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 اشتغال 2 هزار نفری ماهی زینتی در اصفهان؛

راه های نرفته درآمد زایی
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وضعیِت همچنان قرمز
 محدودیت ها در اصفهان برای یک هفته دیگر تمدید شد، 

نظارت ها اما آنگونه که باید نیست؛
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 مدیرکل آموزش و پرورش
 استان اصفهان:

 کرونا، سالمت روان
 دانش آموزان را به هم 

ریخته است

   سپاهان به سختی از سد 
خوشه طالیی گذشت؛

 صعود پس از پایان
 ماراتن 120 دقیقه ای

کمک بیش از 115 میلیارد تومانی به 
نیازمندان چهارمحال و بختیاری؛
مرحله نهم رزمایش 
 مواسات در روز قدس

 اجرا می شود
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 معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای طرح ترافیک اصفهان 
مشروط به پایان کرونا

5

 مدیرکل مدیریت بحران
 استانداری اصفهان :

 خیزش گرد و غبار 
ادامه دارد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی  
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

چاپ اول

3

اقتصاد 
مقاومتی باید 
گره ای از کار 
مردم باز کند

محافظه کاری 
مدیریتی از 
چالش های 
4استان است



شنبه  11  اردیبهشت 1400 / 18 رمضان 1442 / 1  مارس  2021 / شماره 3241
ارزیابی آمریکا از مذاکرات وین؛ 

توافق، قابل دستیابی است
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه همچنان مسیر طوالنی پیش روی مذاکرات قرار دارد؛ اما 
به نظر می رسد توافق در میان مذاکره کنندگان قابل دستیابی است، گفت: این عادالنه است که بگوییم 
پیشرفت هایی حاصل شده است.»ند پرایس« گفت که در گفت وگوهای در حال انجام در وین درباره برجام 
پیشرفت حاصل شده اما در نهایت، مذاکرات بیشتری پیش از آنکه توافقی بتواند به صورت رسمی حاصل 
شود، ضروری است.وی که در کنفرانس خبری روزانه وزارت خارجه صحبت می کرد، افزود: همچنان مسیر 
طوالنی پیش روی مذاکرات قرار دارد اما به نظر می رسد توافق در میان مذاکره کنندگان قابل دستیابی 
است.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد: »این عادالنه است که بگوییم پیشرفت هایی حاصل شده 
است. ما درک بهتری از چیزی که ممکن است نیاز داشته باشیم داریم و برآورد ما نیز این است که ایرانی ها 
حس بهتری از چیزی که باید برای از سرگرفتن پای بندی به برجام باید انجام دهند، دارند«.پرایس افزود: 
»چالش های بزرگی باقی مانده و گفت وگوهای غیرمستقیم، قله دستیابی به موفقیت به شمار نمی آید«.

آمادگی کویت برای گسترش همکاری ها با ایران
وزیر خارجه کویت در دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران، ظرفیت روابط فیمابین را از سطح 
موجود باالتر خواند و آمادگی کشورش را برای گسترش همکاری ها با ایران اعام کرد.ظریف در این دیدار با 
مرور بر روابط دوجانبه در حوزه های سیاسی، اقتصادی و تجاری خواست کشورمان برای توسعه روابط در 
ابعاد مختلف را به آگاهی همتای کویتی خود رساند.وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین دیدگاه جمهوری 
اسامی ایران در زمینه ترتیبات منطقه ای توسط کشورهای منطقه، بر ضرورت اتکای کشورها به ظرفیت های 
خود برای دستیابی به همکاری های سازنده و ثبات بخش تاکید کرد.شیخ احمد ناصر الصباح، وزیر امور 
خارجه کویت نیز در این دیدار روابط دو کشور را تاریخی خواند.وی، ظرفیت روابط فیمابین را از سطح موجود 

باالتر خواند و آمادگی کویت برای گسترش همکاری ها و همچنین تبادل هیئت ها را مورد تاکید قرار داد.

اظهارات  رییس کمیسیون تلفیق درباره جنجال های بودجه
رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسامی گفت: بودجه دستکاری نشده است.الیاس نادران 
درباره تغییرات در بودجه گفت:  همه تغییرات اعمال شده بر بودجه، با هماهنگی شورای نگهبان انجام 
گرفته است.وی ادامه داد: شورای نگهبان روی برخی اعداد و ارقام و جداول نظر داشتند که نظرات آنها 
در کمیسیون تلفیق و هم در صحن علنی مجلس باید مورد اعمال نظر قرار می گرفت. نادران تصریح کرد: 
متاسفانه طی روزهای اخیر در فضای مجازی بی اخاقی هایی صورت گرفت مبنی بر اینکه مجلس 
مصوبه ای داشته و کمیسیون تلفیق، مصوبه مجلس را تغییر داده است.رییس کمیسیون تلفیق افزود: 
به اطاع مردم شــریف ایران می رســانم که آنچه در فضای مجازی پخش شده کذب محض است 

اطمینان می دهم آن چه انجام می شود در چارچوب اختیارات قانونی بوده است.

درخواست »پمپئو« از »کری« در مورد فایل صوتی ظریف
وزیر امور خارجه ســابق آمریکا در یادداشــتی نوشــت، وزیر امور خارجه اسبق این کشــور باید درباره 
گفت وگوهایش با مقامات ایرانی توضیح دهد.پمپئو در این یادداشــت نوشــت، جان کری با به بحث 
گذاشــتن عملیات های نزدیک ترین متحد آمریکا در منطقه )رژیم صهیونیستی( در سوریه با مقامات 
ایرانی، امنیت این رژیم را تضعیف کرد.در این یادداشت آمده اســت، کری به جای اینکه از بسته شدن 
حساب های بانکی ایران و توافق میان رژیم صهیونیســتی و کشورهای عربی خرسند شود، »به وسیله 
ماقات با رهبران ایران در خال دولت ما، تاش های دولت ترامپ را تحلیل برد و آن ها را تشویق کرد « تا 
انتخابات بعدی صبر کنید تا شاید همان مقاماتی که در دوره اوباما توافق 2016 را به نتیجه رساندند، به قدرت 
برگردند و حاال فهمیده ایم که بدتر از آن اطاعات با ارزشی از متحد ما اسراییل را به ایرانی ها ارائه کرده اند.

سیاستکافه سیاست

چرا ایران و عربستان پای میز مذاکره نشستند؟

پایان دعوای تهران و ریاض

کاخ سفید:

 خروج نیروها از افغانستان آغاز شده است
کاخ سفید اعام کرد که روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان آغاز شده و تاکید کرد که واشنگتن 
نسبت به خروج کامل نیروها از افغانستان تا 11 سپتامبر متعهد است.»کارینه ژان پیر« معاون مطبوعاتی 
کاخ سفید اعام کرد که روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان به طور رسمی آغاز شده است.وی با 
اشاره به اعزام موقتی نیروهای بیشتر برای خروج ایمن نیروها از افغانستان نیز گفت: درحالی که این 
اقدامات در ابتدا منجر به افزایش سطح نیروها می شود، ما همچنان متعهد هستیم که تا 11 سپتامبر 
2021، کلیه نیروهای ارتش آمریکا از افغانستان خارج شوند.»سی ان ان« به نقل از مقامات وزارت دفاع 
آمریکا نوشت که کمتر از 100 نظامی این کشور و مقداری تجهیزات نظامی از طریق هواپیما از افغانستان 

خارج شدند تا فرمان بایدن برای آغاز روند خروج نیروها پیش از 1 می )11 اردیبهشت( عملی شود.

هزاران میانماری از روی اجبار به تایلند گریخته اند
هزاران تن از روســتاییان اقلیت »کارن« در میانمار از ســر اجبار و به دلیل افزایش درگیری ها بین شبه 
نظامیان کارن و ارتش میانمار مجبور شده اند به تایلند بگریزند.شورشی های کارن و ارتش میانمار در نزدیکی 
مرز تایلند در هفته های گذشته درگیر هســتند و این درگیری ها از زمان روی کار آمدن خونتا و سرنگونی 
دولت مدنی آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی میانمار، باعث بی خانمانی روستاییان در دو طرف مرز شده 
است.یکی از روستاییان کارن که همین چند روز پیش به تایلند رفته، گفت: به دلیل باال گرفتن تنش ها و 
درگیری های مسلحانه ما مجبور می شویم فرار کنیم.شبکه حمایت صلح کارن می گوید، هزاران روستایی 

در منطقه »سالوین« واقع در میانمار پناه گرفته و اگر اوضاع بدتر شود، مجبور می شوند به تایلند بگریزند.

درگیری خونین مرزی قرقیزستان-تاجیکستان
وزارت بهداشت قرقیزستان از کشته شدن 1۳ غیرنظامی و زخمی شدن 1۳۴ تن دیگر طی درگیری های 
مرزی میان این کشور با تاجیکستان خبر داد.به نقل از اســپوتنیک، نیروهای مرزی قرقیزستان و 
تاجیکســتان روز چهارشــنبه به دلیل تاش طرف تاجیک برای نصب دوربین های مداربسته روی 
دکل های انتقال برق و اقدام نیروهای قرقیزستان برای برداشتن این دکل ها با یکدیگر درگیر شدند.

وزارت بهداشت قرقیزستان اعام کرد که در این درگیری ها 1۳ غیرنظامی کشته و 1۳۴ تن دیگر زخمی 
شدند.این در حالی اســت که پیش از این وزیران امور خارجه تاجیکستان و قرقیزستان با برقراری 
آتش بس گسترده در مرزهای بین دو کشور به توافق رسیدند.همچنین نخست وزیران قرقیزستان و 
تاجیکستان ضمن اعام آمادگی برای حل و فصل نزاع مرزی بین دو کشور، بر ضرورت پرهیز از حل و 

فصل نظامی این اختاف و اتخاذ تدابیر فوری برای کاهش تنش های مرزی تاکید کردند.

حماس تصمیم »محمود عباس« را کودتا خواند
جنبش مقاومت اســامی )حماس( در انتقاد از تصمیم تشــکیات خودگردان برای به تعویق انداختن 
انتخابات فلســطین، این تصمیم را یک »کودتا« خواند. »محمود عباس« رییس تشکیات خودگردان 
فلسطین به طور رسمی و به بهانه ممنوعیت اعمال شده از سوی رژیم صهیونیستی بر کارزارهای انتخاباتی در 
قدس اعام کرد که انتخابات آتی فلسطین را به تعویق می اندازد.جنبش حماس نسبت به تصمیم تشکیات 
خودگردان مبنی بر تعویق انتخابات فلسطین، ابراز تاسف کرد.این جنبش با انتشار بیانیه ای، جنبش فتح و 
تشکیات خودگردان را مسئول اصلی این تصمیم و پیامدهای آن عنوان و تاکید کرد، این اقدام، »به منزله 
کودتایی در مسیر مشارکت و توافقات ملی است«.در این بیانیه آمده است: ملت فلسطین در قدس ثابت 
کرد که می تواند اراده خود را به رژیم صهیونیستی تحمیل و انتخابات را برگزار کند.حماس با بیان اینکه لغو 
انتخابات، هیچ ارتباطی به موضوع قدس ندارد، خاطرنشان کرد: محمود عباس رییس تشکیات، باید با 

برگزاری انتخابات در قدس بدون اجازه قبلی از رژیم صهیونیستی، این رژیم را به چالش بکشد.

خبر روز

نامزد انتخابات 1۴00: 

5000 نفر از فرزندان 
مسئوالن در آمریکا هستند

نامزد انتخابات 1۴00بــا بیان اینکه در طول 
عمرم هیچ زمانی عضو هیچ گروه و حزبی 
نبوده ام، گفت: شهید بهشتی از من دعوت 
کرد که به حزب جمهوری اسامی بپیوندم 
امــا قبول نکــردم. من نــه اصولگــرا و نه 
اصاح طلب را خدمتگزار نمی دانم؛ تا امروز 
جیب مردم به نفع جناح های راست و چپ 

تخلیه شده است.
 غرضی با تاکید بر اینکه دولت، قوه قضاییه، 
تشــکیات مجلــس همه دســتگاه های 
رانتخــوار هســتند، گفــت: علــت اصلی 
رانت خواری این اســت کــه قوانین جایی 
برای مدیران بــاز می کند تــا رانت خواری 
صورت بگیرد. امروز پنج نوع نرخ ارز داریم 
که همه اینها موجب ایجاد رانت می شــود 
چون مردم باید حوائج خــود را با نرخ آزاد 

بخرند. 
وی در خصوص اجماع با دیگر جناح ها نیز 
اظهار کرد: در طول عمــرم هیچ زمانی عضو 
هیچ گروه و حزبی نشدم. شهید بهشتی از 
من دعوت کرد که به حزب جمهوری اسامی 
بپیوندم اما قبول نکردم. من نه اصولگرا و نه 
اصاح طلب را خدمتگزار نمی دانم؛ تا امروز 
جیب مردم به نفع جناح های راست و چپ 
تخلیه شــده اســت. ۵ هزار نفر از فرزندان 
مسئوالن کشــور در آمریکا سکونت دارند و 
دالرهای مردم را بردند و فکــر می کنند که 
زندگی می کننــد؛ اما من مطمئنــم که آنها 
خفت دنیا و آخرت را با خود و پدران شــان 

حمل می کنند.  

اخبار

عضو هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه ماک و معیار 
برای مجلس در رابطه با طرح اصاح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری نامه رسمی شــورای نگهبان است، 
گفت:مجلس بر اصاح قانون اصرار دارد.حجت االسام 
علیرضا سلیمی  با اشاره به طرح اصاح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری، گفت:قانون فعلی انتخابات ریاست 
جمهوری نقص و ایرادات جدی که باید اصاح شود.وی 
افزود: یکی از ایراداتی که قانون فعلی انتخابات ریاست 
جمهوری دارد این اســت که هر شــخصی که بخواهد 
می تواند در انتخابات ثبت نام کند که این موضوع آیینه 
خوبی را از کشــور نزد افکار عمومی جهانی به نمایش 
نمی گذارد.عضو هیئت رییســه مجلــس عنوان کرد: 
بنابراین با توجه به ایرادات فراوان قانون فعلی جمعی 

از نمایندگان طــرح اصاح قانون انتخابات ریاســت 
جمهوری را تهیه و تدوین و در آن بســیاری از ایرادات 
قانون فعلی را برطرف کردند.حجت االســام علیرضا 
سلیمی با بیان اینکه طرح مذکور در جلسه علنی تصویب 
شد سپس برای رسیدگی به شــورای نگهبان ارسال  و 
شــورا ایراداتی به طرح گرفت  که آنهــا نیز در مجلس 
اصاح و مجدد به شورای نگهبان فرستاده شد، گفت: 
در خال رفت و برگشــت طرح بین مجلس و شورای 
نگهبان، هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ایرادی نسبت به طرح مذکور مطرح کرد ، نکته ای که در 
این زمینه وجود دارد این اســت که اگر مجمع ایرادی 
نسبت به طرح مجلس دارد باید، نظر مشورتی خود را 
به شورای نگهبان دهد؛ این هیئت نمی تواند مستقیما 

به مصوبات مجلس ایراد بگیــرد .وی با تاکید بر اینکه 
ماک و معیار برای مجلس در رابطــه با طرح اصاح 
قانون انتخابات ریاست جمهوری نامه رسمی شورای 
نگهبان است، گفت:مجلس بر اصاح قانون اصرار دارد و 
مجلس تا آنجایی که امکان دارد ایرادات شورای نگهبان 
نسبت به این طرح را اصاح می کند ؛اما اگر این بار از نظر 
شورای نگهبان ایرادات بر طرف نشود، طرح به مجمع 
تشــخیص می رود  و مجمع خودش می داند با افکار 

عمومی و قانون فعلی که پر از ایراد است چه کند.

عضو هیئت رییسه مجلس:

مجلس بر اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری اصرار دارد

وز عکس ر

حاشیه های مخالف 
»پوتین« ادامه دارد

رنگ زدن روی نقاشــی دیواری 
لنــی« رهبــر  از »الکســی ناوا
اپوزیســیون زندانــی حکومت 
روســیه در شــهر »ســنت پترز 

بورگ«

اولیانوف:

 هنوز مشکالت زیادی وجود دارد
نماینده روسیه در مذاکرات وین در پایان رایزنی با نمایندگان آمریکا، به تمایل هر دو طرف ایرانی و آمریکایی برای احیای کامل برجام اشاره کرده و گفت: البته هنوز 
مشکات زیادی پیش رو بوده و موضوع لغو تحریم ها نیز مشخص نشده است. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین، از جمله 
آژانس بین المللی انرژی اتمی ابراز عقیده کرد که جمهوری اسامی ایران و ایاالت متحده تمایل خود برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( درباره برنامه 
هسته ای ایران را اعام می کنند.این دیپلمات بلندپایه روس در برنامه ای از شبکه تلویزیونی »راسیا-2۴« با یادآوری اینکه نمایندگان هیئت های نمایندگی روسیه و 
آمریکا روز پنجشنبه نشست کاری دیگری در چارچوب روند مذاکرات در خصوص احیای کامل توافق هسته ای در وین داشتند، گفت: »گفت وگوها در این نشست 
بسیار کاری و مثبت بود. به نظر من، آمریکایی ها در مجموع مواضع نسبتا معقولی را اتخاذ کرده اند، هرچند ممکن است ما در رابطه با همه مسائل با یکدیگر توافق 
نداشته باشیم. البته تمایل کلی آنها برای بازگشت به توافق هسته ای و احیای برجام دیده می شود. چنین تمایلی در مقامات ایرانی نیز مشاهده می شود و سایر شرکت 
کنندگان در مذاکرات وین نیز عاقه مند به رسیدن به توافق در این زمینه هستند و همه اینها به معنای آن است که اصول راهبردی برای رسیدن به نتیجه مثبت وجود 
دارد. سایر مسائل، اقدامات فنی تاش های دیپلماتیک است که در حال حاضر عما به صورت روزانه در وین وجود دارد.«اولیانوف در عین حال یادآور شد که مطابق با 
وضعیت مذاکرات روز پنجشنبه، مقامات ایرانی همچنان از برقراری تماس مستقیم با طرف آمریکایی خودداری می کنند و نمی توان امیدی در این خصوص داشت.

ایران و عربستان در آستانه از سر گیری روابط  قرار دارند. روابطی که با باال 
رفتن یک عده از دیوار ســفارت و لفاظی های تند دو طرف علیه یکدیگر در 
سال های اخیر به بدترین وضع خود رســیده بود. این گزارش را بخوانید تا 
بدانید چرا تهران و ریاض تصمیم گرفتند پای میز مذاکرات بنشینند.حاال پنج 
سال پس از حادثه حمله به سفارت عربستان در تهران، ریاض تصمیم گرفته 
تا تنش زدایی کند و برای حل مشکات دعوت چندساله ایران برای گفت وگو 
را بپذیرد. چرخش عربستان به سمت ایران با استقبال تهران مواجه شده 
است. واقعیت موجود در منطقه و تحوالت مربوط به دو کشور نشان می دهد 
ایران و عربســتان راهی جز پایان دادن به دشمنی در قبال یکدیگر ندارند.
فایننشیال تایمز هفته گذشته از یک دیدار محرمانه میان مقامات ایران و 
عربستان در بغداد خبر داد و گفت دو طرف با میانجی گری عراق سعی در 
حل اختافاتشان دارند. این برای دومین بار پس از قطع روابط دیپلماتیک 
میان دو کشور پس از ماجرای سفارت عربستان در ایران است که طرفین 
در این سطح برای حل مشکاتشان پای میز مذاکرات می نشینند، یک ماه 
پیش نیز اخباری در این زمینه منتشر شد.ایران اگرچه نخستین بار نبود، 
اما این بار به طور معنادارتری در واکنش به خبر نشست محرمانه در بغداد، 
تمایل خود را به ارتباط با این بازیگر منطقه ای اعام کرد. سعید خطیب زاده، 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی اگرچه خبر نشست بغداد را تایید نکرد؛ اما 
اعام کرد از گفت وگو با عربستان استقبال می کنیم.حال بعد از یک هفته 
محمد بن ســلمان تغییر لحن جدی داده و در یک گفت وگوی تلویزیونی 
گفته خواستار حل اختافات با ایران اســت. وی در این گفت وگو اعتراف 
کرده هرگز نمی خواســته وضعیت روابط با ایران تا این اندازه دشوار شود 
و خواستار روابطی مثبت و خوب با جمهوری اسامی ایران است.ولیعهد 
عربستان به طور تلویحی نشست بغداد را تایید کرده و گفته ما با همکاری 
شــرکای مان در منطقه و در جهان به دنبال راه حلی برای مشــکات مان 
هستیم. در نهایت ایران یکی از کشور های همسایه ماست. تنها درخواستی 
که ما داریم این است که روابط خوب و محترمانه ای با ایران داشته باشیم.

اهمیت اظهارنظر ها را زمانی بهتر متوجه می شوید که به خاطر داشته باشید 
محمد بن سلمان در هفت سال گذشته تندترین خطابه ها را علیه ایران طرح 
کرده است.ولیعهد عربستان در سال 201۷ در گفت وگو با روزنامه نیویورک 
تایمز اظهارات تندی را علیه مقام های ارشد کشورمان گفته بود. کاظم صدیقی 
امام جمعه موقت تهران در پاسخ به این اظهارات بن سلمان، او را »جنایتکار 
مزدور و عیاش و قارون زمان« خوانده بود.ورود جو بایدن به کاخ سفید را 
باید مهم ترین عامل این تغییرات خواند. هیئت آمریکایی به ریاست رابرت 
مالی،نماینده آمریکا در امور ایران در وین در حال تاش برای بازگشــت به 
توافق هسته ای برجام هســتند. توافقی که ترامپ با خروج از آن جسارت 

عربستان برای لفاظی و اقدام علیه ایران را تقویت کرده بود.با روی کار آمدن 
بایدن ورق برگشت؛ بایدن رویه آمریکا در قبال عربستان را رسما تغییر داد 
و اعام کرد که می خواهد به حمایت های آمریکا از عربستان در جنگ یمن 
خاتمه دهد، محمد بن سلمان را مسئول مستقیم قتل خاشقجی خواند و 
از رهبران عربستان خواست به حقوق بشر احترام بگذارند.اگرچه محمد بن 
ســلمان گفته با دولت بایدن اختاف نظر دارد؛ اما جرات نکرده پایش را از 
این فراتر بگذارد و در مصاحبه خود با تلویزیون عربستان تاکید کرده آمریکا 
و عربستان دو شریک استراتژیک هستند.محمد بن سلمان گفته بین او و 
دولت بایدن »۹0 درصد« توافق وجود دارد و برای ده درصد باقی مانده هم 
تاش می کنند تا اختافات شان را حل کنند و به فهم مشترک برسند. به نظر 
می رسد ده درصد باقی مانده کار خودش را کرده و عربستان مجبور به عقب 
نشینی جدی در مناسباتش در منطقه شده اســت.به گزارش فایننشیال 
تایمز، اولین چشمه های تغییر لحن در محمد بن سلمان در سال 201۹ و 
بعد از حمات به آرامکوی عربستان آغاز شد. نوامبر 201۹ تاسیسات نفتی 
آرامکوی عربســتان مورد حمله قرار گرفت و تهران به جهان نشان داد که 
پادشاهی تا چه حد آسیب پذیر است.ماه گذشته عربستان سعودی ابتکار 
عمل برای صلح یمن را در دست گرفت و از دیدبان آتش بس سازمان ملل در 
این کشور خواست تا فرآیند بازگشایی فرودگاه صنعا را از سر بگیرند و مذاکره 

با حوثی ها را آغاز کرد.حال بعد از گذشت هفت سال به نظر می رسد دو رقیب 
منطقه ای قرار است مشکات شان را حل و فصل کنند. اتفاقی که شاید مهم 
ترین خبر این روز ها در سپهر سیاسی ایران باشد که تحت تاثیر اخبار دیگر گم 
شده است.شیرین هانتر، تحلیلگر سیاست خارجی معتقد است برقراری 
مجدد دیالوگ میان ایران و عربستان شاید به حل بسیاری از اختافات و 
درگیری ها در منطقه منجر شود؛اما باید در نظر داشت که اسراییل قطعا از 
این ارتباط مجدد راضی نیست. تل آویو چندین دهه تاش کرده رابطه ایران 
را با کشور های عربی تخریب کند و رابطه خود را با جهان عرب عادی سازی 
کند. حال این اتفاق با برخی کشور های منطقه از جمله عربستان و بحرین 
افتاده و اسراییل انتظار داشت عربستان نیز به کمپین عادی سازی روابط 
با اسراییل بپیوندند. هرچند ریاض تمایلی به چنین اقدامی نشان نداده و 
برقراری رابطه مجدد میان ایران و عربستان به معنای از دست رفتن اهرم 

اسراییل برای عادی سازی روابط با سایر کشور های عربی منطقه است.
حدود سه ماه پس از پیروزی بایدن، اکنون در وین مذاکرات احیای برجام 
در سطح کارشناسی در جریان است و خبرهای خوبی از پیشرفت گفت وگوها 
به گوش می رسد. به موازات مذاکرات وین اما خبر رسیده که مذاکرات پشت 
پرده ای نیز میان ایران و آمریکا در عراق برگزار شده است که چیزی فراتر از 

برنامه هسته ای ایران در آن به گفت وگو و بحث گذاشته شده است. 
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استاندار اصفهان:

اقتصاد مقاومتی باید گره ای از کار مردم باز کند
استاندار اصفهان گفت: اقتصاد مقاومتی باید در جهت رفع مشکالت مردم ، عدم وابستگی کشور 
به نفت و همراه با خالقیت و نوآوری باشــد.عباس رضایی گفت: اقتصاد مقاومتی باید همراه با 
نوآوری و خالقیت و فکر بینش و نگرش اســتقالل طلبی در آن باشد.وی تاکید کرد: عزم مدیران 
برای اتمام پروژه های نیمه تمام باید جذب شود و مدیران کار های ماندگار انجام دهند.استاندار 
اصفهان اضافه کرد: اقتصــاد مقاومتی باید گره ای از کار مردم باز کند، با توجه به شــرایط کرونا و 
تحریم های ناجوانمردانه مدیران باید کار های خالق و نوآور انجام دهند تا مشکالت نظام و مردم 
برطرف شود.به گفته رضایی، اقتصاد مقاومتی باید بدون وابستگی به نفت و نگرش مثبت صورت 
بگیرد.وی خاطرنشان کرد: ماه های پایانی دولت است و بنده نمی پذیرم کوچک ترین خللی در 
کار ها ایجاد شود و اگر مدیران تا آخرین لحظه به وظایف خود عمل نکنند با آن ها برخورد خواهد 

شد، زیرا قابل قبول نیست در ماه های پایانی دولت خلل و تعللی در کار مردم صورت بگیرد.

 اجرای احکام قضایی هزار و ۵0۹ مترمربع از اراضی
 ملی اصفهان

معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از صدور و اجرای احکام قضایی 
برای رفع تصرف بیش از یکهزار و 509 مترمربع از اراضی ملی این اســتان در فروردین  ماه ســال 
جاری خبر داد.عبدالحسین پارســایی راد اظهار کرد: در فروردین ماه ۱۴00 سه مورد حکم قضایی 
برای رفع تصرف اراضی ملی واقع در شهرستان های فریدن، کاشان و نایین اجرا شد.معاون امالک 
و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: این احکام به دنبال پایش مستمر اراضی 
دولتی استان اصفهان از سوی عوامل یگان حفاظت و پیگیری ویژه کارشناسان حقوقی این اداره 
کل، در راســتای حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی، صادر و اجرا 
شده است.وی بیان داشت: در اجرای احکام صادره قضایی از سوی دادگستری شهرستان های 
فریدن، کاشــان و نایین، جمعا یکهزار و 509 مترمربع از اراضی ملی این شهرســتان ها با حضور 
نمایندگان )دادستان، این اداره کل و یگان حفاظت اراضی ملی( رفع تصرف و به بیت المال اعاده 
شد.پارســایی راد افزود: متصرفین روی این اراضی اقدام به ساخت بنا، دیوارکشی و نصب درب 
و پنجره و... کرده بودند که همزمان با عملیات رفع تصرف تمامی بناها و مستحدثات ایجاد شده 

تخریب و وضعیت این اراضی تصرف به وضع سابق بازگردانده شد.

احتمال حمله ملخ ها در مراتع و مزارع اصفهان
کنترل زود هنگام و به موقع ملخ ها در مراتع از حمله به زمین های کشاورزی و خسارت های ناشی 
از آن جلوگیری می کند.معاون مدیریت حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه 
تولید و رشد این ملخ ها وابســته به بارش باران اســت، گفت: تخم ملخ ها با بارش باران مراحل 
پوره و تبدیل شدن به حشره کامل را طی می کند و سال گذشته به دلیل بارندگی ها احتمال حمله 
بیشتر از امسال بود.تقی شیخ علی با اشــاره به اینکه دو نوع ملخ مهاجر از جنوب کشور و حاشیه 
خلیج فارس و شبه جزیره عربســتان می آیند که ملخ های بومی آسیب زننده هستند، افزود: سه 
شهرستان تیران و کرون، لنجان و مبارکه کانون تولید ملخ بومی هستند که به دلیل بارش های کم 

امسال تاکنون این ملخ ها عامل طغیانی پیدا نکردند.
وی گفت: ملخ های بومی و مهاجر در مراتع وجود دارند و در صورتی که مراتع تغذیه مناسبی نداشته 
باشند، به مزارع کشاورزی حمله می کنند.شیخ علی با بیان اینکه سم پاشی در مراتع خطرپذیری 
کمتری دارد، افزود: با حمله ملخ ها به مزارع، کشاورزان مجبور به استفاده از سم هستند که این 

سم ممکن است جذب محصوالت کشاورزی شود.

خبر روز

نماینده مردم فریدن در مجلس:

تونل ۷80متری کلوسه احداث می شود
نماینده مردم فریدن، فریدون شــهر، چادگان و بویین میاندشــت در مجلس شورای اسالمی از 
احداث تونل ۷۸0 متری در گردنه کلوســه خبر داد و گفت: ســال ۱۴00 جاده چادگان به اصفهان 
تکمیل خواهد شد.حسین محمدصالحی در رابطه با حوزه راه های مواصالتی چادگان اظهار داشت: 
جاده چادگان یکی از محورهای مواصالتی استان اصفهان است که معوق مانده و با پیگیری های 
صورت گرفته بخشی از جاده تکمیل شده اســت.وی ادامه داد: بخش فنی پل سازی ها در حال 
انجام است و مناقصه برای تعیین پیمانکار برگزار شده اســت تا در سال جاری محور چادگان به 

اصفهان تکمیل و از بار ترافیکی در این جاده کاسته شود.
نماینده فریدن، فریدون شــهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شورای اسالمی همچنین 
به تامین اعتبار بهره برداری از محور اراک - شهرکرد اشــاره کرد و ادامه داد: بخشی از این پروژه 
از فریدن عبور می کند و برای بهره برداری از آن ۲۷ میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت که وزارت راه و 
شهرســازی در این زمینه قول همکاری داده اســت.وی از اختصاص ۴0 میلیارد تومان اعتبار به 
پروژه راه آهن ازنا به اصفهان خبر داد و افزود: این طرح بیش از ۲0 ســال اســت که مطرح شده 
و به بیش از ســه هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و این اعتبار اندک نیــز با رایزنی های فراوان 

اختصاص داده شده است.

ایجاد شهرک تخصصی فلزات در اردستان
شهرک تخصصی صنایع فلزی، ماشین سازی، ریخته گری و تجهیزات مرتبط در محور اصفهان-

اردســتان احداث می شــود.مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی اســتان گفت: در راستای 
ساماندهی صنایع فلزی با مساعدت استاندار اصفهان و به پیشــنهاد اداره کل محیط زیست در 
خصوص ایجاد یک حدفاصل کارخانه ســیمان، مطالعات علمی و تخصصی انجام شــده است.

محمد جواد بگی با بیان اینکه زمین و امکانات مناسب، دسترسی به خطوط انتقال برق، خط راه 
آهن و فاصله مناســب تا مرکز اصفهان از مزیت های این شهرک فلزی در اردستان است، افزود: 
با توجه به حجم فعالیت ها در اردســتان، پیگیری ایجاد مدیریت مستقل برای شهرک و نواحی 

صنعتی اردستان در برنامه قرار دارد.

قرق ییالق عشایر قشقایی سمیرم شکسته شد
سرپرســت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سمیرم از شکسته شــدن قرق کوچ بهاره عشایر ایل 
قشقایی در نهمین روز از ماه اردیبهشت خبر داد.میثم جباری اظهار داشت: عشایر که کوچ تدریجی 
به ییالق را از اواســط فروردین ماه آغاز کرده بودند، با آزاد شــدن قرق وارد مراتع ییالقی سمیرم 
شدند.به گفته وی، زمان قانونی ورود عشــایر در تقویم کوچ بهار ۲5 اردیبهشت هر سال است که 

امسال ۱۶ روز زودتر وارد ییالق شدند و باز هم شاهد کوچ زودهنگام بودیم.
سرپرست اداره منابع طبیعی سمیرم با بیان اینکه تجمع دام ها و عشایر در مرزها را از ۲ هفته قبل 
شاهد بودیم، ادامه داد: علت اصلی کوچ زودهنگام امسال همچون چند سال اخیر، گرمای هوای 
مناطق قشالقی جنوب کشور و مدیریت ضعیف استان های گرمسیری در موضوع کوچ بود.جباری 
خاطرنشان کرد: زمانی که بیشتر خانوارهایی که در گرمسیر هستند کوچ می کنند، قشالق به یکباره 
خالی از جمعیت عشایری می شــود و بقیه خانوارهایی هم که ماندند با خلوت شدن آن مناطق، 
دیگر در قشالق نمی مانند و کوچ می کنند. وی تصریح کرد: عالوه بر این، تجمع دام ها و خانوارهای 
عشایر در مرزها با وجود شیوع ویروس کرونا اقدام پرریســک و خطرناکی بود.سرپرست اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری ســمیرم مناطق قبرکیخا، زمان کهریز، چهار راه و گردنه بیژن را محل 
استقرار پاســگاه های کنترل کوچ اعالم کرد و گفت: محدوده قبرکیخا در شرق سمیرم اولین مرز 

عشایری بود که به مرور شاهد ورود دام و خانوارهای این قشر به آن بودیم.

کافه اقتصاد

شهرستان

یک عضو کمیسیون انرژی 
مجلس:

واقعی کردن نرخ 
 حامل های انرژی

 نیازمند اجماع است
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی گفت: برای واقعی کــردن نرخ 
حامل های انرژی باید یک کمپین رسانه ای 
بزرگ با اجماع کارشناسان و دولت شکل 
بگیرد تا مردم به خوبی توجیه و قانع شوند.

روبرت بگلریان دربــاره وضعیت مصرف 
انرژی در کشــور طی یک ســال گذشته، 
اظهار کرد: بیش از یک ســال اســت که 
نرخ بنزین و برخــی از حامل های انرژی 
افزایش پیدا کرده اســت و ۱۱ ماهی که از 
شــروع به کار مجلس یازدهــم می گذرد 
هنوز تحلیل و گزارشی در این باره در خانه 
ملت ارائه نشــده ، اما آنچه کــه از فضای 
کلی کشور و وضعیت اقتصادی بر می آید 
مشــخص اســت که ویروس کرونا تاثیر 
مســتقیمی بر کاهش مصــرف انرژی و 
به خصوص مصرف بنزین داشــته و تاثیر 
افزایش نرخ بنزین بر کاهش مصرف این 
ماده ســوختی کمتر بوده است.بگلریان 
درباره قیمــت حامل های انــرژی مانند 
نرخ بــرق و گاز، گفت: با توجه به شــرایط 
اقتصادی کشــور و ســرمایه گذاری هایی 
که در زیرســاخت هایمان انجام داده ایم 
هم اکنون در جهان جزو دو یا ســه کشور 
اولی هســتیم که یارانه باالیــی به انرژی 
اختصــاص می دهیم و این شــرایط زیاد 
نمی تواند ادامه یابد. مهم این است که اگر 
بخواهیم روزی قیمت حامل های انرژی را 
واقعی کنیم چگونه اقتصاد را هدایت کنیم.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس، افزود: 
به هر حال از نگاه اقتصادی و واقعیت های 
فنــاوری و امکاناتی که در زیرســاخت ها 
داریم به طور جدی دچار مشــکل هستیم 
و هر چقدر هم این مشــکل واقعی نبودن 
قیمت حامل هــای انرژی را حــل نکنیم 
مجبــور خواهیم بــود در آینده با شــدت 

بیشتری آن را حل کنیم. 

سرپرســت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه 
۷۲ درصد سد زاینده رود خالی و ذخیره مخزن سد 
۳۸۷ میلیون مترمکعب است، گفت: در حال حاضر 
موضوع و خواسته های کشاورزان در دست بررسی 
است و ما هنوز چشم انتظار بارش های اردیبهشت 
ماه هستیم.حســن ساسانی با اشــاره به افزایش 
دمای هوا و وضعیت بارش های حوضه زاینده رود، 
اظهار کرد: از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون میزان 
بارش های حوضه آبریز زاینده رود ۸0۷ میلیمتر بوده 

که این میزان در مدت مشابه پارسال ۱090 میلیمتر و 
در متوسط بلندمدت ۱۳00 میلیمتر بود.وی توضیح 
داد: میزان بارش ها در این حوضه ۲۶ درصد و نسبت 
به متوسط بلندمدت ۳۸ درصد کاهش یافته است.

سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر 
اینکه روز چهارشنبه،۸ اردیبهشــت ماه ذخیره سد 
زاینده رود ۳۸۷ میلیون متر مکعب است، تصریح 
کرد: در حــال حاضر تنها ۲۸ درصد ســد زاینده رود 
آب دارد و ۷۲ درصد آن خالی است.وی اضافه کرد: 
سال گذشــته در چنین روزی ذخیره آب سد زاینده 
رود در حالی کــه آب در رودخانه جریان داشــت، 
5۶0 میلیون مترمکعب و در متوسط بلندمدت 9۲5 
مترمکعب بود که میزان ذخیره ســد زاینده رود در 

سال آبی جاری نسبت به پارسال ۳۱ درصد و نسیت 
به متوسط بلندمدت 5۸ درصد کاهش داشته است.

ساسانی همچنین اضافه کرد: در حال حاضر ورودی 
سد زاینده رود 5۴ مترمکعب بر ثانیه و خروجی سد 
۱9 مترمکعب بر ثانیه اســت.وی به کاهش شدید 
حجم آبی مخزن ســد زاینده رود و کاهش کم نظیر 
بارش ها در حوضه زاینده رود اشاره کرد و گفت: باید 
توجه داشت در مصرف آب به گونه ای عمل کنیم که 
دچار تنش آبی نشویم.وی با اشــاره به مطالبات و 
خواسته های کشاورزان برای تحویل حقابه هایشان، 
تصریح کرد: به طور قطع در مطالبات بحق کشاورزان 
تردیدی وجود ندارد و این خواســته ها کامال قانونی 

است و این مباحث و شرایط در حال بررسی است.

سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان عنوان کرد:

خالی بودن ۷2 درصد سد زاینده رود

اولین اقدام فراگیر سال 1400  با محوریت عبور از پیک تابستان
مدیر برق منطقه ۸  شرکت توزیع برق اصفهان گفت : مانور سراســری اصالح و باز آرایی فیدرهای فشار متوسط و مدیریت بار تابستان به منظور سنجش آمادگی 
پرسنل شاغل در صنعت برق و توجه ویژه به مدیریت بار تابستان همزمان با سراسر کشور در شهر اصفهان و در منطقه صنعتی سجزی انجام شد.مجتبی باطنی  اظهار 
کرد: باز آرایی و تعدیل بار فیدرهای فشار متوسط؛ شناسایی و اصالح نقاط اتصاالت سست؛ ایجاد نقاط مانور و اتوماسیون توزیع ؛ شناسایی و جمع آوری دستگاه 
های کشف رمز ارزغیر مجاز ؛ تعدیل روشنایی معابر ؛ اصالح آرایش یک در میان و زیگزاگ و شبکه معابر از اهداف اصلی این مانور بوده است.وی گفت : ۱۲ اکیپ 
شامل نیروهای فنی و مهندسی و کارشناس و نیروهای پشتیبان در این مانور شرکت کردند و در این مانور خط گرم آمادگی الزم را برای اصالح جمپر؛ اتصال جمپر 
سکسیونر و اتو ماسیون هوایی ریگالژ و نصب بر عهده داشت ودر حوزه خط سرد نیز با نصب سکســیونر هوایی ؛ احداث شبکه فشار متوسط هوایی ؛ تعویض پایه 
فرسوده  این مانور صورت گرفت و گروه های بهره برداری نیز به اصالح سربندی معابر پرداختند.وی خاطر نشان کرد: تست کنتور و کشف رمز ارزها مهم ترین اقدام این 
مانور بوده  و  محوریت مانور بر این اساس قرار گرفته است.باطنی تاکید کرد: استخراج رمز ارزهای غیر مجاز  با توجه به پایین بودن نرخ برق در کشورمان و افزایش 
بیش از حد قیمت رمز ارزها جذابیت زیادی را برای استخراج کنندگان آن داشته و چالشی را برای صنعت برق به خصوص در روزهای پیک تابستان رقم زده است .

وز عکس ر

 اشتغال 2 هزار نفری ماهی زینتی در اصفهان؛

راه های نرفته درآمد زایی

شاید عجیب به نظر برسد ؛اما در شرایط  مرضیه محب رسول
بغرنج کشاورزی و دامپروری کنونی کشور 
که هر روز با دســت اندازها و قوانین جدید، مانعی تازه بر سر راه تولید 
کننده ها و بهره بردارها قرار می گیرد، کسب و کار پرورش ماهیان زینتی 
رونق خوبی دارد و حتی تجارتی با بازارهای به شدت سودآور در سطح 
جهانی است. در اصفهان این صنعت کارآفرینی برای بیش از دو هزار 
نفر را به خود اختصاص داده آن هم در شرایطی که ایجاد شغل برای هر 
نفر به ده ها میلیون هزینه و برنامه ریزی های طوالنی مدت نیاز دارد. 
تجارت ماهيــان زينتی، ســاليانه ميلياردها دالر نصيب كشــورهای 
توليدكننــده می كند كــه مالزی، ســنگاپور، چيــن و تايلند در رأس 
كشورهای توليدكننده ماهيان زينتی قرار دارند. این فعالیت اقتصادی 
وقتی جذاب تر می شود که بدانیم برای راه اندازی آن به سرمایه زیاد 
و حتی مکان خاصی احتیاج نیســت و می توان آن را جزو مشــاغل 
خانگی هم به حساب آورد هر چند در سطح استان پرورش دهندگان 
حرفه ای ماهیان زینتی هر روز در حال افزایش هستند . مدیر شیالت 
و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی اصفهان گفت: در بخش ماهیان 

زینتی بیش از دو هزار نفر شــاغل هســتند چرا که عالوه بر واحدهای 
کوچک و بزرگ تولیدی در اســتان، در منزل نیز به صورت مشــاغل 
خانگی می توان ایــن ماهیان را پــرورش داد و در بــازار عرضه کرد. 
محمدرضا عباسی  اظهار کرد: استان اصفهان تنوع باالیی در تولیدات 
شیالت دارد که شــامل تولیدات انواع ماهی های زینتی، ماهی های 
خوراکی، زالو، بچه ماهی و… می شــود.مدیر شــیالت و امور آبزیان 
سازمان جهادکشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه بیش از ١٠٠ الی ١٢٠ 
گونه ماهی زینتی در استان تولید می شود، عنوان کرد: در سال گذشته 
بیش از ۶٧ میلیون و 5٠٠ هزار قطعه ماهیان زینتی در استان اصفهان 
تولید شد.عباســی بیان کرد: باتوجه به تولیدات باالیی که در اســتان 
انجام می شود و بیش از نیاز استان است طبیعتا به شهرهای دیگری 
مانند تهران، مشهد و… و همچنین کشورهای دیگر مانند عراق و ترکیه 
ماهی زینتی صادر می شود.وی افزود: حدود ١۶ شهرستان در استان 
ماهی زینتی تولید مــی کنند که بیشــترین آمار تولید بــه ترتیب به 
شهرستان های کاشان، نجف آباد، اصفهان و آران و بیدگل تعلق گرفته 
است.محمدرضا عباسی با اشاره به شرایط خشکسالی که استان را فرا 

گرفته است، ادامه داد: خوشبختانه این شغل نیاز آنچنانی به آب ندارد 
و با حداقل آب نیز امکان تولید ماهی زینتی وجود دارد.

به رغم این پتانسیل های چشمگیر اما سهم ایران از بازارهای جهانی 
این محصول چندان چشمگیر نیست.تجارت ماهیان زینتی به عنوان 
یکی از پرسودترین حوزه های اقتصادی در دنیا هم اکنون مورد توجه 
بســیاری از کشــورها و تحلیل گران اقتصادی اســت به نحوی که با 
شناخت ظرفیت های شگفت و گســترده این صنعت در ارزآوری در 
حال گسترش آن هستند. صنعت پرسود و زود بازده پرورش ماهیان 
زینتی در طول سال ها مغفول مدیران و مسئوالن اجرایی و اقتصادی 
کشور واقع شده و به نحو مطلوب از ظرفیت های این صنعت به هیچ 
عنوان استفاده نشده است. شهرک ماهیان زینتی کاشان مدت هاست 
در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد؛ اتفاقی که اگر رخ دهد می 
تواند تحولی عظیم در صنعت استان در حوزه شیالت ایجاد کند؛ اما در 
شرایط کنونی در حالی که گردش مالی این صنعت در دنیا بیش از ۱5 
میلیارد دالر اســت، صادرات ایران در این حوزه مهم اقتصادی حدود 

سه میلیون دالر در سال است.

در بخش ماهیان زینتی بیش از دو هزار نفر شاغل هستند 
چرا که عالوه بر واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی در 
استان، در منزل نیز به صورت مشاغل خانگی می توان این 

ماهیان را پرورش داد و در بازار عرضه کرد

هزاران تن محصول 
پیاز کشاورزان در 

معرض نابودی
هزاران تن محصــول مرغوب پیاز 
کاران منطقه هشــتبندی استان 
هرمــزگان کــه ســازمان تعاون 
روســتایی با قیمت نازل هر کیلو 
59۶ تومان از کشاورزان خریداری 
کرده، به دلیل نبود بازار در معرض 

نابودی قرار دارد.
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استاندار چهارمحال و بختیاری:

محافظه کاری مدیریتی از چالش های استان است
اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در طول ســه ســال خدمت در این اســتان یکی از موارد 
مشهود محافظه کاری در ارکان مدیریتی این استان است که می طلبد در رفع آن تالش کرد.اقبال 
عباسی در نشست با تعدادی از تشکل های کارگری به مناســبت هفته کار و کارگر با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای کارگری اســتان و کشور افزود: روابط بین دســتگاه های اجرایی با یکدیگر 
و یا روابط قوم گرایی و خویشــاوندی در استان سبب شده اســت تا جدیت الزم در جلوگیری و 
برخورد با تخلفات آن طور که انتظار می رود وجود نداشــته باشد.عباسی تصریح کرد:این روحیه 
محافظه کاری هم در بخش مدیریت دولتی و هم در بخش خصوصی وجود دارد که باید رفع شود 

تا در روند توسعه یافتگی استان بتواند نقش خود را ایفا کند.
وی در ادامه با تاکید بر مالک قرار دادن قانون کار در روابط بین کارگری و کارفرمایی گفت: چنانچه 
این قانون به درستی از سوی هر ۲ طرف اجرا شود، بسیاری از اختالفات از میان برداشته می شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به نقش و جایگاه کارگران در سازندگی و اقتصاد کشور، 
خاطر نشان کرد: بی شک این کارگران و فعاالن عرصه کار و تالش هســتند که مدیران این کشور 
به شمار می روند و می توانند با تالش خود زمینه توســعه و آبادانی ایران را فراهم کنند.حفیظ ا... 
فاضلی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست از وجود ۱۱۰ 
هزار کارگر در این استان خبر داد و گفت: این تعداد با خانواده های تحت پوشش آنها، ۴۰۰ هزار نفر 

جمعیت کارگری استان را تشکیل می دهند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری:

افزون بر 4.۶ میلیارد متر مکعب آب از چهارمحال و 
بختیاری خارج می شود

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری گفت: چهــار میلیارد و ۶۷۸ میلیون متر 
مکعب آب از این استان خارج و به استان های پایین دست وارد می شود.فردوس کریمی تاکید 
کرد: چهارمحال و بختیاری پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب های ســطحی در ۲ حوضه 
کارون و زاینده رود دارد که از این میزان چهــار میلیارد متر مکعب در حوضه کارون و یک میلیارد و 
۵۰۰ میلیون متر مکعب در حوضه زاینده رود قرار دارد.وی با اشاره به سهم ۶۲۱ میلیون مترمکعبی 
چهارمحال و بختیــاری از حوضه کارون و ســهمیه ۲۰۰ میلیون مترمکعبــی در حوضه زاینده رود 
افزود: در مجموع ۸۲۲ میلیون مترمکعب از آب های ســطحی در استان استفاده و چهار میلیارد 
۶۷۸ میلیون مترمکعب آب از این استان خارج می شود.کریمی تصریح کرد: در بخش آب های 
زیرزمینی یک میلیارد و ۹۸۸ میلیــون مترمکعب ذخیره آب وجود دارد کــه از این میزان ۶۷۵ 
میلیون مترمکعب آن استفاده شــده و این مهم نشــان دهنده ضعف مدیریت مصرف آب های 
زیرزمینی در استان اســت.وی یادآور شــد: این زیاده روی در مصرف آب های زیرزمینی باعث 

ممنوعه و حتی بحرانی  شدن ۱۱ دشت در چهارمحال و بختیاری شده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: براساس مقایسه آمار، آب 
ورودی به سد زاینده رود در ۲۰ فروردین ماه امســال ۶۶ مترمکعب آب در ثانیه و در مدت مشابه 
سال گذشــته ۱۱۲ متر مکعب در ثانیه بود، که با کاهش ۶۰ درصدی در ســال جاری مواجه شده 
است.وی گفت: حجم ســد زاینده رود در این تاریخ ۳۲۵ میلیون مترمکعب آب و این میزان در 
مدت مشــابه ســال قبل ۴۶۷ میلیون متر مکعب آب بود و همین کاهش در رودخانه کارون نیز 

مشاهده می شود.
کریمی در خصوص طرح های آبی شــرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: سد 
باباحیدر شهرستان فارسان با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی و طرح انتقال آب بن به بروجن با ۷۰ 

درصد پیشرفت است که در مرحله اجرا قرار دارند.

بام ایرانبا مسئولان

کمک بیش از 115 میلیارد تومانی به نیازمندان چهارمحال و بختیاری؛

مرحلهنهمرزمایشمواساتدرروزقدساجرامیشود
اعضای قرارگاه مواســات و همدلی چهارمحال و بختیاری در جلســه 
هماهنگی برگزاری مرحله نهــم رزمایش کمک مومنانــه، ضمن ارائه 
گزارش از مراحل قبلی رزمایش، برای اجرای مرحله بعدی اعالم آمادگی 
و برنامه ریزی کردند.ســردار علی محمد اکبری  در این جلسه گفت: تا 
کنون در مراحل مختلف مواســات کمک های بسیاری جمع آوری شده 
و به دست نیازمندان رسیده اســت که مرحله نهم این رزمایش در نیمه 
دوم ماه مبارک رمضان به همت مردم سخاوتمند استان برگزار خواهد 
شد.فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشــم)ع( چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه اکثر کمک های مراحل قبلــی از طریق نهادهای حمایتی 
خارج از استان جمع آوری شده است، افزود: درخواست داریم مشارکت 
شهرستان ها بیشتر شود چرا که به خاطر طوالنی بودن شرایط کرونایی 
کمک های شهرستانی کاهش پیدا کرده است.وی ادامه داد: در مرحله 
پیش تصمیم گرفته شــد تا نــذورات مردمی در ماه مبــارک رمضان و 
زکات فطریه افراد نیز به رزمایش مواسات و در راه خدمت به نیازمندان 
استفاده شــود البته مبالغ دریافتی فطریه جدای از مبالغ مواسات و با 

نظارت ائمه جمعه در جای خود هزینه خواهد شد.

اجرای مرحله دوم مواسات ماه رمضان در روز قدس
اکبری در پایان مصوبات جلسه را اعالم کرد و گفت: اولین مرحله کمک 
مومنانه رمضانه قبل از ماه رمضان و مرحله دوم نیز در ۱۷ اردیبهشت ماه 
مصادف با روز قدس برگزار خواهد شــد.وی ادامــه داد: از آنجایی که 
قرارگاه مواسات به پشتیبانی قرارگاه »شهید سلیمانی« است و بخش 
عمده کمک ها به افرادی که در قرنطینه خانگی هستند، تحویل می شود 
لذا بیماران کرونایی و قرنطینه شدگان در این رزمایش فراموش نشود.

فرمانده سپاه پاسداران استان در پایان گفت: ساماندهی، سازندگی و 
هدایت سایر کمک های مردمی توسط قرارگاه صورت گیرد که قطعا آمار 

بیشتری به گزارش کارها اضافه می کند.

مساجد از تجمعات خالی و محلی برای اقدامات مومنانه شوند
حجت االســالم عزیزا... میراحمدی در ادامه این جلســه با بیان اینکه 
در شرایط کرونایی مســاجد از تجمعات خالی و محلی برای اقدامات 
مومنانه هستند، بیان کرد: در هفته اکرام یعنی والدت امام حسن)ع( 
تا شهادت امام علی )ع( ۲۵ هزار بسته معیشــتی، ۱۲۰ کیسه آرد، ۱۰۰ 
بسته معیشتی هر بسته به ارزش یک میلیون تومان و کارت های هدیه  
کمک هزینه اجاره بها از جمله ۱۵ کارت هدیه ۲۰۰ هزار تومانی در سطح 
استان توزیع شده است.معاون فرهنگی تبلیغات اسالمی استان اظهار 

کرد: همچنیــن پویش حمایــت از ۱۱۰ یتیم در هر شهرســتان و طرح 
»مهرواره محله همدل« با محوریت مســاجد و روحانیون در استان در 

حال برگزاری است.
ایرج کیانی، در ادامه به فعالیت های هالل احمر استان در مراحل قبلی 
رزمایش اشــاره کرد و گفت: تا کنون مواردی از جملــه بالغ بر ۱۳ هزار 
بسته معیشــتی به ارزش ۴ میلیارد تومان، بالغ ۸ هزار بسته بهداشتی 
به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان، ۲۰۰ هزار ماســک ۳ الیــه به ارزش ۴۰۰ 
میلیون، ۵۰۰ بسته پوشاک به ارزش ۵۰۰ هزار تومان و کمک هزینه ۵۰۰ 
هزار تومانی بین ۶۳۱ بیمار کرونایی در سطح استان توزیع شده است.

نماینده جمعیت هالل احمر اســتان با بیان اینکه ۴۰۰ بسته معیشتی 
از ابتدای ماه مبارک رمضان تا کنون میان نیازمندان توزیع شده است، 
افزود: همه ســاله طرح »همای رحمت« در ماه رمضان برگزار می شود 
که در شرایط کرونایی با طرح مواسات تجمیع شــده و قصد داریم در 
مرحله بعدی رزمایش یک هزار و ۶۰۰ بســته معیشتی بین نیازمندان 

توزیع کنیم.
فعالیت ۵۷ آشپزخانه در ادارات استان در راستای رزمایش مواسات

حمید محمدی در ادامه به اجرای پویــش »ایران همدل، حامی یاری 
و زکات فطره« اشــاره کرد و گفت: در راســتای طرح» اطعام مهدوی_ 
افطار ساده« ۵۷ آشپزخانه در ادارات استان فعال شدند و تا کنون ۴۹ 

هزار و ۳۴۴ پرس غذای گرم هر پرس بــه ارزش ۲۴ هزار تومان تهیه 
و ۱۵ هزار پرس نیز از طریق آشــپزخانه مصلی تهیــه و میان نیازمندن 

توزیع شده است.

جذب ۶00 حامی کودک یتیم در استان در ماه رمضان
نماینده کمیته امداد استان در این جلسه به توزیع ۵ هزار و ۶۸۹ بسته 
معیشتی هر بسته به ارزش ۲۰۰ هزار تومان اشاره و تصریح کرد: پویش 
»حامی یاری« در استان با هدف افزایش سرانه هر یتیم در ماه به ۷۰۰ 
هزار تومان و اینکه تا پایان ماه مبارک هیچ کودکی یتیمی بدون حامی 
نباشد همزمان با سراسر کشــور در حال برگزاری است که تا کنون ۶۰۰ 
حامی جذب شده است.هوشنگ فوالدی با بیان اینکه ۲۲۵ هزار و ۶۰۰ 
خانوار نیازمند به همت گروه های جهادی در ســطح استان شناسایی 
شده است، گفت: تا کنون ۴۵۷ هزار و ۳۰۰ بســته معیشتی، ۳۵ هزار 
کارت ۳۰ هزار تومانی، ۵۲۲ هزار قرص نــان، ۲۲۰ هزار غذای گرم، ۶۵ 
هزار بســته مرغ گرم، ۷۱۱ ســری جهیزیه، ۱۷ هزار و ۶۰۰ بســته لوازم 
التحریر، ۳۸۲ هزار بســته البســه و کفش، ۸۰۰ هزار بسته بهداشتی 
و ماســک، همیاری و کمک ۴۵۰ گروه جهادی در طرح »شهید قاسم 
سلیمانی« به کادر درمان در ســطح استان در حال توزیع و انجام شدن 

است.

دست یابی به رکورد تاریخی تولید ماهیانه آهن اسفنجی در 
سفید دشت

 به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری با کوشش و جدیت پرسنل 
این شرکت، در نخستین ماه سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« و هم زمان با فرارسیدن بهار 
طبیعت، تولید ماهیانه آهن اسفنجی در واحد احیای مستقیم این شرکت با رقم ۸۰۲۱۱ تن و با ارتقای 
۴۰۰۲ تنی در مقایسه با آخرین رکورد ماهیانه که در آذرماه ۱۳۹۹ به ثبت رسیده بود، محقق شد.مدیر 
عملیات شرکت فوالد سفیددشت با اعالم خبر این موفقیت گفت:  عبور   رکورد تولید از رقم ۸۰ هزار تن 
در تولید آهن اسفنجی برای نخستین بار از آغاز راه اندازی واحد احیا مستقیم در فروردین ماه سال 
جاری به وقوع پیوست.ایمان سلیمانی در تکمیل این خبر افزود: با وجود وضع محدودیت های ناشی 
از افزایش همه گیری ویروس کرونا و ضرورت رعایت دستورالعمل های بهداشتی و پیشگیری از این  
بیماری ، ثبت رکورد ماهیانه در نخستین ماه سال ۱۴۰۰ و کاهش حداکثری توقفات اضطراری در واحد 
احیای مستقیم، نشان از عزم جدی شرکت فوالد سفیددشت برای حرکت در مسیر موفقیت های 
پیشین خود دارد.سلیمانی، دست یابی به روند تولید پایدار و ایمن را مرهون حمایت های مدیریت 
عامل، هیئت مدیره، شــرکت فوالد مبارکه و ایمیدرو به عنوان سهام داران شرکت و همچنین روحیه 
تالشگر و خستگی ناپذیر کارکنان و پیمانکاران آن دانست و ابراز امیدواری کرد با حفظ و ارتقای این 
روحیه، این شرکت بتواند به یکی از شرکت های سرآمد صنعت فوالد در منطقه زاگرس تبدیل شود.

شرکت ورق خودروی چهارمحال و بختیاری؛ پای سفره 
افطاری نیازمندان 

شرکت ورق خودروی چهارمحال و بختیاری امسال در راستای اجرای سومین مرحله پویش ملی ایران 
همدل و طرح اطعام مهدوی، با توزیع اطعام پای سفره افطار نیازمندان استان آمد.همزمان با ماه مبارک 
رمضان، ماه انفاق و ایثار و به منظور بهره مندی هرچه بیشتر از فضایل این ماه، شرکت ورق خودروی 
چهارمحال و بختیاری با تهیه و توزیع اطعام در بین نیازمندان این استان ادای تکلیف به این قشر آسیب 
پذیر جامعه کرد. این اقدام خداپسندانه که آغاز آن با زادروز کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی 
)ع( و به مدت هفت روز برقرار اســت، با همت مدیریت و بهره گیری از حاصل تالش پرسنل خدوم و 
نیکوکار شرکت ورق خودروی چهارمحال و بختیاری محقق شده و در آن بالغ بر۴۵٠٠بسته غذای گرم 
تهیه و در بین نیازمندان و مستمندان در سطح استان چهارمحال و بختیاری توزیع می  شود. شایان ذکر 
است بسته های اطعام پس از تهیه و بسته بندی به ادارات کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان های 

بروجن، شهرکردو مراکز نیکو کاری شهر های سفید دشت و فرادنبه تحویل می شود.

آزادسازی 11 زندانی در لردگان با مساعدت  مسئوالن قضایی
با مساعدت های دادستان عمومی و انقالب شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری ،تعداد 
۱۱ زندانی که باقی مانده حبس آن ها به طور میانگین چهارماه و یا کمتر بود از زندان لردگان آزاد شدند.

سعید جریده اصل ، دادستان عمومی و انقالب شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری در 
خصوص آزادی این زندانیان اظهار کرد: به مناسبت میالد پرخیر و برکت کریم اهل بیت حضرت امام 
حسن مجتبی )ع( تعداد ۱۱ زندانی پس از حصول اطمینان از تنبه و اصالح رفتار ایشان با استفاده از 
ظرفیت های قانونی مورد عفو و بخشودگی قرار گرفتند.وی افزود: به این زندانیان بر اساس میزان 
باقی مانده حبس شان مرخصی منتهی به آزادی اعطا شد.دادستان شهرستان لردگان خاطرنشان 
کرد: با وجود اقدامات صورت گرفته جهت اصالح و بازپــروری مجرمان و کاهش جمعیت کیفری 
زندان ها، رویکرد دادستانی شهرستان لردگان برخورد قاطع و بدون اغماض با مجرمان خطرناک و 
سابقه دار از جمله اشرار و مرتکبین جرائم خشن است و لذا این افراد به هیچ عنوان مشمول ارفاقات 

قانونی قرار نخواهند گرفت.

 معاون بازآفرینی شــهری و مسکن اداره کل راه و 
شهرســازی چهارمحال و بختیــاری از اتصال پنج 
هــزار و ۴۶ متقاضی به طرح اقدام ملی مســکن 
در این اســتان خبر داد و گفت: روند احداث واحد 
مســکونی برای این تعداد متقاضی در حال انجام 

است.
ابراهیم علیرضایــی افزود: در مجمــوع ۱۶ هزار و 
۵۶۱ نفــر در اســتان در طرح اقدام ملی مســکن 
ثبت نام کردند کــه از این تعداد ۹ هــزار نفر واجد 
شــرایط شــدند.وی ادامــه داد: از ایــن ۹ هزار 
نفر، پنــج هــزار و ۳۰۰ نفــر تایید نهایی شــدند 
 و چهار هــزار و ۵۸ نفــر نیز وجوه ســهمیه خود را

 واریز کرده اند.علیرضایــی با بیان اینکه در منظریه 
شــهرکرد یک هزار و ۲۰۰ واحد خاکبرداری شــده 
اســت، تصریح کرد: با صــدور پروانه ســاخت و 
ســاز روند احــداث واحدهــای مســکن ملی در 

شــهرکرد در حال انجام اســت.معاون بازآفرینی 
شــهری و مســکن اداره کل راه و شهرســازی 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در شــهر بروجن 
به دنبال صدور پروانه ســاخت هســتیم، در شهر 
لردگان ۹ واحد تا ســقف دوم ســاخته شــده و 
برای ۷۱ واحد دیگــر نیز تامین زمین شــده و در 
 اردل تعــدادی واحــد در حد ســقف اول احداث 

شده است.
علیرضایی خاطر نشــان کرد: در شــهرهای بن و 
هفشــجان نیــز تامین زمین شــده اســت و در 
شهرهای ســامان، شــلمزار و جونقان نیز در حال 
تامین زمین هســتیم.وی به ســهمیه فرهنگیان 
اســتان نیز اشــاره کرد و گفت: ۲ هزار و ۵۲۸ نفر 
از ثبت نامی های فرهنگیان اســتان واجد شرایط 
 هســتند که از این تعداد یک هزار و ۲۱۵ نفر تایید 
نهایی شــدند.علیرضایی خاطر نشان کرد: تاکنون 

برای سهمیه اقدام ملی مسکن فرهنگیان استان 
زمین تامین نشده است.

 اســتان چهارمحال و بختیاری با افزون ۹۷۹ هزار 
نفر جمعیــت دارد که در ۴۲ شــهر و بیش از ۸۵۰ 

روستا و آبادی ساکن هستند.
در قالب طرح اقدام ملی مســکن قرار است ۴۰۰ 
هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود که از این 
تعداد ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، یکصد هزار 
واحد در بافت های فرسوده شــهری و یکصد هزار 

واحد در شهرهای کوچک ساخته می شود.

  معاون اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

 طرح اقدام ملی مسکن برای ۵هزار متقاضی 
در حال اجراست

اخبار خبر روز

امسال ۷0 واحد صنعتی 
در چهارمحال و بختیاری 

بهره برداری می شود
معاون امور صنایع ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت چهارمحال و بختیــاری گفت: ۷۰ واحد 
صنعتی با پیشــرفت فیزیکی بــاالی ۸۰ درصد 
در استان در حال تکمیل اســت که طبق برنامه 
پیش بینی می شود تا پایان سال به بهره برداری 
برسد.محمدکاظم منزوی افزود: این در حالی 
است که تعداد واحدهای صنعتی باالی ۸۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی در استان بیش از این تعداد 
است ؛اما برای امســال افتتاح ۷۰ واحد هدف 
گذاری شده اســت.وی تصریح کرد: در همین 
حوزه در سال گذشــته ۱۳۵ پروانه بهره برداری 
در اســتان صادر شــد که از این تعداد ۸۵ واحد 
ایجادی و ۵۰ واحد توســعه بوده است.معاون 
امور صنایع ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
چهارمحــال و بختیــاری از بازگشــت ۲۰ واحد 
صنعتی به چرخه تولید در ســال گذشــته خبر 
داد و گفت: این در حالی است که هدف گذاری 
سال ۹۹ احیای هشت واحد بود.منزوی تصریح 
کرد: امسال نیز بازگشت به چرخه تولید ۱۰ واحد 
صنعتی در استان هدف گذاری شده است.وی 
با اشاره به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در خصوص نحوه پرداخت تســهیالت بانکی به 
واحدهای صنعتی، خاطرنشان کرد: امسال برای 
اعطای تسهیالت به واحدها، شاخص هایی در 
نظر گرفته شده که در قالب طرح »تام« تعریف 
شده است.منزوی افزود: تسهیالت با هدف فعال 
کردن ظرفیت های خالی واحدهای صنعتی در 
محصوالت منتخب است و اختصاص به ساخت 
تولید و بی نیاز کردن از واردات و توسعه صادراتی 
غیرنفتی دارد.به گفته معاون امور صنایع سازمان 
صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، 
تسهیالت تام همچنین به حمایت از طرح های 
فناورانــه، تامین مالــی اصناف تولیــد، فعال 
ســازی معادن کوچک مقیاس، توسعه مناطق 
محروم و فعال سازی واحدهای راکد اختصاص 
دارد.منزوی خاطر نشــان کرد: در طرح »تام« 
واحدهای دارای شرایط می  توانند در بانک های 
صنعت و معدن سپرده گذاری کنند و چند برابر آن 

تسهیالت با نرخ ۱۸ درصد دریافت کنند.
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تحدید حدود اختصاصی
2/23 شــماره نامه : 140085602024000931-1400/02/04 چون تحدید 
حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره 4786/657 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام بتول قنبر زاده فرزند حســن  در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونًا به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/3/5 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهــی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 1128500 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/24 شماره نامه: 140085602024000881- 1400/02/02  نظر به اینکه 
سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 18 فرعی از 973 اصلی به 
نام شهرام حریری فرزند  حســین در صفحه 284 دفتر 813  سند دفترچه ای به 
شماره چاپی 592343 و شماره ثبت 144123  صادر و تسلیم گردیده است سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 24000392 مورخ 1400/01/10 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شناســه یکتا 
139702156435000027 و رمز تصدیــق 711087 مورخ 1397/02/01 به 
گواهی دفترخانه اســناد رسمی 199 تهران رسیده اســت مدعی است که سند 
مالکیتش به علت جابجایی مفقود گردیده است  و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از 

تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1128501 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت پارتاک فوالد جی
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1116 

و شناسه ملی 14003086610 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مجید طغیانی به شماره ملی 1287842615 
با پرداخت مبلغ 4500000000 ریال و پریســا طغیانی به شماره ملی 
1271787997 با پرداخت مبلغ 500000000 ریال به صندوق شرکت 
سرمایه اولیه خود را افزایش دادند. سرمایه شرکت از مبلغ 5000000000 
ریال به مبلغ 10000000000 ریال افزایش یافــت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح مذکور اصالح شد. - اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه 
هر یک پس از افزایش سرمایه بدین شــرح می باشد: مجید طغیانی به 
شماره ملی 1287842615 دارنده 9000000000 ریال سهم الشرکه و 
پریسا طغیانی به شماره ملی 1271787997 دارنده 1000000000 ریال 
سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر )1127717(



رییــس اتحادیــه سراســری کانون هــای وکالی 
دادگستری ایران )اسکودا( گفت: هجمه های زیادی 
علیه نهاد وکالت برای اشــتغال زایی وجود دارد ولی 
این نهاد متولی اشــتغال زایی نیســت.جعفر کوشا 
افزود: هیچ کس شک ندارد که جامعه در زمان حاضر 
با مشکالت افتصادی مواجه است، ولی برای رفع این 
مشکالت نباید فرافکنی کرد و نباید توقع داشت، چون 
تعداد دانش آموختگان حقوق افزایش یافته، همه 
آن ها باید وکیل شــوند و نهاد وکالت باید مشکالت 
اقتصادی و اشتغال را حل کند. نهاد وکالت این سوال 
را دارد آیا ایجاد شــغل برای تعــداد زیاد این دانش 

آموختگان برعهده این نهاد است؟وی ادامه داد: امروز 
شاهدیم مردم از یک نماینده محترم که وارد مجلس 
می شود توقع دارند راهکار های اقتصادی برای حل 
مشــکالت اقتصادی و بیکاری ارائــه بدهد و ما هم 
این مسئله را قبول داریم و حاضریم در آن مشارکت 
کنیم، اما مشارکت در رفع بیکاری نباید تولید بحران 
کند و باید مدیریت در بحران شود.کوشا خاطرنشان 
کرد: این روز ها شاهد هســتیم هجمه هایی به نهاد 
وکالت، این نهاد صنفی، قانونــی، مردمی و قدیمی 
وارد می شود که شما بیایید در بحران اقتصادی به ما 
کمک کنید، ولی سوال اینجاست ما چه ابزاری هایی 
برای حل مشــکالت اقتصادی داریــم و چرا اصوال 
اقتصاددانــان وارد حریم حقوقدانان شــده اند؟ و 
چرا اقتصاددانان می خواهند وکالــت را از اصل ٣۵ 
در فصل سوم قانون اساسی به فصل چهارم ببرند؟ 

نبایــد پایه های نهاد وکالت را سســت کنیم.رییس 
اتحادیه وکال تاکید کرد: ظرفیت آزمون وکالت نباید 
برداشته شــود و با توجه به کمبود زیر ساخت های 
آموزش وکیل، پذیرش وکال باید سقف داشته باشد و 
برداشتن سقف مشکالتی برای کیفیت آموزش ایجاد 
خواهد شد و با هرج و مرج و جوسازی نمی توانیم به 
جایی برسیم.کوشا اظهارکرد: در وکالت اصوال بحث 
اقتصاد مطرح نیست و تلقی کســب و کار از وکالت 
موجب تضعیف این نهاد می شود و اتحادیه سراسری 
کانون های وکالی دادگستری با قوه قضاییه در مورد 
تدوین آیین نامه وکالت در تعامل است و در این راستا 
پیشنهادی به معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه 
ارسال شد که پس از بررسی به اتحادیه برگشت داده 
شــد و طبق قانون در حال رفع ابهامات هستیم تا به 

معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع دهیم.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران در اصفهان:

کانون وکالی دادگستری، متولی اشتغال زایی نیست

کارناوال نمایشی 
هشدار خطرات کرونا 
در پی موج چهارم کرونا در شــهر 
کرمانشــاه، به منظور حســاس 
ســازی شــهروندان نســبت به 
خطرات شــیوع ویــروس کرونا، 
کارناوال هنرمندان شهر با اجرای 
نمایش خیابانی در معابر پر تردد 
کرمانشــاه بــه اعــالم پیام های 

بهداشتی پرداختند.

هشدار پلیس فتا به شهروندان؛ 

به بهانه واکسن کرونا، سرتان کاله نرود
رییس مرکز تشخیص و پیشــگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا نســبت به کالهبرداری از 
شهروندان در پوشش واکسن کرونا هشدار داد.سرهنگ علی محمد رجبی گفت: در روز های گذشته 
برای برخی از شــهروندان تبلیغاتی در فضای مجازی یا پیامک با مضمــون »ثبت نام برای دریافت 
واکسن کرونا« ارسال شده است.وی با بیان اینکه افراد ســودجو در پوشش سامانه سیب یا دیگر 
موارد قصد کالهبرداری یا سوءاستفاده از اطالعات کاربران را دارند، گفت: در این تبلیغات از شهروندان 
خواسته می شــود تا به یک لینک مراجعه کرده و اطالعات خود را برای ثبت نام و استفاده از واکسن 
کرونا ثبت کنند. این درحالی اســت که تاکنون هیچ ســامانه ای برای ثبت نام و تقاضای واکسن در 
کشورمان راه اندازی نشده و اگر در آینده هم راه اندازی شود حتما آدرس دقیق آن از سوی مسئوالن 
ستادمقابله با کرونا و وزارت بهداشت اعالم خواهد شد.رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم 
سایبری پلیس فتای ناجا درباره پیامد باز کردن این لینک ها گفت: اول اینکه ممکن است این لینک ها 
حاوی بد افزاری باشد که به محض بازکردن آن اطالعات کاربران را جمع آوری کند. عالوه بر آن ممکن 
است برخی از افراد سودجو مبالغی را برای ثبت نام اعالم کرده و از این طریق از شهروندان کالهبرداری 

کرده یا حتی با دسترسی به حساب بانکی آنان اقدام به برداشت و خالی کردن حساب کنند.

 دستگیری ۱۳۲ سارق، خرده فروش مواد مخدر و
 محکوم متواری 

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از شناســایی و دستگیری 132 نفر سارق، خرده فروش مواد 
مخدر و محکوم متواری در عملیات اخیر ماموران ایــن فرماندهی خبر داد.حمیدرضا اکبری اظهار 
بیان داشــت: طرح ضربتی امنیت محله محور با هدف ارتقای امنیت و احســاس امنیت در بین 
شــهروندان با اســتعداد کلیه کالنتری ها ،یگان امداد و پایگاه اطالعات در بیش از ۴۵ نقطه از این 
شهرستان به مرحله اجرا درآمدکه این عملیات با نتایج بسیار خوبی نیز همراه بود.فرمانده انتظامی 
شهرستان اصفهان از دستگیری 132 سارق، خرده فروش مواد مخدر و محکومان متواری و تحت 
تعقیب مراجع قضایی در عملیات اخیر ماموران خبر داد و گفت:  ۶۷ نفر از این متهمان سارق، 22 نفر 
فروشــنده مواد مخدر ، 2۷ نفر معتاد متجاهر و 1۶ نفر نیز  محکوم غایب و فراری بودند.وی با بیان 
اینکه طرح های امنیت محله محور بنا به درخواست شهروندان و براساس نیاز و ضرورت در مناطق 
مختلف شهر اصفهان به اجرا گذاشته می شوند، گفت: اجرای طرح های مذکور عالوه بر رضایتمندی و 
خرسندی مردم باعث کاهش جرائم و ارتقای سطح امنیت در شهرستان شده که این روند همچنان 

در دستور کار فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان خواهد بود.

قاچاق حشیش با کوله
فرمانده انتظامی شهرستان نایین بیان داشت: ماموران یگان امداد شهرستان نایین حین کنترل 
محور های فرعی اطراف ایستگاه بازرســی شهید شرافت این شهرســتان متوجه تردد افرادی در 
تاریکی شب شدند و دستور ایست صادر کردند. سرگرد هادی کیان مهر افزود: این افراد بدون توجه 
به فرمان ایست صادر شده اقدام به فرار کردند که ماموران وارد عمل شدند و طی عملیاتی ضربتی 
آن ها را که ۴ نفر بودند، دستگیر کردند.فرمانده انتظامی شهرستان نایین خاطر نشان کرد: در بازرسی 
از کوله های این افراد ۵۹ کیلو و 3۴۰ گرم حشیش کشــف شد.سرگرد کیان مهر با اشاره به تحویل 
متهمان به مرجع قضایی گفت: با توجه به نا امن شدن مسیر ها و محور های اصلی برای قاچاقچیان 
و سوداگران مرگ این افراد برای عملی کردن نقشه خود از راه های فرعی وخاکی استفاده می کنند، 
اما غافل از اینکه ماموران پلیس بر تمامی مناطق استان اشرافیت کامل دارند و اجازه جوالن به این 

گونه افراد را نخواهند داد.

وز عکس ر

خبر روزناجا

مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان :

 خیزش گرد و غبار 
ادامه دارد

نقشه های هواشناســی بیانگر گذر امواج 
ناپایدار تا اواســط هفته آینده در اصفهان 
است و به گفته مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان، خیزش گرد و غبار در 
مناطق شرقی اســتان ادامه دارد.منصور 
شیشه فروش اظهار داشــت: با توجه به 
گذر امواج ناپایــدار در این روزها با پدیده 
رگبارهای موقتی و وزش باد به نســبت 
شــدید همراه با گرد و خــاک در مناطق 
شرقی و مرکزی اســتان اصفهان مواجه 
هســتیم.وی با بیان اینکــه پیش بینی 
های هواشناسی حاکی از خیزش گرد و 
غبار در بهار امسال در اصفهان بود، اظهار 
داشت: از ابتدای سال تا امروز حدود 1۸ 
روز هوای ناســالم در کالن شهر اصفهان 
داشــتیم و عواملی مانند خشــکی هوا، 
عدم بارش و زیرکشــت نرفتن بسیاری 
از اراضــی کشــاورزی باعث شــد تا این 
اراضی و همچنین بســتر خشک زاینده 
رود هنگام وزش باد به کانون های گرد و 

غبار تبدیل شوند.
شیشــه فروش با تاکید بــر اینکه بارش 
های رگباری و پراکنده اردیبهشت امسال 
نمی تواند کمبود بارش های سال زراعی 
جاری را جبــران کند، خاطرنشــان کرد: 
از ابتدای ســال تاکنــون افزایش دما و 
فعال شدن کانون های گرد و خاک را در 
اصفهان داشتیم که در چند روز آینده نیز 
ادامه دارد.وی به جلسه مدیریت بحران 
استان اصفهان درباره مقابله با پدیده گرد 
و غبار اشــاره و اضافه کرد: در این جلسه 
مقرر شــد که اداره کل منابــع طبیعی با 
شناســایی کانون های فرسایش بادی، 
نهالکاری را در 2 هــزار و ۵۰۰ هکتار از این 
کانــون ها اســتان آغاز کنــد و در حدود 
2۰۰ کیلومتر از جاده های مناطق شــرقی 
استان، بادشــکن غیر زنده و تله رسوب 

گیر مستقر کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

کرونا، سالمت روان دانش آموزان را به هم ریخته است
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به کوچ اجباری به آموزش مجازی در دوران همه گیری کرونا، گفت: متاسفانه در این دوران سالمت روان دانش 
آموزان به هم ریخته و آنها با آسیب های اجتماعی فراوانی مواجه شده اند.محمد اعتدادی اظهار کرد: اگرچه مدارس کشور و استان اصفهان به واسطه همه گیری 
کرونا تعطیل شده، اما امیدواریم هرچه زودتر سایه کرونا از سر مردم ما و جهان کم شود.وی با اشاره به اینکه در دوران همه گیری کرونا سالمت روان دانش آموزان 
و خانواده ها با مشکل مواجه شده است، افزود: زمانی به دانش آموز اجازه نمی دادیم تلفن همراه به مدرسه ببرد اما امروز تبلت و گوشی هوشمند به او می دهیم 
که به اتاق ببرد و به بهانه آموزش استفاده کند. ما به ناچار و از روی اجبار این کوچ را انجام دادیم، چون اگر این اتفاق نمی افتاد از دنیایی که با کرونا دست و پنجه 
نرم می کرد، عقب می ماندیم.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه به خاطر نداشتن زیرساخت های الزم و محدودیت ها مجبور شدیم یک باره 

امکانات آموزش مجازی را فراهم کنیم، ادامه داد: متاسفانه دانش آموزان و خانواده ها در این دوران با مشکالت زیادی مواجه شدند.

شنبه  ۱۱  اردیبهشت ۱400 / ۱8 رمضان ۱44۲ / ۱  مارس  ۲0۲۱ / شماره ۳۲4۱

۳۱ اردیبهشت؛ پایان آموزش دوره ابتدایی 
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفــت: پایان کالس ها و آموزش های 
دانش آموزن ابتدایی تا 31 اردیبهشت ماه خواهد بود و معلمان و مدیران دوره ابتدایی 1۰ روز فرصت 
دارند نتیجه پایانی ارزشیابی نوبت دوم را در مدارس گزارش داده و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
را ثبت کنند.لیالسادات ابطحی با اشاره به روند آموزش های مجازی تا پایان اردیبهشت ماه، اظهار 
کرد: پایان کالس ها و آموزش دانش آموزان ابتدایی تا 31 اردیبهشــت ماه خواهد بود و معلمان و 
مدیران دوره ابتدایی 1۰ روز فرصت دارند )تا 1۰ خردادماه( نتیجه پایانی ارزشــیابی نوبت دوم را به 
مدارس گزارش دهند و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را ثبت کنند.معاون آموزش ابتدایی اداره 
کل  آموزش و پرورش اصفهان با بیان این که در دوره ابتدایی ارزشیابی به صورت کیفی توصیفی و 
فرآیندی انجام می شود، افزود: ســنجش یادگیری دانش آموزان ابتدایی هم به صورت فرآیندی 
انجام می شود و معلمان بر اساس شــواهد و اطالعاتی که در پوشه الکترونیک یا پوشه کار در طول 
سال تحصیلی جمع آوری کردند، بر اســاس ارزیابی هایی که از ابتدای ســال تاکنون انجام دادند 
می توانند در پایان ســال تحصیلی وضعیت یادگیری دانش آموزان را رصد کــرده و نتیجه نهایی را 

گزارش کنند.

آغاز اجرای طرح »احسان رمضان « در اصفهان
توزیع 2۰ هزار بسته معیشــتی ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در قالب رزمایش احسان 
رمضان درمناطق محروم استان اصفهان آغاز شد. مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
در استان اصفهان در مراسم طرح احسان رمضان در مصالی بزرگ اصفهان گفت: در ماه رمضان ۵۰۰ 
هزار بسته معیشتی در قالب رزمایش احسان رمضان در مناطق محروم و بین اقشار ضعیف و آسیب 
دیده از دوران کرونا توزیع می شــود که توزیع 2۰ هزار بسته در اصفهان آغاز شده است.تورج حاجی 
رحیمیان با بیان اینکه این بسته ها را 2۰۰ جهادگر در استان اصفهان توزیع می کنند افزود: این بسته ها 
شامل برنج، روغن، ماکارونی و حبوبات است.وی با اشاره به اینکه این ستاد تا کنون فعالیت های 
گسترده ای در جهت محرومیت زدایی داشته گفت: بنیاد احسان از ابتدای شیوع کرونا تاکنون در 
مناسبت های مختلف بسته های حمایتی بهداشتی، لوازم التحریر و معیشتی بین نیازمندان توزیع 
کرده است.مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در استان اصفهان اظهار  امیدواری کرد که 
عالوه بر یک نوبت دیگر توزیع بسته های معیشتی در ماه رمضان، اصفهان در زمینه واکسیناسیون 

کرونا نیز از استان های پیشرو باشد.

مرخصی ویژه رمضان به زندانیان 
رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان گفت: مرخصی ویژه ایام ماه مبارک رمضان بر اســاس 
بخشنامه رییس قوه قضاییه به زندانیان واجد شرایط اعطا می شود.محمدرضا حبیبی اعالم کرد: 
یکی از سیاســت های مهم قوه قضاییه کاهش جمعیت کیفری زندان هاســت و بر همین اساس 
رییس قوه قضاییه با صدور بخشــنامه ای اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط در ماه رمضان 
را در دســتور کار قرار داد.وی با تاکید بر اجرای دقیق بخشــنامه رییس قوه قضاییه درباره اعطای 
مرخصی به زندانیان واجد شرایط در ماه رمضان اظهار داشت: ضروری است قضات، اهتمام ویژه 
جهت بهره مندی حداکثری از این بخشنامه و اجرای مفاد آن داشته باشند.رییس کل دادگستری 
استان اصفهان که در نخستین جلسه کارگروه کاهش جمعیت زندانیان استان در سال جاری سخن 
می گفت، خاطرنشان کرد: بر اساس این بخشنامه حتی زندانیانی که به تازگی از مرخصی استفاده 
کردند و به زندان بازگشتند نیز می توانند مشمول آن قرار گیرند.حبیبی اظهار داشت: دادستان ها و 
قضات سراسر استان همچنین دستورالعمل دادستانی کل کشور مبنی بر به کارگیری محکومان و 
زندانیان واجد شرایط در دستگاه های مصرحه در این دستورالعمل را با همکاری مسئوالن و مدیران 

کل دستگاه های مربوطه در دستور کار قرار خواهند داد.

 محدودیت ها در اصفهان برای یک هفته دیگر تمدید شد، نظارت ها اما آنگونه که باید نیست؛

وضعیِت همچنان قرمز

محدودیت های کرونایی در اصفهان و اغلب  پریسا سعادت
شهرهای بزرگ کشــور در حالی برای یک 
هفته دیگر هم تمدید شد که آمار نشان می دهد همچنان کرونا در کشور 
می تازد. در این شرایط زمزمه هایی از ظهور کرونای ایرانی در کشور هم 
شنیده شده است که اگر چه هنوز رسما تایید نشده اما با توجه به سابقه 
این مدل از یافته ها و تاییدهای دیرهنگام مراجع پزشکی و بهداشتی در 
کشور، وجود آن بعید به نظر نمی رسد. آنگونه که رییس مرکز تحقیقات 
بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاســتور ایران گفته است: شاید 
جهش های خاصی در کشور ما باشد که تا به حال در دنیا هم گزارش نشده 
است. احسان مصطفوی، ادامه داد: دانســتن این موضوع بسیار مهم 
است، چون می تواند سیمای اپیدمیولوژی بیماری را در کشور تغییر دهد، 
چون این جهش ها می تواند باعث تشدید و یا تخفیف بیماری  شود. عضو 
هیئت علمی انستیتو پاستور ایران گفت: ما مادام که یک نظام پایش ملی 
برای بررســی جهش های ویروس نداشته باشــیم، در معرض تهدید 
هستیم و باید حتما تمهیداتی را در کشــور فراهم کنیم تا بتوانیم پاسخ 
سریع و به هنگام داشته باشیم.وی در پایان افزود: وقتی چنین نظامی 
را داشته باشیم، هر جهشی که در کشور اتفاق بیفتد را سریع شناسایی 
می کنیم و افــرادی که آلوده باشــند را ایزوله می کنیم کــه این روند از 

گسترش ویروس جلوگیری می کند.در این شرایط متولین امر فعال تنها 
مسئله قابل اجرا را محدودیت های نیم بند تعطیلی اصناف می دانند .

مغازه هایی که در سطح شــهر اصفهان اکثرا در ظاهر بسته هستند؛ اما 
مشــتریان خود را به هر نحو راه مــی اندازند. در این شــرایط خبری از 
محدودیت تردد در پارک ها و یا حتی نظارت بر زدن ماسک در زمان تجمع 
در پارک ها و مراکزی مانند میدان امام)ره( هم وجود ندارد و متاسفانه 
مردم شــب ها در بوســتان ها و خیابان ها آزادانه و بدون رعایت موارد 
بهداشــتی و ایمنی تردد می کنند. بر اساس اعالم ستاد کرونای استان 
اصفهان همچنان اغلب شهرهای اصفهان در وضعیت خطر کرونایی قرار 
دارند. سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان اعالم کرد: هم 
اکنون ۹ شهرستان استان اصفهان در وضعیت نارنجی و 1۵ شهرستان در 
وضعیت قرمز قرار دارند و محدودیت های پنجگانه برای این شهرستان ها 
تا یک هفته دیگر تمدید شــد.حجت ا... غالمی درباره آخرین وضعیت 
محدودیت های کرونایی در استان اصفهان، اظهار کرد: پایان هفته آینده 
وضعیت رنگ بندی شــهرهای اســتان مجددا ارزیابی می شــود که 
امیدواریم وضعیت شیوع ویروس کرونا نسبت به هفته های قبل بهتر 
شــده باشــد. فعال اعمال محدودیت های نارنجی برای ۹ شهرستان و 
اعمال محدودیت های قرمز برای 1۵ شهرستان تا یک هفته دیگر ادامه 

خواهد داشت.سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان، گفت: 
بر این اساس فعالیت تمام آموزشــگاه های خصوصی، نیمه دولتی و 
دولتی در استان اصفهان ممنوع است و آموزش در مدارس نیز کماکان 
به شکل غیر حضوری خواهد بود. تمام دستگاه های اجرایی نیز موظف 
هستند محدودیت های کرونایی را مطابق با رنگ شهر خود رعایت و قانون 
دورکاری را اعمــال کنند.غالمــی درباره مشــکالت واحدهای صنفی، 
خاطرنشــان کرد: مقرر شد اصنافی که از شــیوع ویروس کرونا آسیب 
دیده اند، بازپرداخت تسهیالتی که دریافت کرده اند تمدید شود و اصنافی 
هم که چک داشته اند فعال چک هایشان برگشت نخورد.وی با بیان اینکه 
کالن شهر اصفهان در وضعیت قرمز قرار دارد، گفت: برگزاری مراسم شب 
های قدر در فضای باز و با رعایت فاصله گذاری خواهد بود و زمان برگزاری 
این مراسم نباید از دو ساعت بیشتر شود. همچنین محدودیت های تردد 
شبانه در سه شب قدر لغو می شــود و قانون زوج و فرد نیز تا یک هفته 

دیگر )تا 1۶ اردیبهشت( اعمال نمی شود.
شواهد نشــان می دهد هر چه تعطیلی ها کش دار می شود، نظارت ها 
کمتر اعمال می شود. در شراطی که خطر گسترش ویروس هندی هم بر 
کشور سایه انداخته، همچنان خیابان ها شلوغ، مغازه ها نیمه باز و البته 

بیمارستان ها لبریز از بیماران کرونایی است.

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان اعالم 
کرد: هم اکنون ۹ شهرستان استان اصفهان در وضعیت 
نارنجی و ۱۵ شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند و 
محدودیت های پنجگانه برای این شهرستان ها تا یک 

هفته دیگر تمدید شد

با مسئولان جامعه
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  سپاهان به سختی از سد خوشه طالیی گذشت؛

صعودپسازپایانماراتن120دقیقهای

 تیم فوتبال سپاهان با برتری مقابل تیم 
 سمیه مصور

خوشه طالیی ساوه به مرحله یک چهارم 
نهایی جام حذفی فوتبال کشــور صعود کــرد. رقابت های مرحله یک 
هشتم نهایی جام حذفی پنجشنبه شب با برگزاری چهار دیدار آغاز شد 
که در یکی از این دیدارها طالیی پوشان نصف جهان مقابل تیم خوشه 
طالیی ســاوه قرار گرفتند. در این دیدار که به میزبانی تیم ســاوه ای 
برگزار شد، دو تیم در پایان 90 دقیقه به نتیجه مساوی بدون گل دست 
یافتند تا سرنوشت تیم برتر این بازی در وقت های اضافی مشخص 
شود. در وقت های اضافی باز این شــاگردان محرم نوید کیا بودند که 
هم چون 90 دقیقه قانونی، بازی را در اختیار داشتند و بارها دروازه تیم 
خوشه طالیی را مورد حمله قرار دادند که تالش آنها در پایان وقت اضافه 
اول نیز نتیجه ای به همراه نداشت تا اینکه در دقایق پایانی وقت اضافه 
دوم طالی پوشان با دو گل  محمد محبی و سجاد شهباززاده از سد تیم 
خوشه طالیی گذشتند تا یکی از تیم های راه یافته به مرحله یک چهارم 

نهایی جام حذفی باشند. 
تیم خوشه طالیی در این دیدار بازی جسورانه ای را به نمایش گذاشته 

و بازیکنان این تیم، عملکرد خوبی داشــتند. طالیی پوشــان ســاوه 
با دوندگی زیاد و پرس شــدید بازیکنان ســپاهان، اجــازه ندادند که 
شاگردان نویدکیا بتوانند با کنترل نبض بازی، برتری خود را دیکته کنند 
اما در مقابل ســپاهانی ها در این دیدار یکی از بی کیفیت ترین بازی 
های خود را به نمایش گذاشتند تا زنگ هشدار برای محرم نوید کیا و 

شاگردانش به صدا در بیاید.
 سپاهانی ها که با یک بازی بیشتر هم اکنون در صدر جدول رده بندی 
رقابت های لیگ برتر جای خوش کرده اند به دنبال کسب هر دو جام 
قهرمانــی رقابت های لیگ برتــر و جام حذفی هســتند؛ اما نمایش 
آنها مقابل تیم خوشه طالیی نشــان داد که اگر در روند تاکتیکی شان 
تغییراتی صورت نگیرد به این مهم دست نمی یابند و کار را به سایر رقبا 

واگذار خواهند کرد. 
محرم نویدکیا پس از پیروزی مقابل خوشــه طالیــی در مرحله یک 
هشتم نهایی جام حذفی در مورد این دیدار اظهار داشت: بازی سختی 
با خوشــه طالیی داشــتیم. به طور کلی بازی کردن با تیم های دسته 
اولی ســخت تر از لیگ برتری اســت، آنها تالش جانانه ای می کنند. 

ما طی دو بازی در جام حذفی ، 120 دقیقــه تالش کردیم و کارمان به 
پیچیدگی خورد اما در نهایت بازی ها را بردیم. 

سرمربی سپاهان در مورد اینکه سنگینی بازی های جام حذفی او را 
نگران نمی کند، تصریح کرد: نگران کننده نیســت. فعال تایم برگزاری 
بازی هایمان با فاصله خوبی برگزار می شــود ولی اگر در ادامه، بازی 
ها هر 5 روز یک بار برگزار شود و از طرفی  فشار بازی های جام حذفی 

هم باشد، شرایط سخت تر می شود.
نویدکیا در ارتباط با اینکه با برنامه ریزی سازمان لیگ برای ادامه لیگ 
مشکلی ندارد، تاکید کرد: همیشه از فدراسیون و سازمان لیگ خواسته 
ام این بوده که به ما برنامه ها را اعالم کنند تا بتوانیم درســت برنامه 
ریزی کنیم. ما با برگزاری بازی ها در فاصله زمانی مختلف مشــکلی 
نداریم، از اینکه ندانیم برنامه بازی ها چیست به مشکل بر می خوریم. 
اینکه بازی ها هر چند روز یک بار برگزار شود، دست مربیان است که 
برای سرپانگه داشتن تیم خود برنامه ریزی کنند اما اگر برنامه بازی 
های خود را نداشته باشیم  برای برنامه ریزی جهت تمرینات، فشار به 

تیم و یا زمان استراحت دادن اذیت می شویم. 

این ستاره پرسپولیس به »دیاباته« رسید
 شهریار مغانلو، ستاره خط حمله پرسپولیس چهارمین گل آسیایی خود را لیگ قهرمانان به ثمر رساند.

شهریار مغانلودر نیمه اول بازی با الریان قطر تیمش را از حریف پیش انداخت و راه دروازه الریان را به 
بقیه همبازیانش نشان داد. او در مصاحبه بعد از بازی خود هم از این گفت که پرسپولیس می خواهد 
برای قهرمانی آسیا بجنگد و در این راه قدم بر خواهد داشت.جالب اینکه مغانلو با گلی که به الریان زد ۴ 
گله شد و در جدول گلزنان به شیخ دیاباته مهاجم استقالل که او هم چهار گله است، رسید. البته شیخ 
فرصت دارد در صورت حضور مقابل الشرطه عراق تعداد گل های خود را افزایش دهد ؛اما به هر حال او 
و مغانلو بهترین گلزنان استقالل و پرسپولیس در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا محسوب می شوند.

ناکامی های نساجی به جام حذفی کشیده شد
دیدار تیم های نساجی مازندران و ملوان بندرانزلی در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی 
از ساعت 21 پنجشنبه در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر آغاز شد که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به 
سود ملوان خاتمه یافت. زکریا مرادی در دقیقه 36 زننده تک گل ملوانی ها بود. نساجی مازندران که 
در لیگ برتر در رتبه پانزدهم جدول و در خطر سقوط قرار دارد، در جام حذفی هم مقابل ملوان شکست 
خورد تا ناکامی های این تیم ادامه داشته باشد.قضاوت این دیدار برعهده کیوان علیمحمدی بود که 

حامد شیری و علی زارعی از نساجی را با کارت زرد جریمه کرد.

درخشش »ترابی«، اتفاق تکراری بازی های پرسپولیس
ستاره شماره 9 قرمزها مقابل الریان باز هم پاس گل داد تا در صدر جدول گل سازترین بازیکنان مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان قرار بگیرد.مهدی ترابی در ادامه بازی های خوبش در ترکیب پرســپولیس ، 
با پاس گلی که به کنعانی زادگان داد موفق شد با عبور از محمد البرایک ،هافبک الهالل عربستان در 
صدر بهترین پاسورهای لیگ قهرمانان آسیا قرار بگیرد.روی گل کنعان زادگان، زیباتر از ضربه سر مدافع 
پرســپولیس، پاس مهدی ترابی بود که با دیدی عالی، همبازی اش را در موقعیت گلزنی قرار دارد تا 
مدافع پرسپولیس بتواند دروازه الریان را باز کند. مهدی ترابی در بازگشت به پرسپولیس، فرم بسیار 
خوبی داشته اســت. دو گل در مقابل گوا و پنج پاس گل مقابل الوحده، الریان، گوا در مرحله گروهی 
مسابقات آسیایی نشانگر عملکرد موفق ترابی در بازگشــت به ترکیب قرمزهاست.هافبک تکنیکی 
قرمزها که در نقل و انتقاالت زمستانی بار دیگر به عضویت شاگردان یحیی گل محمدی درآمده، یکی از 
کلیدی ترین بازیکنان این تیم در مرحله گروهی بود، ترابی در بازی مقابل الریان نیز تکنیک باالی خود 
را به رخ بازیکنان این تیم کشید و مدافعان این تیم را بارها با حرکات انفجاری خود آزار داد تا جایی که 

مدافعان الریان برای مهار ترابی چاره ای جز انجام خطا روی او نداشتند.

تدوین برنامه استراتژیک و توسعه ای بازاریابی فوتبال ایران
 جلسه هماهنگی آنالین برای توسعه برنامه های بازاریابی فوتبال ایران با حضور نمایندگان یوفا و AFC برگزار 
شد. به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به هماهنگی های انجام شده با اتحادیه فوتبال اروپا 
)یوفا( جلسه هماهنگی آنالین برای توسعه برنامه های بازاریابی فوتبال ایران روز پنجشنبه، 9 اردیبهشت 
برگزار شد.در این جلسه مسئول بخش آسیا ، جف ویلسون و نمایندگان AFC در بخش پروژه های ویژه 
و نمایندگان فدراسیون فوتبال ایران شامل حمیرا اسدی، رییس دپارتمان بین الملل، پرستو قدسی دبیر 
کمیته بازاریابی و وحید فتاحی نماینده بخش پخش تلویزیونی حضور داشتند.در جریان جلسه هم مقرر 
شد طی یک برنامه یک ساله شش مرحله ای با همکاری یوفا و AFC نسبت به تهیه برنامه استراتژیک و 
توسعه ای بازاریابی فوتبال ایران اقدامات الزم به عمل آید.به این ترتیب در چارچوب استانداردهای فوتبال 
اروپا و قوانین و مقررات بین المللی بازاریابی و علوم نوین تجاری سازی فوتبال بستر الزم برای بهره برداری 

از فرصت های موجود بازاریابی و درآمدزایی در فوتبال ایران، بیش از پیش فراهم خواهد شد.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

شادی گل معنادار 
ستاره پرسپولیسی 

تراکتور
 محمــد عبــاس زاده، مهاجــم 
قائمشهری تراکتور  بعد از باز کردن 
دروازه شــارجه به سمت دوربین 
رفته و با نشان دادن عدد ۷، شادی 
گل خود را به یاد مرحوم نادر دست 
نشان، ستاره فقید فوتبال قائمشهر 
و تیم نساجی برگزار کرد که چندی 
پیش به دلیل ابتال به کرونا دارفانی 

را وداع گفت.

امضای قرارداد ایجنت جنجالی با زیداِن فوتبال زنان
مینو رایوال، مدیر برنامه های فوتبالی مشــهور ســتاره هایی چون زالتان، پل پوگبا، ارلینگ هالند 
و ... به طور رســمی کارش در عرصه نقل و انتقاالت فوتبال زنان را شروع کرد.او که به انتقال های 
جنجالی و دریافت کمیسیون های هنگفت مشهور است، از این پس مدیریت برنامه های باربارا 
بونانسنا را برعهده خواهد داشت. بونانسنا 29 ســاله در عضویت تیم فوتبال زنان یوونتوس قرار 

دارد و از سال 201۷ برای این باشگاه بازی می کند.
 طبق ادعای منابع ایتالیایی، او پیشنهادی بســیار خوبی از لیون دریافت کرده و رایوال قصد دارد 
زمینه این انتقال بزرگ را فراهم کند. لیون قهرمان ســه دوره اخیر لیــگ قهرمانان فوتبال زنان، 
در واقع بهترین تیم فوتبال زنان اروپاســت و انتقال بونانســنا مثل یک بمــب صدا خواهد کرد.

او با 1.۷2 قد و قابلیت بســیار باال در خط میانی، به زیدان فوتبال زنان مشــهور است.این اولین 
 فوتبالیســت زنی اســت که رایوال مدیریت برنامه هایش را برعهده دارد ولی بدون شک آخری

 نخواهد بود.

»لواندوفسکی« گزینه جانشینی رونالدو در یوونتوس
طی روزهای گذشته بحث رفتن رونالدو از تیم تورینی باالگرفته است. منابع زیادی گزارش کرده 
اند اعجوبه پرتغالی آخرین روزهای حضورش را در یووه ســپری می کنــد.او بعد از جام جهانی 
2018 راهی تیم ایتالیایی شد اما در صورتی که بعد از 3 سال به همکاری با بانوی پیر خاتمه دهد، 

باشگاهش قصد به خدمت گیری مهاجمی درجه یک را دارد.
براساس اعالم اســکای ایتالیا، روبرت لواندوفســکی احتماال گزینه جانشــین رونالدو در تیم 
قدیمی ســری ا خواهــد بود.ظاهرا مدیــران یوونتوس عالقه مند هســتند امــکان همکاری با 
گلزن لهســتانی بایرن را کســب کنند. البته ایــن بازیکن با بایــرن قــرارداد دارد و مدیران تیم 
 مونیخی تاکنون بــه همه پیشــنهادهایی که بابــت گلزن 32 ســاله دریافت کرده اند، پاســخ

 منفی داده اند.

راهکار جالب رئال برای خالصی از مهاجم گران قیمت
در تابستان 2019 بود که لوکا یوویچ در یک انتقال پر سر و صدا و گران قیمت از آینتراخت فرانکفورت 
به رئال مادرید پیوست. ستاره صربستانی در زمان حضور در رئال مادرید با انواع حواشی دست 
و پنجه نرم کرد و هرگز نتوانســت روزهای خوبی را در جمع کهکشانی ها سپری کند؛ موضوعی که 

باعث شد نهایتا یوویچ در تابستان گذشته به شکل قرضی به فرانکفورت بازگردد.
با این حال لوکا یوویچ طی مصاحبه ای اعالم کرده بود که در پایان فصل به رئال مادرید باز خواهد 
گشت و حاال به نظر می رســد که رقم خوردن این اتفاق قطعی خواهد بود. در همین راستا نامزد 
ستاره صربستانی یک استوری در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته که در آن از دلتنگی 
خود برای فرانکفورت بعد از پایان فصل صحبت کرده است؛ موضوعی که نشان می دهد یوویچ به 

طور قطع به سانتیاگو برنابئو بازخواهد گشت.
با این حال به نظر نمی رسد که رئال مادرید عالقه چندانی به حفظ این بازیکن داشته باشد و این 
امکان وجود دارد که یوویچ بعد از بازگشت به رئال مادرید دوباره به یک تیم دیگر قرض داده شود 
یا اینکه به طور کلی به فروش برسد.طبق ادعای نشریه بیلد، رئال مادرید قصد دارد ایده معاوضه 
یوویچ با آندره ســیلوا را مطرح کند. ستاره پرتغالی سابق میالن و ســویا در این فصل توانسته در 
31 بازی، 26 گل برای فرانکفورت بزند و 9 پاس گل بدهد. او یکی از عوامل حضور تیم آلمانی در 

کورس کسب سهمیه لیگ قهرمانان است.
یوویچ تا 2025 قرارداد دارد و رئال حاضر اســت با 20 میلیون یورو ایــن بازیکن را به فرانکفورت 
بدهد و در عوض با ۴0 میلیون یورو سیلوا را جذب کند. به این ترتیب جذب ستاره پرتغالی تنها 20 

میلیون یورو هزینه خواهد داشت. 

خبر   روز

جنجال بزرگ در دوئل 
حذفی فوتبال ایران

پنجشنبه شب تیم فوتبال خیبر خرم آباد از 
دل یک بازی پرماجرا و جنجالی توانست 
خود را به جمع هشتم تیم برتر جام حذفی 
فوتبال ایران برســد، آن ها در تقابل با یک 
حریف لیگ برتری توانستند این عنوان را 
برای خود به دست آورند؛ البته که ده نفره 
شدن زودهنگام نفتی ها هم در ثبت نتیجه 
نهایی بی تاثیــر بود، چرا کــه امید خالدی 
مدافع چــپ تیم فوتبال صنعــت نفت در 
دقیقه 38 بازی با دریافت کارت زرد دوم از 

زمین مسابقه اخراج شد.
 اخراجــی کــه به شــدت مــورد اعتراض 
ســیروس پورموسوی ســرمربی صنعت 
نفت آبادان قرار گرفــت اما وحید صالحی 
توجهی به آن نداشــت و بازیکن نفت را به 
بیرون زمین راهنمایی می کرد. با شــروع 
نیمه دوم خیبری ها توســط بهرام احمدی 
توانستند به گل برتری برسند و در ادامه از 
تعداد نفرات بهتر استفاده کردند و مالکیت 
بازی را در اختیار گرفتند.در دقیقه ۷0 اعالم 
یک ضربه پنالتی به ســود خیبر خرم آباد 
شاگردان ویسی را در آستانه تثبیت نتیجه 
پیروزی قرار دارد؛ اما این اعالم پنالتی یک 

جنجال بزرگ را آفرید. 
چرا که تمامی نیمکت نشینان نفت به نشان 
اعتراض از جای خود برخواســتند و حتی 
علی فیروزی سرپرست این تیم وارد میدان 
هم شــد تا علیه تصمیم داور موضع بگیرد.

ســوت جنجالی وحید صالحی باعث شد 
تا سیروس پورموســوی تصمیم به خروج 
تیم خــود از زمین مســابقه بگیــرد و این 
تصمیم ســرمربی باتجربه نفتی ها باعث 
توقف چند دقیقه ای بازی شد تا این چنین 
پورموسوی به تصمیم داور اعتراض کند، با 
این حال پس از دقایقی مجددا بازی از سر 
گرفته شد و آرش افشــین، مهاجم خیبر 
نتوانســت اختالف را از روی ضربه پنالتی 
به دو گل برســاند و در نهایت بازی با همان 
 برتــری یک گله به ســود خیبر خــرم آباد 

خاتمه یافت.

فوتبال جهان رونمایی از نخستین لژیونر ایرانی در لیگ والیبال فرانسه
 دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران با عقد قرارداد رسمی به لیگ فرانسه پیوست.باشگاه والیبال »پویتیه« فرانسه با انتشار خبری در صفحه اختصاصی خود در 
توئیتر از جذب محمدجواد معنوی نژاد بازیکن پشت خط زن تیم سایپا برای فصل 22-2021 خبر داد.باشگاه پویتیه که اکنون در رده هشتم جدول لیگ دسته اول 
والیبال فرانسه قرار دارد، در این خصوص نوشته است: از باالی برج میالد تهران، محمدجواد معنوی نژاد مقصد بعدی اش را می بیند. او آماده عبور از کوه ها و پیوست 
به تیم پویتیه برای فصل 22-2021 است. این دریافت کننده - مهاجم ملی پوش در تیم ورونا به طرز چشمگیری پیشرفت کرد. شما می توانید خیلی زود از تشویق 

او لذت ببرید.معنوی نژاد 25 ساله در فاصله سال های 201۷ تا 2019 در تیم ورونای ایتالیا حضور داشت و پس از آن به سایپا پیوست.

محمد عیــدی، معــاون فرهنگی شــهردار و رییس 
ســازمان فرهنگــی اجتماعی ورزشــی شــهرداری 
اصفهان به همراه حبیب ا...  ناظریان، معاون ورزشی 
تفریحی این ســازمان، همزمان با هفتــه فرهنگی 
اصفهان بــا حضور در باشــگاه ذوب آهــن با مجتبی 
فریدونی مدیرعامل این باشــگاه دیدار کردند.در این 
دیدار دو طرف بر گســترش همکاری های فرهنگی 
تاکید کرده و در خصوص مباحث فرهنگی، ورزشــی 
و مســئولیت های اجتماعی باشــگاه های ورزشــی 
گفت وگو کردنــد. همچنین یادمــان هفته فرهنگی 
اصفهان)نقش چوگان اثر استاد هوشنگ جزی زاده( 
از سوی معاون فرهنگی شهردار اصفهان به مدیرعامل 
باشگاه ذوب آهن اهدا شد.رییس سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در خصوص این 
دیدار گفت: در آغاز هفته فرهنگــی اصفهان به دیدار 
باشــگاه پرافتخار ذوب آهن رفتیم، همان طور که در 
ســنوات گذشــته در هفته فرهنگی اصفهان به دیدار 

مسئوالن باشگاه سپاهان رفته بودیم.محمدی عیدی 
افزود: اعتقاد داریم این دو باشــگاه اصفهانی خود به 
منزله فرهنگسراهایی هستند که با فرهنگی که ایجاد 
می کنند موجب ارتقای سطح نشاط اجتماعی شده و با 
ظرفیت بسیار گسترده  در تحقق فرآیند جامعه پذیری و 
بهزیستی فرهنگی در شهر اصفهان و ایجاد اکوسیستم 
کارآفرینی موثر هســتند.به اعتقاد وی، باشگاه های 
ورزشی مانند ذوب آهن و سپاهان ظرفیت های بسیار 
گسترده ای در جهت گفت وگوی فرهنگی با جهان امروز 
دارند که باید از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کرد.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان ادامه داد: به همین 
منظور به دیدار مدیرعامل باشگاه ذوب آهن رفتیم تا 
هم هفته فرهنگی اصفهان را به مجموعه این باشگاه 
تبریک بگوییم و هــم اینکه بتوانیــم در آینده از این 
ظرفیت ها برای توسعه فرهنگی شهر اصفهان استفاده 
کنیم.عیدی با بیان اینکه باشگاه ذوب آهن بخشی از 
افتخارات شهر اصفهان را بر دوش می کشد، تصریح 

کرد: هرچند بخش زیادی از افتخارات شهر اصفهان 
مربوط به حوزه هنر اســت، اما این شــهر افتخارات 
ورزشی بســیاری نیز دارد که بخش عظیمی از آن به 
واسطه این دو باشگاه پرافتخار کسب شده است.وی 
ابراز امیدواری کرد افزایش رابطه شــهرداری اصفهان 
به عنوان بسترساز فضای مدنی با باشگاه هایی مانند 
ذوب آهن و ســپاهان بتواند فصل های خوبی را برای 
شــهروندان رقم بزند.وی درباره نتایج برگزاری این 
نشست خاطرنشــان کرد: این نشست و گفت وگوی 
دوطرفه قرار است منتج به یک تفاهم نامه شود، کما 
اینکه این امر درباره باشــگاه ســپاهان محقق شد تا 

زمینه همکاری تعریف شده متقابلی را فراهم کند.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان:

همکاری متقابل شهرداری و باشگاه ذوب آهن به زودی آغاز می شود

سپاهانی ها که با یک بازی بیشتر هم اکنون در صدر 
جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر جای خوش کرده 
اند به دنبال کسب هر دو جام قهرمانی رقابت های لیگ 
برتر و جام حذفی هستند؛ اما نمایش آنها مقابل تیم 
خوشه طالیی نشان داد که اگر در روند تاکتیکی شان 

تغییراتی صورت نگیرد به این مهم دست نمی یابند 



همه باید در برابر گذشته اصفهان احساس مسئولیت 
گر افتخاری برای شهر اصفهان  داشته باشند چراکه ا
وجود دارد نتیجه فعالیت های گذشته شهر است و باید 

میراث دار گذشتگان باشیم تا ضربه ای به آن وارد نشود

شنبه  11  اردیبهشت 1400 / 18 رمضان 1442 / 1  مارس  2021 / شماره 3241

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان خبر داد:  

رضایت 94 درصدی شهروندان منطقه 10 از پیگیری مطالبات
مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان با حضور در اداره ارتباطات مردمی 137 شــهرداری اصفهان 
پاسخگوی تلفنی مســائل، دغدغه ها و مشکالت مردم شــد. حمیدرضا شهبازی در حاشیه این 

پاســخگویی تلفنی، اظهار کرد: سامانه 
137 جزو مجموعه هایی اســت که به 
صورت شبانه روزی مشغول کار هستند 

و فعالیت آنها مستمر و دائمی است. 
وی اضافه کرد: بــا توجه بــه تاکیدات 
شــهردار اصفهان در خصــوص تعامل و 
ارتباط بهتر با مــردم توجه به پیام هایی 
که از طریق سامانه 137 به مناطق ارسال 
می شــد برای ما از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار بود به همین دلیل طی دو سال 

گذشــته توجه زیادی به رصد نقطه نظرات مردم و برنامه ریزی بر اساس این نظرات در منطقه 10 
شهرداری صورت گرفت.مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان با بیان اینکه حدود 16 هزار و 820 پیام از 
طرف مردم و از طریق سامانه 137 در سال 99 برای شهرداری منطقه ارسال شده بود، ادامه داد: این 
پیام ها در حوزه های خدمات شهری، حوزه فرهنگی اجتماعی و ... بود و ما توانستیم در شهرداری 
منطقه و در بازه های زمانی اعالم شــده به صورت صد در صد پاســخگوی این پیام ها باشیم.وی، 
رضایتمندی شهروندان منطقه از پاسخ ها و پیگیری های ارائه شده در خصوص مطالبات را حدود 
94 درصد ذکر کرد و افزود: در اداره ارتباطات مردمی 137 هم پاسخگوی تلفنی سواالت شهروندان 
با سامانه 137 شهرداری بودیم که پیگیری های الزم را نسبت به درخواست های شهروندان خواهیم 
داشت.شهبازی با بیان اینکه طی ماه های آتی سال 1400 نیز نقطه نظرات مردم را در برنامه ریزی 
های خود لحاظ می کنیم، تاکید کرد: ستاد ویژه ای در شهرداری منطقه 10 تشکیل شده که به صورت 
مرتب نقطه نظرات و مســائل مردم در آن رصد می شــود چراکه افکار عمومی برای ما مهم است 
که بتوانیم آنها را پیگیری کرده و پاسخگو باشــیم.مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان افزود: بیشتر 
تماس های مردم در حوزه خدمات شهری، عمران، آزادسازی و امالک بود و بسیاری از آنها قدردان 
زحمت خدمات همکاران ما بابت حل مشکالت چندین ساله منطقه و مردم بودند؛ موضوعاتی که 
شهروندان به ما می گویند جزو وظایف شهرداری است و اگر نقصانی در کار ما بوده است با تماس 
های شهروندان و گوشزد کردن مسائل حل می شود، دستورات الزم به مدیران منطقه داده شده و در 

یک زمان بندی مشخص این مشکالت پیگیری و در جهت حل آنها اقدام می شود.

با احداث پارکینگ؛

معضل ترافیک خیابان توحید برای همیشه رفع می شود
قدرت ا... نوروزی، شــهردار اصفهان  در صفحه اینستاگرام خود نوشــت:»عملیات اجرای پروژه 
پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید از دو جبهه کاری آغاز شــده 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 شــده اســت. در این پروژه تاکنون 10 هزار مترمکعب 
خاکبرداری انجام شده که این میزان شــش پارت از 20 پارت اســت.همزمان با انجام عملیات 
خاکبرداری، اقدامات الزم برای پایدارسازی دیواره در دستور کار است که تاکنون پایدارسازی ۵00 
متر مربع از 9 هزار متر مربع حجم کل انجام شده است.این مجموعه ظرفیت 4۵٠ خودرو خواهد 
داشت و معضل پارک خودرو و ترافیک ناشی از آن در حاشیه خیابان های نظر و توحید را برطرف 

می کند.از شهروندانی که برای ساخت این پروژه، شکیبایی می کنند سپاسگزاریم. «

شهردار اصفهان: 

نگذاریم حرکتی فارغ از عنصر فرهنگ در شهر شکل گیرد

شهردار اصفهان در آیین رونمایی و معرفی محصوالت فرهنگی هنری 
مناطق شهرداری اصفهان، ویژه برنامه »دســتاورد«؛ آیین رونمایی و 
معرفی محصوالت فرهنگی هنری مناطق شــهرداری اصفهان در هفته 
فرهنگی اصفهان با اشــاره به اینکه ارائه و تهیه آثار فرهنگی و هنری از 
سوی مناطق مختلف شــهرداری اصفهان نشــان از هنر و ذوق در بین 
مدیران شهری دارد، اظهار کرد: این آثار با توجه به ماه مبارک رمضان و نیز 
هفته فرهنگی اصفهان تهیه شده است. رونمایی از اقدامات و محصوالت 
متفاوت فرهنگــی، هنری، اجتماعی مناطق مختلف شــهر حکایت از 

استمرار حرکت های فرهنگی در همه شهر دارد.
 قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه این آثار به گونه ای تهیه شده که سلیقه 
همه مخاطبان را پوشــش دهد، گفت: از آنجائیکه اصفهان شهر هنر و 
هنرمندان است با این قبیل کارها می توان راهی که در عرصه هنر اصفهان 

طی شده را تداوم بخشید.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه حرکت های فرهنگی در شهر اصفهان 
استمرار دارد، افزود: در کنار بهره برداری از پروژه های بزرگ عمرانی در 
شهر اصفهان همچون پروژه شهید سلیمانی باید پیوست های فرهنگی 
چنین طرح هایی نیز آماده شود چراکه تهیه چنین پیوستی هم راستا با 

مقتضیات فرهنگی شهر اصفهان است.

وی بیان کرد: مثال یکی از طرح های عمرانی شهر تعریض پل فردوسی 
است که باید برای این پل که در مرکز شهر واقع شده، پیوست فرهنگی 
تهیه شــود ضمن اینکه عنصر فرهنگ و هنر در طراحی و اجرای چنین 
اقدامی باید نقش داشــته باشــد.نوروزی خطاب به مدیران شهری 
تصریح کرد: نگذاریم حرکتی در شهر فارغ از عنصر فرهنگ شکل گیرد 
چراکه در غیر این صورت تعادل شهر به هم می ریزد.وی ادامه داد: همه 
باید در برابر گذشته اصفهان احســاس مسئولیت داشته باشند چراکه 
اگر افتخاری برای شهر اصفهان وجود دارد نتیجه فعالیت های گذشته 
شهر اســت و باید میراث دار گذشتگان باشــیم تا ضربه ای به آن وارد 
نشود.شهردار اصفهان افزود: در روزهای انتهایی سال گذشته با همیاری 
اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان و آموزش و پرورش، 700 تبلت به 

دانش آموزان نیازمند اهدا شد که یک حرکت بسیار خوب بود. 

تحقق برنامه فرهنگی شهروندی با همکاری 
شهرداران مناطق و معاونت های فرهنگی

در ادامه، محمد عیدی با اشــاره به اینکه برنامه فرهنگی شهروندی در 
عرصه های زیست پذیر بودن شهر، انسان محوری که به حیات محوری 
تبدیل شــد و معنا گرایی تدوین شده اســت، اظهار کرد: در این راستا 

رویکردهای متفاوتی را ارائه دادیم و در ابتدا سعی داشتیم یک فرهنگ 
انسان  مدارانه داشته باشــیم و البته مراسم مختلفی نیز در شهر برگزار 
کردیم زیرا همانطور که ما شهر را می سازیم شهر نیز ما را می سازد.وی 
با بیان اینکه می توان با اســتفاده از نگاه  های جامعه شناسی مناطق و 
محالت، پیوندهایی فرهنگی را در نظر بگیریم تا هویت شهر را تشکیل 
دهیم، گفت: باید با فرآیند حیات محور پیش برویم که این مهم نیز به 
دستور شهردار مورد توجه قرار گرفته است و در این راستا زیرساخت ها را 
فراهم کرده ایم. رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان تصریح کــرد: برگزاری چنین برنامه هایی باعث می شــود که 
فرهنگ شــهروندی باالتر رود و به طور حتم این موضوع نتیجه خوبی 
بر جامعه و شهر خواهد داشت.وی افزود: برای تحقق برنامه فرهنگی 
شهروندی، شــهرداران مناطق در کنار دیگر معاونت ها قرار گرفته اند و 
توانســته اند اکنون این نمایشگاه را تشــکیل دهند که اقدامات بسیار 
خوبی را نیز در این زمینه شاهد هستیم.عیدی اضافه کرد: خالقیت های 
فرهنگی با فراهم کردن فضای گفت وگو ایجاد می شود. در این برنامه 
در قالب برنامه های هفته فرهنگی اصفهان از 101 دســتاورد فرهنگی 
اجتماعی مناطق 1۵ گانه شهرداری اصفهان شامل 86 اثر تصویری و 1۵ 

اثر مکتوب رونمایی شد.

با مسئولان

 ادای احترام به »زاون قوکاسیان« با تالیف کتاب
 »تاریخ سینما از ما شروع نمی شود«

آیین رونمایی از کتاب های دفتر تخصصی ســینما بــا معرفی چهار کتاب »ســینماتوگراف 3«، 
»سینماتوگراف 4«، »ســینما هشت« و »تاریخ سینما از ما شــروع نمی شود« در هفته فرهنگی 

اصفهان به انجام رسید.
یکی از نویسندگان کتاب سینماتوگراف 
سه در این مراسم با بیان اینکه این کتاب 
پرونده مستندسازی دهه 40 است، اظهار 
داشت: مشــارکت فراگیران دوره های 
مبانی نقد ســینما و هنرهای تصویری 
و افرادی که ســه دوره نقد را پشت سر 
گذاشــته بودند در این کار حائز اهمیت 
بوده و جای بســی خوشحالی است که 
بعد از ســه دهه وارد فضای نوشتن نقد 
سینمایی شدند.الواحی افزود: برگزاری دوره های نقد ســینما، نتایج مهم و مداومی دارد که می 
توانیم آثار مثبت آن را در اصفهان مشاهده کنیم.وی با بیان اینکه آثار هنری زیادی در اصفهان خلق 
می شود، به طرح این سوال پرداخت که چه قدر تحلیل و تفسیر روی آثار هنری انجام شده و توجه 

به نقد و تفسیر آثار هنری را یکی از ضرورت های فضای هنری استان دانست.
مدیر دفتر تخصصی سینما نیز تالیف کتاب »تاریخ سینما از ما شروع نمی شود« را ادای احترامی 
به زاون قوکاســیان، منتقد مطرح بیان کرد و گفت: دوام آوردن در شهری مانند اصفهان که مدعی 
زیاد است به خصوص در حوزه مستند و طی چند دهه کار راحتی نیست لذا استمرار زاون قوکاسیان 

ویژه بود.
مصطفی حیدری با اشاره به انتشار کتاب های سینماتوگراف با موضوعاتی نظیر سینمای کالسیک 
و نو کالسیک، سینمای آزاد و ســینمای کودک و نوجوان اظهار داشت: ویژگی این کتاب ها حضور 
نویسندگان پیشکسوت در کنار جوانان خالق و آتیه دار اســت که نیمی از آن ها اصفهانی هستند.

وی با تاکید بــر این نکته که این کتاب ها تاریــخ مصرف ندارند، یادآور شــد: مجموعه کتاب های 
سینماتوگراف صدایی از نسلی است که می خواهد سینما را جدی بگیرد.مدیر دفتر تخصصی سینما 
با تشکر از همراهی افرادی که در تهیه این کتاب ها همکاری کردند، تصریح کرد: مجموعه شخصی 
زاون قوکاسیان جمع آوری شده و بخشی از آن به دانشگاه سپهر واگذار شده که از مسئولین تقاضا 
دارم مجموعه شخصی زاون یکجا نگهداری شود و در اختیار عموم و عالقه مندان به سینما قرار گیرد.

در ادامه این مراسم، فریده حریری که پنجاه سال پیش در فیلم طلوع فجر بازی کرده بود، به بیان 
خاطراتی از بازی در این فیلم پرداخت.محمدعلی میاندار نیز در این مراسم سینمای آزاد اصفهان را 
محصول شهری دانست که نه دانشگاه هنری داشت و نه فستیوالی در آن برگزار می شد.وی که در 
سریال قصه های مجید بازی کرده است، به بیان خاطرات خود از ساخت این سریال در دهه هفتاد 
پرداخت و گفت: ســریال قصه های مجید »من مای ایرانی و اصفهانی« با همه تلخی و شیرینی 

هایش است.
این پیشکسوت هنری با اشــاره به دشواری ساخت فیلم در گذشــته تاکید کرد: در آن زمان هیچ 
امکاناتی در اختیار عالقه مندان به سینما نبود و آنچه ساخته شــد، محصول عشق افراد و مطالعه 
فردی و مشــاهده افراد بود و اینگونه ســینمای آزاد اصفهان به وجود آمد.در ادامه حامد قصری، 
نویسنده کتاب سینما هشت، به خوانش متنی پرداخت و با بیان اینکه تاریخ معاصر و جریان های 
فرهنگی اصفهان برای من بسیار مهم است، تاکید کرد: یکی از این جریان های فرهنگی، سینمای آزاد 
اصفهان است که در سال های ۵1 و ۵2 شکل گرفت و در سال های ۵7 و ۵8 تمام شد.وی سینمای 
آزاد را جریانی مبتنی بر سینمای تجربی عنوان کرد که دفتر آن سال ۵2 در اصفهان شکل گرفت و در 

کتاب سینما هشت طی مصاحبه با 21 نفر به تاریخ این سینما پرداخته شده است.

خبر روزگزارش

مدیر عامل سازمان فاوا شهرداری 
اصفهان اعالم کرد:

گسترش خدمات 
شهروندی در سال 1400

مدیر عامل ســازمان فاوا شهرداری اصفهان 
ضمن اشاره به مهم ترین اقدامات سازمان 
فاوا در ســال گذشــته، اظهار کــرد: یکی از 
اتفاقات خوب سال گذشته راه اندازی سامانه 
میز خدمت بود که به واســطه آن زمینه ارائه 
بیش از 100 خدمت شــهرداری از این طریق 
فراهم شده اســت.وی افزود: این سامانه 
در برنامه کاری شــهرداری قرار داشــت، اما 
شرایط کرونا باعث شد اجرای این پروژه در 
اولویت قرار گیرد از این رو ابتدای اسفندماه 
98 همزمان با شــیوع کرونا نسخه اولیه آن 
خردادماه و نسخه دوم اوایل شهریورماه 99 
ارائه شد که در حال به روز رسانی و ارتقاست.

مدیر عامل ســازمان فاوا شهرداری اصفهان 
تاکید کرد: شهروندان اصفهانی می توانند از 
طریق مراجعه به سایت my.isfahan.ir از 
خدمات الکترونیکی شهرداری استفاده کنند.

وی آغاز به کار سامانه جلسات غیرحضوری 
سازمان فاوا را از دیگر پروژه های سال گذشته 
این سازمان برشمرد و ادامه داد: سامانه به 
صورت جداگانه برای شهرداری و شورای شهر 
راه اندازی شده و البته قابلیت پشتیبانی از 
یکدیگر را دارد.سیدحمیدرضا ابطحی با بیان 
اینکه سال گذشــته تاالر جلسات شهرداری 
مرکزی اصفهان به سیســتم هوشــمند با 
قابلیت باال مجهز شــد، اظهار کرد: در ســال 
1400 نیــز فعالیت های جدیدی در دســتور 
کار سازمان فاوا شهرداری قرار گرفته است.

مدیر عامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان با 
اشاره به خط مشی این سازمان در سال 1400، 
گفت: خط مشــی مدیریت این سازمان در 
سال جاری شامل تعالی سازمانی شهرداری 
مبتنــی بر فنــاوری اطالعــات، پایبندی به 
ارزش هــای ســازمانیو ... بهینه ســازی 
فرآیندهــای ســازمان و اتوماســیون آنها 
همچنین کاهش زمان انجام پروژه هاســت 
که امیدواریــم با همکاری تمامــی ارکان و 

همکاران سازمان محقق شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اظهار 
داشــت: زمان اجرای طرح ترافیک در شهر اصفهان 
به وضعیت بیماری کرونا بســتگی دارد چون که هر 
نوع محدودیت ترافیکی با محدودیت های کرونایی 
تعارض دارد و تا پایان این همــه گیری طرح را اجرا 
نمی کنیم.مســعود بنده خدا افزود: ســازوکارهای 
موردنیاز اجرای طرح در هر حال آماده سازی است و 
اطالعات ساکنان محدوده طرح در حال جمع آوری 
است.وی درباره نحوه جمع آوری اطالعات ساکنان 
محدوده طرح توضیــح داد: کلیه شــهروندانی که 
در محدوده طرح زوج و فرد کنونی ســکونت دارند 
trafficzone.می توانند بــا مراجعه بــه ســایت

isfahan.ir ثبت نام کنند تــا در زمان اجرای طرح 
ترافیک از تخفیف 80 درصدی برای تردد به محدوده 
بهره مند شوند. این تخفیف محدودیتی از نظر تعداد 
دفعات در هفته ندارد تا این شهروندان دچار مشکل 
نشوند.بنده خدا، طرح زوج و فرد را موقتی دانست و 
توضیح داد: در اکثر مناطقی که این طرح اجرا شده 
برای شرایط خاص و بحرانی بوده و در درازمدت تاثیر 
زیادی بر روی کاهش تــردد خودروها ندارد و آنچه 
که در بلندمدت افراد را به استفاده از وسایل حمل و 
نقل عمومی و کاهش تردد با خودرو شخصی ترغیب 
می کند طرح هــای ترافیک اســت.معاون حمل و 
نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان ادامه داد: صدور 
مجوز برای ورود به طرح بر مبنای برآورد از ظرفیت 
محــدوده صورت می گیــرد تا از ایــن طریق حجم 
ترافیک را کنترل می کنیــم و هدف ما درآمدزایی از 
محل صدور مجوز نیست.وی درباره آینده طرح زوج 

فرد گفت: ممکن است محدودیت طرح زوج فرد در 
شــرایط اضطراری مانند آلودگی هوا در کنار اجرای 
طرح ترافیک با مصوب شــورای ترافیک اســتان 
برقرار شود ولی فعال برنامه ای برای تعریف محدوده 

جدیدی برای زوج و فرد نداریم.
 بنده خدا، پیرامون مشــکل تردد در غرب محدوده 
طرح ترافیک و بزرگراه شــهید خــرازی اظهار کرد: 
در قســمتی از بزرگراه شــهید خرازی که به موازات 
خیابان شــهید بهشــتی و آیت ا... کاشــانی است 
خیابان دوطرفه ای نداریم و رینگ دوم و ســوم در 
این محدوده ادغام می شوند که باعث به وجودآمدن 
ترافیک سنگین می شود ولی برای محدوده غربی 
طرح انتخاب دیگــری هم جز خیابان کاشــانی و 
بهشــتی نداریم و تا زمانی که رینگ چهارم در غرب 
شهر احداث نشود باید با توسعه حمل و نقل عمومی 

سعی کنیم ترافیک این محدوده را کاهش دهیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای طرح ترافیک اصفهان مشروط به پایان کرونا

اطعام کریمانه
طرح »اطعام کریمانه« به همت 
جوانان و خیرین آستان مقدس 
حضرت زینــب )س( اصفهان 
برگــزار  می شــود .در این طرح 
اطعام، هزار پرس غذا به صورت 
روزانه در محله های حاشیه ای و 

نیازمند شهر توزیع می شود.

وز عکس ر

ساماندهی بیش از 11 هزار متر طول مادی های سطح منطقه سه
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: با توجه به شبکه های انهار که به صورت چشمه و مادی در محدوده منطقه سه وجود دارد، عملیات ساماندهی آن، از سالیان گذشته 
تا اواخر سال 99 در دست اقدام بوده است.حسین کارگر اظهار کرد: شکل گیری برخی محالت در مرکز شهر به دلیل نیاز شهروندان به مصرف آب در کنار چشمه ها بوده و برخی 
از محالت نیز با ایجاد شبکه های آبرسانی از رودخانه زاینده رود انشعاب یافته که عالوه بر مصرف آب توسط شهروندان، آبرسانی به اشجار نیز صورت می گرفته است.وی 
افزود: مادی ها عالوه بر آبرسانی در مواقع بارندگی نیز مؤثر بوده که سیالب را از مرکز شهر به سمت شرق اصفهان هدایت و خارج می کرده است.مدیر منطقه سه شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه شبکه های انهار از اهمیت خاصی برخوردار بوده و امروزه نیز نگهداری از آن فضاهای شهری را تلطیف و در مواقع بحران از وقوع سیل جلوگیری می کند، به 
اقدامات انجام شده در مسیر انهار اشاره و خاطرنشان کرد: در بعضی از مسیرهای انهار که به بن بست مبدل شده بود، عملیات آزادسازی صورت گرفته و عملیات دیواره چینی 
از جنس سنگ، پیاده روهای طرفین، احداث پله سنگی، احداث پل ارتباطی، ایجاد فضاهای سبز، مبلمان شهری، نورپردازی و تاسیسات فضای سبز انجام شده است.
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مدیرمهندســی نگهداری و تعمیــرات و کارگاه های 
ساخت ذوب آهن اصفهان در گفت وگوی ویژه خبری 
در سیمای اصفهان به تشریح فعالیت های این حوزه 
به ویژه ساخت درب های فلکسیبل بخش تولیدات 

کک و مواد شیمیایی پرداخت .
محمد رضا یزدان پناه با اشــاره به فعال بودن باتری 
های شماره یک و سه کک ســازی ذوب آهن ، اظهار 
داشت : باتری شماره 3 کک سازی که درسال 13۹1 
فعالیت خود را آغاز کرد، پس از گذشت چند سال از 
بهره برداری ، بامشکل دفرمگی ، پیچیدگی ونشتی گاز 
از ناحیه درب ها مواجه شد. طبیعتا جایگزینی درب 
ها با تکنولوژی روز دنیا یعنی درب های فلکســیبل، 
مستلزم خروج میزان قابل توجهی ارز از کشور و صرف 
هزینه باالی هفت و نیم میلیون دالر بود .ضمن اینکه 
به واسطه تحریم های ظالمانه انجام این امر در کوتاه 
مدت نیز میسر نبود.یزدان پناه گفت : مدیریت عالی 
کارخانه در یک تصمیم واقدام جسورانه ، ساخت این 
درب ها را در داخل شرکت رقم زد . در ابتدا دفتر فنی 
بخش تولیــدات کک ومواد شــیمیایی ، طی 5 ماه 
کار شــبانه روزی وبا صرف 4 هزار نفر ساعت نیروی 
کارشناسی و تهیه 250 شیت نقشه به روش مهندسی 
معکوس مراحل طراحی وتهیه نقشه های مورد نیاز را 
به اتمام رساند . پس از آن مراحل ساخت این درب ها 
درمجموعه کارگاه های ساخت مدیریت مهندسی نت 
آغاز شد . در این کارگاه ها ، کلیه مراحل ساخت از جمله 
ســاخت مدل، فرم گیری ، ریخته گری ، برشکاری ، 
آهنگری ، جوشکاری ، اسکلت فلزی ، ماشین کاری ، 

عملیات حرارتی و مونتاژ صورت گرفت .
مدیر مهندســی نت ذوب آهن گفت : در ساخت این 
درب ها ، تمامی مراحل پروســه هــای تولید به طور 
کامل در کارگاه های ســاخت ذوب آهن انجام شد و 
خوشبختانه موفق شدیم از اواخر سال ۹7 که مراحل 
طراحی به پایان رسید تا مهرماه سال ۹۹ ، جمعا تعداد 

168 عدد درب را ســاخته وجهت مراحل نسوزچینی 
ونصب ،تحویل بهره بردار محترم دهیم.

وی افزود : شــاید بســیاری از هموطنان عزیزمان 
تصورشان از درب ، یک قطعه ساده باشد، اما باید اشاره 
کرد که درب های فلکسیبل از پیچیدگی بسیار زیادی 
در ساخت برخوردار هستند . درب های سمت ماشین 
باتری کک ســازی ، از تعداد 1300 عدد قطعه با تنوع 
230 نوع قطعه تشکیل شده است . ریخته گری این 
قطعه بسیار مشکل و جنس این قطعه ، چدن گرافیت 
فشرده )کامپکت( است . طول درب های فلکسیبل 
7 متر است و با توجه به اینکه نسبت ضخامت قطعه 
به ارتفاع بسیار کم هســت ، طی فرآیند ریخته گری 
همواره نگرانی از بابت خطر ترک خوردگی و پیچیدگی و 
عدم رسیدن ذوب به نقاط مختلف قطعه وجود داشت 
که خوشبختانه با دانش فنی کم نظیر پرسنل کارگاه 
ریخته گری ومدل ســازی که در کشور زبانزد همگان 
است، خوشبختانه هر 168 درب فلکسیبل با کیفیت 
باال ساخته شد و توانستیم به جمع چند کشور معدود 

دنیا که سازنده این درب ها هستند، بپیوندیم .
یزدان پناه با بیان اینکه هزینه ســاخت این درب ها 
در داخل کشــور و بر اساس محاســبات واحد فنی 
اقتصادی مدیریت مهندسی نت ،حدود یک چهارم 
قیمت خرید از خارج ارزیابی شده است ، گفت : مهم 
ترین مشکل قبل از نصب این درب ها ، نشت گاز کک 
بود که آلودگی زیست محیطی برای همکاران شاغل 
در ناحیه باتری ها و نیز ســاکنین محترم شهرهای 
همجوار به همراه داشت . خوشبختانه نشتی این گاز 
ها به طور کامل مرتفع شد و این گاز مجددا در پروسه 
تولید استفاده می شود. ضمن اینکه اجرای پروژه فوق، 
تنظیم مناســب تر دمای باتری وکاهش زمان پخت 
کک وبازیافت مواد اولیه در چرخه تولید را نیز به همراه 
داشت. طبیعتا مشکل درب های طرح قدیم نیز که نیاز 
به حضور مستمر اپراتور جهت تنظیم درب ها را داشت 

مرتفع شده واز ویژگی ارزشمند درب های فلکسیبل ) 
رگالژ وتنظیم مستمر بدون نیاز به حضور اپراتور( بهره 

الزم گرفته شد.
وی افزود : یکی از ویژگی های خاص و متمایز ذوب 
آهن اصفهان در مقایسه با صنایع فوالدی دگر در کشور 
، قابلیت استفاده کامل از گازهای فرآیندی است که در 
سیکل تولید ایجاد می شود که این ویژگی ارزشمند در 
سایر صنایع وجود ندارد . به بیان دیگر در ذوب آهن 
اصفهان گازهای حاصل از فرآیند تولید در بخش های 
کوره بلند و کک ســازی ، مجددا و به صورت کامل در 
سایر بخش ها)کوره های نورد و نیروگاه ها( وبه عنوان 
سوخت مکمل به همراه گاز طبیعی مورد استفاده قرار 
می گیرد که عالوه بر ذخیره انرژی ، مصرف گاز طبیعی 

را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.
مدیر مهندســی نت ذوب آهن با اشــاره بــه اینکه 
رضایتمندی ســاکنین محترم شــهرهای همجوار 
همواره از اهمیت ویژه های برای مجموعه ذوب آهن 

برخوردار بوده است، اضافه کرد که اجرای پروژه مزبور 
وتعویض کلیه درب های طــرح قدیم وجایگزینی با 
درب های فلکســیبل، رضایتمندی ساکنین محترم 
شهرهای اطراف را به همراه داشته است ، گفت : یکی 
از موارد مهم که همــواره مورد تاکید مدیریت محترم 
عامل قرار می گرفت، ساخت درب های فلکسیبل در 
حداقل زمان ممکن بود. بنابراین کارگاه های ساخت 
ذوب آهن اصفهان ، از زمان شروع ساخت درب های 
فلکسیبل ، حتی یک روز ساخت این قطعه را متوقف 
نکردند و به صورت شــبانه روزی و کار در ایام تعطیل 
،ســاخت این درب ها را مطابق با گــراف زمان بندی 

پیش بینی شده دنبال کردند.
وی افزود : 74 عدد درب سمت کک که در مجاورت 
بیشــتری با شــهرهای اطراف بودند در مرحله اول 
تعویض شــدند و در مرحله دوم تعداد 74 عدد درب 
سمت ماشین هم تعویض و تعداد 20 عدد درب هم به 

عنوان رزرو ساخته شد . 

وی در ادامه پخــش زنده تلویزیونی اخبار ســاعت 
20 به ویژگی های منحصر به فرد مدیریت مهندسی 
نگهداری و تعمیرات و کارگاه های ساخت ذوب آهن 
اصفهان پرداخت و گفت : این مدیریت متشــکل از 
سه معاونت تعمیرات ، ساخت و بازرسی فنی است 
. معاونت تعمیرات ، عهده دار تعمیرات شبانه روزی 
، تعمیرات اضطراری ، تعمیرات اساســی وهمینطور 
متولی اجــرای کلیه پروژه های حــوزه معاونت بهره 

برداری است .
مدیر مهندســی نت ذوب آهن گفت : در سال 13۹۹ 
در مجموع 1700 تعمیرات جاری یا شبانه روزی ، 85 
مورد تعمیرات اساسی و 52 پروژه کالن در سطح حوزه 
بهره برداری انجام شــد . این مجتمع عظیم صنعتی 
خوشبختانه در اجرای کلیه تعمیرات مورد نیاز کارخانه 
، به طور صد در صد خودکفا شده است و اجرای هر گونه 
تعمیرات وبازسازی در ســطح کارخانه بومی سازی 
شده  که طبیعتا دستیابی به این افتخار بزرگ، برازنده 
مجموعه بزرگ ذوب آهن اصفهان با قدمت بیش از 

نیم قرن است .
وی از مجموعــه کارگاه هــای معاونت ســاخت این 
مدیریت به عنوان کارخانجات ساخت که امکانات کم 
نظیری را در سطح کشــور دارند، یاد کرد وافزود : این 
معاونت عهده دار ســاخت و تعمیر کلیه تجهیزات و 
قطعات مکانیکی است و همچنین طراحی ، تکنولوژی 
،برنامه ریزی و کنترل کیفی قطعات کارخانه را انجام 
می دهد . همچنین این معاونت ، عهده دار نظارت بر 
کنترل کیفی ساخت قطعات مورد نیاز ذوب آهن در 
کلیه شرکت ها و کارخانجات طرف قرارداد در سطح 
کشور را برعهده دارد . یزدان پناه افزود: طی سال 13۹۹ 
در مجموعه کارگاه های ســاخت، رکورد ساخت 370 

هزار قطعه در طول سال را ثبت کردیم .
وی، تنوع بسیار باالی ماتریال و استفاده از قریب به 
530 نوع ماتریال مختلف در کارگاه اســکلت فلزی 

وآهنگری واز طرف دیگر تنــوع وزنی قطعات در این 
کارگاه از 200 گرم تا 150000 کیلوگرم و یا وجود دستگاه 
های منحصر به فرد در کشور در کارگاه ماشین کاری 
وعملیات حرارتی نظیر کاروسل بزرگ با قطر کاری 8 
متر وارتفاع 5 متر و وزن قطعــه 140 تن وتنوع بیش 
از ۹50 نــوع ابزار در این کارگاه ونیــز توانمندی تعمیر 
انواع مکانیزم های سنگین در کارگاه تعمیر تجهیزات 
ســنگین را از ویژگی های ارزشــمند ایــن مجموعه 

توصیف کرد.
یزدان پناه اظهار داشــت : در معاونت بازرسی فنی ، 
کلیه تجهیزات مکانیکی ، نوار نقاله ها ، جرثقیل ها ، 
آسانسورها ، مکانیزم های روانکاری ،پایش وضعیت 
مکانیزم های دوار یا CM ، تست های غیر مخرب در 
سطح کارخانه مورد بازرسی فنی همکاران این واحد 

قرارمی گیرد .
مدیر مهندســی نت ذوب آهن گفت : در این شرکت 
برخالف رویه رایج در بسیاری از صنایع کشور ،قریب 
به ۹0 درصــد تجهیزات و قطعات مــورد نیاز در داخل 
کارخانه ودر کارگاه های ســاخت تولید می شود . در 
این راستا باید گفت ، در کارگاه مدل سازی ذوب آهن 
، که اولین کارگاه متمرکز مدل سازی در کشور است ، 
تا به امروز تعداد 18 هزار مجموعه مدل ساخته شده 
و انبار مدل های ما در ذوب آهن به عنوان شــهر مدل 
ها شناخته می شود. در کارگاه ریخته گری ، قابلیت 
ریخته گری بــرای بیش از 150 مــارک متنوع وجود 
دارد که هیچ کارگاه وکارخانه ای در ایران این وسعت 

عملکرد را ندارد. 
وی افزود : در کارگاه های ساخت عالوه بر 16 قسمت 
داخلی ، به 24 شــرکت و کارخانه داخل کشــور نیز 
خدمات ارائه می شود. یعنی عالوه بر تامین نیازهای 
کارخانه ذوب آهن ، در شرایط ظرفیت خای تجهیزات 
وکارگاه ها، توانمندی رفع نیازهای تجهیزاتی ســایر 

صنایع کشور نیز وجود دارد.

مدیرمهندسی نگهداری و تعمیرات و کارگاه های ساخت ذوب آهن اصفهان:

ساخت و نصب درب های فلکسیبل کک سازی ذوب آهن ، دستاورد بزرگی در بومی سازی بود

مانور آمادگی سیســتم های تامین برق اضطراری در شــرکت آب وفاضالب 
استان اصفهان با حضور مدیرعامل شرکت مهندســی آبفای کشور و مدیرکل 
بحران وزارت نیرو  به صورت ویدئو کنفراس  همزمان با سایرشرکت های آب 

وفاضالب کشور  برگزارشد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، هدف از  برگزاری این  مانور  را 
آمادگی سیستم های تامین برق اضطراری در ساعات اوج مصرف  با استفاده از 
دیزل ژنراتورهای موجود در صنعت آب و فاضالب دانست . حمیدرضا جانباز با 
بیان این که  سال سختی در تامین خدمات پایدار به مردم در پیش داریم، اعالم 
کرد: امسال به دلیل محدودیت شدید منابع آبی و افزایش دما  بیشتر مناطق 
در فالت مرکزی و شرق کشور با تنش آبی روبه رو هستند.  مدیرعامل شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور بر جلب رضایت مردم درخصوص دسترسی پایدار 

به  خدمات صنعت آبفا تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: مدیران   شرکت های 
آب و فاضالب در سطح کشور  باید  با برگزاری  جلسات مستمر  مقابله با تنش 
آبی واقدامات پپیشــگیرانه  از تبعات بحران کم آبی جلوگیری کرده تا رضایت 

مردم که هدف نهایی صنعت است، حاصل شود .
وی همچنین  بر بررسی مستمر درگاه های ارتباطی مردم با شرکت های آب و 
فاضالب تاکید تصریح کرد: همه درگاه های ارتباطی مردم با  شرکت های آب و 
فاضالب باید به صورت شبانه روزی بررسی شوند تا خدمات به صورت عادالنه 
توزیع شود.وی به نقش روابط عمومی در سنجش میزان  رضایت مندی مردم 
از خدمات پایدار آبفا  اشاره کرد وگفت : روابط عمومی باید به عنوان یک درگاه 
ارتباطی میان مردم و صنعت ، زمینه ســاز دریافت مطالبات آنان در شهرها و 

روستاها  باشد .  

 پوشش شبکه اپراتورهمراه اول  در فریدون شهر با تالش جهادگران عرصه ارتباطات 
در مخابرات منطقه اصفهان توسعه یافت.با توسعه و به روزرسانی زیرساخت های 
فنی همراه اول در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر،پوشش شبکه این 
اپراتور در سطح این شهرستان بهبود یافت.در این راستا با تالش جهادگران عرصه 
ارتباطات در مخابرات منطقه اصفهان ، در فروردین ماه 1400 پس از طی مراحل 
طراحی، نصب و راه اندازی دو سایت جدید در قالب طرح uso در روستاهای راچه 
و میالگرد صورت گرفت که باعث افزایش پوشش و بهبود سرویس های همراه 

اول در این نقاط شد.گفتنی است؛ دکل های مخابراتی منبع آنتن دهی اپراتورهای 
تلفن همراه هســتند و اپراتور همراه اول در تالش اســت که بــا نصب دکل های 

مخابراتی در تمام نقاط، کیفیت خدمات و میزان آنتن دهی را افزایش دهد.
 آنتن های موبایل با ســرعت اینترنت نیز در ارتباط هستند و دکل های مخابراتی 
نصب شده تعیین می کنند که در فضا سرعت پوشش شــبکه چه اندازه باشد و 
اپراتور همراه اول از زمان ارائه خدمات 4G  همواره در تالش بوده  که با به روز رسانی 

تجهیزات سخت افزاری خود، تمام مناطق را تحت پوشش شبکه 4G در آورد.

 برگزاری مانور آمادگی سیستم های تامین برق اضطراری در

 آبفای استان اصفهان

با تالش جهادگران عرصه ارتباطات در مخابرات منطقه اصفهان انجام شد؛

توسعه پوشش شبکه همراه اول  در فریدون شهر

مدیر متالورژی ثانویه شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

تولید ماهانه 700 هزار تن تختال بدون هیچ تجهیز جدیدی، یك دستاورد است

مدیر متالورژی ثانویه با اشــاره به ثبت رکورد تولید بیش از 700 هزار تن تختال 
در فروردین ماه 1400 گفت: ثبت این رکورد مســتلزم تولید 125.5 ذوب به طور 
متوســط در روز اســت که میزان مهم و قابل توجهی در صنعت فوالد محسوب 
می شود.مسیب فتاح المنان درباره رکورد تازه شــرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: 
شرکت فوالد مبارکه موفق شد در فروردین ماه سال جاری، رکورد تولید بیش از 
700 هزار تن تختال را در ناحیه فوالد سازی و ریخته گری مداوم به ثبت رساند که 
نسبت به رکورد قبلی )662 هزار تن در اسفندماه ۹۹( رشد 38 هزار تنی را نشان 
می دهد. همچنین این مقدار نسبت به زمان مشــابه سال گذشته نیز افزایش 
بیش از 60 هزار تنی داشته است.وی با اشــاره به تفاوت یک روزه اسفند ۹۹ و 
فروردین 1400، افزود: میانگین ذوب روزانه بــرای تولید این حجم از تولیدات 
در اســفندماه برابر با 122.2 ذوب بود که در فروردین ماه به 125.5 ذوب در روز 
افزایش یافت. باید توجه داشت که این مقدار افزایش تولید، مهم و قابل توجهی 
اســت.مدیر  متالورژی ثانویه فوالد مبارکه تصریح کرد: این افزایش تولید در 
حالی است که هیچ تجهیز جدیدی در این ناحیه افزوده نشده و صرفا با افزایش 
آماده به کاری تجهیزات، بهبود فرآیندها، کاهش ضایعات و مدیریت و کاهش 
زمان های توقف در انتظار بخش های باالدست و پایین دست ناحیه محقق شده 
است.فتاح المنان با بیان اینکه در تولید ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
فوالد مبارکه  منابع انســانی نقش محوری دارند ، گفت: هماهنگی و همکاری 
خیلی خوب بین پرسنل این ناحیه در مقابل مشکالت مختلف از جمله خرابی ها 
و عیوب تجهیزات، کنترل و کاهش ضایعات و تنظیم دقیق زمان  بین فرآیندهای 
پیوسته درون ناحیه و اســتفاده بهینه از کوچک ترین زمان ها، در نهایت منجر 

به ثبت رکورد قابل توجه تولیــد 700 هزار تن تختال در فروردین ماه شــد.وی 
خاطرنشان کرد: ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه تقریبا یک 
خط تولید تقریبا پیوسته است  که از حمل مواد آغاز و به ریخته گری و انبار تختال 
ختم می شود. در هر کدام از مراحل این خط تولید اگر اتفاقی رخ دهد که منجر به 
خروج موقت تجهیز از خط تولید شود، روی در خط بودن سایر تجهیزات و نهایتا 
تولید محصول اثر منفی می گذارد. در همین راستا با افزایش ظرفیت بافرینگ 
)ذخیره سازی( ذوب، توقفات پایین دست و باالدست را کنترل کرده و مانع از 
تاثیر منفی این خروج تجهیزات  بر میزان تولید ناحیه شــدیم.مدیر  متالورژی 
ثانویه فوالد مبارکه در نهایت از تالش همه پرسنل این ناحیه و سایر بخش ها که 

در ثبت این رکورد جدید و مهم دست داشته اند، تشکر و قدردانی کرد.

مدير دفتر خدمات مشتركين آبفای استان گفت: با انجام پيمايش و نشت گيری 
3۹8 كيلومتر شبكه توزيع و 31 هزار فقره انشعابات آب، از هدررفت 107 ليتر بر 
ثانيه آب آشاميدنی در استان اصفهان جلوگيری شد.سيدمحمدحسين صالح 
اظهار داشت: اين عمليات سال گذشته در 45 شهر و 80 روستای تحت پوشش 
كه هدررفت باالی 16 درصد داشــتند، به اجرا درآمد.صالح افــزود: در جريان 
پيمايش شبكه توزيع و انشعابات آب شهرها و روستاهای يادشده، در مجموع 
243 مورد نشت آب از شبكه توزيع و 51۹ مورد نشت از انشعابات آب شناسايی 
شد كه بالفاصله مورد نشت گيری و تعمير قرار گرفت.وی با بيان اينكه در نتيجه 
اين عمليات از هدررفت 107 ليتر در ثانيه آب آشاميدنی جلوگيری به عمل آمد، 
گفت: در سال جاری نيز عمليات پيمايش و نشت يابی شبكه توزيع و انشعابات 
آب شهرها و روستاهای اســتان با قوت ادامه خواهد يافت.مدير دفتر خدمات 
مشتركين آبفای استان اصفهان از نظارت دقيق و سخت گيرانه بر مصرف آب در 
كاربری های مختلف خبر داد.  سيدمحمدحسين صالح  گفت: طرح پايش های 
دوره ای محسوس و نامحسوس انشعابات آب با هدف نظارت بر انطباق مصرف 
آب با كاربري های تعيين شده و استفاده متناسب از ظرفيت مشخص شده، با 

قدرت در حال اجراســت. وی با بيان اينكه اين طرح به منظور صيانت از حقوق 
شــهروندان عملياتی می شود، اظهار داشت: الزم اســت مشتركين، آب شبكه 
توزيع را فقط مطابق با كاربري مجاز تعريف شده، مصرف كنند در غير اين صورت 
براساس ضوابط و اختيارات قانونی موجود، با متخلفان برخورد می شود.صالح 
با تاكيد بر اين نكته كه مصرف آب در هر نوع كاربری غير از كاربری تعريف شده 
در قرارداد واگذاری انشعاب آب ممنوع است، بيان داشت: نه تنها استفاده از آب 
شرب برای مواردی همچون ساخت و ساز، غيرمجاز است، بلكه نمی توان از آب 
كاربری های خانگی برای مصارف غيرخانگی نظير اماكن تجاری نيز اســتفاده 
كرد و انجام اين كار خالف قانون اســت.وی در ادامه به سياست سخت گيرانه 
شركت آب و فاضالب استان برای واگذاری انشعاب به اماكن غيرمسكوني مانند 
باغ، كارواش، استخر و كاربری هايی از اين دســت پرداخت و افزود: با توجه به 
اينكه به دليل وقوع خشكسالی های مستمر، با بحران كم آبی در استان مواجه 
هســتيم،مديريت مصارف آب شرب و بهداشت در اســتان از اهميت بسزايی 
برخوردار است و سال هاست كه واگذاری آب به مصارف غيرمسكونی مشروط به 

اخذ تاييديه در كارگروه تخصيص آب شركت است.

مدير دفتر خدمات مشتركين آبفای استان مطرح کرد:

جلوگيری از هدررفت 107 ليتر برثانيه آب در سطح استان اصفهان
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