تصمیم می گیرم. فعال وقت جشن و شادی است و باید 
از این قهرمانی لذت برد.او در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: وقتی برای بار دوم به میالن 
رسیدم، یک روزنامه نگار به من گفت که بازیکنانی که به تیم های خود برمی گردند شرایط قبل را ندارند 
و نمی توانند درخشش خوبی داشته باشند. من در جواب قول دادم که میالن را به اوج برمی گردانیم و 

اسکودتو را می ببریم. برخی به این صحبت من می خندیدند اما من اینجا هستم، قهرمان!
 

عذرخواهی سیتی از دروازه بان »ویال« بعد از حمله یک هوادار
باشگاه منچسترسیتی ضمن عذرخواهی از دروازه بان استون ویال عنوان کرد فردی را که به او حمله کرده 
با جریمه سنگین روبه رو می کند.صحنه های زشتی بعد از قهرمانی منچسترسیتی در ورزشگاه اتحاد 
رخ داد. برای دومین بار در این فصل در فوتبال اروپا، تماشاگران وارد زمین شدند و رابین اولسن دروازه 
بان استون ویال مورد حمله یک هوادار قرار گرفت. پس از سوت پایان بازی شادی هواداران منچستر 
سیتی حد و مرزی نداشت. با پیروزی ۳ بر ۲ خانگی مقابل استون ویال، »سیتیزن ها« قهرمان لیگ 

برتر شدند. بعد از سوت پایان بازی هواداران به زمین بازی یورش بردند و رفتار ناشایستی داشتند.
 

کاماوینگا: توپ »بنزما« را دوست دارد
هافبک رئال مادرید به ستایش از کریم بنزما پرداخت و هم بازی شدن با او را جنون آمیز توصیف کرد.

کریم بنزما، بهترین فصل حضورش در رئال مادرید را تجربه می کند. او با تیم قهرمان اللیگا شد و در 
آستانه قهرمانی در لیگ قهرمانان  اروپا هم قرار دارد. این بار نوبت به کاماوینگا رسید تا به ستایش از 
بنزما بپردازد. این هافبک فرانسوی گفت: کار کردن روزانه با بنزما دیوانه کننده است. عملکرد او در فصل 
جاری جنون آمیز بوده  و او کمک زیادی به تیم کرده است. همه از بازی های خوب بنزما شگفت زده 
اند و من هم یکی از آنها هستم.هر بار درباره بنزما با کسی صحبت می کنم به او می گویم که توپ بنزما 

را دوست دارد حتی اگر پشت او باشد.

  چهار فیفادی و فقط یک بازی در آن سر دنیا؛

تیمملیوبرنامهعجیبآمادهسازیاش!

سرپرست تیم ملی اعالم کرد که مسابقه تدارکاتی با سنگال در ماه خرداد 
امکان پذیر نیست.این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که پیش تر حمید 
استیلی از احتمال برگزاری این مسابقه و جایگزینی این بازی به جای 
دیدار ایران و اکوادور خبر داده و گفته بود فدراسیون ایران باید به سرعت 
برای این بازی برنامه ریزی کند. اما صحبت های اخیر استیلی مبنی بر 
اینکه سنگال نمی تواند در ماه ژوئن )خرداد( در ایران مقابل ما قرار بگیرد 
و این بازی باید به ماه سپتامبر )شهریور( منتقل شود، سوال جدیدی را 
پیرامون برنامه تدارکاتی تیم ملی مطرح می کند. این که اساسا برنامه ای 

روی میز هست؟
تیم ملی ایران برای اردوی خرداد ماه که طوالنی ترین اردوی آماده سازی 
تمام تیم های حاضر در رقابت های جام جهانی به شمار می رود با دو پنجره 
و چهار مسابقه دوستانه احتمالی مواجه بود و فدراسیون های مربوطه که 
بسیاری از آنها نیز درگیر رقابت های رسمی هستند، دو، سه یا چهار مسابقه 
را برای خود در نظر گرفته اند.در این شرایط انتظار می رفت که تیم ملی فوتبال 
ایران بعد از قرعه کشی جام جهانی در فروردین ماه، با توجه به تاکیدات و 
صحبت های مطرح شده همیشــگی چه از سوی مسئوالن و چه از سوی 
استخوان خرد کرده های فوتبال برنامه های تدارکاتی مناسبی را برای این 
دوره آماده سازی در نظر بگیرد ؛اما از همان روز بازگشت کاروان ایران از قطر 

بحث و جدل درباره اینکه چه کسی مسئول برنامه ریزی برای مسابقات 
ایران است آغاز شد و در نهایت چیزی که امروز با آن مواجه هستیم یک بی 
برنامگی و آشفتگی محض است.همانطور که در خبرها خوانده اید ایران 
تنها یک مسابقه دوســتانه مقابل کانادا را در اولین پنجره و دومین تاریخ 
فیفایی )۱۵ خرداد( برنامه ریزی کرده و سه تاریخ دیگر انجام مسابقه فعال 
خالی است؛ اگرچه که پیش از این گفته شده بود حداقل برای یکی از این 
دو تاریخ )بازی سوم( ایران حریفان خود را رزرو کرده و قصد دارد مقابل 
آنها به میدان برود.برای این تاریخ ابتدا از تیم اکوادور و سپس از تیم سنگال 
صحبت به میان آمده بود؛ اما در شــرایطی که قراردادی هم با تیم اکوادور 
بسته نشده بود، دیدار مقابل این تیم خوب آمریکای جنوبی به دلیل عدم 
همکاری مقامات میزبان به واسطه حواشی سیاسی موجود در کانادا این 

بازی احتمالی لغو شد.
پس از این بود که بحــث درباره بازی با ســنگال مطرح شــد که آن هم 
مشخص شد توافقی در این زمینه انجام نگرفته و این مسابقه از ابتدا نیز 
شرایط انجام را نداشته و رسانه ها در این زمینه سر کار بوده اند.این را هم در 
نظر داشته باشید که پیش از این نام های مختلفی برای بازی های ایران 
مطرح شده بود؛ از برزیل و آرژانتین گرفته که حریفانی دست نیافتنی به 
نظر می آمدند تا نیوزیلند، کامرون، پاراگوئه، السالوادور و ... که فعال هیچ 

کدام از این تیم ها در برنامه های ایران قــرار ندارند.ما در فاصله دو هفته 
تا اولین بازی تدارکاتی برنامه ریزی شده )کانادا( دو هفته از رقابت های 
لیگ، انجام پروســه دریافت ویزا و ســفر طوالنی به آمریکای شمالی را 
پیش رو داریم که مقدمات این سفر موجب آن شده که فیفادی اول هم از 
دست برود که البته در این زمینه برنامه ریزی سازمان لیگ هم موثر بوده 
و مشخص نیســت که چرا زمان اتمام رقابت های لیگ این زمان در نظر 
گرفته شده که با تاریخ های از پیش تعیین شده بازی های دوستانه تیم 
ملی تداخل دارد.این آشفتگی و هرج و مرج در شرایطی است که مجمع  
سرنوشت ساز و جنجالی فدراسیون فوتبال ایران برای تعیین سرپرست هم 
در بین تاریخ های اعالم شده برای بازی های تدارکاتی برگزار خواهد شد که 
آن هم حواشی و مسائل خاص خود را در پی خواهد داشت. موضوعی که 
آن را می شود عامل اصلی مشکالت امروز دانست؛ ماجرایی ادامه دار درباره 
پست ریاست فدراسیون که فوتبال ایران را با شرایط تازه و ناپایدار مواجه  
و بخش مهمی از ذهن مدیران فدراسیون را نیز درگیر خود کرده است.چند 
روز پیش بهمن فروتن، مربی سابق فوتبال گفته بود که بهتر است تیم ملی 
برای بازی های تدارکاتی با تیم های استقالل و پرسپولیس و سپاهان بازی 
کند که صحبت او در آن روز مضحک به نظر می رسید ؛اما با شرایطی که امروز 

داریم انگار شوخی بهمن خان چندان هم پر بیراه نبوده است.

خبر روز

سرمربی قشقایی شیراز :

نمی دانم چرا هواداران به ورزشگاه نیامدند
سرمربی تیم قشقایی شیراز نسبت به استقبال اندک هواداران از بازی خانگی این تیم گالیه دارد.

تیم فوتبال قشقایی شــیراز شامگاه یکشــنبه اول خردادماه در حالی مقابل شــهرداری آستارا با 
تساوی خانگی متوقف شد که به امتیازات کامل این دیدار نیاز مبرم داشت.نماینده شیراز در لیگ 
دسته اول فوتبال کشور، در فاصله سه هفته مانده به پایان رقابت ها همچنان خطر سقوط را حس 
می کند و تنها سه امتیاز حاشیه امنیت دارد. با این حال، در شــروع دیدار خانگی این تیم در هفته 
سی و یکم، تنها حدود ۲۰۰ تماشاگر به ورزشــگاه آمدند که این عدد تا پایان بازی به زحمت به عدد 
هزارمی رسید.سرمربی قشقایی در اتاق کنفرانس ورزشگاه حافظیه حاضر شد و صحبت هایش را با 
یک گالیه و خواهش آغاز کرد. رشید طهماسبی گفت: هفته گذشته هواداران ما به حافظیه آمدند تا 
تیم فجرسپاسی را در روزهای سختش همراهی کنند. این انتظار وجود داشت که  طرفداران فجر و 
همه شیرازی ها نیز برای حمایت از قشقایی به ورزشگاه می آمدند. از هواداران خودمان نیز تعجب 

می کنم که در روزهایی که تا این حد به وجودشان نیاز داریم، به ورزشگاه نمی آیند. 
 

صبر هیئت مدیره استقالل لبریز شد
باشگاه استقالل خوزســتان، بازیکنان خود را جریمه کرد.پس از شکست تیم استقالل خوزستان 
در هفته سی و یکم لیگ یک فوتبال کشور مقابل مس کرمان، با تصمیم هیئت مدیره این باشگاه، 
بازیکنان  استقالل ۲۰ درصد جریمه شدند. این تصمیم به دالیل نتایج ضعیف و دور از شأن فوتبال 
خوزستان، گرفته شده است. استقالل خوزســتان در حال حاضر با ۳۹ امتیاز در رده نهم جدول رده 

بندی قرار دارد.
 

به احترام »خوردبین« به پرسپولیس رفتم
محمود کلهر که یکی از پیشکســوتان پرســپولیس محسوب می شــود، از گزینه های ریاست بر 
آکادمی این باشگاه بود؛ اما این روزها دل پری از یکسری مسائل دارد.محمود کلهر، بازیکن سابق 
پرسپولیس دل پری از یکســری اتفاقات دارد و می گوید: یک روز آقای محمود خوردبین تماس 
گرفتند که به باشگاه برو و برنامه های خودت را برای آکادمی پرسپولیس ارائه بده اما وقتی من به 
باشــگاه رفتم خبری از آقای درویش نبود و در نهایت یک نفر دیگر را انتخاب کردند. من به احترام 
حرف آقای خوردبین که بزرگ تر همه ماســت رفتم؛ اما فقط یک عضو هیئت مدیره آنجا بود و...

متاسفانه البی گری در فوتبال ایران ریشه دوانده و بعضی انتصاب های غلط باعث می شود کارها به 
درستی پیش نرود.محمود کلهر ادامه داد: متاسفانه نگاه درستی به فوتبال پایه وجود ندارد و یکسری 

البی گری ها در این رده سنی دیده می شود.
 

ستاره آبی ها تصمیم به فسخ گرفت!
ستاره خارجی استقالل اگر چه با این تیم قرارداد دارد؛ اما تصمیم به جدایی از این تیم گرفته است. آرتور 
کوین یامگا یکی از بازیکنان موثر استقالل در این فصل بوده که تا پایان هفته بیست وهشتم ۱۰گل برای 
این تیم به ثمر رسانده، ولی خبر بد برای آبی ها این است که او قصد جدایی از استقالل را دارد. یامگا یک 
فصل دیگر با آبی پوشان قرارداد دارد ولی او بیشتر به خاطر برخی مسائل غیرفوتبالی قصد ماندن در ایران 
را ندارد. اگر استقاللی ها نتوانند این بازیکن را برای ماندن راضی کنند، احتماال یامگا را از دست خواهند 
داد. حتی این بازیکن به برخی از هم تیمی هایش هم گفته که شرایط ماندن در ایران را ندارد و می خواهد 
استقالل را ترک کند؛ اتفاقی که اصال برای فرهاد مجیدی و هواداران استقالل خوشایند نیست. البته او 
حق و حقوقش را در این فصل دریافت کرده و به هیچ عنوان حق ندارد قراردادش را به صورت یک طرفه 

فسخ کند. با این حال یامگا می خواهد به صورت توافقی قرارداد خود را فسخ کند و جدا شود.

مستطیل سبز

اتفاق قابل تامل برای قهرمان ۵ دوره 
لیگ برتر؛

پرسپولیس در تیم المپیک 
نماینده ندارد!

تیم المپیک ایران یا آن طور که با عنوان اشتباه 
خوانده می شــود، تیم ملی امیــد، برای بازی 
تدارکاتی راهی عراق شــده و بعد از آن نیز برای 
مسابقات قهرمانی آســیا در رده زیر ۲۳ سال 
آماده خواهد شــد؛ اما در ایــن تیم حتی یک 

بازیکن از پرسپولیس هم حضور ندارد.
در لیســت بازیکنانی که این بار بــا نظر مهدی 
مهدوی کیا به عــراق رفته اند از باشــگاه های 
اســتقالل، فوالد، سپاهان، نســاجی ،پیکان، 
ذوب آهن، صنعت نفت آبادان و شــهر خودرو 
بازیکن دیده می شد و حتی تیم های لیگ یکی 
ســایپا و پارس جنوبی هم در این تیم بازیکن 
دارند؛ اما پرسپولیس به عنوان قهرمان ۵ دوره 
اخیر لیگ برتر و تیمی که باید مملو از بازیکنان 
شــاخص در تمام رده های ملی باشــد حتی 
یک سهمیه هم در این تیم ندارد.این اتفاق در 
شرایطی برای پرسپولیس رخ می دهد که تیم 
امید این باشگاه در فصل گذشته، نمایش بسیار 
خوبی داشــت و بعد از قهرمانی در نیم فصل و 
شکست ناپذیری مقابل تیم های سایپا و پیکان 
در نهایت به عنوان سومی رسید. با این حال تنها 
یکی از دستیاران مهدوی کیا یکی از بازی های 
تیم امید پرسپولیس را در طول فصل از نزدیک 
دید و به نظر می رسد به طور کلی اقبال چندانی 
به این تیم نداشتند. البته در یکی از لیست های 
تیم المپیک یک بار امیرحسین نوری بازیکن 
تیم امید پرسپولیس دعوت شده بود؛ اما حاال 
هیچ بازیکنی در لیســت مهدوی کیا نیست.

از سوی دیگر یحیی گل محمدی در تیمش به 
بازیکنان زیر ۲۳ ســال رغبتی نشان نمی دهد 
و کال اهل اســتفاده از بازیکنان جوان نیست. 
یحیی معتقد اســت بازیکن جوانی که بتواند 
در تیمش فیکس بازی کند باید کیفیت بسیار 
باالیی داشــته باشــد که در این دو سال و نیم 
چنین بازیکنی در پرســپولیس نبوده اســت. 
یعنی نه جوان هایی کــه از قبل از حضور یحیی 
در پرسپولیس بوده اند این کاره بودند و نه بعد از 

آن بازیکن جوانی در تیم حضور یافته است.

 ایران تنها یک مسابقه دوستانه مقابل کانادا را در اولین 
پنجره و دومین تاریخ فیفایی )۱۵ خرداد( برنامه ریزی 
کرده و سه تاریخ دیگر انجام مسابقه فعال خالی است؛ 
اگرچه که پیش از این گفته شده بود حداقل برای یکی 
از این دو تاریخ )بازی سوم( ایران حریفان خود را رزرو 

کرده و قصد دارد مقابل آنها به میدان برود

فوتبال جهان

وز عکس ر

مسابقات دواتلون 
اسپرینت قهرمانی 

کشور در تبریز
مســابقات دواتلــون اســپرینت 
قهرمانی کشور آقایان و بانوان ۱۴۰۱ 
بــه مناســبت آزادی خرمشــهر در 
تبریز برگزار شد. مسابقات دواتلون 
اسپرینت قهرمانی کشور  به مناسبت 
آزادی خرمشــهر در ســه بخــش 
انفرادی جوانان، انفرادی بزرگساالن 

و تیمی جوانان در تبریز برگزارشد.

ســجاد فیروزی در روزنامه شــرق نوشــت: تیم 
ملی فوتبال ایران مهیا می شــود تا چند ماه دیگر 
در بزرگ تریــن تورنمنت فوتبالــی دنیا یعنی جام 
جهانــی ۲۰۲۲ قطر به میــدان بــرود. البته برای 
به کاربردن کلمه »مهیا« باید وســواس زیادی به 
خرج داد، چون این تیم برخــالف همتایانش در 
آســیا و رقبایش در جام جهانی، ضعیف ترین نوع 
آماده ســازی را در پیش گرفته و هنوز مشــخص 
نیســت که می توانــد از پس ایــن »حداقل« هم 

به درستی برآید یا خیر.
 تیم ملی فوتبال ایران فعال تمرکزش را معطوف به 
یک بازی دوستانه با کانادا در بامداد ۱۶ خرداد کرده 
که به اندازه کافی حرف وحدیث دارد.نخست وزیر 
کانــادا در کنار تعدادی از نماینــدگان مجلس این 
کشــور مخالف حضور ایران در کانــادا برای انجام 
بازی دوستانه هستند. از طرف دیگر، خانواده های 

زیادی هم در کانادا حضــور دارند که چندین نفر از 
اعضای شــان را در ســانحه هواپیمای اوکراینی از 
دســت داده اند؛ آنها هم حاال با راه اندازی کمپینی 
خواســته اند دولت کانادا مانع از حضــور تیم ملی 
ایران در این کشور شــود.این »مقدمات« که هنوز 
استارت نخورده، »سیاسی« شــده، در مقایسه با 

جام جهانی »تمرین« است! 
چون رقابت ایــران در جام جهانی بــه اندازه کافی 
گرفتار »سیاست و سیاسی بازی« است. ایران در 
گروه دوم جام جهانی قطر بــا تیم های انگلیس، 
آمریکا و برنده پلی آف اروپا که یکی از سه تیم ولز، 
اسکاتلند یا اوکراین خواهد بود، مسابقه می دهد. 
بدون درنظرگرفتن گزینه ســوم، همین دو گزینه 
نخست برای تشــریح گروه سیاسی ایران در جام 
جهانی کفایت می کند.ایران از لحاظ دیپلماتیک و 
سیاسی در دهه های اخیر ارتباط خوبی با انگلیس 

و آمریکا نداشته است.
 اگرچه در این دنیای عجیب سیاست، عنوان شده 
مشکل دولت ها هســتند و نه مردم ولی هر بار که 
تجمعات خاصی انجام می شود، دو شعار مرگ بر 
آمریکا و انگلیس به وفور از طرف ایرانی ها شــنیده 
می شــود. اتفاقا همین موضوع دلیلی است که در 
ایران، شاید به شــوخی، به جای گروه »مرگ«، از 
گروه تیم ملی در جام جهانی به عنوان گروه »مرگ 

بر« یاد می شود.

اگر به »روباه پیر« ببازیم چه می شود؟
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نقشه هایی که برای تخریب مسجدقدیمی شهر کشیده اند؛

یک اتفاق بد
زمزمه های تخریب مسجد کازرونی اصفهان که کارشناسان میراث فرهنگی تاکید 
بر حفظ آن دارند، حاال جدی تر شده است. گفته می شود قرار است این بنا که به 
دلیل تداوم معماری گذشته ارزشمند خوانده می شــود، تخریب و مسجدی بنا 
شود که پارکینگ، سالن ورزشــی و آمفی تئاتر هم دارد.مسجد کازرونی یکی از 
مساجد معاصر اصفهان در محله عباس آباد نزدیکی چهارباغ عباسی واقع  شده 
که در  اواخر پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم به همت خانواده کازرونی و  به دست 
معمار علی اکبر کازرونی بنا شد. محل بنای این مسجد در جایی است که با فاصله 
اندکی در آن سوی خیابان،  کلیسای حضرت لوقا) ثبت ملی(، بیمارستان عیسی 
ابن مریم و خانه اسقف یا همان موزه ملی هنرهای اصفهان  قرار دارد. کارشناسان، 
معماری مسجد کازرونی را تداوم معماری گذشته و بخشــی از دوره  گذار آن در 
اصفهان می دانند؛ آنها معتقدند نباید میراث معاصر مســاجد اصفهان را به دالیل 
واهی قربانی کرد؛ دالیلی که می خواهد بنای مسجد کازرونی را از دم تیغ بگذراند و 
افزایش تراکم داشته باشد.آن طور که مقامات اداره کل میراث فرهنگی گردشگری 
و صنایع دســتی به ایرنا گفته اند تاکنون هیچ مجوزی برای تخریب و ساخت و 
ساز مسجد کازرونی داده نشده و ابعاد این ماجرا کماکان در دست بررسی است.

مسجد کازرونی وقف نیست و در تملک ورثه خانواده کازرونی است، محمدرضا 
کازرونی فرزند علی اکبر کازرونی معمار بنای مســجد کازرونی  به ایرنا گفت که 
مالکان مسجد دخالتی در این ماجرا ندارند و برخی از هیئت امنای مسجد اصرار 
به این کار دارند.برخی از اهالی عباس آباد نیز به ایرنا گفتند که اکثریت ساکنان با 
تخریب و ساخت و ساز جدید مخالف هستند؛ با این وجود  پیگیران این طرح، 
خانه پشت مســجد را که البته ارزش تاریخی نداشته است، خریداری و از درون 
تخریب کرده اند.گفته می شود در طرح نوسازی مسجد کازرونی  قرار است، طبقه 
پایین پارکینگ و قسمتی از طبقه باال، مسجد و بخش های دیگر به مکان فرهنگی 

و هنری تبدیل شود.  
پیش تر با شنیدن اولین زمزمه های تخریب و توسعه مسجد کازرونی، معاونت 
پیشین اداره کل میراث فرهنگی ، گردشــگری و صنایع دستی اصفهان از یکی از 
کارشناسان دعوت کرده بود تا در یک بازدید میدانی راجع به بنای مسجد کازرونی 
اعالم نظر کند، مرتضی فرشته نژاد از پیشکسوتان میراث فرهنگی اصفهان است، 

که در آن بازدید گفته بود، مسجد کازرونی باید حفظ شود.

بگذارید معماری این مسجد سرجایش بماند
فرشته نژاد در گفت و گو با ایرنا یادآورشــد: به ما گفتند که می خواهند تغییراتی 
درمســجد کازرونی بدهند، رفتیم و دیدیم که قصد دارند،  بنا را از ریشــه بکنند. 
مسجد کازرونی  نباید تخریب شود چرا که نمونه معماری مسجد سازی در قرن 
اخیر است. هرچند که مقداری تغییرات در مســجد داده شده؛ اما می توان آن را  
مرمت کرد و تغییرات را به حالت اول برگرداند.وی  افزود: در مسجد کازرونی معمار 

آنقدر مسلط بوده است  که مثل معمار مسجد شیخ لطف ا...) استاد محمدرضا 
اصفهانی ( قبله را گردانده است؛  بدون اینکه مشکل شــرعی پیش بیاید و باید 
گفت معمار  خیلی خوب بنا را طراحی کرده است. باید این معمار و مسجدی که 
نشانه اسالمیت و معنویت است گرامی داشته شود. حیف است که این مسجد 
شاخص دوره معاصر را خراب کنند.این استاد سابق دانشگاه هنر اصفهان معتقد 
است که معماری مســجد کازرونی باید برای معماران آینده و دانشگاه هنر الگو 
باشد و دانشــجویان باید تداوم معماری ایرانی اسالمی را در این مسجد و امثال 
آن ببینند.فرشته نژاد یادآور شد: قانونی داریم  که می گوید، اگر بنایی در سال های 
معاصرطراحی و ساخته شود و از نظر ضوابط  معماری ارزشمند باشد، باید حفظ 
شود. این معماری دینی اســت و اگر ضوابط را با این مسجد تطبیق بدهیم، می 
بینیم  که این مسجد نسبت  به مســاجدی که امروز می سازند نمره اش بیست 
اســت. می خواهند اینجا را در آینده چند طبقه بســازند،  طبقات باال که مسجد 
نمی شــود! قطع یقین واحدهای انتفاعی خواهد شد که به لحاظ شرعی برای بنا 
مشکل ایجاد می  کند.وی افزود: اگر کسی می گوید بنای مسجد کازرونی ارزش 
ندارد،  بدانید که آن افراد کارشناس مجرب و با تجربه نیستند یا تجربه در معماری 
مسجد ندارند. باید به هیئت امنای این مســجد گفت که می دانیم چند میلیارد 
تومان پول جمع کرده اید و می خواهید خرج ساخت مسجد کنید؛ اما این مسجد 
فقط نیاز به یک مرمت دارد، آن هم مرمتی که میراث فرهنگی بکند نه هیئت امنا 
به ســلیقه خودش . اگر می خواهید کار خیر بکنید، این پــول را بردارید و بروید 
جایی که فضاهای عمومی مثل مســجد و مدرسه ندارند، خرج کنید.فرشته نژاد 
گفت: عباس آباد یک خیابان باریک است ، برای چه می خواهند این همه تراکم 
اینجا بسازند؟! جاهایی که می خواهند روی سر این مسجد بسازند، چه ربطی به 
مسجد دارد، چه چیزی را می خواهند ثابت کنند؟! بگذارند این مسجد سرجایش 

بماند، فقط مرمتش کنند.

باید دید تا چه اندازه میراث در مقابل اراده تخریب می ایستد
در این رابطه عبدا... جبل عاملی از دیگر پیشکسوتان میراث فرهنگی اصفهان نیز 
در گفت وگو با ایرنا بر ضرورت حفظ مسجد کازرونی تاکید کرد و یادآور شد:  این 
مســجد قابل حفظ اســت؛ ورودی خوبی درخیابان عباس آباد دارد و  باید از راه 
قانونی ممنوعیت تخریبش رسمی شود.این استاد پیشین دانشگاه هنر اصفهان 
افزود: به نظر می رســد یک هیئت امنای قدرتمند کمر همت بسته  که این کار را 
انجام بدهد؛ نمی دانم تا چه اندازه میراث بتواند در مقابل این اراده بایســتد! اما 

این مسجد می تواند حفظ شود.

مراحل ثبت مسجد کازرونی در حال پیگیری است
در این پیوند علیرضا خواجویی، مسئول  ثبت و حریم اداره کل میراث فرهنگی ، 

گردشگری و صنایع دستی اصفهان به ایرنا گفت: به دنبال بازدید از مسجد کازرونی 
بر اســاس اجماع  نظر کارشناســان مبنی بر واجد ارزش بودن بنا جهت ثبت در 
فهرست  آثار ملی، پرونده ثبت بنا توسط واحد ثبت و حریم میراث فرهنگی تهیه 
شد و در شورای  ثبت و حریم اســتان مطرح و به اتفاق آرا مورد تایید قرار گرفته 
است. وی یادآور شد: این مسجد سه شاخصه واجد ارزش را برای ثبت در فهرست 
آثار ملی دارد؛ یکی تداوم معماری ارزشــمند گذشته که نشان دهنده یکپارچگی 
تاثیرپذیری و گذار از یک دوره تاریخی به دوره دیگر و مکمل  مجموعه اســناد و 
مدارک یک دوره تاریخی است، دوم اینکه مسجد کازرونی نزد اهالی مورد توجه 
و عالقه خاص بوده و خاطرات جمعی یک نســل  را در خود حفظ کرده اســت و 
سوم اینکه معمار بنا، از آخرین نسل معماران مبرز گذشته بوده که دانش معماری 
را به صورت استاد شــاگردی فراگرفته و خود به مرحله استادی رسیده اند.این 
کارشناس میراث فرهنگی گفت: الزم به ذکر است چنانچه بی قانونی شیوه  مرسوم 

تخریب گرهاست، خانه همجوار مسجد که جهت توسعه  تصرف شده، بدون هیچ 
گونه کسب مجوز از میراث فرهنگی از داخل تخریب شده است.

تخریب مسجد کازرونی، اتفاق خوبی برای میراث فرهنگی اصفهان نیست
علیرضا جعفری زند، باستان شــناس و فعال میراث فرهنگی در رابطه با پیشینه 
محل بنای مســجد کازرونی گفت: درست که مســجد کازرونی معاصر است اما 
معماری آن مربوط به دوره انتقالی  از اواخر قاجار به دوره پهلوی اســت؛ در یک 
دوره گذار بنا شده و  دارای ارزش است، چراکه مربوط به برهه ای از تاریخ معماری 
اصفهان است که نمی توانیم آن را نادیده بگیریم.از نگاه این فعال میراث فرهنگی، 
مسجد کازرونی، کلیسای لوقا و موزه هنرهای اصفهان یک روند معماری یکنواخت 
دارند که اگرتغییراتی در این مسجد بدهند که حتما هم افزایش ابعاد بنا را خواهیم 

داشت؛ اتفاق خوبی نخواهد بود.

مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات 
شهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر میز خدمت 
شهرداری اصفهان حدود ۱۳۰ خدمت غیرحضوری را 

به شهروندان ارائه می دهد.
ســیدحمیدرضا ابطحی در جلســه هم اندیشــی و 
بررسی سامانه های تولیدی سازمان فاوا شهرداری 
اصفهان که با حضور مدیرکل امور شــهری و شوراها 
و مدیرکل فناوری اطالعات، امنیت فضای مجازی 

و شبکه دولت استانداری اصفهان برگزار شد، اظهار 
کرد: ســازمان فاوا جهت همکاری با شهرداری های 
استان جهت اســتقرار، آموزش و پشــتیبانی فنی 
ســامانه میز خدمت و دیگر ســامانه های تولیدی 
این سازمان از جمله ســامانه جامع سرمایه انسانی 
آمادگی کامل دارد.وی با بیــان اینکه در حال حاضر 
میز خدمت شــهرداری اصفهان حدود ۱۳۰ خدمت 
غیرحضوری را به شــهروندان ارائه می دهد، افزود: 
به واســطه میز خدمت غیرحضوری، شــهروندان 
می توانند بدون مراجعه به شهرداری درخواست های 
خود را انتقال دهند و در جریان نتیجه درخواســت 
اعالم شــده قرار بگیرند.مدیرعامل سازمان فناوری 

اطالعات و ارتباطات شــهرداری اصفهان تاکید کرد: 
شــهروندان اصفهانی می توانند از طریق مراجعه به 
ســایت my.isfahan.ir از خدمــات الکترونیکی 
شهرداری بهره مند شــوند.در جلســه هم اندیشی 
و بررســی ســامانه های تولیدی ســازمان فاوای 
شهرداری اصفهان بر لزوم الکترونیکی شدن خدمات 
شهروندان در راستای ایجاد شهرداری الکترونیک در 
شهرستان های استان با معرفی سامانه میز خدمت 
شهرداری اصفهان تاکید شد؛ همچنین سامانه جامع 
مدیریت سرمایه انسانی شــهرداری اصفهان نیز به 
عنوان یکــی از محصوالت تولیدی ســازمان فاوای 

شهرداری، به حاضران معرفی شد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری خبر داد:

ارائه 130 خدمت غیرحضوری به شهروندان اصفهانی
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اعالم کرد:

اجرای طرح »محله تمیز « در منطقه 10
مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان از اجرای طرح محله تمیز در این منطقــه خبر داد و گفت: از 
مهم ترین اهداف اجــرای طرح محله تمیز مشــارکت مردمی، افزایش اعتمــاد و ارتباط متقابل 
بین شهرداری و ساکنان محله هاست.

داوود بحیرایــی اظهار کــرد: با توجه به 
تاکید شــهردار اصفهان مبنی بر اهمیت 
اجرای پروژه های محله محور و رویکرد 
مدیریت شهری در خصوص تحقق شعار 
»اصفهان من، شــهر زندگی« و تالش 
در جهت احیا، هویــت، ارتقای جایگاه 
محله ای و افزایش همکاری مشــترک 
شــهروندان و شــهرداری در بهتر اداره 
کردن امور شهری در انجام فعالیت های 
مختلف اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش بستر سالمتی در محله ها، طرح »محله تمیز« 

آغاز شده است.
وی افزود: از مهم ترین اهداف اجرای طرح محله تمیز مشارکت مردمی، افزایش اعتماد و ارتباط 
متقابل بین شهرداری و ساکنان محله هاست، بنابراین منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با برنامه ریزی 
و برگزاری جلسات در حوزه های مختلف با روحانیون و معتمدان و استقرار تیم اجرایی شامل )۸۰ 
نفر پاکبان، ۲۰ نفر نیروی فضای سبز، تمام عوامل پیشگیری و رفع تخلفات شهری و مسئوالن و 
مدیران عامل شــرکت های پیمانکار( در محله ها حضور یافته است و نسبت به پاک سازی و رفع 
نواقص )پاک سازی زمین های بایر، رفع نواقص روشنایی ها و رفع نازیبایی ها( اقدام کرده است.

مدیر منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهان خاطرنشــان کــرد: برنامه و طــرح محله تمیــز از ابتدای 
اردیبهشت ماه با رضایت شهروندان آغاز شده است.

 
رییس اداره پژوهش شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 پروژه »کدهای رفتاری« گامی برای نهادینه سازی 
ارزش های اخالقی

رییس اداره پژوهش شــهرداری اصفهان گفت: پروژه پژوهشــی کدهای رفتــاری گامی برای 
نهادینه سازی ارزش های اخالقی است.

دیبا هاشمی اظهار کرد: شــهرداری اصفهان برای نهادینه ســازی و اجرای ارزش های اخالقی و 
اسالمی، نیازمند دست یابی به اســتانداردهای اخالقی جهت هدایت رفتارها و تصمیمات روزانه 
کارکنان است که در چارچوب آن کارکنان شهرداری در موقعیت های مختلف، می دانند کدام رفتار 

درست و کدام رفتار نادرست است که این موارد در قالب کدهای رفتاری مطرح می شود.
وی با بیان اینکه کدهای رفتاری مجموعه ای از بایدها و نبایدهای رفتاری است که سعی می کند 
مهم ترین انتظارت اخالقی ذی نفعان سازمان را پوشــش داده و نحوه رفتار صحیح با هر گروه از 
ذی نفعان را مشخص کند، افزود: بر این اســاس پروژه پژوهشی »بررسی مطالعات پشتیبان به 
منظور تدوین کدهای رفتاری شهرداری اصفهان« در دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفته است 
و طی آن مهم ترین مضامیــن مورد نیاز برای تدوین ســند کدهای رفتاری شــهرداری اصفهان 
مشخص خواهد شد.رییس اداره پژوهش شهرداری اصفهان ادامه داد: یکی از مسیرهای تدوین 
کدهای رفتاری، شناســایی مهم ترین انتظارات اخالقی و رفتاری شهروندان از مدیران و کارکنان 
شهرداری اصفهان است؛ بنابراین بخشــی از فرآیند تدوین کدهای رفتاری بر اساس نظرسنجی 

از شهروندان انجام می شود.

خبر روزاخبار

سخنگوی شورای شهر  مطرح کرد:

فرونشست؛ زیر ذره بین 
پارلمان ششم

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
اعضای شــورای ششــم به همراه مدیران کل 
دستگاه های ذی ربط، فرونشست زمین را در 
برخی از مناطق اصفهان ارزیابــی کردند تا اگر 
نیاز به پیگیری دارد، اقدامات الزم در این راستا 
انجام شــود.علی صالحی با اشــاره به اینکه 
خشــکی زاینده رود و رسیدگی به این موضوع 
یک مطالبه اجتماعی است، اظهار کرد: مباحث 
توانمندســازی در مناطق کم برخوردار نیز مورد 
توجه است در کمیسیون ویژه آب و مناطق کم 
برخوردار پیگیری این موارد به صورت مستقیم 
مد نظر حوزه مدیریت شــهری قرار دارد تا در 
کنار ســایر نهادها بتواند تالش و هم افزایی را 
در این بخش داشته باشــد.وی با بیان اینکه 
دبیرخانــه فرهنگی زاینــده رود در راســتای 
پیگیری مباحث مربوط به این رودخانه فعالیت 
می کند، ادامــه داد: بخشــی از فعالیت های 
دبیرخانه فرهنگی زاینده رود و در حوزه پیگیری، 
مطالبه گری، استفاده از زبان هنر، مطالبه های 
ملی، انتشــار اطالعــات و گزارش های قانونی 
است و بخشی نیز شــامل آسیب های زیست 
محیطی و آســیب هایی مانند فرونشست به 
علت نبود جریان زاینده رود اســت و رسیدگی 
به این مســائل در اولویت قرار دارد.سخنگوی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: 
بازدید اعضای شورای ششــم شهر اصفهان به 
همراه شهردار و جمعی از مدیران از فرونشست 
زمین در برخی از مناطق اصفهان انجام شد، با 
وجود اینکه این برنامه در تکلیف قانونی و حوزه 
مدیریت شهری نیست، اما هر آنچه را که در توان 
دارد به عنوان منتخبان مردم پای کار می آورد تا 
به رفع مسئله کمک کند، در این راستا با توجه به 
جلسه هایی که در هشت ماه گذشته اتفاق افتاده 
بود به دعوت مدیرکل زمین شناســی اســتان 
اصفهان تعدادی از اعضای شورای ششم شهر به 
همراه شهردار اصفهان و تعدادی از از مدیران کل 
دستگاه ها با حمایت های استانداری در مناطقی 
که بیشــتر تحت تاثیر این چالش قرار داشت 

برای بازدید کارشناسی حضور یافتند.

کمیته نظارتی 
شورای اسالمی 

شهر اصفهان
کمیته نظارتی شورای اسالمی 
شهر اصفهان با حضور اعضای 
شــورای شــهر در منطقه ۸ 

شهرداری برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

شهرداری مشکات در نظر دارد بر اساس مصوبه ۱ صورتجلسه ۲4 مورخ ۱4۰۰/۱۱/۱۱ شورای اسالمی شهر مشکات تعداد ۸ قطعه از زمینهای در تملک خود 

با کاربری تجاری همراه با پروانه ساخت در سه طبقه با شرایط نقد و اقساط )طبق ضوابط اعالم شده در شرایط تجدید مزایده( را طی تشریفات مزایده 

عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین آگهی جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به 

دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.

الزم بذکر است هزینه کارشناسی اراضی و آگهی بر عهده برنده مزایده میباشد.

آگهی مزایده زمین شماره 0471/ص/1401 مورخ 1401/03/01

تجدید مزایده شماره 0280/ص/1401 مورخ 1401/01/29

علی پیراینده- شهردار مشکات م الف:1323385

نوبت اول
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بیش از 10 میلیارد مترمکعب گاز در بخش صنعت و اشتغال استان در سال 
گذشته مصرف شده است.

سرپرست شــرکت گاز اســتان اصفهان با اشــاره به بهره مندی بیش از 17 
هزار واحد صنعتی از مزایای گاز طبیعی در شهرســتان های استان گفت: 70 
درصد سبد انرژی و ســوخت اســتان از طریق گاز طبیعی تامین می شود و 
سال گذشته 35 درصد گاز استان در صنایع نیروگاهی و 35 درصد در دیگر 
واحد های صنعتی و تولیدی به مصرف رســیده است.ابوالقاسم عسکری، 

استان اصفهان را به عنوان قطب صنعتی کشور از 62 شهرک صنعتی بهرمند 
از گاز طبیعی برخوردار دانســت و افزود: شتاب بخشی به روند گازرسانی به 
صنایع، افزون بر جهش و رفع موانع تولید، توســعه اقتصادی و اشــتغال، 
سبب جایگزینی این سوخت پاک با دیگر ســوخت های فسیلی و کاهش 
آلودگی هوا و محیط زیســت می شــود.وی گفت: هم اکنــون ۹۹.5 درصد 
جمعیت استان اصفهان، شامل 112 شهر و 1067 روستا از نعمت گاز طبیعی 

برخوردار هستند.

مصرف بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در صنایع استان اصفهان

سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان به همراه تنی چنــد از مدیران، 
سرپرستان و کارشناسان شرکت جمعه 2 اردیبهشت ماه در کارگاه های پیرامونی 
کارخانه حضــور یافتند و ضمن بازدیــد میدانی از محیط و مناطــق کارگاهی با 
تالشــگران این بخش ها دیدار و گفت وگــو کردند.این بازدید بــا هدف تجهیز 
کارگاه های پیرامونی کارخانه، از جمله ایجاد و راه اندازی مرکز تعمیرگاهی ولوهای 
صنعت فوالد و خطوط تولید شرکت های صنعتی در کالس و فشارهای مختلف 
که یکی از نیازهای روزانه و مهم این کارخانه بزرگ صنعتی و ســایر شرکت ها و 
صنایع کشور محسوب می شود، انجام شد.رخصتی در این دیدار ضمن قدردانی از 
زحمات تالشگران شرکت که با همت بلند و با تکیه بر توان و تجربه کارگران و دانش 
فنی متخصصان داخلی به دستاوردها و رکوردهای متعدد دست یافتند، گفت: 
باید با تمام توان از همه ظرفیت های این کارخانه عظیم استفاده کنیم تا بتوانیم 
نیازهای خود را از داخل تامین و وابســتگی کمتری به خارج از شــرکت داشته 
باشیم.وی، هدف از این دیدار را بازدید میدانی از کارگاه های معطل مانده شرکت 
دانست و افزود: زمان آن رسیده است که با استفاده از تجربیات موفق متخصصان 
شرکت در تعمیرات ولو ها، کارگاه های رها شده یا کارگاه هایی که به صورت کامل به 
کارگرفته نشده اند، به طور موثر، فعال شوند تا یک مرکز تعمیرگاهی ملی ولو ایجاد 
کنیم. این مرکز عالوه بر رفع نیاز شرکت بزرگ ذوب آهن اصفهان به سایر صنایع و 
شرکت های کشور نیز خدمات ارائه خواهد داد.سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن 
اصفهان بر جانمایی این کارگاه و آغاز عملیات آن به قید فوریت با به کارگیری تمام 

ظرفیت های موجود در شرکت تاکید کرد و گفت: با توجه به ضرورت و نیاز شرکت 
و سایر صنایع کشور،  تحریم های ناعادالنه و لزوم صرفه جویی و استفاده از دانش 
متخصصان داخلی، وجود چنین مرکزی در صنایع کشور بیش از پیش احساس 
می شود که ان شاءا... با راه اندازی این مرکز نیازهای خود را رفع خواهیم کرد و 
همچون همیشه دانش فنی خود را نیز برای توسعه علم و صنعت کشور در اختیار 
صنایع دیگر قرار خواهیم داد.الزم به ذکر است؛ رخصتی در این دیدار از کارگاه های 
6، 21، 25، 27، 28، 2۹، خانه سازی، محوطه بتن سازی و پولیگون پایگاه صنعتی 

و ساختمان نبوت بازدید کرد.

ســرمایه گذاری نیرو در گــزارش فعالیــت اســفندماه 1400 مجموع بهای 
تمام شــده ســرمایه گذاری های انجام شــده را طی این دوره مبلغی بالغ بر 
11،743 میلیارد ریال گزارش کرده که بیشترین میزان بهای تمام شده آن به 
بخش »خارج از بورس« با ۹،700 میلیــارد ریال تعلق دارد.طبق این گزارش، 
مجموع بهای تمام شــده »ســرمایه گذاری نیرو« تغییر چشمگیری نسبت 
به بهمن ماه به همراه نداشــت که البته این میزان ســرمایه گذاری طی یک 
ســال اخیر 7 درصد کاهش را به همراه داشته اســت.همچنین »ونیرو« با 
سرمایه ثبت شده 10،500 میلیارد ریال طی یک سال اخیر از محل سود سهام 
محقق شده 122،577 میلیارد ریال درآمد داشت که نسبت به سال گذشته 
43 درصد افزایش را تجربه کرده است.این ســرمایه گذاری چندین شرکت 
را با بهای تمام شــده 2،042 میلیارد ریال در پرتفوی بورســی خود داشت که 
با کاهش 20 درصــدی به ارزش بازار 1،638 میلیارد ریال رســید. از ســوی 
دیگر، ارزش بازار این شرکت در مقایســه با سال گذشته با 5۹ درصد کاهش 
روبه رو شده است.بر اساس گزارش منتشرشده در سامانه کدال، 5 شرکتی 

که بیشترین بهای تمام شده »ونیرو« برای آن ها پرداخت کرده شامل فوالد 
مبارکه اصفهان، شرکت پاالیش نفت تهران، بانک ملت، قند اصفهان و تولیدی 
چدن سازان می شود.دراین بین »فوالد مبارکه اصفهان« نیز توانسته بین سایر 
شــرکت ها در 6 ماه اخیر روند خوبی را برای شرکت ســرمایه گذاری نیرو در 

اسفند 1400 به ثبت برساند.

جشنواره ملی کتابخوانی رضوی همه ساله با همکاری بنیاد خیریه امام رضا 
)ع( در دو بخش فردی وخانوادگی و در رده های ســنی کودکان، نوجوانان، 
جوانان و بزرگساالن به منظور آشنایی با سیره و روش زندگانی امام علی بن 
موسی الرضا )علیه السالم( برگزار می شــود.در مرحله استانی یازدهمین 
جشنواره ملی کتابخوانی رضوی از شــرکت آب وفاضالب به دلیل مشارکت 
وحضور پرشــور در این جشــنواره تجلیل به عمل آمد .در مراسم پایانی این 
جشنواره که روز سه شــنبه 30 فروردین ماه جاری با حضور حجت االسالم 
والمســلمین گرجی، مدیر بعثه مقام معظم رهبری در اصفهان، سرپرست 
اداره کل کتابخانه های عمومی استان وجمعی از مدیران و مسئوالن دستگاه 
های اجرایی برگزار شــد، از هادی صادقی و محمدرضــا اکبریان دو نفر از 
کارکنان آبفای اســتان اصفهان به دلیل کســب عناوین برگزیده کتابخوانی 
در بخش چهار گزینه ای بزرگساالن تجلیل شد.جشــنواره ملی کتابخوانی 
رضوی همه ساله با همکاری بنیاد خیریه امام رضا )ع( در دو بخش فردی 
وخانوادگی و در رده های ســنی کودکام، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن به 
منظور آشنایی با ســیره و روش زندگانی امام علی بن موسی الرضا )علیه 

السالم( برگزار می شود.
شایان ذکر است در این مراسم امیر هالکویی، سرپرست اداره کل کتابخانه 
های عمومی استان اصفهان با اهدای لوحی از ناصر اکبری، سرپرست آبفای 
اســتان اصفهان به دلیل تالش های ارزنده در برگزاری جشنواره کتابخوانی 
رضوی که کتاب خوانان و کتاب دوســتان را به میدان رقابت بصریت افزایی 
فراخوانده و برکات فرهنگی بی شــماری را به بار آورده است، تقدیر و تشکر 

کرد.
پیشرفت ۹0 درصدی اجرای شبکه فاضالب خیابان مدرس شاهین شهر

مدیر آبفای شــاهین شــهر گفت: عملیات لوله گذاری خط انتقال فاضالب 
خیابان مدرس ۹0 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته است.شاهرخ شریفی 
با بیان این که عمر شبکه جمع آوری فاضالب در شاهین شهر به بیش از 50 

سال می رسد، افزود: این طرح با هدف توسعه و ارتقای خدمات جمع آوری، 
انتقال و تصفیه فاضالب از آبان ماه ســال گذشته عملیاتی شد و در آن 1200 
متر لوله پلی اتیلن با قطر 600 میلی متر در عمق متوسط 6 متری زمین اجرا 
شد.وی، هزینه خرید و اجرای طرح لوله گذاری خط انتقال فاضالب خیابان 
مدرس شاهین شهر را 50 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی آبفای منطقه 
شاهین شهر اعالم کرد و افزود: پیش بینی می شــود این طرح تا دو هفته 

آینده به بهره برداری برسد.
مدیر آبفای شاهین شهر در خصوص اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال 
فاضالب بلوار طالقانی این شــهر نیز گفت: این طرح از دی ماه سال گذشته 
با اعتباری بالغ بر350 میلیارد ریال )شامل خرید و اجرا( از محل اعتبارات 
عمرانی و داخلی به روش نوین به وسیله دســتگاه TBM آغاز شده است.

وی افزود: دســتگاه TBM هوشمندانه با رعایت شــیب و با کمک دوربین 
های نقشه برداری، شــروع به حفاری تونل می کند و در فواصل بین هر دو 
حوضچه، عملیات لوله گذاری در تونل و احداث حوضچه انجام می شودکه 
یکی از روش های نوین در دنیا به شــمار می رود.شریفی افزود: کل مسیر 
خط انتقال فاضالب بلوار طالقانی شاهین شهر به طول 6426 متر با قطرهای 
1200 تا 1600 میلی متر است که در ســال های گذشته در حدود 1400 متر آن 

اجرا شده است.
وی گفت: اجرای 1200 متر دیگر از این خط انتقال با قطر 1400 میلی متر و از 
جنس پلی اتیلن در عمق متوسط 7 متری زمین در حال اجراست که تاکنون 
15 درصد پیشرفت فیزیکی داشــته است.شریفی، علت انتخاب مسیر این 
طرح پروژه از ســه راه خیابان مدرس تا ســه راه خیابان نبوت را فرسودگی 
شدید و حادثه خیز بودن مسیر مذکور عنوان کرد و گفت: طول کل شبکه جمع 
آوری فاضالب شاهین شهر در حدود 400 کیلومتر و طول خط انتقال فاضالب 
در حدود 15 کیلومتر اســت که به دلیل قدمت باال بخش های زیادی از آن 

باید اصالح و باز سازی شود.

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان خبر داد:

ایجاد مرکز ملی تعمیرات َولوهای صنعتی در ذوب آهن 

سرمایه گذاری ساالنه »ونیرو« کاهشی شد؛

فوالد مبارکه صدرنشین سودسازی »ونیرو«

درخشش دو نفر از کارکنان آبفای استان اصفهان در یازدهمین 
جشنواره ملی کتابخوانی رضوی

امامان جمعه در کشور الجزایر، نسبت به پخش یک ســریال رمضانی اعتراض کرده و در خطبه هایشان به مردم گفته اند که 
دیدن این سریال به شئونات مردم الجزایر خدشه وارد کرده و روزه آن ها را باطل می کند.سریالی به نام »عشق پادشاهان« 
که ساخته مشترک کشورهای الجزایر و تونس است، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، از یکی از شبکه های محلی الجرایر 
به روی آنتن رفته است. پخش این سریال از همان قسمت اول با انتقادهایی در فضای مجازی همراه شد. منتقدان پخش 

این سریال را موجب ترویج بی حیایی در الجزایر می دانستند.
در پی این اعتراض ها و پس از پخش 10 قسمت از این سریال، سازمان نظارت بر محتوای برنامه های صوت و تصویر فراگیر 
در الجزایر، دستور توقف پخش را صادر کرد و شبکه پخش کننده نیز ضمن عذرخواهی از بینندگانش، اعالم کرد که به مدت یک 
هفته پخش این سریال متوقف می شود.نخستین تصاویری که در این سریال اعتراض الجزایری ها را برانگیخته، مربوط به 
منشی است که سعی می کند به هر طریقی توجه مدیرش را به خود جلب کند.کاربران الجزایری در فضای مجازی، محتوای 
این مجموعه که تقلیدی از سریال ترکی »عشق تجمالتی« است را با فرهنگ الجرایر نامتناسب می دانند و معتقدند سریالی 
که منطبق با سنت  و فرهنگ مردم الجزایر ساخته نشده، نباید از شبکه های محلی پخش شود.الجزایر و تونس در سال های 
اخیر چند سریال مشترک ســاخته اند که برخی از آن ها موفق نیز بوده اند.دامنه اعتراض به سریال الجزایری به مساجد این 
کشور هم کشیده شــد؛ تا جایی که امامان جمعه در این کشور، تصریح کردند که پخش ســریال هایی با محتوای نامناسب، 
احساسات جامعه را جریحه دار کرده و با اعتقاد بر اینکه تماشــای چنین برنامه هایی روزه را باطل می کند، خواستار تحریم 
این سریال شدند.یکی از کاربران گفته است: ممکن است بیننده الجزایری چنین محتوایی را از یک سریال خارجی بپذیرد 
ولی در ســریال های داخلی آن  را رد می کند.یک کارگردان الجزایری هم گفته که حق مخاطب است زندگی واقعی خود را در 
سریال ها ببیند و با توجه به اینکه در شب های ماه رمضان تمام اعضای خانواده دور هم جمع شده و تلویزیون تماشا می کنند 
و از آنجایی که خانواده های الجزایری محافظه کارند، باید در پخش سریال ها توجه و حساسیت بیشتری صورت گیرد.این 
کارگردان الجزایری گفته است: در سینما می توانیم آزادی عمل بیشتری داشته باشیم زیرا مخاطب به خانه ما می آید تا فیلم 
تماشا کند؛ اما در تلویزیون این ما هستیم که مهمان خانه مخاطبان می شویم. به ویژه وقتی سریالی از شبکه های محلی و آن 

هم در ماه رمضان پخش می شود، باید در مورد آن دقت بیشتری داشته باشیم.

در اطالعیه تلوبیــون در مورد حذف یکی از دیالوگ هــای »درخت گردو«ی 
محمدحسین مهدویان چنین آمده است: »»حذف یک دیالوِگ خاص از این 
فیلم، به اشتباه صورت گرفته و اکنون نسخه کامل »درخت گردو« در تلوبیون 

پالس بارگذاری شده است.«
اکران آنالین فیلم سینمایی »درخت گردو« ساخته محمدحسین مهدویان 
به تهیه کنندگی مصطفی احمدی از نخســتین روزهای سال 1401 به صورت 
رایگان در تلوبیون پالس آغاز شــد؛ اما حذف یک دیالــوِگ این فیلم باعث 

واکنش هایی شد. 
روابط عمومی تلوبیون )مرجع پخش زنده و آرشیو شبکه های صداوسیما( 
در این مورد چنین گفت: »حذف یک دیالوِگ خاص از این فیلم، به اشتباه 
صورت گرفته و نسخه کامل »درخت گردو« در تلوبیون پالس بارگذاری شده 
است. متاسفانه بر اثر یک اشتباه، دیالوگ خاصی از این فیلم سینمایی در 
نسخه منتشر شده حذف شده که ضمن عذرخواهی اکنون نسخه قانونی و 
دارای مجوزهای رسمی این فیلم سینمایی در تلوبیون پالس بارگذاری شده 
و قابل دسترسی برای عموم مخاطبان است.« محمدحسین مهدویان نیز 
با تایید این خبر در صفحه اینستاگرامش چنین نوشت: »با سپاس از آقای 
خورشــیدی، مدیرعامل محترم تلوبیون که تماس گرفتند، در مورد مشکل 
نسخه  فیلم »درخت گردو« توضیحاتی دادند و در زمان کوتاهی نسخه  کامل و 
مورد تایید بنده را در این پلتفرم جایگزین کردند. نسخه  اصالح شده هم اکنون 

در تلوبیون در دسترس شماست.«

این اولین باری نیســت که پوتین در طول یک جلسه میز را گرفته اســت. روز پنجشنبه، او در 
حین مالقات با نیکوالی توکارف، رییس ترانس نفت، یک شرکت خط لوله نفتی تحت کنترل 
روسیه، گوشه میز را گرفت.سالمت والدیمیر پوتین پس از انتشار ویدئویی که نشان می داد او در 
طول دیدار با وزیر دفاع روسیه، سرگئی شویگو، محکم میز را گرفته، دوباره زیر سوال رفت.این 
تصاویر تئوری های تازه ای را در مورد وضعیت ســالمتی والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 
برانگیخته اســت، که بنا بر گزارش ها از زمان آغاز تهاجم روســیه به اوکراین در 24 فوریه بدتر 
شده است.در فیلم منتشر شده توسط کرملین، رییس جمهور 6۹ ساله روسیه به محض اینکه 
برای جلسه می نشیند، گوشه میز را با دست راست خود می گیرد و آن را در کل 12 دقیقه فیلم 
نگه می دارد.همچنین به طور متناوب با دست چپش لبه میز را در حالی که شویگو، وزیر دفاع 
روسیه برای او بیانیه ای درباره ماریوپل می خواند می گیرد.این فیلم نشان می دهد که انگشت 
شست دست راست پوتین در حالی که به صحبت های وزیر دفاع خود گوش می دهد، مدام در 
حال حرکت است و گفته می شود که این بی قراری می تواند نشان دهنده این باشد که او تالش 
می کرده یک لرزش معمولی از بیماری پارکینسون را پنهان کند.سر ریچارد دیرالو، رییس سابق 
MI6 - و پروفسور گویتیان پرینس  که قبال مشاور ناتو بود ، ادعا کرده اند که پوتین نشانه هایی 
از اختالل پیشــرونده سیستم عصبی را نشان داده اســت.در این کلیپ، پوتین در حالی که به 
سخنان وزیر دفاع خود گوش می دهد ، که بنا بر گزارش ها اخیرا در سن 66 سالگی دچار حمله 
قلبی شد، پاهایش را باال و پایین می کند، بی قرار و پرتنش به نظر می رسد و چندین بار گلویش 
را صاف می کند .رییس جمهور روسیه نیز کمی خمیده می نشــیند و ستون فقراتش را صاف 
به پشتی صندلی فشار می دهد، برخالف شویگو که به نظر می رسد صاف تر و بدون نیاز به هیچ 
تکیه گاهی نشسته است.آندرس آسلوند، نویســنده و مشاور سابق روسیه و اوکراین، گفت که 
هر دو مرد به نظر از سالمت خوبی برخوردار نیستند.شویگو، ظاهرا نظرات خود را برای پوتین از 
روی برگه می خواند، بد نشسته اســت عملکرد ضعیفی دارد که نشان می دهد شایعات حمله 
قلبی او محتمل است.این اولین باری نیست که پوتین در طول یک جلسه میز را گرفته است. 
روز پنجشنبه، او در حین مالقات با نیکوالی توکارف، رییس ترانس نفت، یک شرکت خط لوله 
 ،Proekt نفتی تحت کنترل روسیه، گوشه میز را گرفت.به گزارش شبکه خبری تحقیقاتی روسی
پوتین بین سال های 2016 تا 2020 ، 35 بار توسط یک متخصص سرطان تیروئید و 5۹ بار توسط 
یک متخصص گوش، حلق و بینی ویزیت شده است.ظاهر پف کرده رهبر کرملین باعث شد تا 
فیونا هیل، کارشناس آمریکایی در امور روسیه، در ماه فوریه به پولیتیکو بگوید که پوتین ممکن 
است دوزهای باالیی از اســتروئیدها را برای کمردردی که از زمان سقوط از اسب در سال 2012 
متحمل شده است مصرف کند.اوایل این ماه، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، جراحی 
پوتین به دلیل سرطان تیروئید را رد کرد و گفت که وضعیت سالمتی رییس جمهور عالی است 

و او با هیچ بیماری جدی تر از سرماخوردگی مواجه نشده است.
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در همایش تدوین مدل کسب وکار شرکت های گروه سرمایه گذاری توکافوالد بر 
لزوم اجرای معماری سازمانی برای هم افزایی بیشتر در فوالد مباركه تاکید شد.  
معاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه در این همایش اظهــار کرد: فوالد مبارکه 
همواره در مسیر رشد بوده و جزو معدود شــرکت هایی به شمار می رود که تقریبا 
هیچ گاه رشد آن متوقف نشده است.محمد ناظمی هرندی افزود: این مورد ناشی 
از ارزش هایی مثل منابع انسانی باکیفیت یا مشارکت های ارزشمندی است که در 
فوالد مبارکه و پیرامون آن شکل گرفته است. این موارد در نهایت به کسب جایگاه 
ارزشمند امروز فوالد مبارکه منتهی شده است.معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه 
گفت: امروز در جایگاهی قرار داریم که ضمن اینکه بسیار ارزشمند است، به شدت 
تهدید می شود. ازآنجاکه پیش بینی ما برای آینده نه چندان دور، سخت تر شدن 
فضای رقابت است، ضرورت دارد تدابیر جدیدی اتخاذ کنیم و در مسیر حرکت خود 
طی سه سال آینده، دست به تغییر و تحوالت اساسی بزنیم.ناظمی هرندی با اشاره 
به فرآیند رشد و توسعه سازمان ها اظهار کرد: اداره کردن مجموعه ها اگر صرفا بر 
اساس جمع جبری عملکردها باشد، ارزش افزوده خاصی ایجاد نمی کند. ارزش 
کلیدی آنجاست که شرکت ها، وقتی در کنار هم هستند نسبت به زمانی که به صورت 
مستقل فعالیت می کنند، ارزش های به مراتب بزرگ تری ایجاد کنند.وی با اشاره به 
قدمت شرکت توکافوالد گفت: سازماندهی شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه 
نیاز به برنامه ای منسجم دارد. طی چند سال گذشته، اقدامات خوبی برای ایجاد 
یکپارچگی انجام شده اســت. در دوره مدیریت دکتر طیب نیا، با توجه به اهداف 
موجود باید کارهای مهم تری انجام دهیم. در همین راستا بر اساس نظر کارشناسی 
مشاوران فوالد مبارکه، الزم است یک طرح معماری سازمانی برای هم افزایی بیشتر 
اجرا شود.معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اظهار کرد: در این حوزه الزم است پس از 
مشخص شدن استراتژی های رشد، نحوه مدیریت سبد سرمایه گذاری، تامین 
مالی و مواردی از این قبیل، فرآیندهای متناســب و پس از آن ساختارهای الزم 
شکل بگیرد. پس از ساختارها باید نظام حکمرانی گروه بهبود یابد و متناسب با آن 
سیستم های چابک طراحی شود. مجموع این اقدامات در نهایت باعث دست یابی 
به اهداف سازمانی فوالد مبارکه می شود.غالمرضا طاهری، معاون سرمایه گذاری 
و امور شــرکت های فوالد مبارکه نیز در این همایش اظهار کــرد: ارزش آفرینی و 
هم افزایی بسیار حائز اهمیت اســت، اما اینکه چرا شرکت ها به این دو نیاز دارند 
به رقابت و رقابت پذیری شــرکت ها بازمی گردد.وی افزود: کسب وکارهای ما در 
حال تغییر و تحوالت جدی هســتند. علت اصلی آن هم ورود بازیگران جدید به 
کسب وکارهای مختلف است. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر ذائقه 
رفتاری مصرف کنندگان در حوزه های مختلف است.معاون سرمایه گذاری و امور 

شرکت های فوالد مبارکه با اشاره به لزوم توجه به تغییرات فناوری گفت: تغییراتی 
که در الــــمان های ساختار هزینه ای در حال ایجاد است و بر اساس آن ساختار 
هزینه و درآمد تغییر می کنند، می تواند باعث رقابت پذیری شود.طاهری افزود: 
برای رقابت پذیر بودن باید به توسعه توجه کرد. این مسئله باعث می شود شرکت ها 
کسب وکارشان را بازبینی و حتی در برخی موارد تغییرات بنیادی در آن ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: در بحث توســعه باید ویژگی ها و انواع توسعه مدنظر قرار گیرد. 
به عالوه باید توجه داشت توسعه ها باید هوشــمند، برنامه ریزی شده و هم راستا 
با سیاست های کالن و ماموریت های سازمانی اجرا شــود و در نهایت برای همه 
ذی نفعان تولید ارزش کند.معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه با 
بیان اینکه توسعه باید چابک باشد،  گفت: الزم است توسعه در زمان مناسب خود 
و در بخش های فرآیندی در زمینه کاال و خدمات انجام شود. همچنین الزم است 
فرآیندها نیز متناسب با تغییرات ایجاد شود، این مسئله در کسب وکارهای جدید 
نیز وجود دارد.وی در پایان گفت: این مفاهیم در 5 بخش شامل زنجیره ارزش، 
پشتیبانی فناوری، پشتیبانی تجهیزاتی، مدیریت بازار و مسئولیت اجتماعی در 
فوالد مبارکه نیز تشکیل شده است.احمدرضا سبزواری، مدیرعامل گروه توکافوالد 
نیز در این همایش با اشاره به اهمیت جلسات تدوین استراتژی اظهار کرد: در این 
جلسات راه آینده شرکت مشخص می شــود و بنابراین حائز اهمیت است.وی 
افزود: گروه توکافوالد یک گروه نجیب و زحمت کش است. خوشبختانه سالمت 
نفسی که در کل مجموعه وجود دارد زبانزد است؛ بنابراین مجموعه گروه توکا در 
چیدمان و معماری جدید به عنوان اولین گروهی که در کنار فوالد مبارکه ایجاد شد 
نقش پررنگ تری در ارزش آفرینی گروه خواهد داشت.مدیرعامل گروه توکافوالد 
گفت: برای اینکه اســتراتژی صحیحی تدوین شــود، باید نقاط قوت گروه مورد 
توجه قرار گیرد و تقویت شود. شعار شرکت توکافوالد طی سال جاری در 4 محور 
سالمت مالی، دانایی  محوری، تعامل حداکثری و توسعه سهم بازار پایدار تدوین 
شده است.ســبزواری گفت: رضایت فوالد مبارکه از توکافوالد ازنظر مشتری باید 
100 درصد باشد. ازآنجاکه توکافوالد یک شرکت بورسی است، باید عالوه بر فوالد 
مبارکه، از منظر سایر ذی نفعان نیز مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: نکته مهم بعدی 
این است که بعضا کسب وکارهای سنتی در هلدینگ توکا مورد هجمه قرار می گیرد. 
ما منتظریم که نتایج حاصل از اقدامات موجب تقویت کارهای در حال انجام شود. 
البته گروه توکا نیز باید پوســت اندازی کند و نوآور باشــد و بتواند تعامل خوبی با 
مجموعه فوالد مبارکه باشد. اگر حمایت های مناسب از سمت فوالد مبارکه انجام 
 شود، هلدینگ توکافوالد بازوی بســیار مطمئن، کارآمد و متخصص فوالد مبارکه 

خواهد بود.

شــرکت های ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه در همایــش تجلیل از برترین 
شرکت های بورس کاالی ایران برگزیده شدند.در اولین همایش تجلیل از برترین 
شــرکت های بورس کاالی ایران، ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین و برترین 
شرکت در عرضه متنوع محصوالت در بورس کاالی ایران و همچنین، چهارمین 
شــرکت برتر در ارزش محصوالت ارائه شــده در بورس برگزیده شد.ذوب آهن 
اصفهان اولین و بزرگ ترین کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی و ریل در ایران 
و بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت طویل در خاورمیانه اســت که انواع مقاطع 
فوالدی ســاختمانی و صنعتی را تولید می کند.در این همایش، از شرکت فوالد 
مبارکه هم که رتبه اول حجم و ارزش عرضه محصوالت در بورس کاال را در سال 
1400 کسب کرد، قدردانی شد.ثبت باالترین فروش اعتباری به منظور حمایت 
از صنایع پایین دست به خصوص خودروسازان و تولیدکنندگان لوازم خانگی از 

جمله دالیل این انتخاب اعالم شده است.

مجموع خطوط انتقال فاضالب شهر خوانســار 14 کیلومتر است که به طور 
کامل اجرا شده است.مدیر آبفای خوانسار با بیان این که تاکنون 70 کیلومتر 
از شبکه جمع آوری فاضالب شهر خوانسار اجرا شده است، تصریح کرد: این 
طرح با اســتفاده از لوله های پلی اتیلن به قطرهای 200، 250 و 300 میلی 

متر در حال انجام است.
مهدی جهانگیری، تکمیل طرح شبکه جمع آوری فاضالب شهر خوانسار را 
نیازمند صرف هزینه ای بالغ بر 100 میلیارد تومان دانست و گفت: امیدواریم 
با تخصیص اعتبار مورد نیاز این طرح تا ســه ســال آینده بــه بهره برداری 
کامل برســد.وی افزود: تاکنون در شهر خوانســار 15 هزار و 358 انشعاب 
آب و 1517 انشعاب فاضالب به مشترکان واگذار شــده است و در صورتی 
که شبکه جمع آوری فاضالب این شــهر به طور کامل اجرا شود می توان در 
حدود 5 هزار انشــعاب فاضالب دیگر با 13 هزار آحاد بــه متقاضیان جدید 
واگذار کرد.جهانگیری در عیــن حال تصریح کرد: مجمــوع خطوط انتقال 
فاضالب شــهر خوانسار 14 کیلومتر اســت که به طور کامل اجرا شده است.

مدیر آبفای خوانسار در بخش دیگری از سخنانش از تصفیه خانه فاضالب 
خوانســار با ظرفیت تصفیه 72 لیتر فاضالب در ثانیه بــه عنوان یک تصفیه 

خانه پیشرفته یاد کرد و گفت: این تصفیه خانه هم اکنون با ظرفیت تصفیه 
فاضالب 18 لیتر بر ثانیه به روش لجن فعال همراه با هوادهی گســترده در 
مدار بهره برداری است.اضافه می شــود در حال حاضر شهرهای خوانسار و 
ویست و 18 روســتا با جمعیت 30 هزار و 878 نفر تحت پوشش خدمات 

آبفای خوانسار قرار دارند.

در همایش تدوین مدل کسب وکار شرکت های گروه سرمایه گذاری توکافوالد مطرح شد؛

لزوم اجرای معماری سازمانی برای هم افزایی بیشتر در فوالد مباركه

تجلیل»بورس« از شرکت های ذوب آهن و فوالد مبارکه

تکمیل 50 درصدی شبکه جمع آوری فاضالب شهر خوانسار

اولین گردهمایی مدیران روابــط عمومی حوزه معدن و صنایــع معدنی ایران به 
میزبانی شرکت فوالد مبارکه طی 3 روز از 26 لغایت 28 اردیبهشت ماه، با حضور 50 
تن از مدیران روابط عمومی شرکت های مهم حوزه معدن و صنایع معدنی ایران، 
به منظور هم افزایی و برنامه ریزی برای تحقق شعار »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال 
آفرین« برگزار شد. محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در این 
گردهمایی با بیان اینکه امروز روابط عمومی به عنوان هنر هشتم شناخته شده و 
صرفا یک شغل نیست، اظهار کرد: روابط عمومی علم توأمان با هنر است و باید در 
تمدن سازی نقش ویژه ای داشته باشــد.وی با بیان اینکه امروز روابط عمومی ها 
در عصر ارتباطات یکی از ارکان ســازمان های بزرگ و توسعه سرمایه های انسانی 
هستند، افزود: رمز موفقیت برندهای جهانی، فرهنگ کار و تولید است که در آن ها 
نهادینه شده است.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: اطالع رسانی تنها 
یکی از رسالت های روابط عمومی هاست و کار روابط عمومی ها فراتر از جهاد تبیین 
و فرهنگ سازی در جامعه اســت؛ برای اینکه از رقابت های جهانی حذف نشویم 
باید جهان تراز فکر کنیم.وی در پایان اذعان داشــت: سرنوشت صنایع ما به نوع 
نگاه جامعه برمی گردد و اگر نتوانیم با اصالح نگاه جامعه به صنایع، در این زمینه 

فرهنگ سازی کنیم، صنایع رو به اضمحالل خواهند رفت.

نوع و شــیوه فعالیــت روابط عمومی ها باید منجر به توســعه و اشــتغال 
در کشور شود

وجیه ا... جعفری، معاون وزیر و رییس هیئت عامل ایمیدرو نیز در این گردهمایی 
اظهار کرد: نگاه شــرکت های بــزرگ صنعتی و معدنی کشــور نبایــد صرفا نگاه 
درون سازمانی باشــد.وی با بیان اینکه روابط عمومی های حوزه صنعت و معدن 
کشور نقش موثری در اطالع رســانی و امیدآفرینی به جامعه دارند، افزود: نوع و 
شیوه فعالیت روابط عمومی ها باید منجر به توسعه و اشتغال در کشور شود، در غیر 
این صورت به بی راهه رفته ایم.معاون وزیر و رییس هیئت عامل ایمیدرو خاطرنشان 
کرد: ارتباط و تعامل میان روابط عمومی های حوزه صنعت و معدن کشور ضروری 
اســت. این امر باید منجر به افزایش رفاه مردم شود؛ روابط عمومی ها باید  نقش 

خود را در آرامش بخشی به جامعه به خوبی ایفا  کنند.

رسالت روابط عمومی ها نسبت به قبل دوچندان شده است
حمید علی آبادیان، مدیر روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران نیز در این گردهمایی اظهار کرد: میزبانی شرکت فوالد مبارکه از اولین 
گردهمایی مدیران روابط عمومی حوزه معدن و صنایع معدنی کشور گام بلندی در 
عرصه یکپارچه سازی اقدامات روابط عمومی شرکت های حوزه معدن و صنایع معدنی 
ایران بود که به همین خاطر از روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه کمال تشکر و قدردانی 
را دارم.وی افزود: پس از اعمال تحریم ها، بار زیادی بر روی دوش شرکت های حوزه 
معدنی و صنایع معدنی قرار گرفت و در عین حال این شــرکت ها نیز بار زیادی را از 
دوش کشور برداشــتند؛ پس از تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت 
جهاد تبیین، رسالت روابط عمومی ها نسبت به قبل دوچندان شده است.مدیر روابط 
عمومی سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران خاطرنشان کرد: 
روابط عمومی ها در عین حال که فعالیت ها و اقدامات زیادی انجام می دهند و در 
برهه های حساسی نقش آفرینی می کنند، اما آن طور که باید و شاید دیده نمی شوند، 
درست مثل عکاسانی که در همه رویدادها حضور دارند؛ اما تصویری از خودشان از 
هیچ رویدادی به نمایش گذاشته نمی شود.وی با بیان اینکه چنین گردهمایی هایی، 
نخســتین گام برای ایفای نقش بهتر روابط عمومی ها محسوب می شوند، اذعان 
داشت: تعامل و ارتباطات تنگاتنگ میان مدیران روابط عمومی حوزه معدن و صنایع 
معدنی کشور منجر به دریایی از ظرفیت ها خواهد شد.علی آبادیان اضافه کرد: ما باید 
در عرصه جهاد تبیین موج عظیمی را ایجاد کنیم تا در نهایت با استفاده از امکانات و 
تجهیزات موجود، در تزریق امید به جامعه نقش آفرین باشیم.وی با تاکید بر اهمیت 
روابط عمومی در عرصه معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: مجموعه ای موفق است 
که روابط عمومی موفقی داشته باشــد. حوزه معادن و صنایع معدنی اشتغال زایی 
باالیی داشته و به همین دلیل روابط عمومی در این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است.مدیر روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
با اشاره به لزوم توجه به تجربیات افراد با سابقه حوزه روابط عمومی افزود: یکی از 
اهمیت های برگزاری چنین گردهمایی هایی، صحبت و شناخت بیشتر ظرفیت های 
طرفین است. روابط عمومی ها باید در کنار یکدیگر باشند تا بتوانند یکدیگر را پوشش 
دهند، اما متاسفانه روابط عمومی ها در ارتباط با یکدیگر مشکل دارند و برگزاری چنین 
برنامه هایی این ارتباط را تقویت و به این مهم کمک می کند.علی آبادیان گفت: اگر 
روابط عمومی یک سازمان قوی باشد می تواند ایرادات واحدهای دیگر را پوشش 
دهد. حال اگر کل مجموعه قدرتمند باشد، روابط عمومی مظهر آن قدرت خواهد بود.

وی افزود: اگر ارتباطات در عرصه روابط عمومی به هم متصل شود شبکه بزرگی از 
فعاالن این عرصه در حوزه معادن و صنایع معدنی تشکیل می شود. برگزاری چنین 

برنامه هایی اثبات این ارتباط است.

روابط عمومی ها در خط مقدم جهاد تبیین هستند
محمدجواد براتی، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه نیز در این گردهمایی اظهار 

کرد: لباس روابط عمومی، لباس جهاد اقتصادی برای عمل به وظیفه تبیین در عرصه 
جهاد تبیین است.وی افزود: سرعت و دقت در روابط عمومی و استفاده صحیح و 
علمی از ابزارهای نوین در عرصه ارتباطات به تنویر شایسته افکار عمومی کمک شایانی 
می کند و قدر و قیمت شرکت های بزرگی همچون فوالد مبارکه به شکل بهتری حفظ 
خواهد شد.مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه گفت: این گردهمایی برای آشنایی 
بیشتر و نزدیک تر مدیران روابط عمومی شرکت های حوزه معدنی و صنایع معدنی 
کشور بوده که تجربه ای متفاوت در این حوزه است و امیدواریم این نشست ها تداوم 
داشته باشد تا بتوانیم در عرصه روابط عمومی شرکت های صنعتی گام های موثرتری 
برداریم.وی با تاکید بر ضرورت انعکاس فعالیت های شبانه روزی صنعت کشور بیان 
کرد: امیدوارم بتوانیم با عمل به رسالت خطیر خود در انعکاس دستاوردهای گروه 
فوالد مبارکه، نقش ویژه ای در امیدآفرینی به جامعــه ایفا کنیم.براتی با بیان اینکه 
تزریق امید به جامعه یکی از وظایف مهم روابط عمومی های شرکت های صنعتی و 
معدنی کشور است، اذعان داشت: در دوره های مختلف مدیریتی روابط عمومی فوالد 
مبارکه، گام های مهمی در راستای انعکاس دستاوردهای این شرکت صورت گرفته 
اما تحوالت ســریع در حوزه ارتباطات، گروه فوالد مبارکه را بر آن داشته تا با طراحی 
یک مدل جدید و عملیاتی، گام دوم و نوین روابط عمومی این شرکت را در آینده ای 
نزدیک کلید بزند و با نگاه به تجربیات گذشته و ظرفیت های موجود گام های جدیدی 
برداشته شود.وی خاطرنشان کرد: امروزه نقش و جایگاه روابط عمومی ها به مراتب 
بیشتر از گذشته بر همگان روشن شده است و مدیران سازمان های پیشرو به خوبی 
می دانند عملکرد روابط عمومی ســازمان ها نقشی بسزا در پیشبرد اهداف سازمان 
و هموار کردن مسیر پیش روی آن دارند و نقشــی که در دهه های گذشته حداقلی 
و کم فروغ بود، در دنیای ارتباطات و گســترش فناوری های نوین ارتباطی به نقشی 
استراتژیک و اثرگذار تبدیل شده است.مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه گفت: 
شرکت فوالد مبارکه نیز با عنایت به مختصات ویژه و ویژگی های منحصربه فرد خود 
طبیعتا نیازمند یک روابط عمومی پویا، به روز و اثربخش است تا بتواند از جایگاه ویژه 
این شرکت به خوبی صیانت کرده و افکار عمومی را از دستاوردهای غرورآفرین این 
مجموعه معظم به خوبی مطلع کند.وی تصریح کرد: فوالد مبارکه شرکتی به وسعت 
ایران است و تاثیرگذاری گســترده ای در صنعت و اقتصاد کشورمان دارد و طبیعتا 
چنین شرکتی با خصوصیاتی که ذکر شد در زمان های مختلف و به فراخور مسائل 
مختلف با سواالت، شبهات و انتقاداتی از جانب ذی نفعان و شرکای کسب وکار خود 
اعم از سهام داران میلیونی، کارکنان، بازنشســتگان و مردم منطقه و کشور مواجهه 
می شــود که چاالکی و به هنگام بودن روابط عمومی و اســتفاده درست و علمی از 
ابزارهای نوین در عرصه ارتباطات به تنویر شایسته افکار عمومی کمک می کند و قدر 
و قیمت این شرکت بزرگ و مولود افتخارآمیز انقالب اسالمی به خوبی حفظ خواهد 
شد.براتی تاکید کرد: افزایش چشــمگیر تولیدات تصویری، برگزاری رویدادهای 
متعدد با حضور خانواده بزرگ فوالد مبارکه به مناســبت های ملی و مذهبی و نیز 
حضور موثر در همایش ها و نمایشــگاه های مختلف در اقصی نقاط کشور و گاهی  
کشورهای دیگر در کنار فعالیت هایی که بر اســاس یک باور و اعتقاد قلبی در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی، توسعه و تکامل منطقه ای در روابط عمومی شرکت انجام 

می پذیرد همه و همه اقداماتی هستند که به نوعی جریان افتخارآمیز تولید را در این 
مجموعه بزرگ پشتیبانی می کند.وی عنوان داشــت: امیدواریم بتوانیم با عمل به 
وظیفه خود انعکاس دهنده دستاوردهای کارکنان تالشگر گروه فوالد مبارکه باشیم 
و امید به آینده را بیش ازپیش در جامعه اشاعه دهیم. در دوره های مختلف زحمات 
زیادی در حوزه روابط عمومی شرکت صورت گرفته است، اما تحوالت سریع در حوزه 
ارتباطات و اقتضائات سال های اخیر فوالد مبارکه را بر آن داشته تا با طراحی یک مدل 
جدید و عملیاتی گام دوم و نوین روابط عمومی این شرکت را در آینده نزدیک کلید 
بزند و با نگاه به تجربیات گذشته و ظرفیت های موجود گام های جدیدی برای روابط 

عمومی شرکت برداشته شود.

روابط عمومی باید پاسخگوی مخاطبان خود باشد
حسین طالبی، مدیر روابط عمومی شــرکت صنعتی معدنی چادرملو نیز در این 
گردهمایی اظهار کرد: شرکت هایی در برندســازی و کسب اعتبار در افکار عمومی 
موفق هستند که یک طرح و برنامه استراتژیک دارند. به اعتقاد من، امروزه روابط 
عمومی در تمام ســازمان ها باید به عنوان یک واحد استراتژیک مطرح شود.وی 
افزود: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، در یک محیــط تعاملی زندگی می کنیم و 
بنابراین باید پاسخگوی مخاطبان خاص و عام خود باشیم. اکنون روایتگری در 
روابط عمومی مغفول مانده و الزم است به آن توجه شود. ما باید برای خود داستان 
داشته باشیم، ســناریو تدوین کنیم و بدانیم از کجا به کجا حرکت می کنیم.مدیر 
روابط عمومی شرکت صنعتی معدنی چادرملو گفت: اگر بخواهیم به صورت انفعالی 
عمل کنیم و صرفا در مواقع بحران واکنش نشان دهیم بدترین شیوه عملکرد در 
روابط عمومی را استفاده کرده ایم. مدیر ارشد روابط عمومی باید بتواند از مجموع 
رخدادهایی که در جامعه رخ می دهد، آینده را پیش بینی کند و بداند که بحران در کجا 
اتفاق می افتد.مدیر روابط عمومی شرکت صنعتی معدنی چادرملو گفت: رفتار مردم 
باید در فضای مجازی رصد شود نه در رسانه های رسمی و حکومتی. باید از فضای 
مجازی به منظور جلوگیری از بحران های آینده استفاده کرد.طالبی افزود: الزم است 
با افزایش پیوسته دانش و اطالعات خود، اعتبار و حیثیت سازمان را حفظ کنیم. 
روایتگری در روابط عمومی این نیست که یک سناریو تدوین و آن را به مخاطبان القا 
کنیم؛ روایتگری با تبلیغات متفاوت است. در این شیوه تالش می شود مخاطب به 
اندیشه واداشته شود تا خود بتواند نتیجه گیری کند.وی با اشاره به موضوع »ضریب 
القا« در عرصه روابط عمومی گفت: محور ما امیدآفرینی در جامعه است. انتشار اخبار 
دروغ باعث می شود جامعه دچار تئوری مارپیچ سکوت شود. ازآنجاکه امیدآفرینی 
باید درونی و باورپذیر باشد، انتشار اخباری مثل اشتغال زایی ها یا فعالیت هایی نظیر 
اقدامات حوزه معیشت مردم و به طورکلی مسئولیت های اجتماعی می تواند موثر 
باشد.مدیر روابط عمومی شرکت صنعتی معدنی چادرملو در پایان یادآور شد: در 
شرایطی که با بحران ارزی در کشور مواجهیم، بسیاری از شرکت ها صادرات دارند و 
به کشور ارز  وارد می کنند؛ مشکالت باید با افراد تصمیم گیر مطرح شود. برای مثال، 
در شرایطی که کشور نیاز به ارز دارد، ناگهان تصمیمی گرفته می شود که از صادرات، 

عوارض اخذ شود.

میزبانی فوالد مبارکه از اولین گردهمایی مدیران روابط عمومی حوزه معدن و صنایع معدنی ایران؛

روابط عمومی ها باید دراصالح فرهنگ و الگوی مصرف انرژی اثرگذار باشند
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