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با وجود حمله اخیر به تاسیســات هســته ای نطنــز و واکنش ایران به 
این اقدام با انجام غنی ســازی ۶۰ درصدی، گفت وگو ها جهت »احیای 
برجام« در وین همچنان ادامه داشته و در این زمینه امید های فراوانی 

نیز وجود دارد.
دورین هورشیگ، نویسنده و پژوهشگر در حوزه دیپلماسی هسته ای و 
عضو »بنیاد پالشرز«، در گزارشی برای »پایگاه خبری-تحلیلی نشنال 
اینترست«، به بررسی این ســوال پرداخته که آیا هنوز امکان بازگشت 
آمریکا و ایران به توافق برجام وجود دارد یا خیر؟ وی در گزارش مذکور، 
بازگشت به برجام را عاقالنه ترین رویکرد برای دولت بایدن، به رغم طیف 
گسترده ای از انتقادات داخلی )در آمریکا( و بین المللی از نوع سیاست 
خارجی شــخص رییس جمهور آمریکا به ایران ارزیابی کرده و اساسا 
نسبت به ثمر رســیدن روند مذاکرات هســته ای وین ابراز خوش بینی 

کرده است.
دورین هورشیگ در این رابطه می نویســد: »هفته گذشته ایران در پی 
انجام یک حملــه خرابکارانه علیه شــبکه توزیع برق تاسیســات غنی 
سازی نطنز، از انجام غنی سازی اورانیوم با غلظت ۶۰ درصد خبر داد. در 
این راســتا، نگرانی های زیادی مبنی بر اینکه شاید حمله به تاسیسات 
اتمی نطنز )که ظاهرا توسط اسرائیل شده(، بتواند به نحو منفی بر روند 
مذاکرات هسته ای وین که با هدف احیای برجام در دست انجام است، 

اثرگذاری کند، ایجاد شد«.
به گزارش فرارو، خوشبختانه روند دیپلماسی در وین متوقف نشد و حتی 
رایزنی ها میان طرف های مختلف بین المللی، رو به افزایش نیز هستند.

»کیلســی داونپورت« رییس »انجمن سیاست منع اشــاعه و کنترل 
تسلیحات« در یک گفت وگوی رسانه ای که با محوریت اقدام اخیر ایران 
در انجام غنی سازی ۶۰ درصدی و معنای آن در روند مذاکرات هسته ای 
وین تشکیل شده بود، شرکت کرده اســت. وی در این رابطه می گوید: 
»ایران و آمریکا در برهه کنونی در حال بحث در مورد مسائل جزئی در روند 
مذاکرات وین هستند و این مسئله نشان می دهد که گفت وگو ها جهت 
احیای برجام، پیشرفت قابل مالحظه ای داشته است. بدون تردید تداوم 
گفت وگو ها و همچنین بحث در مورد نکات و مسائل جزئی، کامال برای 

هر دو طرف و جامعه بین المللی، مفید و مثبت خواهد بود«.
داونپورت به طور خاص اقدام ایران در افزایش ســطح غنی ســازی را، 
مولفه ای مهــم جهت وادار کردن آمریکا به بازگشــت بــه توافق برجام 
توصیف کرده و تاکید داشته که »ایران نخستین بار نیست که از این حربه 
جهت پیشبرد دستورکار خود اســتفاده می کند. با این حال، این مرتبه، 
ایران رویکردی کامال سخت گیرانه را در مورد موضوع مذکور اتخاذ کرده 

است«. وی می افزاید: »هنوز خیلی زود است که در مورد تاثیر اساسی و 
کامل افزایش سطح غنی سازی ایران، بر برنامه هسته ای تهران و روند 

مذاکرات وین سخن بگوییم.«
تا به اینجای کار، ایران با افزایش میزان غنی سازی خود عمال به اسراییل 
به عنوان عامل خرابکاری در نطنز و دیگــر طرف های بین المللی برجام 
)مخصوصا آمریکا و اروپا(، یک ســیگنال سیاســی قوی رســانده که 
تحریم ها علیه تهران باید هر چه سریع تر لغو شوند و ایران در پیشبرد این 

دستورکار، کامال مصمم است.
حمله اخیر به تاسیسات اتمی نطنز را بایستی یکی از چندین حمله علیه 
تاسیسات مذکور طی سال های اخیر ارزیابی کرد که هدف اصلی آن ها، 
تضعیف و به عقب راندن برنامه اتمی ایران بوده اســت. در این راســتا، 
اقدامات مخرب زیادی از حمالت ســایبری گرفته تا ترور دانشــمندان 
هسته ای ایران انجام شده تا شــاید بتوانند برنامه هسته ای ایران را به 
عقب برانند؛ امری که تاکنون محقق نشده است. ایران هر مرتبه در پاسخ 
به این اقدامات، بر شدت و میزان فعالیت های هسته ای خود افزوده و 

عمال به طرف های مهاجم، سیگنال قدرت فرستاده است.

این در حالی اســت که در حالت عادی، برنامه هسته ای ایران در قالب 
برجام، تحت نظارت های گسترده بین المللی قرار داشته و اساسا التزام 
ایران به توافق مذکور نیز هدف راســتی آزمایی قــرار می گرفت. در این 
مســیر، هم آژانس بین المللی انرژی اتمی و هــم نهاد های اطالعاتی 
آمریکا، بار ها از تعهد ایــران به محدودیت های حاکم بــر توافق برجام 

سخن گفته و این موضوع را تصدیق کرده اند.
با این حال، در برهه کنونی، اســراییل و برخی کشور های عرب حاشیه 
خلیج فارس، اقدامات مختلفــی را با هدف ایجاد کارشــکنی در روند 
مذاکرات هسته ای وین انجام داده )و می دهند( و سعی دارند مانع از 
احیای برجام شوند. از این منظر، داونپورت معتقد است که حمله اخیر 
به تاسیسات اتمی نظنز، صرفا با هدف خرابکاری در توان هسته ای ایران 
انجام نشــده بلکه ســعی دارد تا مانع از تالش های دولت بایدن جهت 

احیای برجام نیز شود. 
با این همه، کار همچنان ادامه دارد. هنوز پرسش ها و چالش های فنی 
زیادی در مسیر احیای برجام وجود دارند و تصمیمات سیاسی سختی 

نیز در هفته ها و حتی ماه های آتی باید گرفته شوند. 

کاخ سفید: 

اسراییل را در جریان مذاکرات وین قرار داده ایم
سخنگوی کاخ سفید گفت که واشنگتن، مقامات رژیم صهیونیستی را در جریان مذاکرات وین برای 

احیای توافق هسته ای قرار داده است.
جن ساکی شــامگاه جمعه در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه »آیا 
مخالفت اسراییلی ها با تالش های دولت آمریکا برای بازگشت به توافق هسته ای تاثیری بر موضع 
واشنگتن برای پیوستن مجدد به این توافق دارد؟« گفت: خیر، اما باید بگویم مذاکراتی که اکنون در 
جریان است، به صورت غیرمستقیم برای رسیدن به مسیری دیپلماتیک در جهت یک توافق جدید 

انجام می شود.
بنابر گزارش وب سایت رسمی کاخ سفید، جن ساکی ادامه داد: ما می دانستیم که )این مذاکرات( 
چالشی خواهد بود و از اینکه هنوز گفت وگوهایی میان تمام طرف ها در جریان است، خرسند هستیم.

وی همچنین گفت: از آنجایی که به اسراییل مرتبط است ما آنها را به عنوان یک شریک کلیدی در این 
رایزنی ها در جریان اهداف خود قرار داده ایم و در آینده نیز به این کار ادامه خواهیم داد.

انصارا… اظهارات »رستم قاسمی« را تکذیب کرد
محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاســی انصارا... یمن در واکنش به اظهارات اخیر رستم 
قاسمی در مورد کمک نظامی ایران به حوثی ها گفت: این سخنان جز در چارچوب تحریک کشورهای 
حوزه خلیج فارس نیست.عضو شورای عالی سیاســی انصارا... یمن طی سخنانی اظهارات رستم 
قاســمی مبنی بر  کمک نظامی ایران به حوثی ها را تکذیب کرد. محمد علی الحوثی، عضو شورای 
عالی سیاسی انصارا... یمن در واکنش به اظهارات اخیر رستم قاسمی در مورد کمک نظامی ایران به 
حوثی ها گفت: این سخنان جز در چارچوب تحریک کشورهای حوزه خلیج فارس نیست.محمد علی 
الحوثی در مصاحبه اختصاصی با »اسپوتنیک« گفت: »شــاید این اظهارات قاسمی برای تحریک 
کشورهای حوزه خلیج فارس برای نبرد مستقیم با آنها باشد. من اینطور فکر می کنم، اظهارات وی 
جز برای تحریک مطرح نشده است.«رستم قاسمی، وزیر اسبق نفت در بخشی از مصاحبه اخیر خود 

با پایگاه خبری روسیا الیوم ادعا کرده بود که ایران کمک های مشورتی و نظامی به یمنی ها می کند.

نظر »عطریانفر« درباره ورود »تاج زاده« به انتخابات
یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: تاج زاده از دوستان خیلی خوب ماست ولی تا این لحظه هیچ 

توضیح منطقی برای حضورشان مطرح نشده است.
 »محمد عطریانفر«، فعال سیاسی اصالح طلب در خصوص کاندیدا شدن تاجزاده نیز متذکر شد: 
نظر خاصی در این باره ندارم، تاج زاده از دوستان خیلی خوب ماست ولی تا این لحظه هیچ توضیح 
منطقی برای حضورشان مطرح نشده است. هر شــهروند ایرانی می تواند در انتخابات شرکت کند 
لکن یک ســری مختصاتی در قانون اساسی تعریف شــده برای کاندیداهای ریاست جمهوری که 
مرجع تشخیص شورای نگهبان است. تصور نمی کنم که چرا دوست عزیزمان تاج زاده با توجه به این 
محدودیت ها و مالک ها اقدام به طرح نام خود کرد. ضمن اینکه کال جبهه اصالحات این شیوه از طرح 
نامزدهای انتخاباتی را به صورت منفرد و مستقل و بدون توافق و تفاهم صورت می گیرد را نمی پسندد. 

رایزنی سفیر ایران با نخست وزیر سابق قطر
سفیر ایران در دوحه با »ناصر بن خلیفه آل ثانی«، نخست وزیر سابق قطر دیدار و رایزنی کرد.

حمیدرضا دهقانی در این باره در صفحه توئیتر خود نوشت: »مالقات با جناب آقای شیخ عبدا... بن 
ناصر بن خلیفه آل ثانی، نخست وزیر و وزیر کشور سابق قطر برای بنده و در راستای تعمیق و گسترش 

روابط دوجانبه بین جمهوری اسالمی ایران و قطر بسیار مغتنم و مفید بود.«

سیاستکافه سیاست

چالش های یک مذاکره؛

روزهای حساس، تصمیمات سخت

پنتاگون:

 القاعده همچنان تهدیدی علیه نظامیان آمریکایی است
حدود ۲۰ سال بعد از تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان به بهانه انتقام جویی از القاعده به دلیل 
حمالت ۱۱ سپتامبر، پنتاگون مدعی است که این گروه همچنان تهدیدی علیه نظامیان آمریکایی 

محسوب می شود.
به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع آمریکا در گزارشــی که به کنگره این کشور ارائه شد، این ادعا را 
مطرح می کند که القاعده از طریق رابطه با طالبان، همچنــان تهدیدی علیه نظامیان آمریکایی و 

ناتو مستقر در افغانستان به شمار می آید.
با این حال، در این گزارش، ادعا می شــود که به رغم توانایی برای حمله بــه نظامیان آمریکایی، 

القاعده در مقایسه با گذشته، بسیار ضعیف شده و تمرکز آنها بیشتر روی بقای خودشان است.
ایــن ادعــا در حالــی مطــرح می شــود کــه  »فرانــک مــک کنــزی« فرمانــده واحــد 
تروریســتی ســنتکام )ســتاد فرماندهــی کل نیروهــای ارتــش آمریــکا در غــرب آســیا 
 و شــمال آفریقا( مدعی شــد که ارتــش افغانســتان بدون حمایــت آمریکا دچار فروپاشــی

 خواهد شد.

فرانسه:

 حمله با چاقو در پاریس، تروریستی بود
مقامات فرانسوی حمله یک فرد مسلح به یک کارمند پلیس در حومه پاریس را تروریستی اعالم 
کردند. به نقل از خبرگزاری رویترز، فردی مسلح یک کارمند اداری پلیس فرانسه را روز جمعه در 

حومه شهر پاریس با ضربات چاقو به قتل رساند. 
حال مقامات فرانسوی این حمله را تروریستی اعالم کردند. ژان کاستکس، نخست وزیر فرانسه 
با حضور در محل حادثه ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانی حادثــه از نیروی پلیس به دلیل 

مقابله فوری با عامل حمله تشکر کرد. 
وی گفــت: »یــک بــار دیگــر منطقــه ایولین بــا چالــش دشــوار یــک حمله تروریســتی 
 روبه رو شــد. می خواهم به مردم فرانســه بگویم کــه ما در مبارزه با تمام اشــکال تروریســم 

مصمم هستیم.«
طبق اعالم دو منبع امنیتی، قربانی از ناحیه گلو مورد ضربه چاقو قرار گرفته و عامل حمله از سوی 
افسران پلیس با اصابت گلوله کشته شــده اســت. فرد حمله کننده تابعیت تونسی داشته و به 

صورت قانونی در فرانسه ساکن بود.

»بایدن« و »اردوغان« با یکدیگر دیدار می کنند
رؤســای جمهور ایاالت متحده و ترکیه روز جمعه در یک گفت وگوی تلفنــی با دیدار دوجانبه در 

حاشیه نشست آتی سران »سازمان پیمان آتالنتیک شمالی« موافقت کردند.
به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید شــامگاه جمعه )به وقت واشــنگتن( در بیانیه ای اعالم کرد که 
»جو بایدن« رییس جمهور ایاالت متحده در یک تماس تلفنی با »رجب طیب اردوغان« همتای 

ترکیه ای خود در مورد روابط دوجانبه گفت وگو کرد.
در بیانیه کاخ ســفید که متعاقب این گفت وگوی تلفنی منتشر شــد، آمده است: »امروز رییس 
جمهور جوزف آر. بایدن با رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه گفت وگو کرد و تمایل خود را 
نسبت به ]برقراری[ روابط دوجانبه سازنده بر مبنای توسعه همکاری ها و مدیریت موثر اختالف ها 

بیان کرد«.
در ادامه این بیانیه آمده است: »رهبران دو کشــور در مورد برگزاری یک دیدار دوجانبه در حاشیه 
نشســت ناتو در ژوئن و بحث و گفت وگو پیرامون طیف کاملی از موضوعات دوجانبه و منطقه ای 

توافق کردند«.

خبر روز

حمله تند رستم قاسمی به وزارت 
امور خارجه؛ 

سیاست های انقالب 
اسالمی را فراموش کرده اند!

رســتم قاســمی، وزیر اســبق نفــت و از 
کاندیــدای احتمالــی انتخابات ریاســت 
جمهوری در بخشــی از مصاحبه اخیر خود 
با پایــگاه خبری روســیا الیــوم  تصریح 
کرد: مردم مظلوم یمن ســال های اخیر با 
پیشرفته ترین سالح ها به دست عربستان 
سعودی کشــته می شــوند، مردم یمن در 

معرض نسل کشی قرار دارند.
قاســمی در ادامه این گفت وگو با اشــاره 
به کمک های ایــران بــه مجاهدین یمنی 
تصریح کرده اســت: امروز همه موشک ها 
و هواپیما هــای بدون سرنشــین یمنی به 
صورت بومی در این کشور تولید می شوند و 
ایران نیزکمک های مشورتی و نظامی کمی 

به یمنی ها می کند.
همین اظهارات قاســمی با واکنش وزارت 
امور خارجه کشــورمان همراه شــد. روابط 
عمومــی وزارت امــور خارجــه با انتشــار 
اطالعیــه ای اعالم کــرد: اظهارات منتشــر 
شــده در این مصاحبه برخــالف واقعیت و 
سیاست های جمهوری اســالمی ایران در 

یمن است.
روابــط عمومــی وزارت خارجــه همچنین 
یادآور شــده که حمایت جمهوری اسالمی 
ایران از یمن یک حمایت سیاســی است و 
کشورمان از روند مسالمت آمیز بحران یمن 
و تالش های سازمان ملل برای حل سیاسی 
این جنگ خانمان ســوز حمایــت می کند.

رستم قاسمی نیز با انتشار مطلبی در صفحه 
شــخصی خود در توئیتر به اطالعیه وزارت 

امور خارجه واکنش نشان داد.
وی ضمن انتشار کلیپی از اظهارات سرلشکر 
باقری، رییس ســتاد کل نیروهای مسلح، 
دربــاره کمک های مستشــاری ایــران به 
مجاهدان یمنی نوشت: آقایان وزارت امور 
خارجــه چنان درگیــر بــازی مذاکرات بی 
فرجام شده اند که سیاســت های انقالب 

اسالمی ایران را فراموش کرده اند!

اخبار

یک کارشناس مســائل غرب آســیا اظهار کرد: اگر 
مذاکره ای بین ایران و عربســتان در عــراق صورت 
گرفته باشد این مذاکرات ناشی از الزامات منطقه ای 
و بین المللی از جمله مذاکــرات وین، تحوالت یمن 
و همچنین درخواســت های عراق در این زمینه بوده 
است.حســین آجرلو، در ارتباط با اخبار منتشر شده 
در برخی از رســانه های عربی و غربی در مورد انجام 
مذاکرات بین ایران و عربستان در سطح پایین در بغداد 
اظهار کرد: اخبار ضد و نقیضی در ارتباط با احتمال انجام 
این مذاکرات منتشر شده است چنان که بعضا شاهد 
برخی از تکذیبیه ها و یا تاییده های غیررسمی بوده ایم 
و آنچه که در این فرآیند مهم اســت این است که باید 
توجه داشت چه عواملی باعث شده که این مذاکرات 
احتمالی برگزار شود.این کارشناس مسائل غرب آسیا 
با بیان اینکه اگر مذاکره ای بین ایران و عربســتان در 

بغداد با توجه به اخبار منتشر شده برگزار شده باشد، 
این مذاکرات به خاطر الزامات منطقه ای و بین المللی 
صورت گرفته و در واقع مذاکراتی ناشی از ساختارها در 
این دو عرصه است، در این ارتباط افزود: درباره مسائل 
مهم در این زمینه می توان به موضوع مذاکرات وین 
در ارتباط با برجام اشــاره کرد. از یک طرف ایران نمی 
خواهد که عربستان در ارتباط با این مذاکرات به مانند 
قبل سنگ اندازی کند و به دنبال آن است که از فشار 
سیستمی عربســتان به آمریکا در ارتباط با موضوع 
برجام و مذاکرات تا حدودی جلوگیری کند. از طرف 
دیگر عربستان هم نمی خواهد که به مانند مذاکرات 
دوره قبل خود را به نوعی وجه المصالحه تصور کرده و 

احساس کند که بازنده این گفت وگوهاست.
آجرلو همچنین با بیان اینکه ایران و عربستان هر کدام 
در عراق دارای منافعی هستند و عراق با توجه به شرایط 

و الزامات خود از جمله تامین منافع اش به دنبال این 
است که تنش ها بین ایران و عربستان را تا حدودی 
کاهش دهد و این دو را به یکدیگر نزدیک کند، گفت: 
ایران و عربستان هر دو در عراق دارای قدرت و منافعی 
هستند و عراق نمی خواهد به میدان رقابتی بین این دو 
کشور تبدیل شود. در این چارچوب مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق بارها تاکید کرده که باید مذاکراتی 
بین کشــورهای منطقه صورت بگیرد و طی چند روز 
گذشــته نیز عمار حکیم یکی از فعاالن سیاســی در 
عراق طی اظهاراتی تاکید کرده که باید نظام منطقه ای 

هوشمند برای مقابله با تروریسم ایجاد شود. 

یک کارشناس مسائل غرب آسیا تشریح کرد:

چقدر باید به مذاکره احتمالی ایران و عربستان خوش بین باشیم؟

عضو کمیسیون امنیت ملی: 

ضعفی در دستگاه های امنیتی احساس نمی کنیم

وز عکس ر

مزار مادربزرگ وزیر 
امور خارجه پاکستان 
در حرم مطهر رضوی

شــاه محمود قریشــی، وزیر امور 
خارجــه پاکســتان، پنجشــنبه ۲ 
اردیبهشت در ادامه سفرش به ایران 
به قصد تشــرف بارگاه منور رضوی 
به مشــهد رفت و بعد از زیارت حرم 
مطهر رضوی بــه آرامگاه مادربزرگ 
خود کــه در حرم مطهر دفن شــده 

است، رفت .

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با »حادثه نطنز« گفت: ضعفی در دستگاه های امنیتی احساس نمی کنیم. جنگ اطالعاتی و مسائلی 
این چنین در همه جای دنیا وجود دارد، اقداماتی را آنها انجام می دهند  واقداماتی را ایران انجام می دهد. »فدا حسین مالکی« در رابطه با »حادثه نطنز« گفت: 
موضوع  نطنز و حوادث آن، مسائلی است که مسئوالن امنیتی آن را در دستورکار دارند. ضعفی در دستگاه های امنیتی احساس نمی کنیم .جنگ اطالعاتی و مسائلی 
این چنین در همه جای دنیا وجود دارد، اقداماتی را آنها انجام می دهند و اقداماتی را ایران انجام می دهد. نباید به گونه ای شود که مردم احساس کنند دستگاه امنیتی 
و سرویس های امنیت دارای ضعف هستند. کشور ما سال های متمادی است که تحت حمله و دشمنی نظام سلطه قرار دارد و هیچگاه با این اتفاقات، عقب نشینی 
نکرده است بنابراین چنین اقداماتی نه تنها باعث ترس یا واهمه ایران نمی شود بلکه باعث افزایش قدرت و دانش متخصصان خواهد شد. طبق کالم و تاکید رهبر 
انقالب همچنان تاکید می کنیم تا زمانی که آمریکا دست از زورگویی و تحریم های ظالمانه خود برندارد ما نیز اقدامی در راستای اجرای تعهدات انجام نخواهیم داد. 
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تولید نیروگاه اصفهان به 222 میلیون کیلووات ساعت رسید
نيروگاه حرارتی اصفهان در فروردین ماه امســال بیــش از 222 میلیون كيلووات ســاعت انرژی 
الكتريكی تولید و به شــبكه سراســری برق كشــور منتقل کرده اســت. مدیر دفتر برنامه ریزی 

شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان با 
اعالم این خبر افزود: واحدهای بخاری 
مولد برق نيــروگاه اصفهان در اولین ماه 
ســال جاری، 222 ميليون و 551 هزار 
كيلووات ساعت، برق خالص توليدی را 
به شبكه سراسری برق كشور تحویل داده 
است. حسین امنیه،  ادامه داد: نیروگاه 
اصفهان دارای پنج واحــد بخاری مولد 
برق با ظرفیت های متنوع و مجموع توان 
اسمی تولید ۸۳5 مگاوات برق است که 

در صورت تامین آب و سوخت مورد نیاز، قادر به تولید مقدار معادل برق مورد نیاز کالن شهر اصفهان 
در اکثر فصول سال و تحویل به شبکه سراسری برق کشور خواهد بود. 

اتاق بازرگانی اصفهان با همکاری اتاق دوستی سریالنکا برگزار کرد؛

نشست طال، جواهر و سنگ های قیمتی
اتاق بازرگانی اصفهان با همکاری اتاق دوستی سریالنکا با هدف گسترش مراودات تجاری دو کشور 
در زمینه طال، جواهر و سنگ های قیمتی اقدام به برگزاری نشست طال، جواهر و سنگ های قیمتی 
با حضور فعاالن اقتصادی دو کشور کرد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، نشست طال، 
جواهر و سنگ های قیمتی با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن طال و جواهر اصفهان و رییس اتاق 
دوستی سریالنکا و معاون اسبق دانشگاه کلمبو برگزار شد.در این رویداد که به صورت مجازی برگزار 
شد، فعاالن اقتصادی استان اصفهان با همتایان سریالنکایی خود در زمینه  ایجاد و گسترش مناسبات 
تجاری دو کشور در حوزه طال، جواهر و سنگ های قیمتی به بحث و گفت وگو پرداختند.آشنایی انجمن 
طال ، جواهر و سنگ های قیمتی اصفهان  با همتای سریالنکایی، امکان انتقال تکنولوژی و همچنین 

آگاهی دو طرف در جهت پیشبرد ظرفیت های موجود از اهداف مهم این نشست بود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خبرداد:

اجرای طرح بیابان زدایی 7 هزارهکتار از اراضی بیابانی 
اصفهان

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از اجرای طرح بیابان زدایی 7 هزار هکتار از اراضی 
بیابانی و کانون های گرد غبار در استان اصفهان خبرداد.مهرداد مرادمند اظهار داشت: از آنجایی که 
استان اصفهان بیش از 7 منطقه کانون گرد و غبار درون خود دارد ،هر ساله برای جلوگیری از پیشروی 
مناطق خشک و بیابانی در سطح استان طرح جنگل کاری و بیابان زدایی این مناطق شروع می شود.

وی افزود: امسال هم همچون سال های قبل این طرح با قدرت در حال اجراست و قرار است بیش 
از 7 هزار هکتار از اراضی بیابانی اســتان اصفهان جنگل کاری شود.رییس سازمان جهادکشاورزی 
اســتان اصفهان تاکید کرد: بیش از 1000 میلیارد تومان بودجه برای اجرای موفقیت آمیز این طرح 
ابالغ شده .مرادمند گفت: تا کنون چیزی بین 60 درصد این طرح به صورت کامل در استان اصفهان 
اجرایی شده و ما بقی آن تا پایان اردیبهشت ماه به اتمام می رسد.وی اضافه کرد:انجام این طرح 
می تواند در کاهش گرد و غبار در شهرســتان های اردستان،کاشان،نایین،خور و بیابانک و بویین و 

میاندشت موثر واقع شود.

خبر روز

50 درصد چالش بازار مرغ ناشی از ناتوانی مدیران است
رییس اتحادیه مرغداران اصفهان از افزایش تولید نرغ در اصفهان خبر داد و گفت: علت 50 درصد 
چالش به وجود آمده بازار ایام مناسبتی مرغ، ناشی از ناتوانی مدیران داخلی است که دوراندیشی 
ندارند.فرهاد جعفریان علت مشکالت دو ماه اخیر را افزایش تقاضا دانست و با بیان اینکه افزایش 
قیمت گوشت قرمز و ماهی در شــب عید موجب اقبال بیشــتر مردم برای خرید مرغ شده بود، 
خاطرنشان کرد: برای شب عید در استان اصفهان با 15 درصد افزایش نسبت به سنوات قبل، هفت 
میلیون جوجه ریزی با تولید روزانه 500 تن مرغ انجام شد ولی به دلیل هیجان ناشی از افزایش 

قیمت انواع پروتئین موجب افزایش تقاضا و در نتیجه کمبود مرغ شده بود.
جعفریان، 50 درصد مشــکل تولید مرغ را تحریم و تامین ارز و 50 درصد را سوء مدیریت داخلی 
عنوان کرد و افزود: نهاده های دامی از طریق ثبت در ســامانه به مرغداری ها داده می شود ولی 
اینکه 20 روز بعد از جوجه ریزی نهاده های دامی شــارژ می شود مشــکالتی به وجود می آورد. 
 تاجری که نهاده های دامی وارد می کند اگر به موقع ارز جابه جا نشــود آن تاجر هم به مشــکل

 بر می خورد.

آخرین وضعیت سدهای استان اصفهان
مدیر دفتر تاسیسات آبی شــرکت آب منطقه ای اســتان اصفهان در مورد میزان ذخیره سدهای 
اســتان اصفهان توضیحاتی داد.احســان ا... امینی در مورد میزان ذخیره سدهای استان اظهار 
کرد: تا پایان ماه فروردین حجم ذخیره ســد زاینده رود ۳62 میلیون متر مکعب که نســبت به 
سال گذشــته که از ذخیره 5۳۳ میلیون متر مکعبی برخوردار بوده، ۳2 درصد کاهش و نسبت به 
بلند مدت نیز با کاهش 59 درصدی روبه رو است؛ قابل ذکر است که حجم سد در تراز نرمال  یک 

میلیون و 250 میلیون مترمکعب است.
مدیر دفتر تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با بیان اینکه حجم کلی ذخیره سد 
گلپایگان ۳6 میلیون متر مکعب است، تصریح کرد: حجم ذخیره این سد21 میلیون متر مکعب 
است که در سال گذشــته هم در همین زمان از حجم ۳6 میلیون متر مکعب برخوردار بوده است؛ 
این میزان ذخیره در مقایســه با سال گذشته 42 درصد کاهش و نســبت به دراز مدت 25 درصد 

کاهش را نشان می دهد.
وی افزود: سد قره قاچ ذخیره ۳/20 میلیون متر مکعب دارد که در سال گذشته در این زمان ذخیره 
4/19 داشته که 5 درصد افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد؛ حجم ذخیره کلی این 
سد 21 میلیون متر مکعب است.امینی در ادامه عنوان کرد: ذخیره سد حنا17 میلیون متر مکعب 
است که نسبت به سال گذشته که ذخیره این سد ۸/10 میلیون متر مکعب بوده، 56 درصد افزایش 

داشته اما نسبت به بلند مدت 15 درصد کاهش داشته است.

راه اندازی شهرک صنعتی جدید در شهرستان گلپایگان
شهرک صنعتی جدید در شهرستان گلپایگان راه اندازی می شود.مدیر شرکت شهرک های صنعتی 
استان در جلسه شــورای ســرمایه گذاری گفت:75 هکتار زمین برای توسعه شهرک صنعتی در 
شهرستان گلپایگان در نظر گرفته شده است که تا سه ماه آینده عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

محمد جواد بگی افزود: 50 هکتار از این اراضی در محدوده معدن قرار دارد که رضایت معدن دار 
دریافت شده و صنایع تا درجه سه صنعتی می توانند در این طرح توسعه ای فعال شوند.

وی با بیان اینکه مبلغ 450 میلیارد ریال اعتبار برای زیر ســاخت های شــهرک صنعتی گلپایگان 
در نظر گرفته شده، گفت: ۳50 میلیارد ریال از این اعتبار برای راه اندازی ایجاد شبکه جمع آوری 
پساب و تصفیه خانه تخصصی فاضالب انسانی و صنعتی شهرک و باهدف بازچرخانی آب و ایجاد 
فضای ســبز غیر مثمر و حفظ محیط زیست و ایجاد زیرســاخت های الزم جهت سرمایه گذاری 

هزینه می شود.

کافه اقتصاد

اخبار

استاندار :

فعاالن اقتصادی اصفهان 
از قافله واردات واکسن 

کرونا عقب نمانند
اســتاندار اصفهان با اشــاره به آزاد شدن 
واردات واکســن کرونــا با نظــارت وزارت 
بهداشــت و درمان و وارد عمل شدن برخی 
فعــاالن اقتصادی پایتخــت در این حوزه، 
خواســتار ورود فعاالن اقتصادی اســتان 
اصفهــان به ایــن مقوله شــد و تاکید کرد 
اســتان اصفهان نباید در این مورد از دیگر 
اســتان ها عقب بماند.در یکصدو یکمین 
جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی استان اصفهان که به صورت فوق 
العاده برگزار شد.استاندار اصفهان با اشاره 
به نامطلوب بودن وضعیت کرونا در کشور، 
گفت: آمار درگذشــتگان این ویروس، در 
استان اصفهان نسبت به سایر استان ها به 
دلیل تمهیدات اندیشیده شده کمتر بوده، 
اما الزم است متذکر شــوم تا حد امکان از 
برگزاری جلسات حضوری در ادارات و ارگان 
های مختلف همچنین واحدهای تولیدی 
و برگــزاری دورهمی ها خــودداری کنید.

عباس رضایی افزود: بر اساس پیش بینی 
های صورت گرفته وضعیت کرونای استان 
در روزهای آینده مطلوب نخواهد بود و الزم 
اســت پروتکل های بهداشتی کامال رعایت 
شود.وی با اشــاره به آزاد شــدن واردات 
واکســن کرونا با نظارت وزارت بهداشــت 
و درمــان و وارد عمل شــدن برخی فعاالن 
اقتصادی پایتخت در این حوزه، خواســتار 
ورود فعاالن اقتصادی اســتان اصفهان به 
این مقوله شد و تاکید کرد استان اصفهان 
نباید در این مورد از دیگر اســتان ها عقب 
بماند.رییس شــورای گفت و گوی دولت و 
بخش خصوصی اســتان اصفهان با اشاره 
به ورود 100هزار دوز واکســن به اصفهان و 
انجام واکسیناســیون طبق اولویت بندی 
معاونت بهداشــت و درمان، تاکید کرد: به 
دلیل نامشــخص بودن مدت ایمنی زایی 
واکسن الزم است پروتکل های بهداشتی 

همچنان رعایت شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
گفت: پیگیر مطالبات بر حق کشاورزان جهت تامین 
حقابه هســتیم و در این زمینه دادستانی با صدور 
دســتور قضایی مانع از اجرای پروژه بن -بروجن 

شده است.
حجــت ا... غالمی پیرامــون وضعیــت منابع آبی 
اصفهان اظهار کرد: میزان آب پشــت سد زاینده رود 
به ۳70 میلیون مترمکعب رســیده که در سال قبل 
5۳2 میلیون متر مکعب بوده است که  کاهش ۳2 

درصدی را نشــان می دهد.معاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری اصفهان افــزود: بارش ها هم 
نسبت به سال قبل 24 درصد و نسبت به میانگین 
بلندمدت ۳5 درصد کاهش داشــته که باعث شده 
با کمبود منابع آبی مواجه شویم و اکنون هفت ماه 
اســت جریان آب در رودخانه قطع است که نشان 
می دهد الزم اســت برای مصارف مدیریت صورت 
گیرد و از طرف دیگر به دنبال افزایش منابع آبی در 
دســترس هم بوده ایم.وی ادامه داد: طی دو سال 
اخیر تالش زیادی در ســطح اســتان و کشور برای 
انتقال منابع آبی صورت گرفته که حاصل آن ۳ پروژه 
مهم اســت؛ نخستین پروژه ســد و تونل کوهرنگ 
ســوم اســت که  عملیات احداث تونل آن به پایان 

رسیده و پیشرفت ســد آن 51 درصد است که البته 
امسال تمام نمی شود ولی با سیستم پمپاژ کنونی 
می توانیم امسال 60 تا 70 میلیون مترمکعب آب به 
حوزه آبی زاینده رود اضافه کنیم که با تکمیل ســد 
حدود 1۳0 میلیون مترمکعــب آب دیگر به حوضه 
زاینــده رود اضافه می شــود.غالمی در ادامه گفت: 
پروژه دوم انتقــال 200 میلیون مترمکعب آب برای 
مصارف صنعتی از خلیج فارس است که از یک ماه 
پیش با مشارکت بخش خصوصی عملیات آن در 
بندرعباس آغاز شده اســت، این پروژه صنعت را از 
آب زاینده رود بی نیاز می کند و کل آبی که از زاینده رود 
در صنعت مصرف می شود به کشاورزی اختصاص 

می یابد.

دادستانی اصفهان مطالبات قانونی کشاورزان را پیگیری می کند؛

 پرداخت خسارات نکشت از محل مصوبه کارگروه مبارزه با کم آبی

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

آخرین آمار مسکن خالی اصفهان از سرشماری سال ۹5 است
 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در باره خانه های خالی و تصویب این قانون اظهار کرد: بر اســاس آمار مرکز ایران بیش از 2 میلیون خانه خالی در کشور 
وجود دارد و طبق آخرین سرشماری سال 95، 220 هزار واحد مسکونی خالی در سطح استان اصفهان است که به لحاظ نرخ واقعی، خانه های خالی استان 6/14 
درصد بوده است. علیرضا قاری قرآن در خصوص اخذ مالیات بر مسکن های خالی تصریح کرد: سامانه اسکان و امالک در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته 
او وزارت راه و شهرسازی متولی تکمیل آن است.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان تصریح کرد: این موضوع یک مبحث کشوری است که به صورت متمرکز 
در وزارت خانه انجام می پذیرد و در اختیار استان ها قرار نگرفته است. به این ترتیب هر آنچه وزارتخانه تصمیم بگیرد، انجام می شود.وی بیان داشت: برای وزارت 
راه و شهرســازی تعداد واحدهای مالکان و یا اینکه این واحدها در مالکیت چه فردی هست، اهمیتی ندارد، بلکه موضوع حائز اهمیت خالی نبودن واحدهاست.
قاری قرآن افزود: طرح مالیات از خانه های خالی قصد دارد واحدهای فاقد سکنه و خالی را به چرخه اجاره یا خرید وارد کند تا در نهایت بازار مسکن به ثبات برسد.

وی در پاسخ به این سوال که طبق گفته وزیر، پیامک به صاحبان خانه های خالی سراسر کشور ارسال شده است، آیا برای صاحبان مسکن در اصفهان ارسال شده 
، پاسخ داد: موضوع خانه های خالی و پیامک و مالیات برای آنها به صورت متمرکز از سوی وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی دارایی انجام می شود.

وز عکس ر

بانک ها در اصفهان نیمه تعطیل شدند، اما همچنان نگرانی از بدهی های بانکی برای اصناف باقی مانده است؛

زور کرونا به بانک ها نرسید

در حالی کــه کرونا چند هفته ای اســت  مرضیه محب رسول
فعالیت اصناف را به تعطیلی کشانده است 
تا شاید بخشی از تردد مردم در سطح شهر اصفهان را کم کند؛ اما همچنان 
ادارات و شــعب بانک ها به فعالیت خود ادامه می دهند.این مدل از 
تبعیض نه تنها مانع از خلوت شدن و کم شدن تردد مردم در خیابان ها 
نشده، بلکه نگرانی های جدی از سوی کسبه در مورد چک ها و معوقات 
بانکی ایجاد کرده اســت. هر چند مســئوالن بارها وعده مســاعدت و 
همکاری با اصناف و اجرای برنامه هایی برای یاری رســاندن به آنها را 
داشــته اند؛ اما تا کنون اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته اســت 
دیروز اما معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان خبر از 
نیمه تعطیل شــدن بانک هــا در اصفهان داد.معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان گفت: با توجه به پیک چهارم شیوع کرونا 
و اعمال محدودیت های جدید در حال حاضر فقط خدمات ضروری در 
بانک ها ارائه می شود.سیدحســن قاضی عســگر با بیان اینکه جلسه 
کمیسیون هماهنگی با بانک ها با حضور استاندار تشکیل شد، گفت: در 
این جلســه مصوب شد که اقســاط ماه های اســفند 99، فروردین و 
اردیبهشــت 1400 تسهیالت تشــکل های آســیب دیده، به پایان دوره 

تسهیالت آن ها منتقل شود.وی افزود: همچنین وصول چک ها از طریق 
سامانه چکاوک انجام می شــود و در صورت کسری وجه تا پایان هفته 
آینده برگشت زده نمی شود.قاضی عسگر با اشاره به خدمات ضروری 
بانک ها از جمله مســدودی و رفع مسدودی حساب ها که از جانب قوه 
قضاییه ابالغ می شود، تزریق وجه به خودپرداز ها و ضمانت های اعتباری 
بــرای فعاالن اقتصــادی، بیان کــرد: تمامی این خدمات در شــرایط 
محدودیت هــای کرونایی نیز ارائــه می شــود.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: تا 15 اردیبهشت ماه خدمات غیر 
ضروری از جمله افتتاح حساب، دریافت و پرداخت وجه نقد، دریافت 
تسهیالت جدید و... ارائه نمی شود.وی در پایان، ساعات کار بانک ها را 
مانند قبل، یعنی ۸صبح الی 1۳ اعالم و بیان کرد: مدیریت امور شعب با 
یک ســوم ظرفیت کارکنان، اما درباره بقیه آن ها، نیمی از تعداد شعب 

فعالیت می کنند.
هر چند عدم ارائه خدمات غیر ضروری می تواند موجب مراجعه کمتر 
مردم به بانک ها شود؛ اما همچنان مسئله پر رنگ مطالبات مالی کسبه 
به جای خود باقی اســت. اصناف مطالباتی دارند که هنوز دولت به آنها 
جوابی نداده است. رییس اتاق اصناف اصفهان در این ارتباط می گوید: 

بحث بستن واحدهای صنفی و اصناف به عنوان پرچم حساب شده و 
بسته می شود، میزان مشــارکت اصناف در بحث انتقال ویروس کرونا 
براساس گفته خود مســئوالن وزارت بهداشــت 10 درصد است، یعنی 
90 درصد دیگر باید جایــی دیگر همانند رفت و آمدهــای خانوادگی و 
سفرهایی که در طول این ایام انجام  شده پیگیری شود، منتها اصناف را 
به عنوان تابلو اعالن خطر بلند می کنند و جالب است بدانید هزینه این 
تعطیلی ها به عهده خودمان اســت و کسی چیزی به اصناف نمی دهد.

رسول جهانگیری افزود: اصناف کسب و کار خود را تعطیل می کند؛ اما 
بدهی های مالیاتی، حقوق کارمند، اجاره بهای مغازه و خانه ســرجای 
خود اســت که مســائل و مشــکالت اصناف و درد دل هایی که کسبه 
اصناف مختلف اصفهان دارند، به ما نیز منتقل شده، که همه را به صورت 
مکتوب به استانداری و ستاد ملی مقابله با کرونای کشور انتقال دادیم. 
بحث چک های برگشتی در دوران تعطیلی واحدهای صنفی را پیگیری 
کردیم، از طرفی بحث نیاز برخی از این واحدها به وام هایی با بهره کمتر 
و با تنفس باال را درخواست دادیم که متاســفانه انقدر شرایط اخذ این 
وام ها سخت و دشوار بوده که از بین هزار نفر یک نفر واجد شرایط بوده که 

آن هم از فردای دریافت وام باید بازپرداخت با بهره های کالن را بدهد.

اصناف کسب و کار خود را تعطیل می کند؛ اما بدهی های 
مالیاتی، حقوق کارمند، اجاره بهای مغازه و خانه سرجای 
خود است که مسائل و مشکالت اصناف و درد دل هایی که 
کسبه اصناف مختلف اصفهان دارند، به ما نیز منتقل شده، 
که همه را به صورت مکتوب به استانداری و ستاد ملی 

مقابله با کرونای کشور انتقال دادیم

برداشت گل محمدی 
و گالب گیری در 

فارس
اردیبهشت در استان فارس موسم 
شــکفتن گل و گالب گیری است. 
شهرستان میمند در 120 کیلومتری 
شیراز در این ماه سرشار از عطر گل 

محمدی می شود. 
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رییس مرکز بهداشت استان خبر داد:

100 هزار نمونه گیری در چهارمحال و بختیاری
رییس مرکز بهداشــت چهارمحال و بختیاری گفت:  از ابتدای شیوع کرونا در چهارمحال و بختیاری 
تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار و ۲۷ مورد نمونه گیری تست کووید ۱۹ انجام شده است و در این مدت ۹۰۰ نفر 
بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند.جزایری میزان ابتال به بیماری کرونا در مردان را ۵۱ درصد 
و در زنان را ۴۹ درصد اعالم کرد و گفت: با توجه به اینکه تراکم جمعیت بیشــتر افزایش موارد ابتال به 
بیماری را به دنبال دارد، میزان شیوع بیماری کرونا در شهر های چهارمحال و بختیاری ۸۲.۵ درصد و 
در روستا های استان ۱۷.۵ درصد است.وی افزود: همچنین شیوع ویروس جهش یافته انگلیسی در 
گروه سنی ۱۶ تا ۴۵ سال حدود ۵۴.۹ درصد و در گروه سنی ۵ تا ۱۵ سال نسبت به نوع ووهان افزایش 
داشته است.رییس مرکز بهداشــت چهارمحال و بختیاری میزان مرگ و میر های ناشی از کووید ۱۹ 
در چهارمحال و بختیاری را کمتر از میانگین کشوری معادل ۲.۵ درصد و میزان بهبودی بیماران را نیز 
قریب به ۹۰ درصد گزارش کرد.جزایری اضافه کرد: طی هفته اخیر موارد بستری ناشی از کرونا در مراکز 
درمانی ۵۳۱ مورد بود که نسبت به قبل ۳۲ درصد افزایش هفتگی داشته است.وی با تاکید بر تداوم 
اعمال محدودیت های کرونایی افزود: سونامی چهارم کووید۱۹ رکورد موج سوم بیماری را از یک هزار 

و ۱۰۱ مورد ابتال به دو هزار و ۶۵۸ مورد بیمار کرونایی در استان شکست.

رییس اداره امور تعاونی ها و نظام بهره برداری اداره کل امور عشایر چهارمحال و 
بختیاری خبر داد:

تامین ارزاق عشایر کوچ روی استان
رییس اداره امور تعاونی ها و نظام بهره برداری اداره کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
ارائه خدمات پشتیبانی به عشایر کوچ رو در مسیر کوچ یکی از رسالت های این اداره کل است، گفت: 
امسال ۵۰۰ تن آرد در مسر کوچ عشایر به استان توزیع می شود.دهقانی با اشاره به بررسی و نظارت های 
انجام شده، در مسیر کوچ افزود: عشایر کوچ رو به دلیل کمبود بارش و خشکسالی مراتع برای تامین 
علوفه دام در مسیر کوچ دچار مشکالتی هســتند و این اداره با اختصاص نهاده های دامی برای دام 
عشایر و ارزاق عمومی شامل آرد دولتی از آنها حمایت می کند.به گفته وی، این اداره کل در مسیر کوچ 
بیش از ۹۲۰ تن نهاده دامی شامل جو، کنسانتره دامی، ذرت و سایر علوفه ها را بین عشایر در مسیر کوچ 
توزیع می کند.رییس اداره امور تعاونی ها و نظام بهره برداری اداره کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری، 
با اشاره به اینکه این ارزاق و نهاده های دامی در مسیر کوچ عشایر به شهرستان های کوهرنگ، لردگان، 
اردل، کیار، فارسان، بروجن، شــهرکرد، در ۲ مبادی ورودی از سمت بازفت و کارون۴ توزیع می شود، 
افزود: توزیع این نهاده ها براساس فهرست این اداره و از طریق مجموعه اتحادیه شرکت های تعاونی 

عشایری استان در حال انجام است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:

محکومیت یک میلیاردی قاچاقچی لوازم آرایشی و بهداشتی 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان چهار محال و بختیاری گفت: در پی گزارش دریافتی مبنی بر حمل و 
توزیع کاالی قاچاق، ماموران کالنتری پس از بازرسی از دو دستگاه خودروی سواری، مقادیر متعددی 

لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی به ظن قاچاق کشف و توقیف کردند. 
محمدرضا عمرون افزود: پرونده برای رسیدگی به شعبه اول بدوی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان 
شهرکرد ارسال و پس از رســیدگی با توجه به نحوه اظهارات متهم، نتیجه بررسی های معاونت غذا و 
داروی استان مبنی بر فاقد قابلیت مصرف انسانی بودن کاالها و به لحاظ عدم ارائه هر گونه اسناد مثبته 
گمرکی قاچاق بودن کاال را محرز اعالم و متهم عالوه بر ضبط کاال و ضبط خودرو به پرداخت مبلغ یک 

میلیارد و ۲۸۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

بام ایرانبا مسئولان

مسئول دفتر فضای مجازی سراج در چهارمحال و بختیاری:

کالب هاوس می تواند به یک فضای نخبگانی تبدیل شود
مسئول دفتر فضای مجازی ســراج در چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینکه شــبکه های اجتماعی امروزه در سراسر جهان جای خود را باز 
کرده اند و طرفــداران زیادی دارند، اظهار کرد: شــبکه های اجتماعی با 
پیام رسان ها یک تفاوت عمده دارند، اما معموال عامه مردم تفاوتی بین 
شبکه ها و پیام رسان های اجتماعی قائل نمی شوند، در صورتی که این 
دو مورد کامال با یکدیگر متفاوت هستند.یزدان یگانگی افزود: واتساپ 
و تلگرام دو پیام رسان اجتماعی هستند که قابلیت ارتباط با افرادی را که 
می شناسیم فراهم می کنند، در حالی که در شبکه های اجتماعی مانند 
اینستا و توئیتر قابلیت ارتباط زنجیره ای با افراد در سراسر جهان وجود 
دارد، این تفاوت ها بسیار بااهمیت است، در شبکه های اجتماعی باید به 

این جنبه های اجتماعی آن توجه ویژه صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه تعداد شــبکه های اجتماعی در سالیان اخیر به شدت 
افزایش داشته است، عنوان کرد: کالب هاوس آخرین شبکه اجتماعی 
است که اخیرا در کشورمان تا حدودی سر و صدا ایجاد کرد و افرادی را 
به سمت خود جذب کرده است، در این نرم افزار افراد می توانند به صورت 

صوتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
یگانگی بیان کرد: در نرم افزار کالب هاوس برخالف ســایر شبکه های 
اجتماعی امکان به اشتراک گذاشــتن عکس، ویدئو، متن و ... وجود 
ندارد و افراد از صــوت برای برقراری ارتباط اســتفاده می کنند، وظیفه 
اجتماعی در این نرم افزار بسیار پررنگ است و افراد در اتاق های گفت وگو 
به تبادل نظر با یکدیگر می پردازند.مسئول دفتر فضای مجازی سراج 
در چهارمحال و بختیاری یادآور شد: نرم افزار کالب هاوس در سال ۲۰۲۰ 
توسط فردی نوشته شد که فرزندش به علت معلولیت امکان استفاده از 
سایر شبکه های اجتماعی را نداشت و تنها می توانست از طریق صوت با 
سایرین ارتباط داشته باشد، در اوایل سال ۲۰۲۰ نسخه IOS این نرم افزار 
به صورت رسمی منتشر شد و نسخه اندروید آن غیررسمی و غیرایمن 

است و کسی از آن پشتیبانی نمی کند.
وی با تاکید بر اینکه حضور در شبکه های اجتماعی نیازمند آداب خاص 
اســت، گفت: اگر این آداب را در زمان حضور در شــبکه های اجتماعی 
رعایت نکنیم، قطعا این نرم افزارها برایمان خط مشی تعیین می کنند، 
همانظور که اینستاگرام سبک زندگی افراد جامعه را تحت تاثیر خود قرار 
داد، کالب هاوس نیز می تواند بسیاری از اعتقادات و رفتارهای افراد را 

تحت تاثیر خودش قرار دهد.
یگانگی با اشاره به اینکه نرم افزار کالب هاوس یک سال پس از انتشار 
نظر کاربران بسیاری را به خود جلب کرد، توضیح داد: وقتی یک شبکه 
اجتماعی با چنین سرعتی جای خود را در بین افراد جامعه باز می کند، 

باید چند نکته را در خصوص آن مدنظر قرار دهیم، اهل رســانه و افراد 
متخصص باید پشت پرده های احتمالی و تبعات این نرم افزار خارجی 
در خصوص ایــن برنامه را برای مردم عامه تبیین کنند.مســئول دفتر 
فضای مجازی سراج در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: کالب هاوس 
با شبکه های اجتماعی مانند اینســتاگرام و توئیتر متفاوت است، در 
اینستاگرام تشــخیص چهره واقعی افراد دشوار اســت، اما درگذشته 
ضرب المثلی در بین مردم با مضمون » تا مردم سخن نگفته باشد، عیب 
و هنرش نهفته باشد« رواج داشت، در کالب هاوس برخالف اینستاگرام 

فرد وقتی صحبت می کند هر آنچه در او وجود دارد بروز پیدا می کند.
وی با بیان اینکه بحث فیلترینگ شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها کار 
اشتباهی است، ادامه داد: در فیلترینگ تلگرام تجربه ناموفقی داشتیم، 
کالب هاوس نیز می تواند مانند توئیتر بــه یک فضای نخبگانی تبدیل 
شود، زیرا تمامی افراد قابلیت سخنوری در مورد موضوعات مختلف را 
ندارند و عموما افراد در اتاق های گفت وگو کالب هاوس شنونده هستند 

و تنها چند نفر حرفی برای گفتتن دارند.
یگانگی تاکید کرد: ایجاد فضا و بستر برای گفت وگو  بسیار مفید است، 
اما باید این فضا مدیریت شود تا مورد سوءاستفاده افراد قرار نگیرد، به 

نظر می رسد بعد از فروکش کردن تب اولیه این نرم افزار در ایام انتخابات 
این فضا به ســمت تخصصی شــدن گفت وگو پیش برود و جنبه های 
سرگرمی آن کمرنگ شود، زیرا اینستاگرام برای این مباحث هم چنان 

جذاب است و مردم به سمت آن اقبال دارند.
مسئول دفتر فضای مجازی ســراج در چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینکــه نگاه ســلبی و فیلترینگ نســبت به شــبکه های اجتماعی 
آسیب زاست و موجب کنجکاو شــدن افراد برای ورود به این شبکه ها 
می شود، تصریح کرد: در حال حاضر امکان ورود تمامی افراد به فضای 
کالب هاوس وجود ندارد، زیرا افراد باید از طریق دعوت نامه به این فضا 
دعوت شــوند و تلفن همراه عموم مردم نیز اندروید است، اما شاید در 

آینده این محدودیت ها به علت درآمدزایی برداشته شود.
مسئول دفتر فضای مجازی سراج در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
گفت وگوی ســالم امروز حلقه مفقوده در کشور است و برای پیشرفت 
نیازمند گفت وگو هســتیم، گفت: مقام معظم رهبری همواره بر بحث 
کرسی های آزاداندیشــی تاکید داشتند، فضای کالب هاوس می تواند 
زمینه گفتمان و آزاداندیشی را بدون دردسر و دعوا فراهم و خأل گفتمانی 
را پر کند، اما تحقق این امر نیازمند حضور افراد اهل فن در این فضاست.
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مفاد آراء
2/10 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر آراء صادره هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق 
اصفهان تصرفانه مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود ودر صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این منطقه تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به 
این منطقه ثبتی ارائه نمایند.بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شــماره 139960302210003607 مورخ 1399/11/06 مالکیت آقاي  
محمد گله داري به شناسنامه شماره 230 کدملي 1829208330 صادره خرمشهر 
فرزند غالم در ششــدانگ یک واحد کارگاهی با کاربری کشــاورزی به مساحت 
523/22 مترمربع مفــروزی از پالک 1750 اصلي )انتقال عادی مع الواســطه از 
طرف آقای امیر قلی فخریان موضوع ســند انتقال قطعی شــماره  19498 مورخ 
1341/04/05 دفترخانه 56 اصفهان( واقع بخش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق 

اصفهان
2- رای شــماره 139960302210003637 مورخ 1399/11/07 مالکیت آقاي 
علي اکبر جعفري به شناسنامه شــماره 4 کدملي 1288544456 صادره اصفهان 
فرزند حسین در ششــدانگ یک واحد کارگاهی با کاربری کشاورزی به مساحت 
572/10  مترمربع مفــروزی از پالک 1750 اصلي )انتقال عادی مع الواســطه از 
طرف آقای امیر قلی فخریان موضوع ســند انتقال قطعی شــماره  19498 مورخ 
 1341/04/05 دفترخانــه 56 اصفهــان( واقــع بخش حوزه ثبــت ملک جنوب

 شرق اصفهان
3- رای شــماره 139960302210003655 مورخ 1399/11/08 مالکیت آقاي 
منوچهر نجفي مرغملکي به شناسنامه شماره 1729 کدملي 4620403059 صادره 
ســودجان فرزند عربعلي در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
371/37  مترمربع مفروزی از پالک شماره 1774 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از 
طرف آقای یداله صیام پور اشکاوندی فرزند میرزا موضوع سند انتقال قطعی شماره 
56653 مورخ 1351/08/15 دفترخانه 29 اصفهان( واقع در حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
4-  رای شــماره 139960302210004514 مورخ 1399/12/16 مالکیت خانم 
شــهربانو عابدي کیچي به شناســنامه شــماره 8 کدملي 1291776796 صادره 
اصفهان فرزند مرادعلي در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
371/37  مترمربع مفروزی از پالک شماره 1774 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه 
از طرف آقای یداله صیام پور اشــکاوندی فرزند میرزا موضوع ســند انتقال قطعی 
 شماره 56653 مورخ 1351/08/15 دفترخانه 29 اصفهان( واقع در حوزه ثبت ملک

 جنوب شرق اصفهان
5- رای شــماره 139960302210003681 مورخ 1399/11/09 مالکیت آقاي 
حسین کریمیان شــمس آبادي به شناسنامه شــماره 31 کدملي 4679628146 
صادره فرزند علي در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 450 مترمربع 
مفروزی از پالک شــماره 1186 فرعي از 2248 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه 
 از طرف ورثــه خانم مونس چــم انگیز مقــدم( واقع در حوزه ثبــت ملک جنوب

 شرق اصفهان
6- رای شــماره 139960302210003851 مورخ 1399/11/15 مالکیت خانم 
زهره نجف به شناسنامه شماره 751 کدملي 1284563121 صادره اصفهان فرزند 
جواد در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک درب باغ با بنای احداثی به مساحت 
1086/872  مترمربع مفروزی از پالک 113 اصلي )انتقال عادی مع الواســطه از 

طرف آقای محمد بنکدارپور فرزند حاج علی محمد موضوع سند انتقال قطعی شماره 
 13978 مورخ 1324/07/12 دفترخانه 15 اصفهان( واقع در حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
7- رای شــماره 139960302210003852 مورخ 1399/11/15 مالکیت آقاي 
مرتضي عریضي به شناسنامه شماره 128 کدملي 1285467930 صادره اصفهان 
فرزند مصطفي در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک درب باغ بابنای احداثی به 
مســاحت 1086/872  مترمربع مفروزی از پالک 113 اصلــي )انتقال عادی مع 
الواسطه از طرف آقای محمد بنکدارپور فرزند حاج علی محمد موضوع سند انتقال 
قطعی شــماره 13978 مورخ  1324/07/12 دفترخانه 15 اصفهان( واقع در حوزه 

ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
8- رای شــماره 139960302210004371 مورخ 1399/12/04 مالکیت آقاي 
محمدرضا صمدي به شناسنامه شــماره 46328 کدملي 1280888865 صادره 
فرزند احمد در ششدانگ یک درب باغ به مساحت 5470/50 مترمربع مفروزي از 
پالک 107 اصلي )انتقال عادي مع الواسطه از طرف آقاي مرتضي حاجي قاسمي 
خوراسگاني فرزند حسن موضوع سند انتقال شماره 20725 مورخ 1374/07/25 
دفترخانه 78 اصفهان( پالک شــماره فرعي از 107 اصلي واقع در اصفهان بخش 

حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
9- رای شماره 139960302210004617 مورخ 1399/12/18 مالکیت شرکت 
البراتوارهاي داروهاي گیاهي طبیعت زنده )سهامی خاص( به شماره شناسه ملی 
10101750412 در ششدانگ یکباب ساختمان که بصورت انبار بوده و با کاربری 
صنایع کارگاهی به مساحت 1033/15 مترمربع مفروزی از پالک شماره 118 فرعي 
از 2248 اصلي )موضوع سند انتقال قطعی شــماره 30045 مورخ 1396/08/20 

دفترخانه 757 تهران( واقع در حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
10- رای شــماره 139960302210004660 مــورخ 1399/12/23 مالکیــت 
آقاي ســید حســن طاهریــان قهفرخي بــه شناســنامه شــماره 171 کدملي 
4622375079 صــادره فرزنــد ســید عبدالحمید در ششــدانگ یکبــاب خانه 
دو طبقــه با قدمت باالی 20 ســال به مســاحت 221/30 مترمربــع مفروزی از 
پــالک شــماره 166 فرعــی از 2248 اصلــی )انتقال عــادی مع الواســطه از 
طرف آقای حســین خامســی پور که ذیل صفحــه 458 دفتر امــالک جلد 22 
 بخــش شــش اصفهان ســابقه ثبــت داشــته( واقــع در حــوزه ثبــت ملک

 جنوب شرق اصفهان
11- رای شــماره 139960302210004663 مــورخ 1399/12/23 مالکیــت 
آقاي محمــد زاهدي اصل به شناســنامه شــماره 85 کدملــي 1285704614 
صادره فرزنــد نعمت اله در ششــدانگ یکباب مغــازه به مســاحت 44 مترمربع 
مفروزی از پــالک 1186 فرعــی از 2248 اصلــی )انتقال عادی مع الواســطه 
 از طــرف ورثه مرحــوم مونس چــم انگیز مقــدم( واقــع در حــوزه ثبت ملک

 جنوب شرق اصفهان
12-  رای شماره 139960302210004690 مورخ 1399/12/24 مالکیت آقاي 
ابوالقاسم کاشي زاده گان به شناسنامه شماره 797 کدملي 1285423062 صادره 
فرزند یداله در ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 44 مترمربع مفروزی از پالک 
شماره 1186 فرعي از 2248 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه مرحوم 

مونس چم انگیز مقدم( واقع در حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
13- رای شماره 139960302210004691 مورخ 1399/12/24 مالکیت آقاي 
بهنام ترکیان به شناسنامه شماره 7607 کدملي 1293441090 صادره فرزند جواد در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 114/46 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
1032 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف خانم ملک خانم صیام پور موضوع 
سند انتقال شماره 11901 مورخ 1333/06/23 دفترخانه 62 اصفهان( واقع در حوزه 

ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
14- رای شماره 139960302210004692 مورخ 1399/12/24 مالکیت آقاي 
عباسعلي دادائي به شناسنامه شماره 790 کدملي 1288737599 صادره اصفهان 
فرزند کریم در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 50  متر مربع مفروزی از پالک 

شماره 1186 فرعي از 2248 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه مرحوم 
مونس چم انگیز مقدم( واقع در حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان

15- رای شماره 139960302210004747 مورخ 1399/12/25 مالکیت آقاي 
عبدالرضا مرادي به شناسنامه شــماره 271 کدملي 1111137862 صادره فرزند 
اسداله در ششدانگ یک درب باغ به مساحت 670 مترمربع مفروزی از پالک شماره 
99 اصلي )موضوع سند انتقال قطعی شــماره 25719 مورخ 99/09/20 دفترخانه 

378 اصفهان( واقع در حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
تاریخ انتشار اول : 1400/01/21
تاریخ انتشار دوم : 1400/02/05

م الف: 1119778 ناصر صیادی ریس اداره ثبت اســناد وامالک جنوب شرق 
اصفهان       

ابالغ اجرائیه
2/11 شــماره پرونده: 139904002129000735/1- شــماره بایگانی پرونده: 
 9900907 شــماره آگهی ابالغیه: 140003802129000003  بدین وســیله به 
خانم ها: فرزانه مختاری کرچگانی )نام پدر: رجبعلــی تاریخ تولد: 1352/03/03 
شــماره ملی: 6209905838 شماره شناســنامه: 22( و مهین مختاری کرچگانی 
)نام پدر: رجبعلی تاریخ تولد: 1348/01/01 شــماره ملی: 6209895654 شماره 
شناســنامه:13( و نســرین مختاری کرچگانی )نام پــدر: رجبعلــی تاریخ تولد: 
1358/04/01 شماره ملی: 6209919596 شماره شناسنامه 22( از وراث مرحوم 
جانعلی مختاری کرچگانی به نشانی: کرچگان لنجان ابالغ می شود که خانم زهرا 
مختاری کرچگانی جهت وصول مهریه به شرح مبلغ 651.091.510 ریال بانضمام 
تعداد یکصد و پنجاه عدد سکه بهار آزادی به استناد ســند ازدواج شماره: 2315 ، 
تاریخ: 1372/06/03 ، دفتر خانه ازدواج شــماره 161 شهر لنجان استان اصفهان 
علیه مورث شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالســه 9900907 در 
واحد اجرای اسناد رسمی لنجان تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1399/11/05 
مامور، ابالغ واقعی به شــما در آدرس مورثتان میسر نشده است، لذا بنا به تقاضای 
 بستانکار طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرای مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی مورث 
 خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهــد یافت. م الف: 1126235 

مسئول اجرای واحد اسناد رسمی لنجان
ابالغ رای

2/12 به تاریخ 99/11/25 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 5 شورای حل اختالف 
مبارکه به تصدی امضا کننده ذیل تشــکیل و   پرونده کالســه 99/63 تحت نظر 
است. با بررسی محتویات پرونده، ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید: »رای قاضی شورا«: در خصوص دادخواست سعید ملکی 
ورنامخواستی فرزند محمد علی به طرفیت آقای سامان عطایی فرزند جهانبخش و 
خانم عفت طاهری فرخشهری به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه 
خودرو ســواری پژو 405 به شــماره انتظامی 422 ج 59 ایــران 71 مقوم به مبلغ 
170.000.000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی، نظر به اوراق و محتویات 
پرونده و توجها به اینکه خواهان اعالم نموده که خودرو مذکور را فروخته است، فلذا 
مستندا به بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ، قابل تجدید نظر در 
محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان مبارکه می باشد. م الف: 1125636 

شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان مبارکه
تحدید حدود اختصاصی

2/13 شماره نامه : 140085602024000788-1400/01/29 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 4483/4716 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام بازعلی عباسی تشــنیزی فرزند خداداد در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونًا به عمل نیامده  اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود پــالک مرقوم در روز 

شنبه مورخ 1400/3/1 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 اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف: 1125638 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت ماشینهای بسته بندی اصفهان با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 10554 و شناسه ملی 10260316295

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - سرمایه شرکت از مبلغ 9000000000 ریال به مبلغ 131000000000 
ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی افزایش یافت و اســامی شــرکاء و میزان سهم 
الشرکه بعد از افزایش هر یک بدین شرح می باشــد : مهران اخوان حریری دارای 
68120000000 ریال سهم الشرکه ، عباس اخوان حریری دارای 34060000000 
ریال سهم الشــرکه و شــیرین اخوان حریری دارای 28820000000 ریال سهم 
الشرکه میباشند. - موضوع فعالیت شرکت ماده 4 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: 
ثبت موضوع فعالیت به شــرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد : 
خرید و فروش و ساخت ماشینهای بسته بندی مواد غذائی، داروئی،صنعتی و شیرینی 
و کلوچه، تولید و توزیع، صادرات و واردات، ترخیص کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
برای شرکت، شــرکت در همایشها و نمایشــگاه های داخلی و خارجی- گشایش 
اعتبارات وال سی برای شــرکت نزد بانکها و اخذ وام و اختیارات بانکی به صورت 
ارزی ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور صرفا 
در راستای موضوع شرکت -شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و 
خصوصی ،پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح. - ماده 18 اساسنامه بدین 
شرح اصالح گردید : شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از 3 الی 7 نفر عضو که 
بوســیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد 
شد مدیران کاًل یا بعضًا قابل عزل می باشد. - ماده 19 اساسنامه بدین شرح اصالح 
گردید : اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات سفته ها و سایر اوراق تجارتی 
و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود. - نوع شرکت 
از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 
ماده 11 تبصره به تصویب رســید. - موضوع فعالیت شرکت : ثبت موضوع فعالیت 
به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد : خرید و فروش و ساخت 
ماشینهای بسته بندی مواد غذائی، داروئی،صنعتی و شیرینی و کلوچه، تولید و توزیع، 
صادرات و واردات، ترخیص کلیه کاالهای مجاز بازرگانی برای شرکت، شرکت در 
همایشها و نمایشگاه های داخلی و خارجی- گشایش اعتبارات وال سی برای شرکت 
نزد بانکها و اخذ وام و اختیارات بانکی به صورت ارزی ریالی از کلیه بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور صرفا در راستای موضوع شرکت -شرکت در 
کلیه مناقصات، پیمانها و مزایــدات دولتی و خصوصی ،پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیصالح. - مرکز اصلی شرکت : اســتان اصفهان - شهرستان اصفهان 
- بخش مرکزی - دهســتان قهاب جنوبی - روستا شهرک صنعتی جی-شهرک 
صنعتی جی-کوچه صحرا-خیابان 2 فرعی 3-پالک 30-طبقه همکف-کدپستی 
8159483798 - مدت فعالیت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. 
- سرمایه شرکت مبلغ 131000000000 ریال منقسم به تعداد 13100000 سهم 
10000 ریالی با نام که تمامًا پرداخت شده می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1126757(
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عضو هیئت مدیره کانون وکالی دادگستری استان اصفهان:

تصور عمومی از ناکارآمدی وکالی تسخیری صحیح نیست
عضو هیئت مدیره کانون وکالی دادگستری استان اصفهان گفت: تجارب موجود نشان داده است که 
بخشی از موکلین مراجعه کننده به وکالی معاضدتی یا تسخیری، با این تصور اشتباه که چون وکیل، 
در قبال اخذ این پرونده، حق الوکاله ای دریافت نمی کند، پس نمی تواند مدافع خوبی برای حقوق 
آنان در دعاوی مربوطه باشد مواجه هســتند، در حالی که این تصور، صحیح نیست.شهرام محقق 
اظهار داشت: بسیاری از وکالی محترم دادگستری با اینکه از ارائه خدمات معاضدتی به نیازمندان 
معاف می باشند، اما همواره نســبت به انجام این کار تاکید داشته و در بسیاری از مواقع، خود آنان 
برای تقبل پرونده های معاضدتی، داوطلب و پیش قدم می شوند.عضو هیئت مدیره کانون وکالی 
دادگستری استان اصفهان اظهار داشــت: ارائه خدمات معاضدتی به نیازمندان، بخشی از آموزش 
هایی است که کانون های وکالی دادگستری،  به آنان آموزش می دهد. محقق تصریح کرد: تجارب 
موجود نشان داده است که بخشی از موکلین مراجعه کننده به وکالی معاضدتی یا تسخیری، با این 
تصور اشتباه که چون وکیل، در قبال اخذ این پرونده، حق الوکاله ای دریافت نمی کند، پس نمی تواند 

مدافع خوبی برای حقوق آنان در دعاوی مربوطه باشد، مواجه هستند.

رییس دانشگاه اصفهان:

دانشگاه و صنعت برای تحقق شعار سال باید خود را باور کنند
رییس دانشگاه اصفهان با بیان اینکه دانشگاه و صنعت برای تحقق بهتر شعار سال باید بیش از پیش 
خود را باور کنند، گفت: همکاری بیشتر جامعه و دانشگاه هموارکننده مسیر تحقق شعار سال ۱۴۰۰ است.
هوشنگ طالبی درباره نقش جامعه دانشگاهی در تحقق شعار سال ۱۴۰۰ با عنوان »تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها«، اظهار کرد: مقام معظم رهبری به دلیل اشراف کامل بر مسائل و پیشرفت های کشور و 
توجهی که به دانشگاه ها دارند، در پیام نوروزی خود از دانشگاه ها در راه تولید علم به خوبی یاد کردند که 
باعث افتخار است.وی، بزرگ ترین رسالت و وظیفه دانشگاه ها در تحقق شعار امسال را اهتمام بیش 
از پیش دانشگاه ها به تربیت نیروی انسانی کارآمد، کارآفرین و نوآور دانست و گفت: نیروی انسانی و 
دانش فنی دو عامل موثر در توسعه و پیشرفت کشور در زمینه تولید و پشتیبانی هستند.رییس دانشگاه 
اصفهان، تربیت نیروی انسانی و تولید دانش فنی را از رسالت های دانشــگاه ها عنوان کرد و افزود: 
دانشگاه ها عالوه بر تربیت نیروی انسانی، دانش نیز تولید می کنند که هر دو می توانند در خدمت تولید 
باشند.طالبی اضافه کرد: دانشــگاه ها باید فرهنگ تولید را در نیروهای انسانی تقویت کنند تا بتوانند 
نیروهای کارآفرین تربیت کرده و دانش آموختگان کارایی خود را از این جهت به منصه ظهور برسانند. 

مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان از مردم  اصفهان  خواست 
برای دریافت  واکسن تولید کوبا – ایران ثبت نام کنند ؛

کارزار  »کونژوگه«
مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشــت اســتان اصفهان گفــت: اصفهانی ها برای دریافت 
واکسن »کونژوگه« تولید کوبا – ایران از طریق سایت انستیتوپاستور و سامانه ۳۱۱۳ ثبت نام کنند.
رضا فدایی با بیان اینکه در ایران نیز دو نوع واکســن از جمله واکسن »کونژوگه« مشترک کوبا-

ایران و بنیاد برکت در حال تولید است، ابراز داشت: در این زمینه باید توجه داشت که شهر اصفهان 
تنها شهری است که در مرحله کارآزمایی هر دو واکسن انتخاب شده است.وی با بیان اینکه برای 
تولید واکســن کرونای »کونژوگه« تولید کوبا - ایران آنتی ژنی که توانایی تولید آنتی بادی کرونا 
در بدن دارد را سوار بر واکسن کزاز کرده و افزودنی های دیگر به آن اضافه شده و به شکل واکسن 
درآورده است.فدایی با بیان اینکه در کشــور جامعه هدف برای کارآزمایی واکسیناسیون کرونا با 
واکس تولید کوبا - ایران بین ۲۳ تا ۲۵ هزار نفر است، ادامه داد: در کوبا این اقدام انجام شده و 

نتایج خوبی را نیز داشته است.

با مسئولان 5جامعه

ماجرای تعارف واکسن به شهردار اصفهان و واکنش های ضد و نقیض در مورد زدن یا نزدن واکسن همچنان ادامه دارد؛

 تکرار قصه خارج از نوبتی ها

حساسیت های عمومی نسبت به واکسن  پریسا سعادت
کرونا و حواشی ناشی از آن در هفته های 
اخیر تقریبا هر روز جنجال تازه ای را به راه انداخته است. در برخی از 
شهرهای کوچک مقامات شهری و دولتی با استفاده از رانت و قدرت 
خود به خانواده هایشان واکسن زدند و سهمیه ها به جای اینکه سهم 
گروه های پر خطر شود، به علت قلدری و دور زدن رویه ها، به برخی از 
مدیران رســید. در میان نام سوء اســتفاده کنندگان از توزیع واکسن 
هفته گذشته نام شــهردار اصفهان هم به میان آمد. خبر واکسن زدن 
قدرت ا... نوروزی به سرعت منتشر شد و موجی از تاییدها و تکذیب 

ها را در پی داشت.
ماجرا از ثبت شدن آقای شهردار، در سامانه ســیب آغاز شد؛ مسئله 
ای که نشان می داد وی در یکی از مراکز درمانی زیرپوشش دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان واکســن دریافت کرده و نام و شماره ملی او به 
عنوان دریافت کننده واکســن در بین کارکنان یکی از بیمارستان های 

خصوصی شهر اصفهان در سامانه سیب ثبت شده است. 
این موضوع ابتدا از سوی ســخنگوی علوم پزشکی و سایر مسئوالن 
این نهاد تکذیب شد همچنین چند روز پیش مدیرکل ارتباطات و امور 

بین الملل شــهرداری اصفهان اعالم کرد شهردار  هنوز واکسن کرونا را 
دریافت نکرده و تنها نیروهای عملیاتی شــهرداری واکسینه شده اند. 
پس از این تکذیب ها اما مسئوالن بیمارستان و علوم پزشکی تلویحا 
اعالم کردند که قصد داشته اند تا واکســن را به شهردار تزریق کنند اما 
وی موافقت نکرده و اصال پزشک معالج این کار را توصیه نکرده است 
.در همین زمینه رییس بیمارستان میالد اصفهان در پاسخ به حواشی 
فضای مجازی مبنی بر واکسن زدن شهردار اصفهان اظهار کرد: شهردار 
به دلیل مشــکل کلیوی و قلبی که دارد به صورت دوره ای در ســه ماه 
اخیر به بیمارســتان میالد مراجعه کرد و تحت درمــان بود. دو هفته 
پیش که به بیمارستان مراجعه کرد همزمان با بستری ایشان در حال 
واکسیناسیون پرسنل خود بودیم که با توجه به تعدادی واکسن که در 
آخر وقت، اضافه آمده بود و باید امحا می شد به ایشان پیشنهاد دادیم 

که برای واکسیناسیون ثبت نام کنند.
 وی افزود: به ایشان توضیح داده شد که واکسن ها جزو امحایی های 
پایان وقت است به همین دلیل ابتدا نام شــهردار اصفهان در لیست 
سامانه سیب ثبت شد، اما طی مشورت با پزشــک معالج، ایشان از 

دریافت واکسن منصرف شدند.

 پزشک اعالم کردند که شهردار قبال به کرونا مبتال شده و نباید واکسن 
بزند به همین دلیل تزریق انجام نشــد. علوم پزشــکی هم ثبت نام 
شهردار در سامانه ســیب را ناشی از اشتباه مســئول فنی بیمارستان 
اعالم کرده است. همین موضوع واکنش های بسیاری را هم از سوی 
نهادهای مدنی و سیاســیون در پی داشــته اســت. پس از اعتراض 
برخی از نمایندگان مجلس به این مسئله، بسیج دانشجویی دانشگاه 
اصفهان پیرامون انتشــار خبر ثبت نام شــهردار اصفهان در ســامانه 
سیب جهت اولویت یافتن تزریق واکســن کرونا به عنوان کادر درمان 
بیمارستان خصوصی میالد خطاب به علی اصفهانی، دادستان عمومی 

و انقالب اصفهان نامه ای منتشر کرد.
در این نامه آمده اســت: چنین مســئله ای حتی اگر واکســنی هم 
تزریق نشــده باشــد، شــائبه اســتفاده از رانت و تخلــف را به ذهن 
متبادر می ســازد و همچنین بر خالف عدالت کــه از آرمان های اصلی 
انقالب اســالمی ایران اســت، خواهد بود.در نامه بسیج دانشجویی 
دانشگاه اصفهان تصریح شــده اســت: اکنون که وضعیت کرونایی 
کشــور با تصمیم های غلط دولتمردان بحرانی شــده و آمار مبتالیان 
و فوت شــدگان به شــدت افزایش یافته اســت، ملت ایــران که در 
ایــن وضعیت وخیــم بیشــترین آســیب را دیده اند و منتظــر آغاز 
واکسیناســیون عمومی بــه عنــوان اصلی ترین حق خود هســتند، 
اســتفاده از رانت و بی عدالتی را در تزریق واکســن های وارداتی، آن 
هم با چنین تخلفاتی، برنمی تابند.در این نامه عنوان شــده اســت: 
یقینا می دانید که طی هفته های گذشــته مقاماتی در سایر استان ها 
نیز با دریافت واکســن، اعتماد عمومی را خدشــه دار و مردم شریف 
ایران اسالمی را آزرده خاطر کرده اند، همچنین در این مورد دو تخلف 
 آشــکار رخ داده که در بیانیه دانشگاه علوم پزشــکی نیز به آن اشاره 
شده است.نحوه و سیستم پر از دست انداز و نقطه های تاریک توزیع 
در کشور ما از همان ابتدا شائبه امکان سوءاستفاده از واکسن توسط 
برخی را محرز ساخته بود. واکسن هایی که حاال چه اضافه و چه غیر 
اضافه سهم مدیرانی می شــود که همواره در ابتدای صف ایستاده اند 
.هر چند این گزارش بنا ندارد تا قضاوت و یا اتهامی را به شــهرداری و 

مسئوالن علوم پزشکی وارد کند؛ اما یک سوال؟ 
آیا اگر پزشک شهردار اصفهان واکسن کرونا را توصیه کرده بود و اجازه 
زدن این دارو را می داد ، آقای نوروزی نباید در صف طوالنی گروه های 
پر خطر قرار می گرفت تا نوبتش برسد و آیا شایسته نبود مسئوالن به 
جای تعارف واکســن های باقی مانده به این مدیر رده باالی شهری، 
 نگاهی به فهرســت بلند باالی بیمــاران در انتظار دریافت واکســن

 می انداختند؟

رییس مرکز بهداشــت اســتان اصفهان گفت: رعایت 
پروتکل های بهداشتی در استان اصفهان راضی کننده 
نیست و شــرایط به گونه ای اســت که برخی از نهادها 
در ایــن زمینه با مرکز بهداشــت چانه زنــی می کنند.

کمال حیدری اظهار داشــت: همراهی مردم در اعمال 
محدودیت های کرونایی در موج چهارم کرونا مناسب 
نیست و میزان بستری بیماران نیز افزایش قابل توجهی 
را داشته اســت.وی با بیان اینکه شهر اصفهان یکی از 
شهرهای ایران برای تزریق واکسن »کونژوگه« است، 

تصریح کرد: سهم اصفهان سه هزار نفر است و ثبت نام 
از پنجشنبه آغاز شــده و تا تکمیل همه موارد مورد نیاز 
واکسیناسیون را آغاز خواهیم کرد.رییس مرکز بهداشت 
استان اصفهان گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی در 
استان اصفهان راضی کننده نیست و شرایط به گونه ای 
است که برخی از نهادها در این زمینه با مرکز بهداشت 
چانه زنی می کنند.حیدری با بیان اینکه تزریق واکسن 
در قالب چهار فاز انجام شــده است، گفت: تاکنون ۱۰۰ 
هزار دز واکسن گرفتیم برای ۵۰ هزار نفر که تاکنون ۳۵ 
هزار نفر واکسیناسیون شدند.وی افزود: واکسیناسیون 
کادر درمان پایان یافته و دیگر گروه های حساس مانند 
بیماران پرخطر، سالمندان، جانبازان، نیروهای عملیاتی 
شهرداری و … در حال انجام است.حیدری با بیان اینکه 

تزریق واکسن تولید مشترک کوبا- ایران روز دوشنبه 
در اصفهان آغاز می شــود، گفت: وزیر بهداشــت برای 
آغاز واکسیناســیون به اصفهان سفر خواهند کرد.وی 
تصریح کرد: در مجموع تاکنون ۸۵۰ شهروند اصفهانی 
برای واکسیناسیون واکسن تولید مشترک کوبا- ایران 
ثبت نام کرده اند.رییس مرکز بهداشت استان اصفهان 
در ادامه با بیان اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی در 
استان اصفهان راضی کننده نیست، ابراز داشت: در این 
زمینه تنها بخش مذهبی با ما همکاری داشــتند و در 
بسیاری از امور دچار بی برنامگی هستیم.وی ادامه داد: 
اصناف در محدودیت های کرونایی متضرر می شوند و 
این در حالی است که طرح هوشــمند در این زمینه به 

خوبی اجرایی نمی شود.

رییس مرکز بهداشت استان  می گوید برخی از نهادها  زیر بار  رعایت کامل  پروتکل های بهداشتی  نمی روند:

چانه زنی بر سر سالمت !

جزء خوانی قرآن 
کریم در اصفهان

مراســم جزءخوانی قــرآن در 
ایام ماه مبارک رمضان با حضور 
قاریان برجسته در امامزاده نرمی 
بدون حضور مــردم و در فضای 

مجازی برگزار می شود.

واژگونی ۲۲ مورد تانکر حمل سوخت در اصفهان؛

تخلف تخلیه ضایعات نفتی اطالع رسانی شود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در سال گذشــته ۲۲ مورد واژگونی تانکرهای 
حمل سوخت در استان اصفهان به وقوع پیوست و به اداره محیط زیست استان اصفهان هم ابالغ 
شده است تا در راســتای پیشگیری از 
تخلیه ضایعات نفتی اطالع رسانی کند.

منصور شیشه فروش با اشاره به مصرف 
مواد نفتی در برخی از واحدهای صنعتی 
در استان اصفهان اظهار کرد: در برخی از 
شهرک های صنعتی پایه مواد مصرفی 
آنها قیــر و مواد نفتی اســت و به علت 
وجود پاالیشگاه و پتروشــیمی روزانه 
بیش از چهار هزار و ۵۰۰ تانکر حمل مواد 
سوختی از استان اصفهان عبور می کند.

وی افزود: به علت اینکه اســتان اصفهان در چهارراه مواصالتی کشور قرار دارد تانکرهای سوخت 
از استان های دیگر هم از اصفهان عبور می کنند که در سال های گذشته حوادثی از قبیل واژگونی 

تانکرهای سوخت رخ داد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان تصریح کرد: طبق آیین نامه حمل مواد خطرناک 
تمام تانکرهای حمل مــواد نفتی و خطرناک موظف به رعایت بندهای این آیین نامه هســتند و 
اداره راه و پلیس بر روند اجرای آن نظارت دارد.وی گفت: مدیریت بحران استانداری اصفهان هم 
بخشنامه ای به شرکت نفت، شــهرک های صنعتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت ابالغ کرده 
است تا آموزش های الزم به پیمانکاران و رانندگان مواد نفتی ارائه دهند که رعایت دقیق بندهای 
این بخشنامه الزامی است.شیشه فروش گفت: در سال گذشته ۲۲ مورد واژگونی تانکرهای حمل 
سوخت در استان اصفهان به وقوع پیوست و  به اداره محیط زیست استان اصفهان هم ابالغ شده 

تا در راستای پیشگیری از تخلیه ضایعات نفتی اطالع رسانی کند. 

طی سال ۱۳۹۹؛

5۹3 خودرو و 403 منزل مسکونی در اصفهان آتش گرفت
سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: در سال گذشته ۵۹۳ 
خودرو و ۴۰۳ منزل مسکونی در اصفهان آتش گرفت.فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به آمار فراوانی 
حوادث در سال گذشته اظهار داشــت: مهار و نجات حیوانات بیشترین فراوانی را در بین حوادث 
سال ۹۹ با ۹۱۱ مورد به خود اختصاص داده است.وی با بیان اینکه محبوس شدن فرد در اماکن 
رتبه بعدی حوادث را شهر اصفهان در سال گذشته به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: این 
حوادث ۷۳۵ ماموریت نیروهای امداد و نجات آتش نشــانی اصفهان را شــامل شد.سخنگوی 
ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری با بیان اینکه ۷۲۶ مورد محبوس شدن در 
آسانسور نیز در سال گذشته به ستاد فرماندهی آتش نشــانی اصفهان گزارش شد، ابراز داشت: 
تصادفات شهری نیز ۶۸۰ مورد از مأموریت های آتش نشانی را به خود اختصاص داد.وی با بیان 
اینکه رؤیت مار با ۴۱۵ مورد عملیات دیگر حوادث با فراوانی باال در اصفهان در ســال گذشته بوده 
است، ادامه داد: ۳۳۲ مورد نیز گیرکردن حلقه در انگشت شهروندان را داشتیم که نیروهای آتش 
نشانی برای امدادرســانی اعزام شــدند.کاوه آهنگران در خصوص امدادرسانی در بخش حریق 
توسط نیروهای آتش نشانی اصفهان در سال گذشته نیز اضافه کرد: یک هزار و ۹۴۰ مورد حریق 
ضایعات در این بازه زمانی گزارش و امدادرســانی شده اســت.وی ادامه داد: همچنین در سال 
گذشته ۵۹۳ مورد حریق خودرو داشتیم و ۴۱۰ مورد نیز درخت و فضای سبز و ۴۰۳ مورد نیز منزل 

مسکونی داشته ایم.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

 سخنگوی ستاد استانی مقابله
 با کرونا :

شیب ابتال و بستری 
بیماران کرونایی در 

اصفهان رو به افزایش است
سخنگوی ســتاد اســتانی مقابله با کرونا 
در اصفهــان گفت: شــیب ابتال و بســتری 
بیمــاران کرونایی در این اســتان همچنان 
رو به باالســت به طوری کــه آمارهای این 
بخش پنج تا هفت برابر نسبت به ماه اسفند 
افزایش یافته اســت.حجت ا... غالمی در 
خصوص برگزاری آیین شــب هــای قدر 
در اســتان افزود :چگونگی برگزاری آیین 
شــب های قدر و اســتفاده از فضای باز با 
توجه به آخریــن وضعیت کرونــا در حال 
بررســی اســت و به زودی اعالم می شود.

وی خاطرنشــان کرد:  احتمــال برگزاری 
این آیین معنوی در فضای بــاز وجود دارد 
ولی باید در ستاد اســتان مصوب و سپس 
اعالم شود.سخنگوی ستاد استانی مقابله 
با کرونا به ممنوعیت ورود به آرامســتان ها 
اشاره و اضافه کرد: با توجه به سرعت شیوع 
کرونا در اصفهان و افزایــش مرگ  و میرها 
میزان مراجعه بــه آرامســتان ها افزایش 
یافته، بنابراین ورود به آرامستان ها ممنوع 
است و افراد فقط برای دفن اموات با تعداد 
محدود می توانند به ایــن مکان ها مراجعه 
کنند.وی، کاهش ســاعت فعالیت مترو با 
هدف کنترل شیوع ویروس کرونا را از دیگر 
مصوبات ســتاد برشــمرد و گفت: ساعت 
فعالیت مترو تا ۱۰ اردیبهشــت از ۶ صبح تا 
ساعت ۱۸ خواهد بود و طرح زوج و فرد به 
منظور اســتفاده کم از حمل و نقل عمومی، 
در این مدت به حالت تعلیق درآمده است.
غالمی با تاکید بر تعطیلی بوستان ها گفت: 
فعالیت در پارک ها تحت هر عنوانی ممنوع 
و شــهرداری ها موظف به تعطیلــی مراکز 
متخلف هستند.وی، فعالیت ادارات با یک 
ســوم کارکنان و دورکارشدن ســایر نیروها 
و ادامه داشــتن منع ترددهای شــبانه را از 
دیگر تصمیمات ستاد کرونا تا ۱۰ اردیبهشت 

بیان کرد.

معاون اوقاف اصفهان: 

یکی از راهکارهای تحقق شعار سال رفع موانع وقفی است
معاون ثبتی و حقوقی اداره کل اوقاف و امورخیریه اصفهان گفت: راهکار تحقق شعار سال در این نهاد و به منظور فقرزدایی و از بین بردن حاشیه نشینی، رفع موانع وقفی 
است.حجت االسالم والمسلمین اصغر توسلی با بیان اینکه اکنون هزار و ۳۴۲ مترمربع از زمین های وقفی در حاشیه شهرهای استان قرار دارد، افزود: تاکنون در این 
زمینه جلساتی با شورای شهر و دیگر ادارات استان در راستای برطرف کردن موانع وقفی در حاشیه شهرها برگزار شده است.وی با تاکید بر اینکه رفع موانع وقفی در 
مناطق حاشیه نشین استان تاثیر بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد، افزود: برطرف کردن موضوعات وقفی که در برخی از شهرستان ها تا حدودی به ایجاد 
نارضایتی شهروندان منجر شده است، در سال جاری در دستور کار اوقاف قرار دارد.معاون ثبتی و حقوقی اداره کل اوقاف و امورخیریه اصفهان تصریح کرد: در این زمینه 
به دنبال رفع موانع هستیم تا مردم احساس رضایتمندی بیشتری از وقف داشته باشند و نگاه مانع بودن به وقف نداشته باشند.وی با اشاره به برگزاری جلساتی در 
هر۲ هفته یک بار برای صدور اسناد مالکیتی موقوفات استان با مسئوالن اداره کل ثبت اسناد افزود: ما آمادگی داریم تا برای احیای موقوفات با دیگر نهادها همکاری 
کنیم تا همه مشکالت در این زمینه برطرف شود.حجت االسالم توسلی همچنین بر لزوم افزایش شــعب تخصصی وقف در دادگستری های اصفهان تاکید کرد و 
گفت:  ۵۰۴ پرونده حقوقی سال گذشته در مراکز قضایی استان مطرح و بخش زیادی از این پرونده ها تعیین تکلیف شد و بخشی نیز همچنان در دست اقدام است.
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  سهمیه المپیک این بار هم به مرادی نرسید؛ 

» سهراب « دور از دوران اوج

 سهمیه المپیک این بار هم به مرادی نرسید؛
 سمیه مصور

سرنوشت حضور سهراب مرادی در رقابت 
های المپیک توکیو به مســابقات گزینشــی کلمبیا گره خورد تا شانس 
شرکت ملی پوش اصفهانی تیم ملی وزنه برداری در مهم ترین فستیوال 
ورزشــی به میزان زیادی کاهش یابد.با تغییر سیســتم کسب سهمیه 
المپیک در رشته وزنه برداری، به جای تعیین سهمیه برای اوزان، سهمیه 
به ورزشکاران می رســد که این موضوع کار وزنه برداران برای رسیدن به 

میدان بزرگ المپیک را دشوار کرده است.
با نظر فدراسیون جهانی وزنه برداری، دو سهمیه توکیو برای کشورمان در 
نظر گرفته شده و با نظر مسئوالن فدراسیون کشورمان، سهراب مرادی و 
کیانوش رستمی، دو طالیی دوره قبل المپیک، برای رقابت کسب سهمیه 

مدنظر قرار گرفته و در رویدادهای انتخابی مختلف به روی سکو رفتند.
بر اساس سیستم کسب سهمیه، هشت نفر اول رنکینگ اوزان المپیکی به 
همراه بهترین نفر هر قاره در رنکینگ، صاحب سهمیه می شوند اما سهراب 
مرادی و رستمی در مسابقات انتخابی امتیازات الزم را کسب نکرده اند 
و تنها شانس آن ها کســب عنوان بهترین وزنه بردار قاره است؛ اما برای 
تحقق این هدف نیز با رقبای سرسختی مواجه شده اند و دو حریف چینی 

و قرقیزی آن ها حسابی دردسرساز خواهند بود.

در رقابت های قهرمانی آسیا که در ازبکســتان در جریان است، سهراب 
مرادی و همچنین کیانوش رستمی از شانس بسیار باالیی برای کسب 
حداکثری امتیاز و دســت یابی به ســهمیه المپیک برخوردار بودند؛ اما 

عملکرد هیچ کدام در حد انتظار نبود.
ورزش اصفهان که هنوز نتوانسته سهمیه ای برای المپیک توکیو کسب 
کند، امیدواری زیادی داشت در تاشکند ازبکستان این طلسم شکسته 
شود ؛اما این اتفاق رخ نداد. ســهراب که رقبای سرسختی از کشورهای 
کره جنوبی و چیــن را در کنار خودش می دید، تمرکــز خود را برای ثبت 
رکوردهای مدنظرش برای کسب سهمیه گذاشــته بود، اما او نیز همانند 

کیانوش رستمی موفق عمل نکرد.
قهرمان المپیک ریو و جهان در حرکت یکضرب در ابتدا وزنه 170 کیلوگرمی 
را باالی سر برد. سهراب در حرکت دوم یکضرب در مهار وزنه 174 کیلویی 
ناکام بود، اما در حرکت سوم توانست این وزنه را باالی سر ببرد. تیان تائو 
از چین با 175 کیلوگرم باالتر از سهراب به مدال طال رسید و از سوی دیگر 
وزنه بردار کره ای که زودتر از سهراب وزنه 174 کیلویی را مهار کرده بود، به 
مدال نقره رسید و وزنه بردار ایرانی در یک ضرب برنزی شد. رکورد 174 
کیلوگرم با ایده آل ســهراب مرادی در یکضرب فاصله زیادی داشت، اما 

بازهم او امیدوار به درخشش در حرکت دوضرب بود.

ســهراب در دوضرب کار خود را با 210 کیلوگرم آغاز کرد. وزنه بردار ایرانی 
توانست حرکت نخست خود را با موفقیت پشــت سر بگذارد و انتخاب 
دوم او 220 کیلوگرم بود. ســهراب نه تنها در حرکت دوم، بلکه در حرکت 
سوم نیز در مهار این وزنه 220 کیلوگرمی ناکام بود تا با همان 210 کیلو به 
کار خود در دوضرب پایان دهد.با این رکوردها سهراب مرادی در دوضرب 
صاحب مدال نقره شد و با مجموع 384 کیلوگرم در مجموع نیز به مدال 
نقره دست پیدا کرد.مرادی فعال از لحاظ امتیازی از وزنه بردار قرقیز عقب 
است و مسابقات گزینشی کلمبیا، آخرین شانس او برای قرار گرفتن در 
جمع مسافران توکیوست. این وزنه بردار لنجانی که مدت ها با مصدومیت 
دســت و پنجه نرم کرده و همین مصدومیت ها مانع از حضور او در چند 
رویداد انتخابی و کسب امتیاز الزم شده اســت، در شرایط اوج شانس 
تکرار طالی المپیک را دارد؛ اما فعال مانع بزرگ کسب سهمیه پیش روی 
اوست.در ادامه مسابقات آسیایی، رســول معتمدی، وزنه بردار جوان 
اصفهانی موفق شد در مجموع به مدال طالی دسته 201 کیلوگرم دست 
پیدا کند. معتمدی که در رده جوانان سابقه عضویت در تیم ملی را دارد، در 
اولین حضور بزرگساالن خوش درخشید اما مدال او تاثیری در وضعیت 
انتخابی المپیک ندارد و فعال تمرکز اصفهانی ها روی ســهراب مرادی و 

عملکردی است که به ثبت می رساند.

کنایه به »تاج« به خاطر پاداش جنجالی فوتسال بانوان
سه سال قبل بعد از قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان ایران در آسیا اعالم شد به آنها 22 میلیون پاداش 
پرداخت می شود. بعد از سه سال با کسر مالیات 19 میلیون و 800 هزارتومان به ملی پوشان پاداش 
داده شــد که این مســئله با نارضایتی 
بازیکنان همراه بود.شهناز یاری، سرمربی 
تیم ملی فوتسال بانوان در این باره گفت: 
»متاسفانه به عناوین مختلف تیم ملی را 
در اولویت قرار ندادند تا پاداش را پرداخت 
کنند. به بازیکنان قول هایی داده شــد. 
فکر می کنم خســتگی در تــن بچه ها 
ماند. البته گالیه از کادر جدید فدراسیون 
نیست، بلکه از مدیران قبلی است. آقای 
عزیزی خادم رییس جدید فدراسیون و 
خانم موسوی نایب رییس شان در کمتر از 50 روزی که در فوتبال بوده اند سریعا پاداش ها را پرداخت 
کردند. این کار ارزشمند بود.«وی در پاسخ به این سوال که آیا پول ها را به ویلموتس دادند و به شما 
چیزی نرسید، با کنایه گفت: »نظری در این باره ندارم. مردم همه چیز را در این باره می دانند. شاید 
حرفم تکرار شود. اگر بچه ها گالیه ای دارند به خاطر چیزهایی بوده که دیده اند. امیدوارم در فدراسیون 

جدید دیگر شاهد این تبعیض ها نباشیم.«

تیم نکونام! باخت را فراموش کن، به فکر السد باش
تیم فوالد ایران در شبی که نمایش خوبی از خود در برابر النصر در ورزشگاه مرسول پارک شهر ریاض ارائه 
کرد با دو گل شکست خورد تا نخستین باختش در مسابقات رقم بخورد.شاگردان جواد نکونام که به مراتب 
از بازی نخست برابر النصر، بهتر بودند اما اشتباهات فردی در خط دفاعی باعث شد یک باخت بدموقع 
را تجربه کنند و برای صعود نیاز به دو برد از دو مسابقه آتی خود داشته باشند. شاید برد در برابر الوحدات 
سخت و مشکل به نظر نیاید؛ اما شاگردان نکونام ابتدا باید در برابر السد قرار بگیرند و تقابل با ژاوی را تجربه 
کنند.فوالدی ها در بازی نخست برابر السد قطر نمایش غرورانگیزی داشتند و تا دقایق پایانی با تک گل 
شیمبا، برنده بازی بودند اما یک اشتباه باعث شد بازی به تساوی کشیده شود.باخت جمعه شب به تاریخ 
پیوست و فوالد هنوز شانس زیادی برای صعود دارد، آن ها باید ابتدا با برنامه ریزی و بدون حمله عجوالنه 
و بی منطق به میدان بروند تا در بهترین موقعیت بتوانند به تیم حرفه ای السد ضربه بزنند و سه امتیاز را 
مال خود کنند. سعادت حردانی، بازیکن فوالد که به کرونا مبتال شده، غایب فوالد در این دیدار خواهد بود.

»امیری« و بازگشت به فرآیند هجومی با پست جدید
امیری که باتوجه به ابتالی سعید آقایی به ویروس کرونا، مدافع چپ اصلی پرسپولیس در دور رفت 
لیگ قهرمانان آسیا بود، روز جمعه  بازی را از روی نیمکت آغاز کرد و تماشاگر نمایش علی شجاعی 
در پست خود بود.شجاعی با چندان زحمتی از سوی بازیکنان هجومی گوآ مواجه نشد و در مجموع 
روز خوبی را پشت سر گذاشت و نشان داد که می تواند مهره ذخیره خوبی در این پست باشد.وحید 
امیری نیز در دقیقه 72 وارد زمین شد تا با توجه به حضور علی شجاعی، در پست های هجومی نقش 
آفرینی کند. این در حالی است که همزمان احسان پهلوان و امید عالیشاه هم در ترکیب بودند تا عمال 
جایی در کناره ها برای این بازیکن خرم آبادی نباشد.او در این 18 دقیقه به عنوان هافبک هجومی 
به کار گرفته شد و باتوجه به تمایل ذاتی، متمایل به چپ بازی کرد. در همین زمان کوتاه، امیری دو 
موقعیت خلق کرد و می توانست نامش را در بین گلسازان این مسابقه جای دهد.او که در 33 سالگی 
همچنان جزو بهترین بازیکنان پرسپولیس است، در دوئل ها هم موفقیت خوبی را رقم زد و نشان داد 

که مهره ای ارزشمند برای پرسپولیس به حساب می آید.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

»زالتان« لرزه 
بر اندام رقبا 
می اندازد!

زالتــان ابراهیموویــچ و 
میالن بــرای تمدید قرارداد 
این بازیکن تا ســال 2022 
به توافق رســیدند و با اعالم 
باشــگاه میــالن، زالتــان 
ابراهیموویچ یک فصل دیگر 
نیز در میالن و سری آ توپ 

خواهد زد. 

قصر مجلل »مسی« در ایالت متحده آمریکا
 لیونل مسی، ستاره آرژانتینی بارســلونا در ایالت متحده آمریکا خانه ای مجلل خریده است.به 
نظر می رسد مسی برای تمدید قرارداد با باشگاه بارسلونا به توافق قطعی دست یافته و این خبر 
به زودی و به صورت رسمی اعالم خواهد شد. اما همیشه شــایعاتی در مورد احتمال انتقال این 
ستاره پرافتخار به MLS شنیده شده و بعد از سرمایه گذاری دیوید بکام در تیم اینتر میامی، این 

اخبار افزایش هم یافته است. 
حاال لیونل مسی خانه ای شیک و بزرگ در میامی خریداری کرده تا شایعات در سال های پیش 
رو مبنی بر انتقال این بازیکن به آمریکا بیشتر هم شود.نشــریه مارکا مدعی شد گفته می شود 
لیونل مسی یک آپارتمان مبله با چهار اتاق خواب، چهار حمام و چشم انداز دریا در ساختمانی زیبا 
و منحصر به فرد در سواحل جزایر سانی در نزدیکی مرکز شــهر میامی خریداری کرده است. این 
بنا دارای واحدهایی با نمای 360 درجه، 511 متر فضای داخلی و 195 متر تراس اســت و لیونل 
مسی 7.3 میلیون یورو برای خرید این خانه تماشــایی پول پرداخت کرده است.این بنا دارای 
شش استخر، باشگاه بدنسازی، فضای اختصاص یافته به یوگا، بخش بازی کودکان و بسیاری 
امکانات دیگر است. البته مســی دو ســال پیش با پرداخت پنج میلیون دالر آپارتمانی در برج 

پورشه، ساختمانی 60 طبقه در ساحل میامی نیز خریداری کرده بود.

 مراسم ازدواج دروازه بان تیم ملی انگلیس در مالدیو 
لغو شد

نقشه های جردن پیکفورد، دروازه بان انگلیسی برای برگزاری مراسم ازدواجش با مگان دیویس 
در مالدیو به علت شدت گرفتن دوباره ویروس کرونا به هم خورد.پیکفورد می خواست یک سال 
پیش در کنار خانواده و دوستانش مراسم ازدواج را برگزار کند اما اولین قرنطینه باعث شد تا همه 
چیز به هم بخورد.  ستاره 27 ساله اورتون و عشق نوجوانی اش مگان 24  تالش کردند تا مراسم 
را دوباره برنامه ریزی کنند؛ اما باز هم ناکام بودند. آنها امیدوار بودند که بعد از یورو شــدت شیوع 
کرونا کم شود و بتوانند مهمانی را برگزار کنند ولی نگرانی ها در مورد قوانین رفت و آمد باعث شد 

تا قید مراسم در سال 2021 را هم بزنند.
 حاال این زوج در نظر دارند که برگزاری مراسم را به سال 2022 موکول کنند.جردن و مگان در مارس 
سال گذشــته به دفتر ثبت ازدواج رفتند و به صورت خیلی معمولی ازدواج شــان را ثبت کردند. 
پیکفورد که هفته ای صد هزار پوند دستمزد می گیرد حتی لباس رسمی هم نپوشیده بود و با شلوار 

جین و کاله بیسبال در دفتر ثبت ازدواج حضور پیدا کرد.
 در حقیقت فقط پنج مهمان در آن جا حضور داشتند و کل مراسم فقط 25 دقیقه طول کشید.  مگان 
در این باره در اینستاگرامش نوشــته بود:» ما صبح ازدواج کردیم. تو ارزش انتظار من را داشتی، 

دوستت دارم جردن پیکفورد.«
به هر صورت این زوج باید یک سال دیگر برای برگزاری مراسم ازدواج خود ثبت کنند. آنها از دوران 

دبیرستان همدیگر را می شناسند و سال هاست که با همدیگر رابطه دارند.

»نیمار« در المپیک توکیو شرکت می کند؟
مســابقات فوتبال المپیک قرعه کشــی شــد که تیم برزیل با ســاحل عاج، آلمان و عربســتان 
در یک گروه قــرار گرفته اســت.با توجه به فرصت ســه ماهه که بــه این بازی هــا باقی مانده، 
تیم ملی برزیل خواســتار حضــور نیمار در المپیــک توکیو شــد.آندره جاردین ســرمربی تیم 
المپیک برزیــل عنوان کرد که او نیمار ســتاره فوتبال جهان را می خواهد ؛اما این حضور ســخت 
 و دشــوار خواهد بود.نیمــار همراه با تیم ملــی برزیــل در المپیک 2016 موفق به کســب مدال 

طال شد.

خبر   روز

 قانون فیفا به سود ایران
 و ضرر بحرین!

تیم ملی ایــران در روزهــای پایانی حضور 
مارک ویلموتس روی نیمکــت برابر عراق 
مغلــوب شــد تــا حضورمــان در دور دوم 
مقدماتی جام جهانــی 2022 قطر در هاله 
ای از ابهام قرار بگیرد. حدود یک ماه دیگر و 
بعد از کش و قوس های فراوان دیدارهای 
پایانی مرحله گروهی انجام خواهد شد.در 
این شرایط حساس تیم ملی ایران شانس 
میزبانی از رقبای خود را ندارد و برای انجام 
دیدارهای باقی مانده خــود باید به بحرین 
ســفر کند. اما نکته مثبت، قانونی اســت 
که فیفا برای مســابقات مرحلــه گروهی 
مقدماتی جــام جهانی در قاره آســیا وضع 
کرده و بر اســاس آن تیم ملی ایران دست 
باال را در تقابل بــا بحرین و عــراق خواهد 
داشت.طبق قوانین، تفاضل گل در اولویت 
تعیین تیم صعود کننده قرار دارد و اگر دو تیم 
در امتیاز برابر باشند، به جای بازی رودررو، 
تفاضل گل مورد سنجش قرار خواهد گرفت. 
ایران بازی رودررو مقابل بحرین را در منامه 
با نتیجه 1-0 واگذار کرد و حتی اگر در بازی 
برگشت کار 2-1 به ســود ایران می شد هم 
در واقع این بحرین بود کــه در رتبه بهتری 
قرار می گرفت؛ اما حاال همه چیز به ســود 
شاگردان اســکوچیچ خواهد بود.ایران در 
دور رفت مرحله گروهی توانســت با 14 گل 
کامبوج را شکســت دهد و حــاال با همین 
تفاضل گل، آمار فوق العاده ای را ثبت کرده 
اســت. باتوجه به این که بحرین یک بازی 
نســبت به ایران کمتر دارد، اگر شــاگردان 
اسکوچیچ هنگ کنگ و کامبوج را شکست 
دهند و مقابل بحرین به تســاوی برســند، 
بازی با عراق را به عنوان تیم صدرنشــین یا 
دوم آغاز می کنند و با برتــری برابر عراق به 
عنوان تیم اول به مرحله بعــدی می روند.

البته که تیم ملی توانایــی غلبه بر بحرین را 
هم دارد اما به واسطه این قانون، اسکوچیچ 
می تواند استراتژی مناسب تری را اتخاذ کند 
و باتوجه به امتیاز میزبانی بحرین، شرایط 

به سود ایران می شود .

فوتبال جهان لغو گزینشی المپیک؛ به سود یا ضرر ژیمناستیک ایران؟
قرار بود مسابقات ژیمناستیک قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک در رشــته های هنری مردان، هنری بانوان، ترامپولین و ریتمیک خرداد امسال به میزبانی کشور 
چین برگزار شود که این کشــور از میزبانی این رقابت ها انصراف داد و ژاپن به عنوان میزبان انتخاب شد؛ اما با انصراف کشور ژاپن از میزبانی این دوره از مسابقات، 
کنفدراسیون ژیمناستیک آسیا در ایمیلی به کشورهای عضو اعالم کرد رقابت های هنری مردان،هنری بانوان وترامپولین لغو شده و هیچ رقابت دیگری جایگزین 
آن نمی شود.قرار بود ملی پوشان ژیمناستیک هنری مردان ایران در 6 وسیله در این مسابقات شرکت کنند؛ اما با توجه به این تصمیم، تکلیف سهمیه  قاره آسیا برای 
بازی های المپیک توکیو ، براساس آیین نامه اصالح شده کسب سهمیه توسط FIG اعالم خواهد شد.سعیدرضا کیخا، ملی پوش باتجربه تیم ملی ژیمناستیک جزو 
پرامیدترین ورزشکاران ایرانی برای کسب سهمیه بود که در اوایل زمان شــیوع کرونا در جام جهانی آذربایجان در آستانه کسب سهمیه قرار داشت و حتی به فینال 
رسیده بود، اما ناگهان فینال این مسابقات به دلیل کرونا لغو شد.حاال باید در انتظار تصمیم نهایی فدراسیون جهانی ژیمناستیک باشیم تا مشخص شود آیا در این 

دوره ژیمناستیک ایران در المپیک توکیو سهمیه خواهد داشت یا خیر.

دارنــده 7 مــدال طالی کشــتی فرنگــی جهان و 
المپیک در مورد اینکه آیا تیم ملی کشــتی فرنگی 
6 ســهمیه اش برای حضــور در المپیــک را کامل 
خواهد کرد؟ اظهار داشــت: امیدوارم که ســهمیه 
کامل شــود. جای خوشــحالی دارد که کشتی در 
آلماتی توانست 5 ســهمیه دیگر بگیرد، کاش 6 تا 
می شــد چون کار در صوفیه به مراتب ســخت تر از 
آلماتی اســت. امکان دریافت سهمیه در گزینشی 
آسیایی راحت تر از گزینشــی جهانی است.حمید 
ســوریان در مورد نماینــده وزن 87 کیلوگرم ایران 
در مســابقات گزینشــی صوفیه تاکید کــرد: هنوز 
که کادرفنی فــرد منتخب را به فدراســیون معرفی 
نکرده، امیدوار هستیم که هر کسی که معرفی شد 
و نماینده ایران در مســابقات گزینشی بود، بتواند 
سهمیه بگیرد.نایب رییس فدراســیون کشتی در 

پاسخ به این ســوال که آیا ناکامی عباس جدیدی 
در راهیابی به شــورای کشتی آســیا می تواند برای 
انتخابات پیش روی هیئت رییسه اتحادیه جهانی 
که سوریان نیز نماینده ایران در این انتخابات است، 
ناامیدکننده باشــد؟ خاطرنشــان کرد: متاسفانه 
عباس جدیدی رای نیاورد، چیزی که ما رصد کردیم، 
نقش دوستانی که آنجا حضور داشتند در این اتفاق 
مشهود بود. شــیطنتی اتفاق افتاد که شب قبل از 
انتخابات مباحثی را مطرح کردند و متاسفانه طرح 
این موضوع موجب شــد که این موقعیت که جزو 
منافع ملی ما محسوب می شد، به خطر بیفتد و در 
انتخابات موفق نشــویم. حاال که انتخابات هیئت 
رییســه اتحادیه جهانی در پیش است، ما موظف 
هســتیم که با تمام وجودمان برای کســب کرسی 
تالش کنیم و از ایــن کار فروگذار نخواهیم کرد. باید 

دید تا روز مجمع انتخاباتی هیئت رییســه اتحادیه 
جهانی چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.ســوریان ادامه 
داد: کار ســختی در پیش داریم و در این مســیر به 
حمایت همه جانبه ای حتی فــارغ از حوزه ورزش 
نیازمندیم کــه البته در ایــن زمینه بــه ما محبت 
داشــته اند. کارگروهی با محوریت دکتــر علی نژاد 
تشکیل شــده و چند جلسه هم داشــتیم. کمیته 
ملی المپیک و وزارت ورزش در ایــن زمینه کمک 
می کنند؛ اما واقعیت این است که به حمایت فضای 

دیپلماسی کشور، حمایت سفرا و... نیز نیاز داریم.

سوریان: 

شیطنت در آلماتی مشهود بود

مرادی فعال از لحاظ امتیازی از وزنه بردار قرقیز عقب 
است و مسابقات گزینشی کلمبیا، آخرین شانس او 

برای قرار گرفتن در جمع مسافران توکیوست
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مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان بیان کرد:

میزان اختصاص بودجه برای تحقق راهبردهای برنامه 
اصفهان 1405

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان بودجه، تخصیص یافته به انواع پروژه ها برای تحقق 
هر یک از اهداف کالن و خرد برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ را تشریح کرد.سعید ابراهیمی اظهار 
کرد: هدف کالن برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ کاهــش آلودگی های محیطی با تمرکز بر کاهش 
تولید آالینده های هواست که در این راستا بیش از چهل و یک هزار میلیارد ریال بودجه تخصیص 
یافته تا در قالب ۸۱۱ پروژه اجرایی شود.وی افزود: از مجموع ۸۱۱ پروژه در نظر گرفته شده برای 
کاهش آلودگی های محیطی با تمرکز بر کاهش تولید آالینده های هوا، تعداد ۴۹۱ پروژه در ارتباط 
با افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیر موتوری و همگانی نسبت به وسایل نقلیه شخصی، ۲۲ پروژه 
کاهش آلودگی ناشــی از تردد ناوگان بار در داخل رینگ چهارم ترافیکی، ۲۸۰ پروژه در ارتباط با 
حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تاکید بر عدم فشــار به منابع آب های زیرزمینی و ۱۸ پروژه 
در راستای کاهش آثار نامطلوب دفع پسماند است.مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان 
ارتقای جایگاه شهر اصفهان با تمرکز بر توسعه گردشــگری، فرهنگ و هنر را یکی دیگر از عناوین 
اهداف برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ خواند و گفت: در این راستا ۷۹۸ پروژه در نظر گرفته شده و 
بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تحقق آن در بودجه مصوب ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: از مجموعه ۷۹۸ پروژه ارتقای جایگاه شهر اصفهان با تمرکز بر توسعه گردشگری، 
فرهنگ و هنر، تعداد سه پروژه برای تقویت بازاریابی صنایع دســتی و محصوالت هنری، ۷۹۵ 
پروژه برای ارتقا کمــی و کیفی فضاهای شــهر، جاذبه ها و رویدادهای متنوع پیش بینی شــده 
اســت، همچنین در خصوص افزایش تصدی گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه 

و برنامه ریزی و استقرار ساختار دائمی گردشگری به همراه زیرساخت های مرتبط با آن است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان تشریح کرد:

آخرین جزییات احداث پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید
مدیرعامل ســازمان عمران شــهرداری اصفهان گفت: با توجه به گذشــت حدود دو هفته از آغاز 
اجرای پروژه پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید شاهد پیشرفت پنج درصدی آن هستیم.مجید 
طرفه تابان ، اظهار کرد: عملیات اجرای پروژه پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید از دو جبهه کاری 
آغاز شده که یک جبهه در محدوده شمال غربی پل آذر و جبهه دیگر در محدوده جنوب غربی چهار 
راه توحید در مرحله خاکبرداری اســت که این کار باعث تســریع در این عملیات شده است.وی 
تصریح کرد: در این پروژه تاکنون ۱۰ هزار مترمکعب خاکبرداری شده که این میزان شش پارت از 
۲۰ پارت است.مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان با اشاره به جزییات فنی پروژه ادامه 
داد: همزمان با انجام عملیات خاکبرداری، اقدامات الزم برای پایدارســازی دیواره در دستور کار 

است که تاکنون پایدارسازی ۵۰۰ متر مربع از ۹ هزار متر مربع حجم کل انجام شده است.

نورپردازی طبقه زیرین سی و سه پل به روز می شود
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار کرد: تجهیزات قبلی نورپردازی طبقه زیرین سی و 
سه پل به دلیل بهینه سازی پروژکتورها و اصالح شبکه کابل کشی در اسفند ماه سال گذشته توسط 
منطقه سه شهرداری جمع آوری شد.حســین امیری افزود: طراحی جدید با هماهنگی معاونت 
خدمات شهری، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان زیباسازی با استفاده از تجهیزات 
به روز و کم مصرف انجام شده اســت.معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان خاطرنشان کرد: 
برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار برای نورپردازی طبقه زیرین سی و سه پل انجام شده و تا دو 

ماه آینده تجهیزات جدید نصب و راه اندازی خواهد شد.

شهردار اصفهان: 

برنامه های هفته فرهنگی اصفهان مجازی است  

شهردار اصفهان با اشــاره به برگزاری ویژه برنامه های هفته نکوداشت 
اصفهــان، اظهار کرد: ســوم تا نهم اردیبهشــت ماه »هفتــه فرهنگی 
اصفهان« نام گذاری شده؛ البته در آذرماه نیز روز اصفهان را طی دو سال 
برگزار کردیم، اما سال گذشــته با توجه به شرایط کرونایی برنامه ها به 
صورت مجازی برگزار شد که امیدواریم امســال نیز در آذر ماه بتوانیم 

برنامه ها را در شهر برگزار کنیم.
قدرت ا... نوروزی در برنامه تلویزیونی »زنده رود« افزود: ســال های 
قبل برنامه های متعدد هفته فرهنگی اصفهان در عرصه برگزار می شد، 
اما امســال برگزاری برنامه ها به فضای مجازی محدود و متناسب با 
ایام ماه مبارک رمضان و شــب های این ماه پر فضیلت برنامه ریزی 

شده است.
شهردار اصفهان از برگزاری بیش از ۹۷ عنوان برنامه به مناسبت هفته 
فرهنگی اصفهان خبر داد و تصریح کرد: یکی از برنامه ها »هفت شب، 
هفت موسیقی« است، در این راســتا هفت کنسرت موسیقی سنتی 
متناسب با این ایام از طریق فضای مجازی از جمله سایت شهرداری، 
روابط عمومی و سازمان فرهنگی شــهرداری که ۴۰ هزار بیننده دارد، 

پخش خواهد شد.

وی با گرامیداشــت ســوم اردیبهشــت ماه »روز معماری«، گفت: به 
مناســبت این روز ویژه برنامه ای بــا عنوان »آداب مهــرازی« برگزار 
می شــود، زیرا معماری یکی از هنرهای برجســته و از شاخصه های 
اصفهان است که در این روز هفت قســمت برنامه رادیویی و در فضای 

مجازی برگزار خواهد شد.
نوروزی با بیان اینکه سنت حســنه سحری خوانی با عنوان »سحوری 
خوانی« در مناطق ۱۵ گانه شهرداری برگزار می شود، خاطرنشان کرد: 
آیین های ویژه میالد امام حســن مجتبی )ع( اکرام و ســایر موارد را 

تحت عنوان برنامه اجرا و کمک به دیگران به نمایش خواهد گذاشت.
وی با اشــاره به برگــزاری اختتامیه نخســتین جشــنواره ملی »کار 
آوا«، اظهار کرد: بــا اعالم فراخوان این جشــنواره نزدیک به ۱۷۰ اثر از 
نقاط مختلف کشور ارسال شده اســت؛ البته کار آوا یعنی آواهایی که 
در گذشــته بوده و افراد در مشــاغل مختلف حین انجام کار و تالش 

آوازهایی را می خواندند.
شهردار اصفهان تصریح کرد: در جشــنواره ملی کارآوا با مستند نگاری 
فرهنگ مردم ظرفیتی را برای حوزه هنر شــهر ایجــاد می کنیم تا هنر 

گذشته شهر و کشور را بشناسیم و از آواها استفاده کنیم.

وی از رونمایی چهار پک آموزشی در حوزه رســانه خبر داد و گفت: در 
حال حاضر جامعه ما با فضای مجازی و رسانه ای ارتباط زیادی دارد؛ 
به عنوان مثال گاهی در فضای مجازی شایعاتی اعالم و پس از فراگیر 
شدن افکار عمومی را تشــویش و خلل هایی ایجاد می کند، از این رو 

جامعه ما نیاز به تقویت آموزش رسانه ای دارد.
نوروزی، رونمایی از 6پک آموزشی کارآفرینی در خانه جوان را یکی دیگر 
از برنامه های هفته فرهنگی اصفهان عنوان کرد و افزود: اکوسیســتم 
کارآفرینی شهر یکی از اهداف شــهرداری بوده و برنامه عنوان شده در 

تالش برای بیان این اکوسیستم است.
وی با بیان اینکه در هفته فرهنگی اصفهان از ســه فیلم کوتاه پیرامون 
فعالیت کارکنان خدوم شهرداری از جمله پاکبانان، رانندگان تاکسی و 
اتوبوس به صورت مجازی رونمایی می شــود، گفت: هدف از تهیه این 
فیلم های کوتاه آشنایی هر چه بیشتر شــهروندان با فعالیت خادمان 

خود در شهر است.
شهردار اصفهان ادامه داد: به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان ۱۷ عنوان 
کتاب در حوزه های سینما، تئاتر، معماری، ادبیات، اصفهان شناسی و 
کودک، ۷۰ عنوان کتاب در حوزه های اجتماعی و شــهروندی مرتبط با 
کودکان با توجه به اینکه اصفهان شــهر دوستدار کودک است و پورتال 

جامع کتابخانه های عمومی شهرداری رونمایی می شود.
وی با بیان اینکه در گذشــته ویژه برنامه های جام موالی عرشــیان و 
بانوی قدسیان برگزار می شــد که با توجه به شــرایط کرونایی امکان 
برگزاری آن وجود ندارد، تصریح کرد: امســال به صورت مجازی بین 
شهروندان اصفهان و سن پترزبورگ که یکی از خواهرخوانده های شهر 
اصفهان است، مسابقه شطرنج برگزار خواهیم کرد تا شهروندان این دو 

شهر با هم نوعی تعامل، گفت و گو و همکاری داشته باشند.
نوروزی با اشاره به 6عنوان اطلس شهری در اصفهان، اظهار کرد: انجام 
هر اقدامی در زمینه توسعه، کالبد یا فرهنگ در شهر نیاز به برنامه ریزی 

دقیق و در اختیار داشتن منابع مطلوب دارد.
وی خاطرنشــان کرد: یکی از اطلس های شهری »سالمت« است که 
بیان می کند در هر منطقه ای و محله شهر وضعیت سالمت شهروندان 
چگونه است و باید متناسب با شرایط چه خدماتی ارائه شود، همچنین 
در این اطلس وضعیت مشارکت شهروندان، خانواده ها و زنان بررسی 

و ارزیابی شده است.
 در پایان برنامه زنده رود، با حضور شهردار اصفهان از پوستر رسمی هفته 
فرهنگی اصفهان و یادمان این رویداد با عنــوان »چوگان« اثر هنری 

مینیاتور هوشنگ جزی زاده رونمایی شد.

با مسئولان

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج(استان اصفهان:

امروز دشمنان تمام توان خود را برای از بین بردن نظام 
وانقالب اسالمی ایران به کار گرفته اند

نشست سیاسی با سخنرانی سردار مجتبی فدا، فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( درستاد لشکر 
۱۴ امام حسین علیه السالم برگزار شد. ســردار مجتیی فداء در این نشست ضمن اشاره به برخی 
از دستاورد های نظام اسالمی ایران به تشریح مسائل سیاسی روز پرداخت و گفت:دشمنان قسم 
خورده این نظام و انقالب ،همیشه در صدد ضربه زدن به انقالب بوده اند و در این راه از هیچ تالش و 

کوششی دریغ نکرده اند که البته همیشه با شکست مواجه شده اند
.فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان ضمن تاکید بر هوشیاری و حفظ آمادگی همه 
عناصر خاطر نشان کرد:دشــمنان ما که موجودیت خود را در خطر می بینند و از طرفی توان مقابله 
نظامی با کشور مارا ندارند سعی دارند از طریق نفوذ و در لباس خودی ها به ما ضربه بزنند که البته با 

هدایت ها و تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا باز هم طعم شکست را خواهند چشید.
سردار فداء در بخش دیگری از ســخنان خود به برخی از تاکتیک های دشمن اشاره کرد و تصریح 
کرد:دشمن گاهی با تهدید،گاهی با نفوذ ،گاهی با تحریم و حتی گاهی با تغییر ذائقه مردم با هدف 
تغییر الگوی فرهنگی و ... به دشمنی و ستیز با ما برخواســته و امروز همه توان خود را برای ازبین 
بردن نظام و انقالب به کار گرفته است تا سرعت افول خود را کاهش دهد اما با بصیرت و ایستادگی 
مردم عزیز ما و همچنین رهبری فرزانه انقالب به هیچ کدام از اهداف خود نخواهد رسید.در پایان این 
جلسه سردار فداء به سواالت جمع حاضر پاسخ داده و از همه خواست با حضور در انتخابات خرداد 

ماه، حماسه ای دیگر برای کشور عزیزمان ایران خلق کنند.

بازدید فرمانده لشکر 14 امام حسین)علیه السالم(از دوره 
آموزش هادیان سیاسی

دوره آمــوزش هادیان سیاســی با حضور پایوران مســتعد مربی گری در ســتاد لشــکر ۱۴ امام 
حسین)علیه السالم( اجرا شــد.به گزارش روابط عمومی لشــکر۱۴ امام حسین)علیه السالم( 
مسئول سیاسی لشکر ۱۴ امام حسین)علیه السالم(ضمن اعالم خبر فوق گفت: با توجه به اهمیت 
بصیرت افزایی کارکنان وباال بردن بینش سیاسی کارکنان ، افراد مستعدد مربی گری وهادی سیاسی 
از بین کارکنان یگان انتخاب ودوره ویژه این عزیزان برگزار شد.وی افزود: با توجه به تاکیدات فرمانده 
محترم لشکر ونمایندگی ولی فقیه در لشکر سعی شد در طول این دوره از اساتید مجرب و مطرح 
کشوری استفاده شود وسطح دوره را در حد توان باال ببریم.این مسئول تصریح کرد: از مربیان تربیت 
شده در این دوره در همایش ها وکالس های بصیرت افزایی در ســطح یگان وپایگاه های بسیج 
استفاده خواهد شد.الزم به ذکر است فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین)علیه السالم(ونمایندگی ولی 
فقیه در این یگان در مراسم اختتامیه این دوره حاضر شده وضمن خداقوت به شرکت کنندگان از 

اساتید ومجریان تجلیل به عمل آوردند.

مسابقه بزرگ مجازی والعصر با محوریت آیات المهدی
بنیاد مهدویت و آینده پژوهی اصفهان با همکاری ١٠ موسســه فرهنگی در ســطح استان اصفهان 
از جمله مرکز رسیدگی به امور مســاجد استان اصفهان، ســتاد اقامه نماز استان اصفهان، شورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه اســتان اصفهان، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی)عج(، اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان، ستاد اجرایی فرمان امام، نمایندگی 
اصفهان، صنایع هســا )هواپیما ســازی ایران(، شــرکت مخابرات ایران، منطقه اصفهان و ستاد 
هماهنگی کانون های فرهنگی مساجد استان اصفهان مسابقه بزرگ مجازی والعصر را با موضوع 

آیات المهدی، با ۵۹ جایزه نفیس به عدد ابجد نام مبارک حضرت مهدی)عج( برگزار می کند.

خبر روزاخبار

استقبال کودکان اصفهانی 
برای ساخت شهری زیبا

رییس شــورای اجرایی شــهر دوســتدار کودک 
اصفهان در نخســتین جلســه مجازی و بر خط 
شورای مشــورتی کودکان و نوجوانان، ضمن ابراز 
خرســندی از فرآیند انتخابات و شــور و اشتیاق 
حاکم در بین کودکان با توجه به نــوع نگاه آنها به 
شهر اصفهان اظهار کرد: شورای مشورتی کودکان و 
نوجوانان با هدف فرصت دادن به کودکان برای بیان 
نیازهای خود از طریق نمایندگان خود در شورا، بهبود 
مهارت ها و توانایی های آنها، توســعه بهبود نظام 
سیاست گذاری، تصمیم سازی و تصمیم گیری از 
طریق مشــارکت کودکان و در نهایت ارتقا کیفیت 
مســئولیت پذیری، روحیه مشــارکت پذیری و 
کارگروهی در بین کودکان و نوجوانان با سیســتم 
انتخابات برای اولین بار تشکیل شده است.سید 
احمد حســینی نیا افزود: در این دوره، مشارکت 
یک هزار و ۵۵۰ کــودک و ثبت حدود ۲۴ هزار رای 
را شــاهد بودیم که این نشــان از استقبال خوب 
کودکان و عالقه و تعهد آنها در ساختن شهری زیبا 
برای کودکان اســت، بنابراین در آینده جلسات با 
حضور منتخبان و با مشــورت و همفکری آنها در 
راستای اقدامات مصوب و برنامه های ارائه شده 
توسط یونیســف و وزارت کشــور، برگزار خواهد 
شد.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
تاکید کرد: بی شک اجرای این برنامه دریچه دید 
کودکان و نوجوانان نســبت بــه مباحث عمرانی، 
شــهری، ترویجی و طراحی برای این قشر تاثیر 
گذار را متفــاوت خواهد کرد.حســینی نیا اظهار 
امیدواری کرد: بر اســاس برنامه اقــدام اجرایی 
مصوب در شورای شــهر اصفهان، تاییدیه وزارت 
کشور و یونیســف و برنامه سنجش پذیر شهردار 
اصفهان، از لحاظ زیرساختی و فرهنگی با مشورت 
و همفکری کودکان و نوجوانان، سعی بر سیاست 
گذاری منطبق با دیدگاه قشر بهره بردار را داریم.در 
این جلسه آنالین پس از ارائه گزارش کوتاه توسط 
دبیر شــورای اجرایی پیرامون شــورای مشورتی، 
اعضای انتخاب شــده به معرفی و بیان انتظارات 
خود از شورای مشورتی پرداختند که ایجاد بستر 
حمایتی و مناسب برای فعالیت و استفاده درست 
از اســتعدادها و توانایی های اعضــا از بارزترین 
خواســته های اعضا شورای مشــورتی کودکان و 

نوجوانان شهر اصفهان بود.

این قانون طبیعی است  عباس مهری اردستانی
که همه رفتنی باشیم 
به جز ذات متعالی خداوند ســبحان؛ با این وجود 
نمی توان نگران از دست دادن عزیزانی هم نبود که 
وجودشــان برای مان ارزشمند اســت و به کانون 
زندگی مان عیار می بخشــند و  بی تردید  اســتاد 
شادروان حاج ســید احسان ا... هاشــمی که در 
نیمروز 3۱ فروردین ۱۴۰۰ به دیار باقی شــتافت، از 
معدود افــرادی بــود که وجــودش، عیــارش و 
مکتوباتش همه برای مان بهره داشت و آرزوی مان 

این بود که ای کاش همیشه برای مان می ماند. 
یــادم هســت تابســتانی در اوایل دهــه ۷۰ بود؛ 
نیمروزی گذرم به کعبه آمال، مسجد جامع اردستان 
افتاد و حاج رضا صادقی که به تازگی از دنیا رفته و 
خدایش بیامرزاد را دیدم کــه در تکاپو بود. از ورود 
چند جهانگرد خارجی به مســجد جامع خبر داد  و 
گفت جهانگردان را  به تماشای مسجد فرستاده اما 
چون کســی زبان خارجی نمی داند  شخصی را به 
دنبال حاج احسان ا...هاشــمی فرستاده  تا بیاید، 
با جهانگردان گفت وگو کند و میراث باشــکوه ما را 
بهتر به آنــان  معرفی کند؛ در آنجا بــود که فهمیدم 
تاریخ ناطق اردستان، زبان فرانسه می داند که مایه 

مباهات من شد.
افتخار شاگردی ایشان را در دوران تحصیل نداشتم؛ 
اما از دیگران درباره تالش هایش به منظور اعتالی 
شهرستان اردســتان بسیار شــنیده بودم؛ از اینکه 

عالوه بر احاطه فراوان بر دانش تخصصی خویش 
و حتی بیــش از آن، بنیانگذار ورزش های نوین در 
اردســتان هم بود و از همه مهم تــر اینکه با دانش 
آموزان دوســت بود و گاه این دوســتی تا جایگاه 
کودک درون هم  فراتر می رفــت؛ مثال بارزش را 
در دوران تحصیالت متوســطه دانستم؛ آن هنگام 
و در روزی برفــی که ذوق برف بــازی همه بچه ها 
را فرا گرفته بود، حاج حســین محبوبیان دفتردار 
دبیرستان، از دورانی گذشــته و روزی برفی سخن 
گفت  که استاد هاشمی در مقام رییس دبیرستان 
به میان بچه ها آمد، گلوله ای برفی به سمت دانش 
آموزان پرتاب کرد و به آنهــا گفت: بچه ها ! من هم 

بازی؟ 
با همه این اوصاف استاد شادروان حاج احسان ا... 
هاشــمی با عمری پرمایه و دسترنجی گران سنگ 
درباره تاریخ و فرهنگ شهرستان اردستان از میان 
ما رفت؛ همان مکتوبات پرارزشی که تورق و خوانش 
آنها ما را به کوچه پس کوچه های قدیم اردســتان 
و پیرامون آن رهنمون می کنــد، گویی تاریخ ناطق 
اردستان هنوز زنده است و فروغش بر ما و اردستان 
پرتو می بخشد.از دیگر ســو و بی تردید رهروان و 
تکاپو گران تاریخ اردســتان دلباختــه یکدیگر نیز 
هستند؛ کسانی همچون استاد شــادروان محمد 
گلبن که با استاد هاشمی یاران جدا ناشدنی بودند و 
جالب اینکه هر دو نیز در فصل بهار از میان ما رفتند، 
آن یک در بیســتم اردیبهشت ســال ۱3۹۲ یعنی 

۸ سال پیش و زنده یاد هاشــمی در 3۱ فروردین 
امســال و تنها با ۲۰ روز فاصله به حســب ماه. اما 
شاید فاصله ۲۰ روزه درگذشت زنده یاد استاد گلبن 
و استاد هاشمی تصادفی نباشــد، گویا بهار با همه 
زیبایی هایش دوســتدار به غنیمت گرفتن  خوبان 
تاریخ و فرهنگ اردستان و سوگوار کردن ماست ؛ به 

قول سایه، هوشنگ ابتهاج:
ارغوان!/ این چه رازی ســت که هر بار بهار/با عزای 
دل ما می آید؟ / وین چنین بر جگر سوختگان/ داغ 

بر داغ می افزاید؟
استاد هاشمی که در اردستان نامه از بخت خوشش 
به خاطر زنده بودن همکالسی های دیروزش سخن 
می گفت اکنون در فصل بهار ، خود به یاران دیرین 
پیوسته است اما چون سایه؛ امیدش به فرزندانی 

بود که بهار را زندگی کنند:
ارغوان، بیرق گلگون بهار/تو برافراشــته باش/  یاد 
رنگین رفیقانم را /بر زبان داشــته باش/تو بخوان 
نغمه ناخوانــده من /ارغوان شــاخه همخون جدا 

مانده من...
و پایان ســخن اینکه  باید از  نکوداشتی هم سخن 
گفت که شوربختانه و صد افسوس در  شهریور سال 
۹۷ برگزار نشــد و  کام همه ما و به ویژه  استاد علی 
دهباشی را تلخ کرد زیرا شــب بخارا در اردستان و 
نکوداشت استاد هاشــمی کمترین پاداشی بود که 
باید به پاس هفتاد سال  خدمت صادقانه به استاد 

هاشمی داده می شد. 

سوگ نامه تاریخ ناطق اردستان
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رییس خانه اقتصاد ایران گفت: شــرکت فوالد مبارکه یکی از شــرکت های 
بین المللی اســت و همگی باید از فوالد مبارکه حمایــت کنیم زیرا در جهان 
کشــورها را با محصوالت تولیدی و شــرکت های بزرگ آن ها می شناسند؛ 
بنابراین اگر بخواهیم ایران در بازار جهانی فوالد، حرفی برای گفتن داشــته 

باشد، باید به فوالد مبارکه در این راستا نگاه ویژه ای داشته باشیم.
ابراهیم جمیلی اظهار داشــت: شــرکت فوالد مبارکه در دهه گذشته حرکت 
توسعه ای داشته است؛ به این شــکل که ضمن افزایش تولید، تنوع تولید را 
در دستور کار خود قرار داده و اکنون از لحاظ کیفیت محصوالت این شرکت 

قابل رقابت با بهترین فوالدسازان دنیاست. 
حتــی می تــوان گفــت کــه اگــر موضــوع تحریم ها وجــود نداشــت، 
قطعــا بــرای خریــد محصــوالت فــوالد مبارکــه قیمت هــا در بازارهای 
بین المللــی می توانســت درصــدی باالتــری از قیمت هــای جهانی، آن 
هــم بــه دلیــل کیفیــت خــوب محصــوالت آن مطــرح کنــد. البتــه 
 نبایــد فراموش کــرد که اکنون شــرکت فــوالد مبارکه بهترین فوالدســاز 

منطقه است.
وی عنوان کرد: اکنون سیاست کلی کشور خام فروشی را نمی پذیرد و تولید 
کنندگان را به تولید محصوالت نهایی تشویق می کند. فوالد مبارکه نیز نمادی 
از این موضوع بوده اســت تا بتواند در تکمیل زنجیره تولیــد گام بردارد. در 
واقع این تکمیل زنجیره تولید می تواند تنوع ارزآوری به همراه داشته باشد.

رییس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه شرکت فوالدمبارکه باید راهکار خود را 
برمبنای ساختار رقابتی در دو بخش مهم قیمت تمام شده و کیفیت محصول 
بگذارد، در ادامه افزود: اگر فوالد مبارکه مبنای خود را بر بازار رقابتی قرار دهد، 
به طور قطع آینده خوبی خواهد داشت. ضمن اینکه با تولید انواع محصوالت 
فوالدی در اندازه های مختلف )هم اکنون تا حدود زیادی از این امر محقق 

شده( نام خود را در کنار برندهای فوالدی جهان تثبیت کند.
جمیلی معتقد است که باید تالش ها در جهت تبدیل شرکت های کوچک در 
کشور به مجموعه های بزرگ باشد؛ همچنین شرکت های بزرگ نیز در مسیر 

بین المللی شدن قرار گیرند. 
در حال حاضر، شــرکت فوالد مبارکه یک شــرکت بین المللی است و ما در 
ایران به این دست از شرکت ها نیاز خیلی زیادی داریم زیرا این شرکت های 
بین المللی هســتند که می توانند به کشــور در همه زمینه ها یاری برسانند. 
بنابراین باید تفکر ما برای بزرگ شــدن شــرکت ها در مقیاس بین المللی 

باشد.
به گفته وی، شرکت فوالدمبارکه در کنار تمامی اقدامات خود در صنعت کشور، 
باید شــرکت های کوچک را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد، به این شکل که 
در بخش آموزش، انتقال تکنولوژی، ساخت قطعات و... به آن ها کمک کند 
که البته تا حدودی این موارد را انجام داده اســت؛ اما انتظار می رود سطح 

فعالیت های خود را در این زمینه افزایش دهد.  

رییس خانه اقتصاد ایران:

فوالد مبارکه بهترین فوالدساز منطقه است

بخش فوالدسازی شرکت ذوب آهن مانند ســایر بخش ها در سال ۹۹ خوش 
درخشید و با تولید فوالد و ریخته گری انواع شمش مورد نیاز کارخانه، کارنامه ای 
درخشان از فعالیت خود به ثبت رســاند. این بخش با تدوین برنامه ها و تعیین 
اهداف ســال 1400 در تالش اســت با اجرای پروژه های تعمیراتی و بهسازی بر 
اساس زمان بندی های تعریف شده با حفظ آمادگی، روند تامین شمش های 
مورد نیاز شرکت را به بهترین روش ممکن ادامه داده و اهداف تولیدی بخش را 
محقق سازد. به منظور آگاهی از این برنامه و اهداف، با سیاوش خواجوی مدیر 

فوالدسازی شرکت گفت وگویی انجام شده که در ادامه می خوانید:
مدیر فوالدسازی شرکت با بیان این که عملیات اجرایی پروژه LF3 ادامه خواهد 
داشت و در سال جدید نیز به بهره برداری می رسد، گفت: ریومپینگ ایستگاه 8 
ریخته گری مداوم، ساخت پل و اسکلت فلزی جرثقیل 2، ساخت یک دستگاه 
جرثقیل سقفی 20 تنی کارگاه شمش، احداث آسانسور نفر بر کارگاه ریخته گری 
مداوم و تعویض آسانسور کنورتور )تشــریفات(، اجرای پروژه اسکادا، تعمیرات 
اساسی جرثقیل های شماره 44، 12، 24 و تعمیرات اساسی ایستگاه ریخته گری 
شماره 6 و میکسرهای شــماره 1 و 2 از جمله پروژه هایی هستند در بخش فوالد 

سازی اجرا خواهد شد.
خواجوی با بیان این که با اجرای این پروژه ها، آمادگی این بخش برای افزایش 
تولید حفظ خواهد شد، افزود: تعویض مخروطی کنورتور شماره 1، ساخت میکسر 
نو و تعویض میکسر، پروژه بازسازی و اصالح سیستم تصفیه غبار میکسر، پروژه 
تعویض و اصالح خط هوای فشرده بخش، پروژه بازسازی و اصالح دستگاه های 
ایر کاندیشن اتاق فرمان، پمپ خانه سیرکوالسیون وسالن های برق کنورتورها، 
بازسازی و اصالح سیستم تصفیه غبار مسیر مواد کنورتورها، نوسازی مشعل های 
چتری پاتیل فوالد و تاندیش ایستگاه 3 ، تعویض لوله های اکران کارگاه دیگ های 
اوتیلیزاتور، تعویض مشعل های دیگ های اوتیلیزاتور، تعویض کنترل والوهای 

ایستگاه های بخار دیگ های اوتیلیزاتور به قطر 300 میلی متر و لوله های تخلیه 
آب دیگ های اوتیلیزاتور نیز در برنامه های این بخش تعریف و تدوین شده است.

مدیر فوالدســازی شــرکت، تعویض ونتیالتورهای هوای مشــعل دیگ های 
اوتیلیزاتور، ریومپینگ LF1 ، جایگزینی الکتروموتورها و درایوهای DC مکانیزم 
نوسان با الکتروموتورها و درایوهای AC ایستگاه های 3 و 6ریخته گری را از دیگر 
 DC پروژه های این بخش برشمرد و گفت: جایگزینی الکتروموتور و درایوهای
ماشین های برش ایستگاه 3 با الکتروموتورها و درایوهای AC، ادامه بازسازی 
سقف کارگاه شمش، دمونتاژ تجهیزات واقع در طبقات ایستگاه 1 و 2 روسی، بهره 
برداری از قالب مقطع 130×130 با طول یک متر در ایســتگاه 6 ، مونتاژ جرثقیل 
جدید 80 تنــی کارگاه تعمیر پاتیل و ســاخت داخلی دریچه کشــویی تاندیش 
 گیت ایســتگاه 3 جهت ذوب ریل نیز از ســایر پروژه های این بخش در ســال 

1400 محسوب می شود.

 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: با افزایش 20 درصدی مصرف گاز در بخش 
خانگی در استان طی سال گذشته، میزان مصرف گاز  به بیش از 21 میلیارد متر مکعب 
رسید.سید مصطفی علوی با بیان اینکه یک میلیون و ۹32 هزار مشترک و بیش از دو 
میلیون مصرف کننده گاز طبیعی در سطح استان وجود دارد، اظهار داشت: سال گذشته 
بیش از 54 هزار و 630 مشترک گاز طبیعی در بخش های خانگی، صنعتی وعمومی 
به تعداد مشترکین شرکت اضافه شد.وی گفت: سالی که گذشت حدود 5میلیارد متر 
مکعب گاز طبیعی در بخش خانگی، 15میلیارد متر مکعب در بخش صنعت و نیروگاه 
ها و حدود یک میلیارد نیز در بخش های عمومی نظیر؛ نهادهای فرهنگی، آموزشی، 
اماکن مقدسه و... به مصرف رسید. علوی، با اشاره به اینکه در حال حاضر 111 شهر و 
یک هزار و 60 روستا در سطح استان اصفهان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، ابراز 
داشت: در سال گذشته بیش از 468 کیلومتر شبکه گذاری و 12 هزار انشعاب در سطح 
استان اجرا شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، همچنین با بیان اینکه در 

حال حاضر حدود ۹ هزار و 670 واحد صنعتی در سطح استان مصرف کننده گاز طبیعی 
هستند، ادامه داد: یک هزار و 70 مشترک صنعتی طی سال گذشته از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار شدند.وی، اضافه کرد: برای جلوگیری از قطع گاز به دلیل افزایش مصرف 
و برودت هوا به دنبال کاهش دو درجه ای دمای هوا در استان اصفهان طی زمستان 
13۹۹، طبق برنامه ریزی و کارشناسی الزم با اعمال محدودیت های مختصر در مصرف 
گاز برخی صنایع، توانســتیم توزیع گاز را به صورت مستمر مدیریت کنیم.علوی، در 
ادامه با اشاره به نام گذاری امسال با عنوان »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« ابراز 
داشت: ما این شعار را در دستور کار خود قرار داده و به عنوان راهبردی اساسی به همه 
بخش های ابالغ کرده ایم.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان حمایت از پیمانکاران 
و تامین کنندگان کاال و خدمات و نیز رفع موانع و مشکالت واگذاری اشتراک پذیری 
و توسعه شبکه ها را امری ضروری برای تحقق شعار سال دانست و ادامه داد: تکمیل 

پروژه های نیمه تمام در این زمینه در اولویت است.

مدیر فوالدسازی شرکت ذوب آهن:

تالش می کنیم برنامه های ذوب آهن اصفهان محقق شود

مدیرعامل شرکت گاز استان:

21میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در استان اصفهان مصرف شد

تخم الک پشت در معرض خطر،  از خلیج مکزیک به فلوریدا 
: در سال 2010 ، ما با بنیاد ملی ماهی و حیات وحش متحد 
شدیم تا از النه ها و تخم های الک پشت های دریایی پس 
از تهدید شدن آنها توسط نشت روغن و لکه بنزین در خلیج 
مکزیک ، محافظت کنیم. تــالش برای حفاظت به معنای 
انتقال صدها النه حاوی هزاران تخم الک پشت به سواحل 
آتالنتیک فلوریدا بود.با نزدیک شدن به فصل جوجه ریزی ، 
ما با دانشمندان تالش کردیم تا به سرعت یک راه حل برای 
حمل و نقل ایمن ایجاد کنیم. آنها برای اطمینان از حفاظت 
و مراقبت از النه های تخم های الک پشــت ها، راه هایی را 
پیشنهاد کردند و این مرسوله منحصرا با وسایل نقلیه مجهز 
به کنترل دما و هوا منتقل شــد . این گونه از الک پشت ها 
زیبا و متاســفانه در معرض خطر انقراض بودند که ما  برای 

کمک به آن ها بسیار خوشحال بودیم.
میز ناهار خوری ون گوگ ، فرانســه به سوئیس: این واقعا 
یک اتفاق خاص و نادر است که بتوانید پشت میز یک نابغه 
مشهور جهان بنشینید و در تاریخ غرق شوید. با غرق شدن 
در تاریخ ، »میز ون گوگ« هنگام ســوار شدن به یک هتل 
کوچک ســوئیس به نام Auberge Ravoux ، معروف 

به خانه ون گــوگ ، یکی از نقاط مورد عالقــه خود هنرمند 
بود .  طی اقامت چند ماهه خود در ســال 18۹0 ، ون گوگ 
چندین اثر مهم از جمله در دروازه ابدیت را نقاشی کرد. در 
حالی که مقدمات برگزاری یک نمایشگاه اصلی ون گوگ 
در Kunstmuseum Basel در سال 200۹ در جریان بود 
، یک هتل مجاور تصمیم گرفت میز معروف ون گوگ را از 
Auberge Ravoux در Auvers-sur-Oise ، فرانسه 

به بازل منتقل کند.
آملیا ارهارت ، لس آنجلس تا هاوایی را جســت وجو کنید: 
یکی از بزرگ ترین اسرار ماندگار هواپیمایی، ناپدید شدن 
هواپیمای پیشگام آملیا ارهارت اســت. اولین زنی که در 
ســال 1۹28 به آن طرف اقیانوس اطلس پــرواز انفرادی 
انجام داد و در اواســط پرواز در ســال 1۹32 حین تالش 
برای پرواز ناپدید شــد و هواپیمای او هرگز یافت نشــد.

در هفتــاد و پنجمین ســالگرد ناپدید شــدن ارهارت در 
ســال FedEx ، 2012 به یک ماموریت ویژه پیوســت تا 
هواپیماهای گمشده را جست وجو کند و یکی از پازل های 
 Discovery و TIGHAR ماندگار قرن 20 را حل کند. ما با
Channel همــکاری کردیم تا لجســتیک هوایی خود را 

آزمایش کنیم.موقعیت جغرافیایی حســاس و جســت 
وجو در مقیاس بزرگ، تجهیزات ویژه ای را نیاز داشــت. با 
طی بیش از 22000 مایل رفت و برگشــت از طریق زمین، 
هوا و دریا ، ســه شــرکت عامل FedEx گــرد هم آمدند 
تــا ماموریت را بــا موفقیت بــه پایان برســانند. این یک 
 گام اساســی برای پیدا کردن ارهارت اســت که هنوز هم

 ادامه دارد.
 پاندای کودک غول پیکر ، ایــاالت متحده آمریکا به چین : 
یک هواپیمای مخصوص بوئینگ 777 فدرال اکسپرس 
، پاندا را در یک پرواز 16 ســاعته بدون توقف از واشنگتن 
به چنگدو برد. محفظه مخصــوص  روی هواپیما که در 65 
درجه فارنهایت نگهداری می شود، دقیقا همان چیزی که 
این پاندا به نام »بی بی« از آن خوشــش می آید.مسئول 
پست FedEx  می گوید: ما در حمل و نقل پانداهای غول 
پیکر در شــرایط ویژه کنترل شــده تخصص زیادی دارد تا 
آنها را ایمن ، سالم و شاد نگه داریم. برای تسهیل بازگشت 
Bei Bei به کشور مبدأ ، ما با باغ وحش اسمیتسونیان در 
واشنگتن همکاری کردیم تا ســفر پاندا ، » Bei Bei« را با 

موفقیت انجام دهیم.

آشپزی
کوکوی 

اسفناج با قارچ
مواد الزم: اسفناج پخته و خرد شده 300 گرم،  پیاز کوچک 

خرد شده یک عدد، تخم مرغ 4 عدد، سیر خرد شده 3 حبه، 
کره یک دوم پیمانه، پنیر چدار خرد شده 300 گرم، قارچ خرد شده 
200 گرم،پنیر فتا 200 گرم، شیر یک پیمانه،نمک و فلفل به مقدار الزم

طرز تهیه: برای تهیه کوکوی اسفناج، ابتدا فر را روی حرارت 375 درجه فارنهایت )1۹0 
درجه سانتیگراد( تنظیم کنید. در یک تابه متوسط، کره را روی حرارت متوسط آب کنید.

سیر و پیاز را در کره سرخ کنید تا به آرامی سرخ شود )حدود 7 دقیقه(.مواد را خوب هم زده و 
اسفناج، قارچ، پنیر فتا و نیمی از پنیر چدار را به همراه نمک و فلفل به مواد اضافه کنید.با قاشق، 
مخلوط را در ظرف مخصوص فر بریزید و خوب صاف کنید تا در تمام ظرف به صورت یکدست 

پخش شود.در یک کاسه متوسط، تخم مرغ و شیر را خوب هم بزنید و کمی نمک و فلفل 
اضافه کنید.مخلوط را به مواد درون ظرف فر اضافه کنید تا تخم مرغ ها به طور کامل با 
مخلوط اسفناج ترکیب شوند.کوکوی اسفناج را در فر به مدت 15 دقیقه قرار دهید و 

سپس باقی مانده پنیر چدار را روی سطح مواد بپاشید و دوباره به مدت 35 تا 
40 دقیقه دیگر، در فر قرار دهید. کوکوی اسفناج شما آماده است.
اسفناج را خیلی ریز خرد نکنید چون در طعم آن تاثیر خواهد 

گذاشت و طعم خوبی نخواهد داشت.

محموله های عجیبی که از نقاط مختلف جهان پست شدند! )2(

»تی تی« در چهلمین فستیوال مینیاپولیس اکران»پسر دلفینی« از خارج آغازمی شود
فیلم سینمایی »تی تی« به تهیه کنندگی و کارگردانی آیدا پناهنده در 
اولین حضور خود در آمریکا در چهلمین دوره فستیوال بین المللی 
فیلم مینیاپولیس شرکت خواهد کرد.این فستیوال از 13 تا 23 
ماه می 2021 برابر با 23 اردیبهشت تا 2 خرداد برگزار می شود.

پخش جهانی فیلم »تی تی« را کمپانی DearmLab Films به 
مدیریت نسرین میرشب برعهده دارد. الناز شاکردوست، پارسا پیروزفر 
و هوتن شکیبا بازیگران اصلی این فیلم هستند.

محمدامین همدانی، تهیه کننده انیمیشــن سینمایی »پسر دلفینی« 
درباره آخرین وضعیت این پروژه گفت: تا یک ماه دیگر نسخه اصلی 
»پسر دلفینی« کامال آماده نمایش می شود تا برنامه ریزی های الزم 
برای چگونگی اکران این انیمیشن ســینمایی را داشته باشیم.وی 
ادامه داد: احتمــاال اولین اکران های ما نمایش های خارجی اســت، 
چرا که فعال شــرایط برای اکران داخلی فراهم نیست و بعید می دانم 
برنامه ریزی ها در این زمینه به نتیجه برسد.
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