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یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 / 26 رمضان 1442 / 9 می 2021 / شماره 3247
دردسر فایل صوتی »ظریف« برای »جان کری«

به گزارش فاکس نیوز، در پی افشای فایل صوتی مصاحبه محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان 
و مطالب مطرح شده در آن، جان کری، وزیر خارجه سابق آمریکا و نماینده ویژه دولت جو بایدن در 
امور تغییرات آب و هوایی به منظور ارائه توضیحات و شهادت به مجلس نمایندگان آمریکا می رود.

بر اساس این گزارش، قرار اســت جان کری روز چهارشنبه در جلسه اســتماع کمیته روابط خارجی 
مجلس نمایندگان آمریکا حاضر شود و انتظار می رود نمایندگان جمهوری خواه جان کری را به اتهام 

آنچه افشای مسائل سری رژیم صهیونیستی برای طرف ایرانی خوانده شده، تحت فشار قرار دهند.

جو بایدن:

 ایران در مذاکرات وین جدی است
رییس جمهور آمریکا شامگاه جمعه گفت ایران درباره مذاکرات وین جدی است، اما اینکه آن ها تا چه 
اندازه جدیت دارند و آماده اند چه کاری انجام دهند، مسئله متفاوتی است.با وجود آنکه دولت بایدن تا 
کنون اقدامی در جهت بازگشت از سیاست دولت پیشین این کشور که آن را »شکست خورده« توصیف 
کرده انجام نداده، رییس جمهور آمریکا مدعی شد که مشخص نیست ایران تا چه اندازه جدیت دارد و 
آماده انجام چه اقداماتی است.وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ایران در خصوص مذاکراه برای 
کنترل فعالیت هسته ای این کشور جدیت دارد، گفت: »بله، اما اینکه تا چه اندازه جدی هستند و آماده 

انجام چه اقداماتی هستند، مسئله متفاوتی است. هنوز در حال گفت وگو هستیم.«

سخنگوی وزارت خارجه: 

چانه زنی تمام شده است
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: برجام می تواند احیا شود تنها در صورتی که ایاالت متحده تصمیم 
سیاسی الزم را اتخاذ کرده و دریابد که چانه زنی در جوالی ۲۰۱۵ پایان یافت. سعید خطیب زاده در 
توئیتی با اشاره به گفت وگوی اخیرش با »ان بی سی« نوشت: در گفت وگو با ان بی سی، تصریح کردم 
که بازگشت ایاالت متحده به برجام صد درصد به خود آمریکا بســتگی دارد. برجام می تواند احیا 
شود، اما تنها در صورتی که ایاالت متحده تصمیم سیاسی الزم را اتخاذ کرده و دریابد که چانه زنی در 

جوالی ۲۰۱۵ پایان یافت، زمانی که آمریکا برجام را امضا کرد.

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی:

 خروج آمریکا از برجام شکستی مفتضحانه بود
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی بار دیگر با انتقاد از تصمیم رییس جمهور پیشین آمریکا برای 
خروج از توافق هسته ای و اعمال فشار حداکثری علیه ایران، آن را »شکستی مفتضحانه« توصیف 
کرد.میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمان های بین المللی در وین همزمان با سومین 
سال خروج آمریکا از برجام پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر منتشر و آن را یک شکست بزرگ 
توصیف کرد.اولیانوف در پیام خود نوشت: سه سال پیش در چنین روزی ایاالت متحده از برجام خارج 
شد و سیاست فشار حداکثری را آغاز کرد. نتیجه آن، تضعیف توافق هسته ای، پیشرفت برنامه هسته 

ای ایران و وخامت )شرایط( در خلیج فارس شد. شکستی مفتضحانه! 

واکنش »علی مطهری« به مصوبه شورای نگهبان
علی مطهری، داوطلب کاندیداتوری در انتخابات ریاســت جمهوری، در پیامی توئیتری نوشت: »در 
این که مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره شرایط نامزد های ریاست جمهوری مفید است و الزم بوده 
تردیدی نیست.«علی مطهری در توئیتر نوشت: آیا سیاست های کلی نظام که از طرف مجمع تشخیص 
مصلحت تدوین می شود می تواند قانون گذاری در موضوعی را از مجلس به شورای نگهبان منتقل کند؟

سیاستکافه سیاست

واکنش رسانه نزدیک به سعودی به گفت و گوهای اخیر میان تهران و ریاض؛

صلح سریع، بعید است

تقدیر ویژه »عباس« از مادر رییس جمهور چچن
رییس تشکیالت خودگردان فلسطین نشانی را به مادر رییس جمهور چچن و مدیر موسسه خیریه 
»احمد قدیروف« برای تقدیر از تالش هایش در کمک به مردم فلســطین اعطا کرد.به نقل از روسیا 
الیوم، عوض زعول، نماینده محمود عباس، رییس تشکیالت خودگردان فلسطین در چچن این نشان 
را به ایمانی قدیروف، مادر رییس جمهور چچن و مدیر موسسه خیریه احمد قدیروف تقدیم کرد و از 
تالش های وی برای یاری و کمک به مردم فلســطین در مکان های حضور آنها در وطن یا خارج از آن 
قدردانی کرد.آخرین کمک ها تحویل ۲۰ هزار واکسن ضد کرونا بود که چند روز قبل به فلسطین رسید.

واکسن »اسپوتنیک« مثل »کالشنیکف«!
همزمان با مجوز گرفتن نسخه تک دوز واکسن اســپوتنیک وی با نام »اسپوتنیک الیت« از سوی 
مقامات بهداشتی روسیه، »والدیمیر پوتین«، رییس جمهور این کشــور تاکید کرد واکسن کرونای 
ساخت روسیه به اندازه »تفنگ کالشنیکف« قابل اعتماد است.به نقل از روزنامه تلگراف، اسپوتنیک 
وی که در ماه فوریه مشخص شد تا ۹۲ درصد موثر است، برای استفاده اضطراری در ۶۴ کشور تایید 
شده اما هنوز در اتحادیه اروپا مجوز نگرفته است. روسیه به جز اسپوتنیک وی، ۲ واکسن دیگر کرونا 

را هم به ثبت رسانده اما داده های بالینی آن ها مانند اسپوتنیک دقیق نیست.

»هنیه« خطاب به نتانیاهو:

 با آتش بازی نکن!
به دنبال حمله اشــغالگران رژیم صهیونیستی به مســجد االقصی، رییس دفتر سیاسی جنبش 
مقاومت اسالمی حماس به نخست وزیر این رژیم هشدار داد که با آتش بازی نکند.به نقل از سایت 
شبکه روسیا الیوم، اســماعیل هنیه، رییس دفتر سیاســی جنبش مقاومت اسالمی حماس در 
سخنانی به دنبال حمله اشغالگران رژیم صهیونیستی به مسجد االقصی خطاب به بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر این رژیم هشدار داد: نتانیاهو با آتش بازی نکن! این نبردی است که امکان ندارد نه تو، 
نه ارتش، نه پلیس و نه رژیم اسراییل در آن پیروز شــوید.وی افزود: آنچه در حال وقوع است یک 

انتفاضه است که باید ادامه یابد و متوقف نخواهد شد.

واشنگتن: 

حوثی ها »فرصت بزرگی« را از دست دادند
وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که انصارا... یمن مسئولیت وخامت اوضاع انسانی را به خاطر عملیات در مأرب 
و مخالفت با طرح آمریکا برای »حل« بحران برعهده دارد!به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، وزارت خارجه 
آمریکا بیانیه ای درباره نتایج سفر تیم لیندرکینگ، فرستاده این کشور به یمن به عربستان، عمان و اردن صادر 
و در آن »همکاری مستمر« دولت مستعفی یمن را ستود.در این بیانیه ادعا شده است: »پیشنهاد عادالنه ای 
برای کاهش فوری رنج و مشکالت یمنی ها وجود دارد اما حوثی ها فرصت بزرگی را برای ابراز پایبندی شان 
به صلح و قبول این پیشنهاد از دست دادند. آن ها دیدار با مارتین گریفیث، فرستاده سازمان ملل به یمن در 

مسقط را رد کردند اما دولت یمن آمادگی خود را برای رسیدن به توافق جهت پایان نزاع اعالم کرد.«

اعتراض کوبا به اخراج دیپلماتش از کلمبیا
دولت کوبا سفیر کلمبیا را در اعتراض به اخراج یکی از دیپلمات هایش در بحبوحه موجی از اعتراضات 
خشونت آمیز علیه دولت جناح راســتی بوگوتا احضار کرده است.به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت 
خارجه کلمبیا روز پنجشــنبه »عمر رافائل گارســیا الزو«، دیپلمات کوبایی را بــه خاطر نقض روابط 

دیپلماتیک کنوانسیون وین و بدون ذکر جزئیات بیشتر از بوگوتا اخراج کرد.

خبر روز

پر رو بازی رهبر دموکرات های 
سنا درباره ایران

»چاک شــومر« ضمن اتهام زنی علیه برنامه 
صلح آمیز هســته ای ایــران، از »جــو بایدن« 
خواســت در گفت وگوهای برجامــی عالوه بر 
برنامه هسته ای، به طیف مختلفی از مسائل از 

جمله برنامه موشکی ایران هم پرداخته شود.
به گزارش »جوییش اینسایدر«، شومر گفت که 
هم با توافق ایران هنگام امضای آن در سال ۲۰۱۵ 
و هم با خروج دولت ترامپ از آن سه سال بعد 
از آن مخالف بود، زیرا این اقدام به جای ایران، 
آمریکا را منزوی کرد.وی در ســخنانی با وجود 
تاکید ایران به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای 
خود که بارها مــورد تایید آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی قرار گرفته، مدعی شد: امروز ایران 
توانایی بیشتری دارد.آن ها به تولید سالح اتمی 
نســبت به زمانی که ترامپ از توافق خارج شد 
یا زمانی که اوبامــا آن را امضا کــرد، نزدیک تر 
شده اند.این سناتور دموکرات در ادامه، هم راستا 
با زیاده خواهی دولت جدید این کشــور، گفت 
که مایل است توافق گســترده تری با ایران که 
طیفی از مسائل از جمله تروریسم، موشک های 
بالستیک، حقوق بشــر و گروگان گیری را مورد 
توجه قــرار می دهد، به جــای تمرکز محض بر 
موضوع هسته ای را شاهد باشد.شومر ادعا کرد: 
درک می کنم که چرا دولت فعلی در حال گفت وگو 
است و مشکلی با این که بنشــینند و گفت وگو 
کنند ندارم، اما در عین حال معتقدم ما باید همه 
این موارد را پیگیری کنیم. مســئله این نیست 
که نباید گفت وگو کنیم، زیرا اگر این کار را نکنیم 
ایران پیــش خواهد رفت و ســالح اتمی تولید 
خواهد کرد، اما وقتی به گفت وگو می نشــینیم 
باید اطمینان یابیم که مسائل زیادی روی میز 
اســت.پیش تر »پایگاه بیزنس اینســایدر« 
گزارش داد تالش دولت بایدن برای بازگشــت 
به برجام از حمایت کامل دموکرات ها در مجلس 
ســنا مانند »باب منندز« رییس کمیته روابط 
خارجــی مجلس ســنا برخوردار نیســت.این 
پایگاه نوشــت منندز با هم صف شدن با برخی 
ســناتورهای مخالف برجام نظیر »لیندســی 
 گراهام« به دنبــال حفظ تحریم هــای فعلی

 علیه ایران است. 

اخبار

یک کارشناس مسائل شــبه قاره اظهار کرد: در حال 
حاضر افغانستان دوره انتقال را پشت سر می گذارد و 
در مرحله انتقال یک سری چالش هایی وجود دارد 
که این چالش ها باعث به وجود آمدن نگرانی هایی 
شده است .محسن روحی صفت در ارتباط با خروج 
نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان در مدت زمان 
چند ماهه و ظهور برخی از نگرانــی ها مبنی بر اینکه 
طالبان از  ضعف قدرت مرکزی در افغانستان به منظور 
تسلط کامل خود بر این کشور اســتفاده کند ، گفت: 
با توجه به خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان 
شــاهد دوره انتقال در این کشور هستیم و در مرحله 
انتقــال چالش هایی وجــود دارد کــه از جمله این 
چالش ها احتمال وقوع برخی از تحوالت در داخل 
افغانستان از جمله  وقوع جنگ  است و قطعا جنگ 

راه حل مسئله افغانستان نیست و  طالبان  نیز از این 
موضوع سودی نخواهد برد و نخواهد توانست که بر 
افغانستان مسلط شــود.وی با بیان اینکه از چندی 
پیش اقداماتی در راستای مذاکره بین دولت مرکزی 
افغانســتان و طالبان در جریان بوده و آقای عبدا... 
عبدا... که در این زمینه مسئولیت دارد  اعالم کرده که 
دولت مرکزی آماده گفت وگو با طالبان در مورد طرح 
های پیشنهادی این گروه است،  افزود: این احتمال 
وجود دارد که دو طرف بتوانند به نقطه ای مشــترک 
برسند و از جنگ و درگیری دور شوند. این کارشناس 
مسائل شــبه قاره با بیان اینکه این امید وجود دارد 
که خطای گذشــته دوباره آزموده نشود و گروه های 
سیاسی در افغانستان بتوانند با مصالحه و گفت وگو 
به تصمیم مشترکی برسند،گفت: قطعا این موضوع 

دارای منافع گسترده ای برای مردم افغانستان و مردم 
منطقه خواهد بود. این دیپلمات پیشین کشورمان با 
اشاره به خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان 
بعد از ۲۰ سال  و برخی از نگرانی ها و مباحث در این 
زمینه اظهار کرد: آمریکایی ها قرار بود ســاختارهای 
سیاســی و امنیتی را در افغانســتان بــه یک نقطه 
مشــخص و مطمئنی  برســانند و بعد از افغانستان 
خارج شــوند ولی آنها طی این ســال ها نتوانستند 

که یک ساختار ثبات ساز در افغانستان ایجاد کنند.

یک دیپلمات پیشین کشورمان پاسخ داد:

آیا »طالبان« می تواند بار دیگر بر کل افغانستان مسلط شود؟

وز عکس ر

مبارزات انتخاباتی 
»صادق خان«

صادق خان و شان بیلی که ریشه 
خانوادگی شــان به پاکستان و 
جامائیکا می رســد، بــه همراه 
۱۸ نامــزد دیگر، خــود را برای 
انتخابــات شــهرداری لندن که 
۶ ماه مه برگزار می شــود، نامزد 

کرده اند.

وال استریت ژورنال:

 مذاکرات این دور وین طوالنی خواهد بود
یک خبرنگار آمریکایی به نقل از دیپلماتی اروپایی گفت این دور از مذاکرات وین احتماال طوالنی تر از سه دور قبلی است.خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال در 
وین به نقل از یک دیپلمات ارشد اروپایی نوشت، دور چهارم مذاکرات وین احتماال از سه دور قبلی طوالنی تر خواهد بود.این خبرنگار آمریکایی به نقل از یکی از 
دیپلمات های اروپایی نوشت: »کارهای زیادی باید انجام شود و کار بسیار بسیار پیچیده ای بر عهده داریم زیرا جزئیات زیادی و مسائل مختلفی وجود دارد که 
باید حل وفصل شوند.«وی در ادامه نوشت: »اکنون در حال آغاز دور بسیار مهمی ]از مذاکرات[ هستیم که احتماال طوالنی تر از سه دور قبلی خواهد بود زیرا اکنون 
هرکس نظر متفاوتی در این زمینه دارد که توافق باید چگونه باشــد و اکنون باید آن را روی کاغذ بیاوریم.«نشست کمیسیون مشترک برجام که بعدازظهر جمعه 
با حضور هیئت های ایران و گروه  در وین از سر گرفته شده بود، بعد از حدود یک ساعت و نیم پایان یافت. مقرر شد بالفاصله رایزنی های کارشناسی و فنی و کار 

روی متون پیش نویس آغاز شود.

العرب، نزدیک به عربستان ســعودی نوشت: بین عربســتان و ایران 
اختالفات شدیدی وجود دارد که در طول چند سال گذشته امکان صلح 
سریع را بعید کرده، امری که ســقف مذاکرات بین تهران و ریاض که در 
بغداد آغاز شده است را پایین آورده و هدف را منحصر به یک آتش بس 

تاکتیکی مورد نیاز برای هر دو طرف در زمان فعلی می کند.
در ادامه این مطلب آمده اســت: تحلیلگران انتظــار ندارند که مذاکرات 
سعودی و ایران از پرونده یمن فراتر رود، این در حالی است که ایران هم 
یمن را برگ برنده خوبی برای مذاکرات دشوار با دولت های غربی در مورد 

پرونده هسته ای خود می داند.
به جز پرونده یمن، بقیه پرونده ها و مسائلی که باعث تنش در روابط بین 
ایران و عربستان شده، باقی می ماند، به گونه ای که پیش بینی نمی شود 
راه حل های میانه ای ایجاد شود که هر دو طرف در آن راضی باشند. با این 
حال، کارشناسان معتقدند که احتمال آتش بس تاکتیکی بین ایران و 

عربستان با توجه به نیاز دو طرف به آن، زیاد است.
چند ســال پس از تنش در رابطه بین عربستان و ایران، مذاکرات سری 
بین مسئوالن امنیتی دو کشور، نشان دهنده یک تحول دیپلماتیک است.

عراق بیش از یک بار میزبان مذاکرات بین دو طرف بوده و انتظار می رود 
گفت وگوهای بیشتری در ماه جاری صورت گیرد. مذاکراتی که با میزبانی 

عراق انجام شد، اولین تالش جدی برای کشــیدن فتیله تنش ها بین 
ایران و عربستان از زمان حمله به مقر دیپلمات های سعودی در تهران و 

مشهد محسوب می شود.
به موازات تالش هایی که در بغداد می شود، هیئت آمریکایی به رهبری 
نماینده ویژه خود و سناتور کریس مورفی طی هفته گذشته به عمان رفتند 
و این سفر، بخشی از تالش دیپلماتیک برای توقف جنگ در یمن است. 
به گفته احمد ناجی، پژوهشگر مرکز مطالعات کارنگی، ارتباط مستقیمی 
بین مذاکرات سعودی ایرانی و آنچه در مسقط اتفاق می افتد وجود دارد و 
دلیل آن، نفوذ ایرانی ها بر حوثی هاست. سوال اصلی آن است که آیا این 
دور از مذاکرات می تواند حدی برای جنگ یمن تعیین کند یا حداقل منجر 

به آتش بس موقتی شود؟
ناجی می افزاید: هدف از تمام تالش ها، آرام کردن درگیری بین سعودی 
ها و حوثی هاست، اما این امر مستلزم ســاز و کارهای طوالنی مدت و 
متعدد است که به نظر می رسد در حال حاضر وجود ندارد. این تحرکات 
در شرایطی است که جو بایدن برای احیای توافق هسته ای با ایران تالش 
می کند. در حالی که عربستان تالش زیادی کرد تا در میز این مذاکرات با 

ایران، یک کرسی داشته باشد، اما موفق نبود.
چینزیا بیانکو، پژوهشگر اندیشکده شــورای اروپایی روابط خارجی می 

گوید: مسئله بزرگی در مذاکره سعودی ایرانی وجود ندارد. این در حالی 
است که فرانس پرس به نقل از منبعی نزدیک به حکومت سعودی آورد: 
انتظارات ســعودی از مذاکره با ایران محدود بوده و ســعودی ها ایجاد 
سریع روزنه ای پس از چند سال اختالف و رقابت را بعید می دانند. ایران و 
عربستان در پرونده های درگیری های منطقه ای به ویژه در سوریه و یمن، 
موضعی کامال متضاد هم داشتند و ریاض گروه های مسلح مورد حمایت 
تهران را تهدید اصلی بــرای خود می داند. به گفته این منبع ســعودی، 
مذاکرات با ایــران حداقل به این مهم کمک می کند تــا به دولت بایدن 

بگوییم ما عاقالنه رفتار می کنیم و آماده گفت وگو هستیم.
تحلیلگران می گویند تالش دیپلماتیک تازه ای که آغاز شده، نشانگر آن 
است که ریاض قانع شده سیاســت فشار حداکثری ترامپ برای امتیاز 
گیری از ایران، بی نتیجه بوده است. روابط محکم بین ریاض و واشنگتن 
با رفتن ترامپ نسبتا کمرنگ شده و بایدن به دنبال فشار بر عربستان به 

خاطر پرونده های مربوط به حقوق بشر است.
به طور کلی عربستان در چند جبهه به دنبال کاهش شدت تنش هاست، 
همان طور که بعد از سه سال قطع رابطه، با قطر صلح کرد و در سطح داخلی 
هم تالش می کند در طرح های بزرگی ســرمایه گذاری کرده و به منابع 

درآمد خود تنوع ببخشد تا دیگر متکی به نفت نباشد.

مذاکرات با ایران حداقل به این مهم کمک می کند 
تا به دولت بایدن بگوییم ما عاقالنه رفتار می کنیم و 

آماده گفت وگو هستیم
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معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان اصفهان:

 مصوبه ای برای افزایش قیمت نان در سال 1400 ابالغ
 نشده است

معاون امور بازرگانی ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: افزایش قیمت نان منوط 
به تصمیم گیری کارگروه آرد و نان کشــور است و ســال جاری تا این لحظه مصوبه ای در این باره 
ابالغ نشده است.اسماعیل نادری اظهار داشــت: تاکنون هیچ مصوبه ای درمورد افزایش قیمت 
نان و آرد که جزو مواد اصلی نان است از تهران به ما ابالغ نشده و هیچ تصمیمی در این باره گرفته 

نشده است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت نان منوط به تصمیم گیری در کارگروه آرد و نان کشور است، افزود: 
با توجه به باالرفتن هزینه های تولید نان از جمله حقوق و دســتمزد نیروی انسانی، افزایش نرخ 
انرژی و سایر مواد اولیه در سال جاری، هر گونه ایجاد تغییر در نرخ نان ابتدا باید در کارگروه ملی 
آرد و نان مصوب شــده و پس از آن به استانداری های کشــور نیز ابالغ کنند.معاون امور بازرگانی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خاطرنشان کرد: در صورت تصمیم گیری کارگروه 
ملی درباره تغییر نرخ آرد و نان و ابالغ به اســتانداری ، این موضوع در کارگروه های متناظر آن در 
استان بررسی می شود اما تا این لحظه هنوز هیچ ابالغی برای افزایش قیمت نان نداشتیم.قیمت 
نان مهرماه سال گذشته در کارگروه های تخصصی آرد و نان در استانداری و سازمان صنعت، معدن 

و تجارت اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و ۲۰ درصد افزایش یافت.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان:

کارگران در جبر اقتصادی حاکم بر روابط کار گیر کرده اند
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان اظهار کرد: یکی از کالن شهرهایی که درصد بیکارانش از میانگین 
کشوری باالتر است، اصفهان است و این تقاضای زیاد و نامتناسب بودن عرضه و تقاضا شرایطی 
را ایجاد می کند که کارفرمایان از عدم وجود این تعادل استفاده کنند.اصغر برشان، افزود: سالیان 
ســال اســت که کارگران در این جبر اقتصادی حاکم بر روابط کار گیر کرده اند، در بسیاری موارد 
وقتی که کارفرما می بیند کارگر مجبور به کار است از این شــرایط سوءاستفاده کرده و  از او سفته 
یا چک ســفید امضا هم می گیرد تا در صورت تمایل به اعتراض هم، دست کارگر به جایی نرسد.

کرونا  مسائل کارفرما و کارگر را پیچیده تر کرده اســت و در نتیجه قراردادهای یک طرفه ای بین 
کارفرما و کارگر نوشته می شود که به نفع هیچ کس نیست، چون به هر حال کارگران جزو سرمایه 
های ما محسوب می شوند و پیامدی جز ناامنی شــغلی و بیکاری و در معرض خطر قرار گرفتن 

اشتغال و ناامنی عمومی ندارد.
وی با اعالم اینکه قوانین کار باید به شکل خصوصی مصوب شود، ابراز کرد: الزم است تصدی گری 
دولت کاهش یافته و شرایطی ایجاد شود که شــاهد ایجاد ظرفیت های جدید در زمینه اشتغال 

باشیم تا عرضه و تقاضا حالت تعادل به خود بگیرد.

بازگشت واحد سوم نیروگاه اصفهان به مدار تولید برق
واحد ۱۲۰ مگاواتی شماره ۳ بخاری نیروگاه اصفهان پس از تامین آب مورد نیاز، به شبکه سراسری 
پیوســت. مدیر امور بهره برداری نیروگاه اصفهان با اعالم این خبر افزود: واحد سوم این نیروگاه 
که پس از انجام تعمیرات نیمه سنگین توسط متخصصان شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در 
فروردین سال جاری با موفقیت وارد مدار تولید شده بود، به دلیل عدم آب مورد نیاز از مدار تولید 
خارج شد. مجید دایی کریم زاده  در ادامه گفت: با تامین آب مورد نیاز، مجددا این واحد بخاری 
برای اولین بار بعد از مدت زمان حدود ۱۵ ماه، با پیوستن به شبکه سراسری، تولید ۱۲۰ مگاواتی را 
تجربه کرد.وی ابراز امیدواری کرد، با تامین آب مورد نیاز واحدها، میزان تولید برق نیروگاه اصفهان 

به ویژه در روزهای گرم و پیک تابستان افزایش یابد.

خبر روز

یک کارشناس صنعت خودرو پیش بینی کرد:

احتمال افزایش قیمت خودرو در خردادماه وجود دارد
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: احتمال افزایش قیمت خودرو در بازه زمانی خردادماه با توجه 
به تب سیاسی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ وجود دارد.لطیف یاری با اشاره به تبعات اقتصادی 
اجرای دستورالعمل های بهداشتی ابالغ 
شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی بر وضعیت بازار خودرو 
در شــهرهای مختلف، اظهار کرد: اغلب 
نمایشگاه های اتومبیل در سراسر کشور 
به دلیل اعمال محدودیت های کرونایی 
از سوی ســتاد ملی مقابله با ویروس 
کرونا بیش از دو هفته تعطیل بوده اند و 
همین امر باعث شده تا تعداد معامالت 
آنالین در این بازار افزایش پیدا کند.وی 
افزود: با توجه بــه جذابیت معامالت برخط خودروهای داخلــی در نرم افزارهای خرید و فروش 
کاالهای دســت دوم، ســهم معامالت آنالین از روند خرید و فروش اتومبیل های تولید شده در 
شرکت های خودروسازی داخلی زیاد است و محدودیت های کرونایی مزید بر علت شده تا حجم 
معامالت خودرو در بستر این شبکه های خرید و فروش کاالی دست دوم، افزایش پیدا کند.این 
کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه کاهش نرخ فروش هر دالر آمریکا در جریان معامالت بازار 
خرید و فروش ارزهای شاخص، باعث شده قیمت خودروهای کارکرده و غیرکارخانه ای تا حدودی 
تعدیل شود، تصریح کرد: قیمت ها کاهش نامحسوسی را تجربه کرده و قدرت خرید متقاضیان تا 
حدودی افزایش یافته است اما با توجه به حاکم شدن رکود بر بازار و کاهش شدید تعداد و حجم 

معامالت، خرید و فروش محسوسی در بازار اتفاق نمی افتد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی:

 اخذ کد رهگیری برای تمامی معامالت مسکن 
ضروری است

معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی گفت: اخذ کد رهگیری برای تمامی معامالت 
مسکن الزم و ضروری اســت.محمود محمودزاده اظهار کرد: برخی از مشاوران امالک از ارائه کد 
رهگیری به متقاضیان خودداری می کنند، در حالی که دریافت این کد در تمامی معامالت الزامی 

است.
وی با بیان اینکه اخذ کد رهگیری برای تمامی معامالت مســکن الزم و ضروری است، گفت: کد 
رهگیری سابقه ای بسیار طوالنی در حوزه مسکن دارد به طوری که در سال ۸۷ درمصوبه ای دولت 
وقت اخذ کد رهگیری را اجباری کرد، اما در سال ۹۳ و ۹۴ بخشی از مصوبه توسط دیوان عدالت 
اداری درباره الزام به دریافت کد رهگیری در معامالت لغو شد و همین امر باعث ایجاد مشکالتی 
در حوزه قراردادهای مسکن شــد.وی تاکید کرد: در سال گذشــته الزام دریافت کد رهگیری در 
مصوبه ستاد ملی مقابله کرونا با پیشــنهاد وزارت راه و شهرسازی تصویب شد و تمامی معامالت 
خریدوفروش و رهن و اجاره اعم از رسمی و غیر رسمی که در بنگاه های امالک منعقد می شوند، 
ملزم به دریافت کد رهگیری شدند.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
در حال حاضر بر اساس قانون هر متقاضی اعم از خریدار و یا فروشنده و یا مستأجر که کد رهگیری 
را از بنگاه معامالتی دریافت نکند، معامله کامل نیست و با مشکل مواجه می شود، گفت: بنابراین 
همه کسانی که در امالک معامله می کنند باید نســبت به اخذ کد رهگیری اقدام کنند، در غیر این 

صورت معامله ناقص خواهد بود.

کافه اقتصاد

اخبار

بیابان زدایی؛ نیازی 
ضروری در اصفهان

معاون فنــی و رییس اداره بیابــان اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیــزداری اصفهان 
گفــت: تاکنون بیش از  ۳۰۸ هــزار هکتار 
از کانون های بحرانی فرســایش بادی در 
استان تبدیل به جنگل های دست کاشت 
شده است که حدود ۱۵ درصد جنگل های 
بیابانی دســت کاشــت کشــور را تشکیل 
می دهد.حسینعلی نریمانی اظهارداشت: 
مطالعه طرح های بیابان زدایی در ۹۷۰ هزار 
هکتار، مالچ پاشی ۳۱ هزار هکتار، احداث 
بادشکن در یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر و اجرای 
پروژه های مشارکتی با مردم در چهار هزار 
و ۵۰۰ هکتار دیگر اقداماتی به شمار می رود 
که ســال ها اجرا شده اســت.وی اضافه 
کرد: مطالعات و تهیه طرح های مدیریت 
مناطق بیابانی و مدیریت جنگل های دست 
کاشت و کانون های بحران فرسایش بادی 
به منظور ارائه راهکارهای و پیشــنهادهای 
اجرایی با اصول علمــی ، اجرای عملیات 
بیولوژیــک بیابان زدایــی مشــتمل بــر 
نهال کاری و بذرپاشــی با گونه های مقاوم 
به شــرایط محیطی مناطــق، تولید نهال 
گونه هــای مقاوم به خشــکی و شــرایط 
بیابانی و اجرای عملیات مالچ پاشــی در 
مواردی که احیای بیولوژیک منطقه امکان 
پذیر نیســت، از جمله اقداماتی است که 
در سال های گذشــته در این منطقه انجام 

شده است.
معاون فنــی و رییس اداره بیابــان اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیــزداری اصفهان 
احداث انواع بادشکن در مناطق حساس 
به فرســایش بادی و نهال کاری در بادپناه 
آن، برگزاری کمیته های مشورتی با حضور 
اســتادان دانشــگاه و محققان فعال در 
زمینه مقابلــه با بیابان زایی و فرســایش 
بادی و مشارکت و همکاری در طرح های 
تحقیقاتی به منظور ارائه راهکارهای بهتر و 
علمی در زمینه مقابله با پدیده بیابان زایی 
و احیــای مناطق بیابانــی را از دیگر موارد 
مرتبط با مقولــه بیابان زدایی در اســتان 

برشمرد.

مدیرکل زمین شناسی اصفهان گفت: با توجه به آخرین 
مطالعات صــورت گرفته حدود ۱۰ هــزار کیلومتر مربع 
استان اصفهان بالغ بر تقریبا ۱۰ درصد به صورت بسیار 
جدی و خطرناک درگیر فرونشســت شده است.رضا 
اسالمی با بیان این که خشک شدن زاینده رود و تاالب 
بین المللــی گاوخونی فاجعه زیســت محیطی ملی و 
جهانی است، تصریح کرد: بخشی از این مسائل ناشی از 
نوسانات اقلیمی است و دالیل عمده دیگر آن بارگذاری 
بیش از حد ملی و همچنین گسسته ســازی مدیریت 
حوضه آبریز زاینده رود از حالت یکپارچگی آن اســت.

وی ابراز داشت: حوضه آبریز زاینده رود در بخش میانی 
فالت مرکزی ایران واقع شده و قلمرو وسیعی را شامل 
می شود که ۴۰ درصد از این حوضه کوهستانی و مرتع و 
۶۰ درصد مابقی کوهپایه و دشت است و اقلیم حوضه 
زاینده رود بر اســاس تقســیمات اقلیمی در سیستم 
طبقه بندی اقلیم در کمربند خشــک قرار گرفته است.

این مقام مســئول با بیان این که از مجموع ۳۵ دشت 
استان ۲۷ دشت ممنوعه و یا ممنوعه بحرانی هستند، 
از آن به عنوان زنگ خطری برای استان یاد کرد و افزود: 
متاسفانه اوضاع در دشــت های گلپایگان، نجف آباد، 
مهیار شمالی، مهیار جنوبی-دشت آسمان، اردستان، 
اصفهان-برخــوار، بادرود-خالدآبــاد، مورچه خورت و 
دامنه- داران از بحران نیز فراتر رفته است.به گفته وی، 

در این میان بارگذاری های ملی نظیر صنایع مادر آهن 
و فوالد، سیمان، پاالیشگاهی، شیمیایی، پتروشیمی، 
نیروگاهی و نظامی در این عرصه با موقعیت جغرافیایی 
استراتژیک باعث وارد شدن تنش آبی بیشتر به حوضه 
شده اســت.مدیرکل زمین شناســی مرکز اصفهان با 
بیان این که این اســتان با دارا بودن ۶ درصد مساحت 
و جمعیت کشور تنها سه درصد منابع تجدید پذیر را در 
شرایط نرمال بارندگی در اختیار دارد، افزود: با وجود این 
۷۰ درصد سنگ ساختمانی )۲۲۵۱ واحد سنگ بری(، 
۶۸ درصد آهن و فوالد کشور، بیش از ۵۰ درصد لبنیات 
کشــور، ۲۶ درصد فرآورده ای نفتی، ۱۲ درصد سیمان، 
۹ درصد برق کشــور، وجود ۲۳۰۰ واحد صنعتی فعال و 
عمده تجهیزات نظامی و هسته ای کشور را تولید می کند.

مدیرکل زمین شناسی اصفهان:

10 درصد از مساحت اصفهان درگیر فرونشست خطرناک است

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان خبر داد:

تضمین اشتغال در آموزش های دوگانه
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: افرادی که در اجتماع جویای کار فنی هستند و به دنبال پشت میزنشینی نیستند، به دنبال کسب آموزش های 
دوگانه باشند به دلیل اینکه در این سیستم آموزشی شغل آنها تضمین می شود.آرش اخوان طبسی در خصوص استفاده از ظرفیت اصناف، تصریح کرد: در استان 
اصفهان با تغییر مدل های آموزشی و به واسطه نگاه جدید به سیستم آموزشی توانستیم نظام آموزش های دوگانه را پیاده سازی کنیم که در این آموزش از ظرفیت 
اصناف استفاده می شود.اخوان ادامه داد: با پیاده سازی سیستم نظام آموزش های دوگانه، افراد در واحدهای صنفی پخش می شوند و دیگر مشکل فاصله گذاری 
اجتماعی و رعایت پروتکل ها را با ارائه این نوع آموزش ها نداشتیم، به همین دلیل در آموزش سال گذشته که به صورت آموزش های دوگانه بود، به هیچ عنوان افت 
کیفیت آموزشی را شاهد نبودیم.وی خاطرنشــان کرد: ارائه آموزش های دوگانه با کیفیت بسیار خوبی اجرا شد و اثربخشی آموزش ها در سطح جامعه با ضمانت 
صد درصد اشتغال هنرجو مطلوب ارزیابی شده است، آموزش های دوگانه طرح بسیار موفقی بود که در برنامه ریزی امسال و سال های آینده درصد پوشش بیشتر 

هنرجویان مدنظر است و این برنامه و ارائه آموزش های دوگانه به شهرستان های استان اصفهان هم انتقال پیدا می کند.

وز عکس ر

 رییس اتحادیه بافندگان فرش دستباف اصفهان نسبت به کاهش شدید بافنده های فرش در استان هشدار داد؛

بحران بافنده

تولید کنندگان یکی از  اصیل ترین و نفیس  مرضیه محب رسول
تریــن صنایع ایــران در کــش و قوس 
دریافت جزئی ترین حقوق اقتصادی خود از حق از کار افتادگی تا بیمه 
و بازنشســتگی محروم هستند و با توجه به شــرایط اقتصادی و نبود 
چشــم اندازهای مطلوب صادراتی این طبیعی اســت که دیگر کسی 
تمایلی برای ماندن در این حرفه نداشته باشــد. در روزگاری که هنر و 
اصالت جایگاه خود را به ارزانی و تقلب داده اســت دیگر فرش ایرانی 
توانی برای رقابت و باقی ماندن در مبادالت و تجارت داخلی و خارجی 
ندارد . بافنده ها سال هاست که دیگر چشم امیدی به خرید در بازارهای 
داخلی ندارند و حاال با بسته شدن راه های صادراتی و رکود جهانی عمال 
آینده ای برای توسعه و پیشــرفت این صنعت موجود نیست. از سوی 
دیگر، پیدا شدن رقیبان سرســخت جهانی و شرکت های تولید فرش 
ماشینی و از همه مهم تر، چند نرخی بودن ارز از دیگر چالش های موجود 
در حوزه فرش دستباف است.قالی بافان فرش دستباف از میزان درآمد 
حاصل از این شغل، راضی نیستند و قطع یکباره و یا نبود بیمه قالی بافی 
نیز آنها را بیشــتر از همه از آینده خود نگران می کند. گویا پازل صنعت 
فرش هر روز ناقص تر از قبل می شود و حاال فعاالن این صنعت از ریزش 
شدید آمار بافنده ها و شاغالن این صنعت ســخن می گویند. رییس 

اتحادیه بافندگان فرش دستباف اصفهان با بیان اینکه اکنون بازار فرش 
به دلیل شیوع ویروس کرونا کامال خاموش است، گفت: نبود بافنده در 
کشور امروز به بحران تبدیل شده است.علی شهبازی ، اظهار کرد: اکنون 
بازار فرش به دلیل شیوع ویروس کرونا کامال خاموش است، هر بار که 
وضعیت شهرها در شیوع ویروس کرونا قرمز می شود، مغازه ها تعطیل 
می شود و این در حالی اســت که چندین میلیون بافنده با این صنعت 
درگیر هستند و جلوگیری از فروش مشکالت زیادی را برای فعاالن این 
حوزه ایجاد کرده است.وی افزود: فرش به طور کلی از پرداخت مالیات 
و مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و هســت، به تازگی در یک سال 
گذشــته دولت الیحه ای به مجلس ارائه کرد کــه در آن مالیات ارزش 
افزوده برای برخی از اقالم حذف می شــد که فرش در این لیست قرار 
نگرفته بود.رییس اتحادیه بافندگان فرش دســتباف اصفهان با بیان 
اینکه این موضوع موجب نگرانی فعاالن حوزه فرش شد و در نهایت با 
پیگیری ها، حوزه فرش مجدد از پرداخت مالیات معاف شــد، گفت: 
طرحی در مجلس در این راســتا مطرح شد که بر اســاس آن تمامی 
حرفه های وابســته به فرش به خصوص مواد اولیه از پرداخت مالیات 
معاف شوند، در نهایت با تصویب مجلس فرش دستباف و مواد اولیه آن 
از پرداخت مالیات معاف شد.وی تصریح کرد: متاسفانه امروز در تولید 

فرش دستباف با مشکل مواجه هستیم، اگر همین امروز بازار صادرات 
فرش ایده آل شــده و رونق یابد، در حوزه تولیــد و بافت فرش ضعف 
زیادی داریم. تولید فرش در کشور به شدت کاهش یافته است زیرا از 
تعداد بافنده ها کاسته شده و الزم است به همان اندازه که از حوزه فروش 
و صادرات حمایت می شــود، از بافنده ها نیز حمایت شود. تا زمانی که 
تولید وجود نداشته باشد امکان صادرات نیز وجود ندارد.رییس اتحادیه 
بافندگان فرش دستباف اصفهان با بیان اینکه نبود بافنده در کشور امروز 
به بحران تبدیل شده است، گفت: میانگین سنی عمده بافنده ها امروز 
بیش از ۴۰ سال است. فرهنگ سازی نشده و افراد و نسل جدید را به 
بافت فرش تشویق نکرده ایم تا بتوانند این هنر کهن ایرانی را ادامه دهند 
در واقع کرامت بافنده به عنوان بخشی از کار هنری دیده نشده و به او به 

عنوان یک کارگر ساده نگاه شده است.
کاهش بافنده ها در حالی یک مسئله جدی است که باید توجه داشت 
اغلب شــاغالن در حوزه فرش دستباف را افراد ســاکن در مناطق کم 
برخوردار و روســتایی تشــکیل می دادند، با این وضعیت باید منتظر 
بحران بیکاری و تبعات ناشــی از آن در مناطق روستایی باشیم اتفاقی 
که می تواند ضربه ای مهلک به ســاختارهای اقتصــادی و اجتماعی 

کشور وارد کند.

تولید فرش در کشور به شدت کاهش یافته است زیرا از 
تعداد بافنده ها کاسته شده و الزم است به همان اندازه که 
از حوزه فروش و صادرات حمایت می شود، از بافنده ها نیز 
حمایت شود. تا زمانی که تولید وجود نداشته باشد امکان 

صادرات نیز وجود ندارد

راه اندازی 6۵ 
نیروگاه خورشیدی 

در کاشان
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج 
کاشــان با اعالم راه اندازی ۶۵ 
نیروگاه خورشــیدی در کاشان 
گفــت: بــرای تاســیس ایــن 
نیروگاه ها تاکنــون ۳۲ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون ریال تســهیالت 

پرداخت شده است.
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1۸0 میلیارد ریال برای احداث کنارگذر شمالی بروجن 
هزینه شد

فرماندار شهرستان بروجن با اشاره به لزوم زیرساخت های شــهری گفت: تاکنون برای احداث 
طرح کنارگذر شمالی بروجن ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.مسعود ملکی تاکید کرد: 
احداث طرح کنارگذر شــمالی بروجن تاکنون ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به علت فعالیت 
مطلوب پیمانکار پروژه، از برنامه زمان بندی جلوتر اســت.وی کنارگذر شــمالی بروجن را یکی از 
پروژه های زیرمجموعه طرح شــهرکرد به بروجن به لردگان دانســت و افزود: این پروژه به طول 
هشــت کیلومتر و به صورت چهار خطه احداث می شود و تکمیل و بهره برداری از آن حداقل به ۶۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.وی یادآور شــد: این طرح در صورت تامین به موقع اعتبارات 
در بهار سال آینده )۱۴۰۱( تکمیل و بهره برداری می شــود.فرماندار بروجن اظهار داشت: با توجه 
به اســتقرار ۴۰ درصد از صنایع چهارمحال و بختیاری در پنج شــهرک و واحد صنعتی شهرستان 
بروجن، قرار گرفتن این شهرستان در مســیر ارتباطی اســتان های فالت مرکزی ایران به بنادر 
جنوب غرب و جنوب کشــور و همچنین برخورداری از ۱۵ مسیر ورودی و خروجی با شهرستان ها 
و اســتان های همجوار، در شــبانه روز افزون بر ۵۰ هزار خودرو از جاده های این شهرســتان عبور 
می کند.وی گفت: همین عامل باعث وارد شدن خسارت های فراوان به زیرساخت های شهری در 
شهرستان بروجن شده است و احداث کنارگذر شمالی بروجن می تواند در حفظ این زیرساخت ها 
نقش آفرین باشد.ملکی تاکید کرد: با احداث و بهره برداری از کنارگذر شمالی بروجن ۷۰ درصد از 

ترافیک مرکز این شهرستان کاهش می یابد.
عملیات اجرایی احداث کنارگذر شمالی بروجن از تیرماه ســال۱۳۹۹ آغاز شد و براساس برنامه 
زمان بندی باید در مــدت ۲۴ ماه تکمیل و بهره برداری شــود.ابتدای این طــرح در محل تقاطع 
مسیرهای بروجن به لردگان و بروجن به شهرکرد آغاز و در انتها به محور بروجن به مبارکه متصل 

می شود.

هالل احمر چهارمحال و بختیاری13هزار بسته معیشتی بین 
نیازمندان توزیع کرد

مدیرعامــل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۳ هزار و ۶۰۰ بســته معیشــتی به 
ارزش ۴۰ میلیارد ریال توسط این جمعیت از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون در بین نیازمندان 
آسیب دیدگان توزیع شده است و این روند همچنان ادامه دارد.ایرج کیانی به مناسبت روز جهانی 
صلیب ســرخ و هالل احمر افزود: در این مدت هفت هزار بسته بهداشــتی به ارزش سه میلیارد 
ریال، ۲۰۰ هزار عدد ماسک سه الیه به ارزش چهار میلیارد ریال و ۵۰۰ بسته نوشت افزار و پوشاک 
به ارزش پنج میلیون ریال تهیه و بین نیازمندان و آسیب دیدگان کرونا توزیع شد.وی به پرداخت 
بیش از چهار میلیارد ریال کمک هزینه درمان برای ۶۳۱ بیماران کرونایی و سایر بیماران در استان 
اشــاره کرد و گفت: در قالب طرح »همای رحمت« نیز ۶۰۰ بسته معیشــتی به ارزش سه میلیارد 

ریال تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.
کیانی با اشــاره به اینکه هم اکنون ۱۰۰ خانه هالل در استان فعال شده است، افزود: سازماندهی،  
عضوگیری و ارائه آموزش الزم به اعضای این خانه ها  در دستور کار قرار دارد و تهیه و توزیع اقالم 
امدادی برای خانه های هالل از دیگر برنامه های امســال این جمعیت است.مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر عضو داوطلب این 
جمعیت در استان هستند که از این تعداد، افرادی که تا ۳۵ سال سن دارند در سازمان جوانان و 
مابقی در بخش امداد و سازمان داوطلبان عضویت دارند.وی اظهار داشت: شعار بین المللی روز 
جهانی صلیب ســرخ با عنوان »توقف ناشدنی، شکســت ناپذیر و مقایسه نشدنی« و شعار ملی 
این روز با توجه به قدمت یک قرن این جمعیت در کشــور با عنوان »یک قرن خدمات داوطلبانه 

مقایسه نشدنی« نام گذاری شده است.

بام ایراناخبار

شهرکهاونواحیصنعتیچهارمحالوبختیاریغرقدربیآبی

خشکســالی به عنوان یکی از مهم ترین  عاطفه جعفری نژاد
چالش هــای زیســت محیطی شــرایط 
ســختی برای صنعت ایجاد می کند و با توجه به این که آب مورد نیاز 
بیش از ۹۸ درصد شهرک ها و نواحی صنعتی چهارمحال و بختیاری از 
منابــع آب زیرزمینــی تامین می شــود، در صورت توجــه نکردن به 
محدودیت ها آبی با مشــکالت جدی روبه رو می شوند.در سال های 
اخیر از طرفی بروز خشکســالی، تاثیر جدی بر اقلیم و به ویژه سطح 
آب های سطحی و زیرزمینی داشته و از طرف دیگر رشد فعالیت های 
کشاورزی و صنعتی منجر به افزایش استفاده از آبخوان ها و ذخایر آب 
زیرزمینی شده است.اگر چه خشکســالی یک پدیده طبیعی در کل 
کشــور به شــمار می رود اما در طول یک دهه گذشــته نشــانه های 
خطرآفرین خشکســالی در اســتان ظاهر شــد و مدیران حوزه های 
مختلف به ویژه صنعت را به تکاپو انداخت.با توجه به اینکه بیش از ۹۸ 
درصد از شهرک ها و نواحی صنعتی از منابع آب زیرزمینی بهره  می برند 
و شــاخصه اصلــی صنعت دسترســی کافی بــه منابع آبی اســت، 
خشکســالی می تواند تهدیــد بزرگی برای حوزه صنعت این اســتان 

قلمداد شود.

نگاه کلی به وضعیت آبی شهرک ها و نواحی صنعتی استان
معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به تامین آب تمام شــهرک های صنعتی به جز شهرک تخصصی آب 
معدنی کوهرنگ از ذخایر زیرزمینی و چاه هــای عمیق و نیمه عمیق، 
بیان کرد: با توجه به خشکسالی های اخیر و بحران کم آبی دور از انتظار 
نیســت که فعالیت واحدهای صنعتی در آســتانه تعطیلی قرار گیرد.

حمید رییسی با بیان اینکه اشتغال مســتقیم به ازای هر لیتر بر ثانیه 
در شــهرک ها و نواحی صنعتی ۵۵ نفر اســت، گفت: میزان اشتغال 
ایجاد شــده در شــهرک ها و نواحی صنعتی چهارمحال و بختیاری با 
ســرمایه گذاری ۳۳ میلیارد و ۷۴۱ میلیون ریال بــرای یک هزار و ۲۱ 
واحد به بهره برداری رسیده اســت، افزون بر ۱۶ هزار و ۷۵۴ نفر بوده 
اســت.به گفته وی، آب مصرفی در بخش صنعت کشــورهای دارای 
درآمد پایین و متوسط، کمتر از ۱۰ درصد و آب مصرفی کشورهای دارای 
درآمد باال، نزدیک به ۶۰ درصد است.وی افزود: میزان مصرف آب در 
حوزه کشاورزی، شرب و صنعت کشــور به ترتیب ۹۲ درصد، ۶ درصد 
و ۲ درصد برآورد شده است.معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مهم ترین مشکل زیرساختی 
در شهرک ها و نواحی صنعتی ســطح استان مشکل تامین آب است، 
بیان کرد: میزان آب مورد نیاز واحدهــای صنعتی در حال بهره برداری 
مستقر در شــهرک ها و نواحی صنعتی ۸۳۰ لیتر بر ثانیه و میزان آب 

مورد نیاز واحدهای صنعتی دارای قرارداد در حال ســاخت و ســاز و 
با نگاهی به افق ۱۴۰۰ جهت اســتقرار در شــهرک ها و نواحی صنعتی 
یک هزار و ۷۱۸ لیتر بر ثانیه محاسبه شــده است، این در حالی است 
که میزان آب تامین شــده فعلی ۲۲۵ لیتر بر ثانیه است.به گفته وی، 
بیشترین آب مصرف شده در بخش صنعت چهارمحال و بختیاری به 
ترتیب به شهرستان های شــهرکرد، بروجن، لردگان، کیار، کوهرنگ، 

اردل، فارسان، بن و سامان تعلق دارد.

رتبه دوم استان در محدودیت دسترسی به منابع آب
رییســی بیان کرد: بر اســاس گزارش وزارت نیرو انتقال آب به فالت 
مرکزی ایران، میزان مصرف ســاالنه  آب در صنایع سطح استان ۱.۵ 
درصد کل مصارف استان را شامل می شــود که نشان دهنده وضعیت 
بحرانی تامین آب صنعت در استان است و همچنین بر اساس گزارش 
مرکز آمار و اطالعات اقتصادی ســال ۹۸، با توجه به شاخص محیط 
کسب و کار به تفکیک مولفه های پیماشــی و استان ها، چهارمحال و 
بختیاری در محدودیت دسترســی به منابع آب در سال ۱۳۹۸ بعد از 

سیستان و بلوچستان در جایگاه دوم قرار دارد.

آبرسانی به برخی از شهرک های صنعتی با تانکر انجام می شود

مدیر نظارت و ارزیابی شــرکت شــهرک های صنعتــی چهارمحال و 
بختیاری شــهرک صنعتی با اشــاره به اینکه منبــع اصلی تامین آب 
شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان منابع زیرزمینی اســت، گفت: 
۳۰ حلقه چاه در اســتان ایجاد شــده اســت که با توجه به وضعیت 

خشکسالی در استان، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند.
محمد حیدرپور بیان کرد: مشــکل کم آبی در حال تبدیل شدن به یک 
بحران جدی برای شهرک های صنعتی اســت است، به طوری که در 
برخی از شهرک های صنعتی اســتان از جمله شهرک صنعتی سامان 
۱، سامان ۲ و بخشی از شهرک صنعتی شــهرکرد با استفاده از تانکر 
آبرسانی می شود و همچنین در ماه های گرم سال آبرسانی به وسیله 
تانکر به شهرک های صنعتی سفیددشت، بلداجی، گندمان و شهرکرد 

نیز انجام می شود.
به گفته وی، آب به عنوان یکی از اصلی ترین شــاخصه های تولید به 
شــمار می رود و در صورت تامین نشــدن آن، هزینه تولید افزایش و 
میــزان تولید کاهش می یابد و بــه طور کلی بر تمامــی فعالیت های 

واحدهای صنعتی تاثیر خواهد گذاشت.
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مفاد آراء
2/49 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش  16 ثبت اصفهان باســتاد اســناد رسمی 
مالکیت مشــاعی و اســناد عادی تســلیمی تصرفات مفــروزی و مالکانه و 
بالمعــارض متقاضیان ذیــل محرز گردیده اســت لذا طبق مــاده 3 قانون 
تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
 و به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15  روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اســناد مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
1-برابــر رای شــماره   139960302018002056 کالســه پرونــده  
1392114402018000190 خانم فاطمه ابراهیمیان  فرزند زمان بشــماره 
شناسنامه 17 صادره از خورزوق  نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 145/55  متر مربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 
 28 اصلی واقع در شــهرک ولیعصر  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور 

مع الواسطه از آقای حسن کوچکی 
2-برابر رای اصالحی شــماره   139960302018002054 کالسه پرونده  
1391114402018000099 آقای محمد رئیســی فرزند عباس بشــماره 
شناسنامه 1222 صادره از اصفهان  نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 145/55  متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 
 28 اصلی واقع در شــهرک ولیعصر  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور

 مع الواسطه از آقای حسن کوچکی 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1400/02/04
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/19

م الف : 1126212 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
تحدید حدود اختصاصی

2/50 شماره نامه : 140085602024001354-1400/02/12 چون تحدید 
حدود ششــدانگ یک باب خانه پالک 4348/2927 واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم تهمینه امساکی فرزند غالمحسین 
در جریان ثبت اســت و به علت عــدم حضور متقاضی ثبت بــه عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/3/15 ساعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مرجع 
ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. 
م الف: 1130592 قویدل رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/51  شــماره نامــه: 140085602023000898-1400/02/11 ســند 
مالکیت ششــدانگ خانه بشــماره پالک 1983/49 واقــع در بخش 4 ثبت 
اصفهان ذیل ثبت 46069 صفحه 134 دفتر 211 با شــماره چاپی 446368 
بنام حســن دادگستر ثبت و ســند مالکیت آن صادر و تســلیم شد. طی سند 
3311-86/01/19 دفترخانــه 193 اصفهــان تمامت آن بالســویه به علی 
معظم و پریوش ناظریان انتقال شــده با توجه به اعالم فقدان ســند مالکیت 
یاد شــده از پریوش ناظریــان مالک و درخواســت صدور المثنی بشــماره 
14003002233-1400/02/08 و ارائه دو برگ استشــهاد شــهود با رمز 
تصدیــق 850230 و شــماره یکتــا 140002157025000117 دفترخانه 
174 اصفهان ســند مالکیت المثنــی در اجرای ماده 120 آئیــن نامه قانون 
ثبــت  و تبصره های ذیل آن در شــرف صدور اســت لذا مراتب به اســتناد 
تبصره یــک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانون ثبــت  در یک نوبت 
آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تســلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند 
مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
 ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1131857  ابوالفضل ریحاني محمد زاده رئیس مدیر واحد ثبتی 

اداره ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان
مزایده

2/52  آگهی مزایــده شــماره 140004302126000008 پرونده اجرایی 
139704002126000171  شــماره بایگانی 9700182 ششــدانگ پالک 
ثبتی دو هزار و یکصدو چهل ونــه فرعی از یک اصلی مفروز و مجزا شــده 
از )2108و69 وB 51 ( فرعی از اصلی مذکور واقــع در بخش دو حوزه ثبتی 
کاشان بمساحت 262 / 6 متر مربع به نشــانی : کاشان - بلوار نماز ساختمان 
شهید رسولیان که سند مالکیت به شــماره چایی 323293دفتر 481 صفحه 
383 ذیل ثبت 72147به نام حســین رســولیان فرزند عباس با کدملی 185 
1263179 ثبت گردیده است با حدود و مشــخصات شماال: به طول به طول 
9/55 متر پی به خیابان شرقا: اول به طول 7/60 متر پی به پی 2148 دوم به 
طول 8/5 متر پی به پی شماره 2147 سوم به طول 8/5 متر پی به پی شماره 
2146 فرعی و چهارم به طول 3/60. متر پی به پی شــماره 6145 جنوبا : به 
طول 9/5 متر پی به پی شــماره 2144 فرعی غربا : اول به طول 4 متر پی به 
کوچه دوم به طول 23/10 متر پی به پی 2150 فرعی که طبق نظر کارشناس 
رســمی پالک فوق دارای پروانه ســاختمانی به شــماره 8/62310 مورج 
 85/11/12 بامجوز طبقــات زیرزمین و همکف و طبقــات اول و دوم دارای

  پایان کار به شــماره 1/8/51758 – 86/02/01 با کاربری طبقات ورزشی 
می باشــد دارای رای کمیســیون ماده صد به شــماره 23/100/2806 – 
92/11/01 بــا تبدیل تجاری در طبقــات همکف و اول و ســوم به صورت 
آشــپزخانه و بالکــن در طبقــات اول و دوم و ســوم با قدمت ســاختمان 

حدود 14 ســال و اســکلت فلزی و ســقف تیرچــه و بلوک و ســقف آخر 
 شــیروانی و عرصه ملــک طبق ســند 262/6 متــر مربــع و اعیانی ملک 
1- زیر زمیــن 2 - : با مســاحت 262/6 متر مربع با کاربری فعلی ورزشــی 
و کف ســنگ با پوشــش ورزشــی ، دیوار ســیمانی و چوبی و آیینه کاری ، 
سقف کاذب دارای هواساز و کولر ، ســرویس 2 – زیرزمین 1- : با مساحت 
262/6 متر مربع با کاربری فعلی ورزشی – کف ســرامیک – دیوار سیمان 
کنیتکس . آیینه کاری – ســقف ســیمان کنیتکس – ســرویس بهداشتی 
3 – طبقه همکف با مســاحت 262/6 متر مربع قسمتی سقف فلزی – سقف 
کنیتکس – کف ســرامیک – دیوار ســنگ و آیینه – گاربری فعلی ســالن 
پذیرایی درب ســکوریت – باال بر 4 – طبقه اول : به مساحت 271/15 متر 
مربع بالکن – کف ســرامیک – دیــوار آیینه کاری – کاربری فعلی ســالن 
پذیرایی – سرویس بهداشــتی 5 – طبقه دوم با مساحت 271/15 متر مربع 
– کف سرامیک – دیوار کاشــی و کنیتکس – کاربری فعلی سالن پذیرایی 
6 – طبقه سوم با مساحت 271/15 متر مربع – کف سرامیک – دیوار سنگ 
کاری – ســقف شــیروانی فلزی وایرانیت – کاربری فعلی رستوران ، نمای 
ساختمان : قاب شیشه و آجر و سنگ آنتیک – بالکن در طبقات با دیوار چوب 
شده الحاقات ســاختمان : آسانســور در طبقات – باالبر - هواکش – کولر 
گازی دود دســتگاه – کولر آبی 7000 ســه دســتگاه برق 3 فاز 32 آمپر ، 
 برق صنعتی 100 آمپــر تابلو برق صنعتی دارای انشــعابات شــامل آب – 
برق و گاز جمعا به مبلغ یکصدوهشت میلیارد و چهار صد و هفتادو پنج میلیون 
و دویســت هزار ریال ارزیابی و قطعی گردیده ملکی نامبــرده باال که طبق 
سند فروشی اقساطی شــماره 60094 – 87/10/10 دفترخانه اسناد رسمی 
19 کاشان در رهن بانک سپه مســتقر شده است ، از ســاعت 9 الی 12 روز 
چهارشــنبه مورخ 1400/03/05 در واحد اجرای اسناد رسمی کاشان واقع در 
بلوار با هنر نبش میدان جهاد محل اداره ثبت اسناد و امالک به مزایده گزارده 
میشــود. مزایده از مبلغ  پایه یکصدوهشــت میلیارد و چهارصد و هفتادوپنج 
میلیون و دویست هزارریال شــروع و به هر کس که خریدار باشد به باالترین 
 قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شــود. پرداخت بدهی های مربوط به آب ،

 برق و گاز اعــم از حق انشــعاب و حق اشــتراک و مصــرف در صورتیکه 
مزایــده دارای آنها باشــد و نیز بدهیهــای مالیاتی و عوارض شــهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشد 
بعهده برنده مزایده اســت و نیم عشــر و حق مزایده نقد وصــول می گردد. 
 ضمن آنکه پس از مزایــده در صورت وجود مــازاد ، وجــوه پرداختی بابت 
هزینه های فــوق از محــل مــازاد به برنــده مزایــده مســترد میگردد. 
 ضمنا چنانچــه روز مزایده مصــادف با تعطیــل رســمی غیرمترقبه گردد، 
مزایده اولین روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر خواهد 
بودایــن اگهی در یک نوبــت در روزنامــه الکترونیکی کثیراالنتشــار چاپ 
 اصفهان مورخ 19/ 02 /1400  درج ومنتشر میگردد. م الف:1131993 

مهدی اسماعیلی طاهری رییس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان 
مزایده 

2/53 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی 9900072،9900071 
شــش دانگ قطعه زمین پالک ثبتــی407/1085 واقــع در بخش 16 ثبت 
اصفهان به مساحت 297/51 متر مربع به آدرس:سین بلوار امام خمینی کوچه 
شهید خدایی بن بست 5 کد ســند مالکیت آن در صفحه 65 دفتر31 امالک 
ذیل شماره ثبت 5576 و با شــماره چاپی306433 ثبت وصادر شده است با 
حدود:شــماال به طول 10/52 متر دیواریســت به دیوار پالک 1086 فرعی 

شــرقا :اول به طول 0/96 متر دیوار به دیوار پالک 1092 فرعی دوم به طول 
8/56 متر دیواریســت به دیوار پالک 1091 فرعی ســوم به طول 8/54 متر 
دیواریســت به دیوار پالک 1090 فرعی چهارم به طول 7/86 متر دیوارست 
به دیوار پالک 1089 فرعی جنوبا :به طول 11/81 متر دیواریســت به پالک 
407 اصلی باقیمانده غربا : اول به طول 21/80 متر دیواریست به دیوار پالک 
1084 فرعی دوم شمالیست به طول 1/58 دیواریست به کوچه بن بست سوم 
 به طول 3/07 متر درب و دیواریست به کوچه بن بست حقوق ارتفاقی ندارد.

که طبق نظر کارشناس رســمی مشــخصات ملک عبارت است از یک باب 
منزل مســکونی یک طبقه )ملک مذکور در حال حاضر بصورت یکباب خانه 
میباشــد(دارای حدود 297 متر مربع عرصه و حــدود 176 متر مربع اعیان،با 
اســکلت آجری ســقف تیرچه بلوک ،پوشــش کف موزاییک،نمای خارجی 
سنگ، سطوح داخلی گچ و نقاشی ،بدنه اشپزخانه و سرویس ها کاشی.کابینت 
آشــپزخانه فلزی ،درب و پنجره خارجی آلومینیومــی ،درب و پنجره داخلی 
چوبی ،کف حیاط موزاییک ،سیستم سرمایشــی کولر آبی،سیستم گرمایشی 
 بخاری ،دارای انشــعابات آب،برق و گاز و قدمت حدود 20 ســال میباشــد.

با توجه به موقعیت محل ومساحت عرصه و اعیان ،نوع و قدمت بنا و مشترکات 
و متعلقات و امتیازات، ارزش پایه شــش دانگ ملک مسکونی مورد نظر بالغ 
بر 4300000000 ریال )چهار میلیارد و ســیصد میلیون ریال(برآورد میگردد 
ملکی رضا قربانی سینی که طبق اسناد رهنی شماره 33976-89/08/25 و 
20632 -93/01/19 تنظیمی دفتر اسناد رسمی 128 خورزوق و شماره 151 
 دولت آباد اصفهان در رهن بانک کشــاورزی شــعبه دولت آباداصفهان واقع 
می باشد و طبق اعالم بانک مورد وثیقه فاقد بیمه نامه می باشد.طبق گزارش 
مامور محترم اداره ملک هم اکنــون در ید به عنوان مســتاجر آقای منصور 
قربانی بوده و ایشان در این خصوص هیچ مدرکی نداشته و ارائه ندادند و مدت 
استیجاری و مبلغ اجاره نامشخص اســت.و از ساعت 9الی 12 روز چهارشنبه 
مورخ 1400/02/29 در واحد اجرای اسناد رسمی برخوارواقع در دولت اباد بلوار 
شهید بهشتی خیابان شهید مطهری کوچه میالد طبقه دوم به مزایده گذارده 
میشود مزایده از مبلغ پایه 4300000000 ریال )چهار میلیارد و سیصد میلیون 
ریال(شــروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته میشود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشــده باشد و به عهده برنده مزایده 
 اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد،وجــه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محــل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنا این 
آگهی در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان و در ســامانه آگهی الکتریکی 
سازمان مورخ 1400/02/19 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز 
مزایده به روز بعد موکول میگردد.توضیحا طبق ماده 136 آیین نامه اصالحی 
اجرای اسناد رسمی شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه 
مزایده است.برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را  ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندق ثبت تودیع نماید و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند،مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات 
 فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. م الف:1131254 

ابراهیم غفاری رییس واحد اجرای اسناد رسمی دولت آباد



مردم در روزهایی که هشدار هواشناسی برای بارش های 
رگباری بهاری وجود دارد از مسافرت در مسیرهای مذکور 
خودداری کنند ؛اما اگر سفر اضطراری در پیش دارند 
حتما قبل از انجام آن اطالعات هواشناسی را در منطقه 
مورد نظر دریافت کنند و در ساعات پیش بینی شده وارد 

جاده های کوهستانی و کویری نشوند 

یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 / 26 رمضان 1442 / 9 می 2021 / شماره 3247

بازگشت 91 زندانی در ماه رمضان به آغوش خانواده هایشان
مدیرکل زندان های استان اصفهان از آزادی ۹۱ زندانی جرائم غیرعمد در برنامه موسوم به »یک 
شهر ضیافت« شب های رمضان توســط خیران اصفهانی خبر داد.محمود ضیایی فرد با اشاره به 
اینکه مردم خیر اصفهان  امســال کمک مالی قابل توجهی را بــرای آزادی زندانیان اعطا کردند ، 
گفت: از جمع مبلغ گلریزان امسال، تا پیش از شب بیست و یکم ماه رمضان، ۱۱۰ میلیارد و ۷۵۸ 
میلیون و ۵۴۴ هزار ریال برای آزادی زندانیان کمک شد.وی اضافه کرد: در شب های ماه مبارک 
رمضان و از طریق برنامه »یک شهر ضیافت«، ۹۱ زندانی جرائم غیرعمد از زندان های استان آزاد 
شدند.مدیرکل زندان های اســتان اصفهان تصریح کرد: جمع بدهی این تعداد زندانی آزاد شده 
۱۷۹ میلیارد و ۸۷۱ میلیون و ۹۸ هزار ریال بود که ۹۵ میلیارد و ۹۷۴ میلیون و ۴۰۲ هزار ریال آن 
از سوی شاکیان گذشت شــد.وی ادامه داد: ۷۱ میلیارد و ۹۰۶ میلیون و ۸۹ هزار ریال رقم بدهی 
زندانیان از طریق ستاد دیه استان تامین و مابقی با رقمی معادل ۱۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون و ۶۰۶ 

هزار ریال از طریق منابع مردمی پرداخت شد.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان اعالم کرد:

طرح وقف 23هزار جلد قرآن کریم در استان اصفهان
طرح وقف ۲۳ هزار جلد قرآن کریم در استان اصفهان در حال اجراست.رییس اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرســتان اصفهان گفت: همزمان با ماه مبارک رمضان و با هدف تامین قرآن های مورد 
نیاز حسینیه ها، مساجد، بقاع متبرکه و آستان امامزادگان و اماکن عمومی به یاد ۲۳هزار شهید 
استان طرح وقف ۲۳ هزار جلد قرآن کریم در استان اصفهان آغاز شده است.حجت االسالم روح 
ا... بیدرام افزود: عموم مردم و خیران نیک اندیش می توانند با شــرکت در این طرح و خریداری 
یک جلد قرآن کریم با هدیه ۴۰۰هزار ریال نام خود را به عنــوان واقف کالم ا... مجید ثبت و طبق 
نیت دلخواه و موردنظر خود این مصحف را در حسینیه، امامزاده، مساجد و اماکن عمومی وقف 
کنند.وی با بیان اینکه این طرح به صورت سراســری در اســتان اجرا می شــود، گفت: واقفان و 
عالقه مندان می توانند با مراجعه بــه اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان اصفهان و یا تماس با 

شماره ۰۹۱۰۳۲۵۴۰۸۲ این مصحف شریف را دریافت کنند.

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان:

فعالیت مشاغل گروه 2 در شهرهای قرمز مجاز است
سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت: سفر در فاصله زمانی ۲۱ تا ۲۵ اردیبهشت 
ممنوع است و برای جلوگیری از هر گونه سفر، محورهای اصلی تردد به استان اصفهان را مسدود 

خواهیم کرد.
حجت ا... غالمی با بیان اینکه مرزهای شرقی کشور به خوبی کنترل شده است، اظهار کرد: جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا به شکل ارتباط زنده با مراکز استان ها برگزار شد که بر اساس گزارش ارائه 
شده در این جلسه  ۴۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۲۶۳ شهر نارنجی و ۱۳۹ شهر در وضعیت زرد 
و در استان اصفهان نیز سه شهرستان )خمینی شهر، دهاقان و آران و بیدگل( در وضعیت قرمز، ۱۹ 
شهرستان در وضعیت نارنجی و دو شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.وی افزود: هم اکنون در 
کل کشور شیب کرونا نزولی شده است و بر این اساس مقرر شد سفرها در فاصله زمانی ۲۱ تا ۲۵ 
اردیبهشت که تعطیالت عید فطر است ممنوع باشــد و برای جلوگیری از هرگونه سفر، محورهای 
اصلی تردد به استان اصفهان را مسدود و به شدت با متخلفان برخورد می کنیم.سخنگوی ستاد 
استانی مقابله با کرونا در اصفهان درباره نحوه فعالیت مشاغل، تصریح کرد: برای دو هفته فعالیت 
مشاغل گروه های یک و دو در شهرهای قرمز مجاز است و پس از دو هفته مجددا به رعایت دقیق 
پروتکل ها بر می گردیم. همچنین واحدهای صنفی متخلف در شــهرهای قرمز ســه هفته و در 

شهرهای نارنجی دو هفته پلمب می شوند.

 هشدار زرد برای بارندگی و سیل در اصفهان صادر شده است؛

غافلگیری به وقت اردیبهشت

پریسا سعادت هنوز چند ماهی از بازسازی نصفه و نیمه 
راه ها و خانه های ویران شده از سیل دو 
سال پیش نگذشته که دوباره با موجی از بارندگی های سیالبی در هفته 
گذشته، شاهد خســارت های میلیاردی به بخش هایی از شهرستان 

های استان و راه های مواصالتی هستیم.
 بیشترین خسارت وارد شده براساس ارزیابی های صورت گرفته توسط 
گروه های ارزیاب اداره راهداری، بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی مربوط 
به روســتاهای بیاضه، چاهملک، مهرجان،  بازیاب و هفتومان در خور 
و بیابانک است. به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، 
در این راستا ٢۵٣ واحد مسکونی در این مناطق به تعمیر و احداث نیاز 
دارند که برآورد خسارت در بخش مســکن و معابر ۴٣ میلیارد تومان 
ارزیابی شده است.وی افزود: در بخش کشــاورزی به سه هزار و ۵٠٠ 
هکتار زمین های زراعی و ٨٠٠ هکتار باغ ها که عمده آنها پســته بودند 
و ٣۶ رشته  قنات خسارت وارد شــد که مجموع آن ۵٠ میلیارد تومان 
ارزیابی شده است.به گفته شیشه فروش، هشــت میلیارد تومان در 
زمینه راه ها برای تعمیر و بازساز ی ۵۵ کیلومتر راه و  ۴٠ دهنه پل آسیب 

دید و ١٩ میلیارد تومان هم به تاسیسات زیربنایی و بخش هایی مانند 
آبگرفتگی مسجد، کتابخانه و آرامستان خسارت وارد شده است.عدد 
عجیب و غریب ۱۲۰ میلیاردی خسارت ها در حالی همچنان مسئوالن 
را انگشت به دهان گذاشــته که در روزهای پیش رو باز هم هواشناسی 
نســبت به خطر راه افتادن سیل در برخی از شهرســتان های اصفهان 
هشدار زرد خطر صادر کرده است. گفته می شود بارش ها منجر  به راه 
افتادن روان آب های خطرناکی خواهد شد که البته به دلیل سیستم 
های نامناسب جمع آوری روان آب ها و نبود زیر ساخت های الزم برای 

آبخیز داری منجر به سیل می شود.
 این مســئله البته تنها مختص به اصفهان نیست و سازمان های ذی 
صالح برای بیش از سیزده اســتان هشدار سیل و مسدود شدن جاده 
ها را صادر کرده اند .در همین زمینه مدیــرکل دفتر مدیریت بحران و 
تجهیز ماشین آالت و راهدارخانه های سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای، از وارد شدن خسارت ۵۰۰ میلیارد تومانی سیل به محورهای 
مواصالتی کشــور خبر داد و گفت: از مردم تقاضا می کنیم در شــرایط 
کنونی قبل از انجام هر ســفر اضطراری اطالعات هواشناســی را چک 

کنند و وارد مســیرهای کوهستانی و کویری نشــوند. مهریاری تاکید 
کرد: مردم در روزهایی که هشدار هواشناسی برای بارش های رگباری 
بهاری وجود دارد از مسافرت در مســیرهای مذکور خودداری کنند ؛اما 
اگر ســفر اضطراری در پیش دارنــد حتما قبل از انجــام آن اطالعات 
هواشناسی را در منطقه مورد نظر دریافت کنند و در ساعات پیش بینی 
شده وارد جاده های کوهستانی و کویری نشــوند و اگر در زمان وقوع 
سیل در محوری حضور داشتند حتی المقدور در کنار جاده در خودروی 
خود متوقف شــوند و مســیر را برای خودروهای امدادی باز بگذارند 
 تا بتوانیم هر چه ســریع تر مشکل به حل مشــکل و بازگشایی مسیر 

اقدام کنیم.
به نظر می رسد با وجود خسارت های متعدد ایجاد شده در سال های 
قبل اما همچنان تدابیر الزم برای مهار سیل آب ها در اصفهان به درستی 
ارائه نشده و در حالی که خسارت های وارد شده ناشی از سیل به کندی 
از سوی مســئوالن و نهادهای دولتی جبران می شود تقریبا هیچ زیر 
ســاخت و برنامه بلند مدتی برای کم کردن و یا به صفر رســاندن این 

خسارت ها اندیشیده نشده است. 

با مسئولان جامعه

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص 
آخرین وضعیت کرونا ویروس در استان اصفهان، شیوع 
کرونا هندی، تغییر وضعیت رنگ بندی و موج جدید کرونا 
توضیحاتی ارائه داد.آرش نجیمی در خصوص آخرین 
وضعیت کرونا در استان اصفهان و روند شیوع آن، اظهار 
کرد: آمار ابتال و بستری بیماران مبتال به کرونا در استان 
از هفته گذشته با شیب مالیم در حال کاهش است، اما 
همچنان بیش از ۲ هزار بیمار در بیمارستان های استان 
بستری هســتند و افراد باید نکات بهداشتی مقابله با 
شیوع کرونا را با جدیت رعایت کنند تا با کنترل بیماری 

شاهد کاهش بیشتر آمارها در استان باشیم.سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشاره به اینکه عادی 
انگاری ها ما را به سمت موج های بعدی بیماری در استان 
سوق می دهد، اضافه کرد: اگر رعایت دستورالعمل های 
مقابله با شیوع کرونا ویروس انجام نشود و افراد با تغییر 
رنگ بندی ها و انجام واکسیناسیون دچار عادی انگاری 
و ســهل انگاری در خصوص رعایت ها شــوند، در آینده 
نزدیک وارد موج جدیدی خواهیم شــد که شــرایط در 
موج های جدید قابل پیش بینی نیست و ممکن است 
کنترل بیماری دشوارتر شــود.وی در خصوص عالئم و 
شدت کرونا ویروس با جهش هندی، تصریح کرد: کرونا 
ویروس با جهش هندی در عالئم تفاوت خاصی با کرونا 
ویروس انگلیسی یا نوع چینی ندارد و جهش ها باعث 
افزایش شدت بیماری زایی و ســرعت سرایت پذیری 

ویروس شده و از این نظر انواع ویروس کرونا با یکدیگر 
متفاوت هستند. تاکنون در استان اصفهان ابتالی کرونا 
ویروس با جهش هندی نداشته ایم اما در دیگر استان ها 
شیوع آن اعالم شده است.نجیمی با بیان اینکه از چند روز 
پیش وضعیت رنگ بندی استان اصفهان نارنجی شده ، 
اما همچنان دو هزار بیمار مبتال به کرونا ویروس در استان 
وجود دارد، افزود: تغییر وضعیت نباید به ایجاد خوش 
خیالی و رعایت  نکردن ها در مردم منجر شود و تصور کنند 
که شیوع کرونا تمام شده اســت، این تغییر رنگ بندی 
بر اساس شــاخص های وزارت بهداشــت و درمان در 
استان ها و در کشــور انجام می شــود، تغییر وضعیت 
رنگ بندی شــاخص های متغیری دارد اما درخواست 
 داریم این شــاخص ها ثابت باشــد تا مردم سردرگم و

 نگران نشوند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

کرونای هندی در استان اصفهان گزارش نشده است

موج همدلی 
با کمک های 
مومنانه در 
نصف جهان

خیــران و نیکــوکاران 
کمک هــای خــود را در 
زمینه تامین بســته های 
معیشتی به هالل احمر 
و اوقاف و امــور خیریه 

تقدیم کرده اند.

رییس پلیس راهور استان اصفهان:

لغو اجرای طرح زوج و فرد تا 2۵ اردیبهشت تمدید شد
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: در راستای اجرای مصوبات ستاد استانی مبارزه با کرونا 
به منظور تامین رفاه حال شــهروندان و با توجه به تمدید یک هفتــه ای محدودیت های کرونایی 
لغو طرح زوج و فرد به مدت یک هفته دیگر تا ۲۵ اردیبهشت ماه تمدید شد.سرهنگ محمدرضا 
محمدی ، اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات ستاد استانی مبارزه با کرونا به منظور تامین رفاه 
حال شهروندان و با توجه به تمدید یک هفته ای محدودیت های کرونایی لغو طرح زوج و فرد به 
مدت یک هفته دیگر تا ۲۵ اردیبهشت ماه تمدید شد.وی افزود: طرح زوج و فرد پیش تر از اول 

اردیبهشت به مدت ۱۷ روز لغو شده بود.

رییس پلیس فتا استان اصفهان هشدار داد:

اپلیکیشن های تقلبی، تهدیدی برای کاربران فضای مجازی
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: بسیاری از 
این نرم افزارها که روزانه وارد دنیای مجازی می شود، جعلی بوده و خطر سرقت اطالعات موجود 
در تلفن همراه را دارند.سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی، گفت: کالهبرداران سایبری با استفاده 
از شــیوه های مهندســی اجتماعی به  صورت بارگذاری محتوای تبلیغات جذاب اپلیکیشن های 
کاربردی در کانال ها و گروه های مختلف، سعی دارند اعتماد کاربران را به خود جلب کرده تا بتوانند 
اپلیکیشــن های تقلبی را روی تلفن های همراه هموطنان نصب کنند. ایــن مقام انتظامی تاکید 
کرد: با توجه به اینکه با ورود اپلیکیشن های تقلبی به تلفن همراه، دیگر تلفن همراه شما یک ابزار 
شخصی نیست و آنچه که در آن موجود است از جمله تمامی فایل ها و عکس ها و پیام ها قابلیت 
کپی دارند، بنابراین کاربران به هیچ وجه اطالعات شــخصی خــود را روی تلفن همراه نگهداری 

نکنند.
ســرهنگ مرتضوی توصیه کرد: اپلیکیشــن ها و نرم افزارهایی تقلبی هنگام نصب از همان ابتدا 
اجازه دسترســی به تمامی اطالعات گوشــی را از کاربر می گیرند و امکان خطر سرقت اطالعات 
کاربران وجود دارد، بنابراین کاربران در زمان نصب هر اپلیکیشنی توجه داشته باشند با مشاهده 
و تایید درخواست هایی مبنی بر دسترسی به دیتای موجود در گوشی، فایل ها و موقعیت مکانی 
کاربر، سازنده اپلیکیشــن امکان دسترســی به این اطالعات را خواهند داشت.وی خاطر نشان 
کرد: شهروندان اپلیکیشن های بانکی را از بانک مربوطه و یا از مارکت های معتبر دریافت کنند و 
از دانلودکردن برنامه هایی که در کانال ها و گروه های مختلف ارائه  شــده و یا لینک هایی که فاقد 

اعتبار الزم می باشد خودداری کنند.

دپوی ماینرهای قاچاق در یک انبار متروکه
فرمانده انتظامي شهرســتان اصفهان از کشف ۱۲۸ دســتگاه ماینر خارجی قاچاق به ارزش ۱۴ 
میلیارد ریال در بازرسی از یک انبار متروکه در حاشیه این شهرستان خبر داد. سرهنگ حمیدرضا 
اکبري بیان داشــت: ماموران کالنتری ۲۳ فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان با هوشمندی 
و اشــراف اطالعاتی خود از فعاليــت غيرمجاز فردي در زمينه اســتخراج ارزهــاي ديجيتال در 
 یک انبار متروکه واقع در حاشــیه این شهرســتان مطلع و بالفاصله موضوع را در دستور کار خود

 قرار دادند.
وی افزود: ماموران پس از بررسي موضوع و کســب اطالعات الزم با اخذ مجوز از مقام قضایي به 
محل اعزام و ضمن دستگیری متهم ۱۲۸ دســتگاه ماینر خارجی قاچاق را کشف کردند.فرمانده 
انتظامی شهرســتان اصفهان با بیان اینکه کارشناســان مربوطه ارزش ماینرهای مکشوفه را ۱۴ 
ميليارد ريال برآورد کردند، اظهار داشت: در اين رابطه انبار پلمب و فرد دستگیر شده نیز به همراه 

پرونده به مراجع قضایي تحویل شد.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

نماینده مردم اصفهان:

چیزی به نام حذف 
غربالگری جنین نداریم

رییــس کمیســیون مشــترک طــرح 
جوانــی جمعیــت و خانــواده و نماینده 
مردم اصفهان بــا تاکید براینکــه اولین 
رســالت خبرنــگاران انتقــال واقعیت و 
دقــت در انتقــال واقعیت اســت، گفت: 
اصال چیــزی به نــام حــذف غربالگری 
 نداریم، نه چنین طرحی داریم و نه چنین 

عبارتی!
 امیرحســین بانکــی پــور، با اشــاره به 
تصویب طرح جوانــی جمعیت و حمایت 
از خانــواده در مجلس، گفــت: این طرح 
۷۴ ماده دارد که عمدتا در زمینه کمک ها 
و حمایت های تســهیالتی است که دولت 
 می تواند برای فرزندآوری در اختیار مردم

 قرار دهد.
 بخشی از این مواد این طرح مانند درمان 
زوج های نابارور و بیمــه بارداری در حوزه 
بهداشت و درمان و بخشی در حوزه سقط 
جنین است.وی با بیان اینکه غربالگری 
جنین نه تنها حــذف نشــده، بلکه برای 
اولین بار برای آن قانــون تدوین کردیم، 
گفت: اگر کســی پیــش از ایــن قانونی 
ســراغ دارد برای ما بیاورد، چون ما اصال 
قانونی برای غربالگری جنین نداشــتیم 

که بخواهیم حذف کنیم.
 بانکی پور با تاکید براینکه اسم این طرح 
باید قانون غربالگری جنین باشد، تصریح 
کرد: البته غربالگری که اوال باید اختیاری 
باشد چون در بیشــتر کشورهای دنیا این 
طور است، ثانیا با اســتانداردهای علمی 
باشــد و ثالثا با نظارت هــا و پایش های 

دقیق انجام شود. 
در پروتکل ســال ۱۳۹۹ وزارت بهداشت 
تصریح شده که موارد کاذب مثبت زیادی 
در غربالگــری جنین رخ داده اســت. ما 
نمی توانیــم موارد کاذب مثبــت را خیلی 
برای مردم باز کنیم، اما به این معناســت 
که هر سال جنین های سالم زیادی کشته 

می شوند.

تولید 1۵0 محصول دانش بنیان در سرای نوآوری اصفهان
مدیر مرکز رشد فناوری فرآورده های تخصصی گیاهان دارویی استان اصفهان از فعالیت بیش از ۵۵ هسته و شرکت فناور با تولید بیش از ۱۵۰ محصول فناور و دانش 
بنیان در این مرکز خبر داد.کامران صفوی با اشاره به کسب رتبه سرای نوآوری گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( در هشتمین جشنواره 
فرهیختگان، اظهار کرد: سرای نوآوری گیاهان دارویی استان اصفهان در سال ۱۳۹۸ با مجوز معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی، به ادبیات 
کارآفرینی و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی اضافه شد.وی، هدف این مرکز را تقویت و توسعه فعالیت ها و تحقیقات دانش بنیان و فناور اعالم کرد و گفت: این مرکز 
شامل بخش های تجاری سازی در قالب پارک های فناوری، مرکز رشد و فناوری، شتاب دهنده های تخصصی و مدارس عالی مهارتی است.صفوی از عقد تفاهم نامه 
با شرکت ها، اتحادیه ها، انجمن ها و واحدهای دانشگاهی به منظور تقویت فعالیت های این مرکز خبر داد و افزود: در حال حاضر بیش از ۵۵ هسته و شرکت فناور با 
تولید بیش از۱۵۰ محصول فناور و دانش بنیان در این مرکز مشغول به فعالیت هستند که حدود ۹۰ محصول آن مجوز غذا و دارو دارند.وی اضافه کرد: این محصوالت 

در حوزه های مختلف گیاهان دارویی از جمله ادویه، شیرینی های فراسودمند، مکمل های غذایی، صنایع غذایی، دامپزشکی و بیماری ها و خوراک دام و ... است.
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هیجان به وقت نقش جهان

 نقش جهان امشب میزبان حساس ترین 
 سمیه مصور

دیدار فصل جاری رقابــت های لیگ برتر 
فوتبال کشور است، جایی که تیم سپاهان آماده به مصاف تیم پرسپولیس 
قبراق می رود . جدال های طالیی پوشــان نصف جهان با سرخ پوشان 
پایتخت همیشه از حساسیت خاصی برخوردار بوده ولی وقتی این دو تیم 
از مدعیان اصلی قهرمانی به شــمار بروند حساســیت های این جدال 
مضاعف می شــود. فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور در 
شرایطی به هفته بیست و دوم خود رسیده است که تیم سپاهان با یک 
بازی بیشتر و با 44 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیم پرسپولیس با 41 

امتیاز یک پله پایین تر از تیم اصفهانی قرار گرفته است.
جدال سپاهان و پرسپولیس یکی از دیدارهای فینال گونه نیم فصل دوم 
رقابت های لیگ برتر محسوب می شــود و  نتیجه آن می تواند شرایط 
روشــن تری را برای صدر جدول ایجاد کند. پس از ایــن بازی، دو بازی 
پرسپولیس و استقالل در هفته بعد و استقالل با سپاهان در هفته آخر 
به نوعی تعیین کننده ترین بازی های لیگ خواهند بود. تساوی در بازی 
طالیی پوشان با سرخ پوشان پایتخت شانس را برای تیم های دیگر در 

رسیدن به صدر جدول و همچنین کسب سهمیه بیشتر خواهد کرد و البته 
معادالت صدر جدول را پیچیده می کند. این بازی تقابل بهترین خط حمله 
و بهترین خط دفاع لیگ به حســاب می آید که می تواند جذابیت های 
خاص را به همراه داشته باشــد و همچنین تقابل نویدکیا و گل محمدی 
بازیکنانی که ســابقه بازی در کنار یکدگیر در تیم ملی را نیز داشته اند، از 

نکات قابل توجه در این بازی است.
سپاهان و پرسپولیس ،تاکتیکی ترین تیم های نیم فصل اول لیگ برتر 
بوده اند. اگر استقالل فرهاد مجیدی را که هنوز از نظر تاکتیکی خود را به 
اثبات نرسانده فاکتور بگیریم، قرمزهای پایتخت و طالیی پوشان اصفهان 
از نظر بلوغ تاکتیکی در صدر تیم های لیگ قرار داشته اند و احتماال با اضافه 
شدن مجیدی به استقالل و جا افتادن اندیشه های این مربی در این تیم، 

ضلع سومی نیز به غول های تاکتیکی لیگ اضافه شود.
بنابراین آنچه از تاکتیکی ترین تیم های لیگ برتر انتظار می رود یک بازی 
تاکتیکی اســت. اما این لزوما به معنای آن نخواهد بود که  امشب  یک 
فوتبال زیبا و هیجانی از دو تیم به نمایش در خواهد آمد. بازی های بزرگ 
استراتژی ها و تاکتیک های خاص خود را هم دارد و آنچه بیش از اجرای 

تاکتیک ها اهمیت دارد، کم اشتباه ظاهر شدن به خصوص در فاز دفاعی 
است. چه بسیار بازی های بزرگی که نتیجه آن را یک اشتباه فاحش و یا از 
دست رفتن تمرکز یک تیم برای چند دقیقه تعیین کرده است. پس آنچه 
در این بازی اهمیت دارد این اســت که کدام تیم کمتر در مباحث دفاعی 

اشتباه می کند.
آخرین دیدار تیم های ســپاهان و پرســپولیس به نیم فصل نخســت 
لیگ امسال باز می گردد که با تســاوی بدون گل پایان یافت. سپاهان 
و پرســپولیس تاکنون 74 بار با هم رو به رو شــده اند که پرسپولیس با 
25 برد عملکرد بهتری نســبت به سپاهان داشته اســت. 31 دیدار این 
2 تیم با نتیجه تساوی پایان یافته و سهم ســپاهان 18 برد بوده است. 
پرسپولیس و سپاهان برای نخســتین بار روز جمعه 22 بهمن ماه سال 
1350 در اصفهان به مصاف هم رفتند که آن بازی با نتیجه 2 بر یک به سود 

پرسپولیس به پایان رسید.
نخستین پیروزی سپاهان 22 سال پس از نخستین دیدار دو  تیم و در 
سال 1372 به دست آمد که تیم ســپاهان با تک گل حمید مطهری به 

برتری رسید.

»ویلموتس« در تلویزیون ایران شیاد شد!
ســرمربی بلژیکی همچنان خواهان دریافت غرامت از فدراســیون فوتبال اســت. رییس سابق 
کمیته اقتصــادی فدراســیون فوتبال 
حمله تندی به مارک ویلموتس بلژیکی 
داشت. صادق درودگر در یک برنامه زنده 
تلویزیونی مربی سابق تیم ملی را شیاد 
خواند. درودگر که بارها گفته بود مشکلی 
وجود نــدارد و پرونــده ویلموتس حل 
شده است، با ابراز نگرانی درباره شکایت 
این مربی گفت: »موضوع ویلموتس و 
دســتیارانش به ما آسیب زده است. در 
این پرونده ما با یک شیاد بین المللی و 

همینطور یک وکیل شیاد بین المللی روبه رو هستیم!«

ادامه همکاری »کاظمی« در استقالل در پستی جدید
به تازگی خبری منتشر شده مبنی بر اینکه استقالل در مدیریت رسانه ای خود دستخوش تغییراتی 
شده که تا این لحظه خبر رســمی در این ارتباط منتشر نشده اســت .اما آنچه مسلم است قرارشده  
مهران کاظمی که سابق بر این به عنوان مدیر رسانه ای در این تیم مشغول به کار بود در سمتی جدید  
همکاری خود را در باشگاه ادامه دهد.شنیده ها حاکی از آن است که وی مقرر شده معاون فرهنگی 
باشگاه استقالل را بر عهده بگیرد.باید دید باشگاه استقالل چه زمانی این تغییرات را به صورت رسمی 

اعالم خواهد  کرد.

چک های برگشتی »رشید مظاهری« از تبریز 
ماجرای مطالبات گلر کنونی استقالل از تراکتور وارد فاز جدیدی شده و مظاهری بابت عدم انجام تعهد 
از سوی تیم سابقش، چک های دریافتی را برگشت زد. رشید مظاهری، گلر حال حاضر استقالل تهران 
و سابق تیم تراکتور که در جریان فسخ قراردادش با این باشگاه درگیر شکایت از سرخ پوشان تبریزی 
شد، بعد از اعالم حکم به سودش توانست این باشگاه را محکوم به پرداخت 20 درصد باقی مانده از 
قراردادش کند.مظاهری چند روز قبل در صفحه شخصی خود خبر داد که موفق به دریافت مطالباتش 
از تراکتور نشده و قصد دارد از این باشگاه شــکایت کند.مهدی صادقی، وکیل رشید مظاهری در این 
خصوص اظهار داشــت: در جریان شکایت از باشــگاه تراکتور به دلیل جعل و دست بردن در قرارداد 
رشید مظاهری، تخلف باشــگاه تراکتور مسجل و تایید شــد و پس از آن در کمیته تعیین وضعیت 
باشگاه تراکتور را محکوم به پرداخت 20 درصد باقی مانده از قرارداد رشید کردیم که این حکم در کمیته 
استیناف هم تایید شد.وی افزود: با وجود اینکه طبق قانون باشگاه تراکتور موظف بود همان روز با ما 
تسویه حساب کند ولی این باشگاه چکی را که به نام یک شخص بود به مبلغ باقی مانده طلب رشید در 
فدراسیون فوتبال گذاشته بود تا به ما پرداخت شود و تاریخ این چک 10 اردیبهشت بود. اگرچه این اقدام 
مورد پذیرش ما نبود ولی با پادرمیانی آقای نورشرق و به خاطر اینکه تراکتور بازی های آسیایی را در 
پیش داشت این چک را قبول کردیم. روز 10 اردیبهشت وقتی به بانک مراجعه کردیم برای وصول چک، 
مبلغ در حساب موجود نبود و چک برگشت خورد و با شخص صاحب چک هم تماس گرفتیم خط 
خود را از دسترس خارج کرده و پاسخگو نبود.وکیل مظاهری در پایان گفت: بعد از این ماجرا باشگاه 
تراکتور در فضای مجازی مطالبی عنوان کرد که خوشایند نبود و به همین دلیل ما تصویر چک برگشت 
خورده را در اختیار شما قرار دادیم تا صحت ادعای ما مشخص شود. با وجود رفتار صادقانه مظاهری و 
فدراسیون فوتبال، باشگاه تراکتور چنین رویه ای نداشت و به همین دلیل هم از مراجع قضایی فوتبالی 

و هم عمومی این موضوع را پیگیری کرده و از باشگاه تراکتور شکایت کردیم.

زشدر حاشیه ور

وز عکس ر

حرکات پا به توپ 
»اکبرپور« در تمرینات 

ماشین سازی
علیرضا اکبرپور در تمرینات ماشــین 
سازی فراتر از یک سرمربی ظاهر شده 
و با پا به توپ شدن در کارهای تاکتیکی 
و درون تیمــی، ضمن به رخ کشــیدن 
آمادگی بدنــی که موفق بــه حفظ آن 
شده، ســعی در تهییج شاگردان خود 
دارد تا به این ترتیب بتواند آنها را با تمام 

قوا آماده کند.

اورتون؛ عالقه مند به شکار فرزند اسطوره همیشگی لیورپول
اورتون عالقه مند اســت فرزند اســطوره تیم ملی فوتبال انگلیس و لیورپول را به خدمت گیرد. 
روزنامه دیلی تلگراف گزارش کرد مدیریت اورتون عالقه مند شده تا »جیمز کرگر« از تیم ویگان 

اتلتیک را به خدمت گیرد.
مطابق نوشــته این نشــریه، مدافع 18 ســاله در تیمش بازی های خوبی کرده که نظر اورتونی 
ها را به خود جلب کرده اســت. حتی مــورد توجه کارلو آنچلوتی، ســرمربی تیم نیــز قرار دارد.

قرارداد جیمز با باشــگاهش رو به اتمام اســت و در تابســتان بازیکن آزاد می شود.کرگر در تیم 
های اصلی و جوانان ویــگان در فصل جاری بازی کرده اســت. او فرزند جیمی کرگر، اســطوره 
 همیشــگی لیورپول، رقیب و همشــهری اورتون و نیز بازیکن ســال های 1999 تا 2010 تیم ملی

 انگلیس است.

»نیمار« تا 2026 با پاری سن ژرمن تمدید کرد
ستاره بزریلی تیم فوتبال پاری ســن ژرمن ســرانجام تن به امضای قرارداد جدید با این باشگاه 
داد. نیمار که طی ماه های اخیر شــایعات مختلفی در خصوص آینــده حرفه ای اش مطرح بود و 
برخی رسانه های از احتمال بازگشت او به بارســلونا خبر داده بودند، حاال خبر می رسد که خود را 
برای چند سال دیگر به پاری سن ژرمن متعهد کرده است.بر اساس ادعای نشریه معتبر »اکیپ« 
فرانسه؛ ستاره برزیلی PSG ســرانجام قراردادش را با این باشگاه تمدید و خود را تا سال 2026 

به پاریسی ها متعهد کرد.
 طبق این گزارش انتطار می رود باشــگاه پاری سن ژرمن به طور رســمی خبر تمدید قرارداد نیمار 
را اعالم کند.نیمار که در ســال 2017 در انتقالی 222 میلیون یورویی از بارســلونا جدا شــد و به 
پاری سن ژرمن پیوست، قرارداد فعلی اش با این باشگاه فرانسوی تا پایان ماه ژوئن 2022 اعتبار 
دارد.این مهاجم 29 ساله از زمان پیوستنش به PSG تاکنون در 112 بازی برای این تیم به میدان 
رفته و 85 گل نیز به ثمر رسانده است.او در فصل جاری هم در 27 بازی 15 گل برای پاریسی ها به 

ثمر رسانده و 10 پاس گل هم برای هم تیمی هایش ساخته است.

مانع جدی بازگشت »زیدان« به یوونتوس
سرمربی فرانسوی رئال مادرید ممکن است هدایت راه راه پوشان تورین را برعهده بگیرد؛ اما در این 
راه یک مشکل مهم وجود دارد.زین الدین زیدان انتظار می رود پس از تجربه فصلی دشوار با رئال 
مادرید و حذف تیمش در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، در پایان فصل جاری از ســمت 
سرمربیگری این تیم کنار بکشد، این در حالی است که قرارداد فعلی او با این باشگاه اسپانیایی 

تا سال 2022 اعتبار دارد.
نشــریه ایتالیایی »توتو اسپورت« حاال خبر می دهد که زیدان 48 ســاله ممکن است در صورت 
ترک رئال مادرید، جانشــین آندره آ پیرلو در یوونتوس شــود. پیرلو که تیمــش در تالش برای 
کسب ســهمیه لیگ قهرمانان اســت، سخت تحت فشــار است و گفته می شــود کسب سهمیه 
لیگ قهرمانان تنها شــرط ادامه حضور او در یووه نیســت.آندره آ آنیلی، رییس باشگاه یوونتوس 
عالقه زیادی به زیدان دارد و در ســال 2019 هم تالش کرد تا این مربی فرانســوی را اســتخدام 
کند، امــا در نهایت او تصمیم گرفت بــرای بار دوم هدایت کهکشــانی ها را برعهــده بگیرد. زیزو 
بین ســال های 1996 تا 2001 برای بانوی پیر بازی می کرد.دستمزد ســاالنه 12 میلیون یورویی 
زیدان اما مانعی برای بازگشــت احتمالی او به تورین اســت، چون باشــگاه یوونتوس به دنبال 
کاهش هزینه هــا برای جبران ضررهای مالی اســت که شــیوع ویروس کرونا به این باشــگاه 
تحمیل کرده اســت.جنارو گتوســو، ســرمربی فعلــی ناپولی هم کــه انتظار مــی رود در پایان 
 فصل جاری با اتمام قراردادش ایــن تیم را ترک کنــد، دیگر گزینه یوونتوس برای جانشــینی

 پیرلو است.

خبر   روز

جشنواره مجازی انجمن های 
ورزشی اصفهان آغاز شد

رییس هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان 
از آغاز جشنواره مجازی متشکل از 13 رشته این 
هیئت با عنوان جــام موالی عرشــیان و بانوی 
قدسیان روز شــنبه در سراسر اســتان خبر داد.
حمیدرضا غزنوی شمار ورزشکاران حاضر در این 
جشنواره را افزون بر یک هزار و 200 نفر اعالم کرد 
و افزود: کیک بوکســینگ واکو، اسپوکس، رزم 
سلطان، جهت یابی، دارت و سپک تاکرا بخشی 
از رشته های این رویداد فرهنگی ورزشی است.

وی ادامه داد: سافتبال، پارکور، موی تای، راگبی، 
کریکت، فلوربال و برایتونیک دیگر رشــته های 
جشــنواره مجازی انجمن های ورزشی اصفهان 
را تشــکیل می دهد.رییس هیئت انجمن های 
ورزشی اســتان اصفهان با بیان اینکه جشنواره 
مجازی از لحاظ شمار رشته ها منحصربفرد است، 
اضافه کرد: این جشنواره تا 22 اردیبهشت ادامه 
می یابد و پس از آن برترین های هر رشته معرفی 
و تجلیل خواهند شد. غزنوی با اشاره به هم افزایی 
و مشارکت شهرداری اصفهان و مسئوالن هیئت 
برای برگزاری مناسب این رویداد درباره فرآیند 
برگزاری این جشنواره گفت: ورزشکاران بر مبنای 
برنامه ریزی های صورت گرفته هر کمیته در منازل 
و یا محیط های سرباز به صورت غیرحضوری با 
یکدیگر به رقابت می پردازند و با ارسال فیلم هایی 
از عملکرد و فعالیت های خود از تیم های داوری 
امتیازات الزم را کسب می کنند و بر همین اساس 
رده بندی می شوند.وی با اشــاره به همه گیری 
بیماری کووید-19 و کاهش فعالیت های ورزشی 
حضوری خاطرنشان کرد: به همین دلیل هیئت 
برنامه هــای خود را در حدود یک ســال اخیر بر 
محوریت رخدادهای مجازی قــرار داد تا ضمن 
حفظ آمادگی ورزشــکاران، زمینه ســاز ارتقای 
سالمتی جسمی و روحی اعضای تیم ها باشد.

رییس هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان 
به جاری نبودن رودخانه زاینده رود از مهرماه سال 
گذشته تاکنون اشاره کرد و اظهار داشت: همین 
امر باعث شده با وجود سرمایه گذاری های خوبی 
که در رشــته های آبی و در رشــته کیبل اســکی 
انجام گرفته نه تنها فعاالن این رشته ها نتوانند در 
جشنواره حضور یابند بلکه فعالیت آنان با سختی 

مواجه شده است.

فوتبال جهان

جدال های طالیی پوشان نصف جهان با سرخ پوشان 
پایتخت همیشه از حساسیت خاصی برخوردار بوده ولی 
وقتی این دو تیم از مدعیان اصلی قهرمانی به شمار بروند 

حساسیت های این جدال مضاعف می شود

ملی پوش اصفهانی ریکرو تیراندازی باکمان:

هدف کسب سهمیه تیمی ریکرو برای المپیک است
ملی پوش اصفهانی ریکرو تیراندازی باکمان در خصوص وضعیت خود به منظور شرکت در مسابقات کاپ جهانی سوئیس، اظهار کرد: تمرینات خوب و با کیفیتی 
را پشت سرگذاشتیم و وضعیت خوبی داریم، تالش همه ارائه بهترین عملکرد در مسابقه سوئیس و بعد از آن شرکت در جام جهانی فرانسه است، چراکه تمرکز ما 
کسب سهمیه تیمی رشته ریکرو است.امین پیرعلی افزود: بر اساس برنامه شرکت در کاپ جهانی سوئیس، قرار است بیست و پنجم اردیبهشت عازم این کشور 
شویم. مرحله اول مسابقات کاپ جهانی در کشور گواتماال برگزار شد که با حضور در این مسابقات، برای شــرکت در رقابت های فرانسه آماده شدیم.ملی پوش 
اصفهانی ریکرو تیراندازی باکمان در خصوص وضعیت سهمیه ایران در المپیک، گفت: خوشــبختانه در سال 2019 در مسابقات قهرمانی آسیا که حکم انتخابی 
المپیک را داشت، موفق به کسب سهمیه انفرادی )یک نفر سهمیه( در رشته ریکرو شدیم و نگرانی بابت سهمیه انفرادی نداریم، اما برای گرفتن سهمیه تیمی سه 

نفره تالش می کنیم. در مسابقات فرانسه نیز برای کسب سهمیه تیمی و انفرادی در بخش بانوان تالش می کنیم.

رییس هیئت کبدی استان اصفهان در جمع اصحاب 
رسانه با بیان اینکه ســالن اختصاصی رشته کبدی 
در شهر اصفهان و سطح اســتان وجود ندارد ، بیان 
داشت: درصورتی که شــهرهایی مانند سمنان و قم 
چند سالن استاندارد برای رشته کبدی دارند.حمید 
شهبازی با اشاره  به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی 
فعالیت های رشته کبدی در سطح استان بر اولیـن 
ارتقای سطح فنی و اســتعدادیابی در شهرستان ها 
تاکید کرد. این مقام مســئول درخصوص وضعیت 
سخت افزاری کبدی در استان افزود: در شهر اصفهان 
و سطح استان هیچ ســالن اختصاصی این رشته 
وجود ندارد، درحالی که شــهرهایی مثل ســمنان و 
قم چند سالن استاندارد کبدی دارند.رییس هیئت 
کبدی استان اصفهان با بیان اینکه از اداره کل ورزش 
و جوانان و فدراســیون کبدی درخواست کرده نامه 

سازمان بازرسی را به او نشــان بدهند، افزود: رؤیت 
این نامه حق من اســت؛ اما با وجود پیگیری های 
زیاد این اتفاق رخ نداده است.شــهبازی با گالیه از 
اینکه اداره ورزش و جوانان اســتان اصفهان او را در 
جریان نامه سازمان بازرسی قرار نداده است، گفت: 
اگر من را مطلع می کردند، رونــد کار به طور دیگری 
پیش می رفت، مجمع انتخاباتی هیئت کبدی استان 
با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان و فدراســیون 
کبدی برگزار شده و من به عنوان کاندیدا هیچ نقشی 
در چینش اعضای مجمع نداشته ام، چرا باید چنین 
برخوردی صورت گیرد.رییس هیئت کبدی اســتان 
اصفهان با اشاره به اینکه هیئت های ورزشی بازوان 
اجرایی اداره کل هستند، تصریح کرد: به عنوان رییس 
هیئت، ریالی درآمد از کار در هیئت ندارم و افتخاری 
کار می کنم، ضمن اینکه باید از وقت و هزینه خودم 

برای پیشبرد امور هیئت استفاده کنم و برخوردی که 
با من داشته اند، نهایت کم لطفی است و توقع داشتم 
مرا هم در جریان اتفاقات بگذارند. وی خاطرنشان 
کرد: از طریق خبر سایت اداره کل در جریان ثبت نام 
از کاندیداهای هیئت قرار گرفتم، اگر مجمع بد چیده 
شــده،  چه تقصیری متوجه من است، من که حتی 
حق رای هم نداشتم و مجمع هم تک  کاندیدا نبود. ما 
همه تابع قانون هستیم؛ اما با رعایت تشریفات، نباید 
با این رفتارها شخصیت افراد را له کنیم و ورزشکاران 

را بی انگیزه کنیم.

رییس هیئت کبدی استان:

هیچ سالن اختصاصی کبدی در شهر اصفهان وجود ندارد



یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 / 26 رمضان 1442 / 9 می 2021 / شماره 3247

افزایش 1۵ درصدی قیمت تراکم در سال 1400
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان اظهار کرد: سال گذشته با اجرای بسته تشویقی ساخت و ساز 
تجربه موفقی برای درآمدزایی در شــهرداری اصفهان رقم خورد که بر همین اســاس امسال نیز 
این بسته با شرایط جدید اجرایی می شــود.نادر آخوندی از اهدای ۱۰۰ درصد رشد برای تراکم به 
سازندگان ساختمان در شهر اصفهان در دو ماهه نخست ســال خبر داد و تصریح کرد: بر اساس 
بسته تشویقی ساخت و ساز سال جاری، ارائه مساعدت به شهروندان به صورت پلکانی تا پایان 
سال ادامه دارد.مدیرکل درآمد شــهرداری اصفهان افزود: این بسته در شش مرحله پیش بینی 
شده تا زمینه جذب سرمایه گذاران حوزه مسکن و ســاخت و ساز را فراهم کند.وی ادامه داد: در 
این بسته دو ماه اول ســال ۱۰۰ درصد رشــد تراکم را هدیه دادیم به همین ترتیب دو ماه بعد ۸۰ 
درصد، دو ماه بعد از آن ۶۰ درصد و هر دو ماه ۲۰ درصد کاهش هزینه داشتیم و تا پایان سال این 

هدیه به صفر خواهد رسید.
آخوندی با بیان اینکه این بســته در واقع ۳۵ درصد اهدا برای انبوه ســازان در بــر دارد که رونق 
ساختمان سازی در شهر را به همراه خواهد داشت، گفت: با رونق بخش ساخت و ساز ۲۵۰ شغل 
در این عرصه ایجاد می شود که می تواند به بهبود شرایط شهرداری ها هم کمک کند.وی با تاکید بر 
اینکه برای ماه های نخست سال ۱۵ درصد اهدا افزایش قیمت و ۲۰ درصد پرداخت نقدی در نظر 
گرفته شده که پرداخت نقدی سه ماهه تقسیط می شود، خاطرنشان کرد: این بسته تشویقی برای 

صدور پروانه، گواهی عدم خالف، پایان کار و ماده صد شهرداری نیز قابل اجراست.

پروژه توسعه و اصالح سکوی انتقال پسماند تر در اصفهان 
کلید خورد

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از آغاز عملیات اجرایی پروژه توسعه و 
اصالح سکوی انتقال پسماند تر با بودجه ای معادل ۴۰ میلیارد ریال در منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان 
خبر داد.محمد بدیعی  اظهار کرد: طبق برنامه زمان بندی، این پروژه در مدت پنج ماه به اتمام می رسد 
و پیش بینی شده شهریور ماه سال جاری بهره برداری شود.وی در تشریح اهداف و دستاوردهای 
پروژه توسعه و اصالح سکوی انتقال پسماند تر، افزود: ارتقای فرآیند جمع آوری و پردازش پسماند، 
کاهش دفن، رسیدن به توســعه پایدار در فرآیندها و اقدامات مربوط به مدیریت پسماند، ایجاد 
درآمد پایدار سازمانی و افزایش شاخص تفکیک پســماند در سکوها از جمله اهداف متصور شده 
برای این پروژه اســت.معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
در صورت اجرای این پروژه می توان امیدوار بود دســتاوردهایی همچون جلوگیری از دفن ۱۵۰ تن 
پسماند خارج از نوبت و انتقال به کارخانه پردازش و بالطبع افزایش تولید کود کمپوست و کاهش 
مخاطرات زیست محیطی آن محقق شود.وی با بیان اینکه پروژه های سازمان همراه با مشارکت 
شهروندی نتیجه بخش خواهند بود، ادامه داد: جمع آوری و انتقال پسماندها جهت پردازش عالوه 
بر زیرساخت های عمرانی نیازمند همکاری شهروندان در رعایت زمان بیرون گذاری پسماند است 
تا ضمن داشتن شهری پاکیزه و زیباتر، امکان بازیافت و بهره وری از این پسماندها فراهم شود و با 

تولید کود کمپوست از آسیب های پسماند برای محیط زیست شهری بکاهیم.

باغ گل ها باز است
مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان گفت: بر اســاس مصوبات ستاد 
اســتانی کرونا و اعالم مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان، باغ  گل ها بازگشایی 
شده است.فروغ مرتضایی نژاد  اظهار کرد: پروتکل های بهداشتی در باغ گل ها کامل رعایت می شود 
و استفاده از ماسک برای مراجعه کنندگان به آن الزامی اســت.وی خاطرنشان کرد: دمای بدن 
مراجعه کنندگان به باغ گل ها با اســتفاده از دســتگاه تب ســنج در مبادی ورودی این مجموعه 

کنترل می شود.

نشست سه جانبه شهرداری اصفهان، خیران و مدیران شهر بنت؛

شهردار اصفهان: احداث بیمارستان، بزرگ ترین خدمت به مردم بنت است

شهردار اصفهان در جلسه انجمن خیران اصفهان و سیستان بلوچستان 
با عنوان »پیوند صبا« که بــا حضور اعضای این انجمن و مســئوالن و 
مدیران شهری شهر بنت سیستان و بلوچســتان برگزار شد، اظهار کرد: 
در نظام جمهوری اســالمی ایران میثاقی به نام »قانون اساســی« به 
عنوان مهم ترین سند سیاســی و حقوقی وجود دارد که معیار رفتارهای 
حکومت است؛ در اصل اول قانون اساسی، نوع نظام و در اصل دوم ارکان 
نظام تعریف و بر ضرورت حفظ کرامت انسانی همراه با ایجاد احساس 
مسئولیت در این زمینه تاکید شده اســت؛ در اصل سوم قانون اساسی 
نیز وظایف حکومت همراه با حفظ کرامت انســانی بازگو شده ، چراکه 
میثاق ملی جایگاه مهمی برای حفظ کرامت انســانی قائل شده است.

قدرت ا... نوروزی افزود: در اصل بعدی قانون اساســی ۱۶ وظیفه برای 
دولت قید شده که مهم ترین آنها سه وظیفه است که در صورت انجام آن 
از بروز بسیاری از اتفاقات ناخوشایند جلوگیری می شود؛ البته در بند ۹ 
این اصل از قانون اساسی رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادالنه 
برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی جزو وظایف حکومت آمده 
است.شــهردار اصفهان ادامه داد: ایده طرح »هم پیوندی« به برگزاری 
جلســات پر فایده برای حل مشــکالت مردم بنت منجر و تهدیدها به 
فرصت تبدیل شده که نوعی خالقیت و نوآوری است و حضور مدیران شهر 
بنت در اصفهان یک فرصت طالیی است؛ در زمان وقوع سیل سیستان 

و بلوچستان، شــهرداری اصفهان به میدان آمد و اقدامات اولیه جهت 
امدادرسانی از سوی سازمان آتش نشانی و سازمان خدمات موتوری این 
شهرداری انجام شد.وی با اشاره به ظرفیت های قانون در مورد توسعه و 
تحکیم برادری اسالمی اظهار کرد: باید برادری اسالمی را حفظ کرد و برای 
رفع مشکالت تعاون را مورد توجه قرار داد.نوروزی افزود: در بند ۱۲ اقتصاد 
صحیح جامعه تعریف شده است تا ایجاد رفاه، رفع فقر و محرومیت ها را 
شاهد باشیم، بنابراین اگر همین سه بند از اصول قانون اساسی اجرایی 
کنیم، فقر و محرومیت رفع خواهد شد و رفتار مردم با هم برادرانه می شود.

وی گفت: اگر با انجام اقدامات انسان دوستانه و احداث بیمارستان در 
شهر بنت از کشته شدن حتی یک نفر جلوگیری شود، خدمت بزرگی به 
بشریت شده و این اقدام بسیار لذت بخش خواهد بود؛ البته موج الزم 
ایجاد شده و باید فراگیر شود.شهردار اصفهان افزود: باید با بسیج همگانی 
مبتنی بر وجدان عمومی اقدامات الزم برای احداث بیمارستان این شهر 
به عنوان بزرگ ترین خدمت به مردم انجام شود.وی با بیان اینکه داشتن 
امکانات زندگی حداقلی، فارغ از دغدغه هایی نظیر از دست دادن فرزندان 
بر اثر عقرب گزیدگی و بهره مندی از امکانات برای آموزش و شکوفا شدن 
استعدادهای فرزندان حقوق ابتدایی مردم شهر بنت است، افزود: تک 
تک مسئوالن کشور و همه افراد برای کمک رسانی به مردم و تامین رفاه و 
آبادانی این شهر وظیفه دارند.نوروزی اظهار کرد: بی شک مدیران شهر بنت 

انتظاراتی از شهرداری اصفهان دارند، البته به رعایت مقررات مقید هستیم 
و باید در چارچوب ضوابط عمل کنیم چون امانت دار امکانات و امین مردم 
هستیم، بنابراین مجاز به انجام برخی فعالیت ها نیستیم، اما با استفاده 

از ارتباطات و رایزنی ها می توان اقدامات خوبی را انجام داد.

شناسایی محرک های توسعه اقتصادی و اجتماعی در بنت
در ادامه این جلســه، محمد عیدی، معاون فرهنگی  اجتماعی شهردار 
اصفهان اظهار کرد: بعد از وقوع ســیل سیســتان و بلوچســتان، طرح 
»هم پیوندی« با شهر بنت برای بررسی اقدامات مورد نیاز این شهر در حوزه 
های اقتصادی و اجتماعی مطرح شد.وی ادامه داد: باید ظرفیت های شهر 
بنت را با انجام مطالعات شناسایی کنیم تا محرک های توسعه اقتصادی 
و اجتماعی در این منطقه فعال شود.معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: برگزاری جلسه با اتاق بازرگانی و نیز سرمایه گذاران 
از جمله تصمیمات ما در این زمینه بود که در این راستا طرح هم پیوندی در 
نامه ای توسط شهردار اصفهان به مجمع شهرداران کالن شهرها ارسال شد 
و مصوبه این مجمع را برای الگو گرفتن سایر کالن شهرها از طرح دریافت 
کرد.وی با افزود: در جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، 
ویژه برنامه ای به همت شــهرداری اصفهان در شــهر بنت برگزار شــد؛ 
همچنین به دستور شهردار اصفهان قرار بود فرهنگسراهای اصفهان برای 
مهارت افزایی پذیرای جوانان و نوجوانان شهر بنت باشد که به دلیل شرایط 
کرونایی انجام این اقدام میسر نشد، اما برای فصل های آینده برنامه ریزی 

الزم انجام شده و آماده ارائه هرگونه خدمت هستیم.

اقدامات شهرداری اصفهان در بنت زیرساختی بوده است
همچنین در ادامه این نشست، یعقوب درزاده، شهردار بنت با بیان اینکه 
اقداماتی که شــهرداری اصفهان برای شــهر بنت انجام داده، ماندگار و 
زیرساختی بوده است، اظهار کرد: سال ۹۸ وقتی در شهر بنت سیل آمد، 
بســیاری از افراد و دستگاه ها از نقاط مختلف کشــور برای کمک رسانی 
اعالم آمادگی کرده و تاکید داشتند آمده ایم تا مایحتاج ضروری مردم را 
تأمین کنیم، اما در این میان متوجه عمق محرومیت مردم بنت شدند.

وی ادامه داد: حــدود ۹۰ درصد مردم این منطقه از لحــاظ درآمدی در 
سطح بسیار پایینی قرار دارند حتی به نوعی گفته می شود بنت »آفریقای 
ایران« است.شهردار بنت تصریح کرد: در جریان سیل سال ۹۸ اصفهان 
متفاوت تر از دیگران ظاهر شد و اقداماتی که برای بنت برنامه ریزی کرده 
و انجام داده، ماندگار و زیرساختی بوده است که امیدواریم مردم ما را از 

عمق محرومیت خارج کند.

با مسئولان

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار 
کرد: با توجه به اهمیــت حمایت های مالی دولت از 
بازآفرینی شهری از جمله مصوبه جدید هیئت وزیران 
در خصوص اصــالح ماده )۱۷( آییــن نامه اجرایی 
برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار که با هدف کمک 
به مسکن دار شدن ســاکنان مناطق کمتر برخوردار 
مرزی و ایجــاد جذابیت برای نوســازی بافت های 
فرسوده و انبوه ســازان انجام گرفته و بر اساس آن، 
میزان سقف تسهیالت مشارکت مدنی دوره ساخت 
و ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول طرح ها و 
برنامه های موضوع این تصویب نامــه به ترتیب در 
کالن شــهرها به ازای هر واحد مسکونی تولید شده 

یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریــال و ۴۰۰ میلیون ریال 
و در ســایر شــهرها ۸۰۰ میلیون ریال و ۳۰۰ میلیون 
ریال تعیین شــده، رویکردهای شهرداری اصفهان 
تکمیل کننده بستر ایجاد بازآفرینی است.سید احمد 
حسینی نیا تصریح کرد: توجه به ابعاد کالبدی شهر، 
مباحث اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی بافت های 
ناکارآمــد، پیچیدگی مســائل مربــوط بافت های 
ناکارآمد را دوچندان کرده است.معاون شهرسازی 
و معماری شــهردار اصفهان با بیــان اینکه با هدف 
تسریع بازآفرینی شهری ســعی شده رویکردهای 
کالبدی در کنار رویکردهای اجتماعی و مشــارکت 
شهروندان پیگیری شــود، افزود: برای پیاده شدن 
الگویی مبتنی بر مشــارکت شــهروندان در توسعه 
جوامع محلی، تشکیل دفاتر تسهیلگری و نهاد توسعه 
محله گامی در راستای تحقق رویکرد توسعه اجتماع 
محور محسوب می شود.وی ادامه داد: در این راستا 

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان راه 
  اندازی شش دفتر تسهیلگری و نهاد توسعه محله 
را در سال گذشته اجرایی کرده و سعی دارد این دفاتر 

را به تمامی مناطق شهرداری اصفهان تسری دهد.
حسینی نیا با بیان اینکه ایجاد دفاتر تسهیلگری و نهاد 
توسعه محله گامی برای تحقق توسعه پایدار اجتماع 
محور و توسعه محله ای با تأکید بر حفظ ارزش های 
بومی محالت شهری است، گفت: هدف از ایجاد این 
دفاتر توجه به ارتقای مباحــث اجتماعی، کالبدی، 
اقتصادی و فرهنگی در بافت های ناکارآمد شــهری 
است تا خروجی فعالیت آنها به پایداری منجر شود.
وی تاکید کرد: دفاتر تسهیلگری و نهاد توسعه محله 
به عنوان نهادی از ساختار نوسازی با رویکرد مشارکت 
اجتماعی است که می کوشد تا نوسازی را در جامعه 
محلی توسط مردم نهادینه کرده و آن را به جریان پویا 

و پایدار در بافت های فرسوده تبدیل کند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبر داد:

توسعه دفاتر تسهیلگری در کالن شهر اصفهان

معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان:

»ملک زاده« صلح را گوشزد می کرد
معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان اظهار کرد: استاد 
مجید ملک زاده یکی از هنرمندان با اخالق شــهر اصفهان بود که عالوه بر جایگاه هنری، به حسن 
خلق و مردم داری شهره بود. این هنرمند بخش عمده ای از زندگی خود را به شاخصه ای اختصاص 

داده بود که متاسفانه کمتر به آن فکر شده یا برای آن کار می شود.
مهدی تمیزی با اشــاره به اهمیت صلح برای این هنرمند، افزود: پدر این هنرمند، استاد مهدی 
ملک زاده است که یکی از هنرمندان چیره دست هنر شبکه بری و فلز کاری در ایران بود. خود او 
نیز در این هنر از افراد شاخص محسوب می شد. ملک زاده عالوه بر پرداختن به این هنر، سال ها 
به مقوله صلح پرداخت و هر کاری می توانست برای تبیین صلح به زبان هنر انجام می داد.معاون 
فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان، ادامه داد: زمانی که 
افراد شاخصی چون سیاســتمداران، هنرمندان و اهالی فرهنگ و ادب، به اصفهان می آمدند به 
دعوت و پیگیری استاد ملک زاده به منزل او می رفتند و آثاری که این هنرمند در ارتباط با مفهوم 
صلح خلق کرده بود را می دیدند. از طرفی این هنرمند بــا آنها گفت و گوهایی در حوزه صلح انجام 
می داد که آنها را به صورت تصویری ضبط می کرد بر همین اساس احتماال آرشیوی بسیار غنی از 
گفت و گوهایی که در حوزه صلح با افراد مختلف انجام داده است وجود داشته باشد.تمیزی اضافه 
کرد: برای نمونه او چند تابلوی بزرگ با موضوع صلح ایده پردازی کرده بود و قصد داشت به این 
شیوه صلح را در بین مردم رواج دهد. حتی نام خانه خود که در آن زندگی می کرد و همیشه محلی 

برای آمد و شد افراد شاخص محسوب می شد، موزه صلح گذاشته بود.
وی خاطرنشان کرد: استاد ملک زاده چندین کار مختلف نیز در سطح شهر و با همکاری شهرداری 
اصفهان انجام داد که همگی با ایده صلح بود. مثال غرفه هایی را در خیابان چهارباغ یا نمایشگاه های 
مختلف می گرفت و در آنها سمبل ها و تصاویری با محوریت موضوع صلح به نمایش در می آورد.

معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان، تصریح کرد: 
به نظرم اینکه او عالوه بر شــخصیت و کار هنری که انجام می داد خود را مسئول می دانست و به 

موضوع مهمی چون صلح می پرداخت بسیار حائز اهمیت است.
تمیزی گفت: مجید ملک زاده رسالت خود را در این می دانســت که به مردم و به ویژه مسئوالن 
گوشزد کند که مفهوم ارزشمندی به نام صلح وجود دارد که نمی توانیم به خوبی از آن نگهبانی کنیم.

با حضور اعضا و مربیان کانون استان اصفهان برگزار شد:

پانزدهمین نشست برخط انجمن عکاسی با موضوع 
»عکاسی با موبایل«

پانزدهمین نشست مجازی انجمن عکاسی کانون پرورش فکری استان اصفهان با حضور حوریه 
داوودی، نماینده انجمن عکاسان استان سیســتان و بلوچستان با موضوع » عکاسی با موبایل« 
برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان 
اصفهان، حوریه داوودی کارشناس ارشد پژوهش و هنر در این نشست، عکاسی را پرمخاطب ترین 
هنر امروز جهان دانست و گفت: هنر عکاسی با حضور خود و به واسطه ی ایجاد یک زبان مشترک، 
تاثیر بسیار زیادی بر فرهنگ ها و آیین های مردم داشته اســت. داوودی با مروری بر بحث های 
نشست های گذشته ی انجمن، همچون انواع شاخه های عکاســی و کاربرد آن در علوم گوناگون 
گفت: داشتن تفکر و اندیشه دو اصل اساسی هنر عکاسی است.وی افزود: انتخاب سوژه، نزدیک 
شدن به آن، صبوری، پاکیزگی لنز دوربین، چگونگی ویرایش عکس و در نهایت تمرین مداوم از 
ویژگی های مهم عکاسی با موبایل است.الزم به ذکر است در این نشست برخط ١۵٠  عضو پسر، 
٢٢٠  عضو دختر، مربیان و کارشناسان مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری استان اصفهان 

مشارکت داشتند.

خبر ویژهاخبار

پیشرفت ۵6 درصدی 
 کیلومتر چهار تا هفت
 حلقه حفاظتی شهر

مدیر پروژه کیلومتر چهــار تا هفت رینگ چهارم 
گفت: احداث مســیر کیلومتر چهار تا هفتحلقه 
حفاظتی شــهر ۵۶ درصد پیشــرفت فیزیکی 
دارد.ناصــر کریمی اظهار کــرد: کیلومتر چهار تا 
هفت رینگ )حد فاصل تقاطع آفتاب تا خیابان 
بهاران( اســت که از ســمت تقاطع آفتاب، پل 
قهجاورستان در دست اجرا است و مراحل پایانی 

را طی می کند.
وی با بیان اینکه عملیــات بتن ریزی تابلیه پل 
قهجاورســتان تا ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری 
انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: در ادامه مسیر 
اقدامات زیرسازی انجام شده و برخی نقاط به 

مرحله آسفالت رسیده است.
مدیر پروژه کیلومتر چهــار تا هفت رینگ چهارم 
از تکمیل پل روی کانال در این مســیر خبر داد 
و افزود: در ادامه مســیر پل های عرضی پروژه 
در حال اجراســت و جا به جایی تاسیســات از 
جمله شــبکه برق همزمان با عملیات اجرایی 

انجام می شود.
وی تصریح کرد: حدود ســه درصد آزادســازی 
مسیر کیلومتر چهار تا هفت رینگ چهارم باقی 

مانده تا پروژه تکمیل شود.
کریمی تامیــن مصالــح بیس )اولیــن الیه 
زیرســازی راه ها( را یکی از چالش های فعلی 
پروژه عنوان کرد و گفــت: تامین مصالح بیس 
به کندی انجام می شود و همین موضوع باعث 
ایجاد چالش در سرعت پیشــرفت پروژه شده 

است.
وی ادامه داد: کیلومتر دو هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار 
رینگ چهارم مسیری است که تقاطع بهاران در آن 
واقع شده و نقشه های آن به سازمان عمران ارائه 

شده تا این پروژه نیز پیاده سازی شود.
مدیر پروژه کیلومتر چهار تا هفت رینگ چهارم با 
بیان اینکه احداث مسیر کیلومتر چهار تا هفت 
حلقه حفاظتی شهر ۵۶ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد، تصریح کرد: در این بخش سه درصد نسبت 
به برنامه بازنگری شده عقب ماندگی داریم که با 
اتمام آزادسازی ها و تامین مصالح این مشکل 

برطرف خواهد شد.

در شورای ترافیک شهر اصفهان؛

احداث پل ارتباطی غرب به شرق بازار مسجد جامع بررسی می شود
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان اظهار کرد: طرح ۳۲ هکتاری میدان امام علی )ع( با مصوبه کمیسیون ماده پنج به شهرداری ابالغ شده است.حسین کارگر 
با اشاره به درخواست کسبه میدان امام علی )ع( مبنی بر احداث پل ارتباطی و دور برگردان رو به روی پاساژ جعفری برای اتصال بخش غرب به شرق بازار، 
تصریح کرد: درخواست در شورای کمیته فنی و شورای سیاست گذاری مطرح شد و با توجه به اینکه مکان مورد نظر در محل شیب زیرگذر واقع شده و ارتفاع 
کافی ندارد مورد موافقت قرار نگرفت.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان ادامه داد: در فاصله ۵۰ متری پاساژ جعفری دسترسی مورد نظر وجود دارد و به صورت 
پیاده راه در اختیار شهروندان قرار گرفته اســت.وی ادامه داد: در این محدوده امکان ایجاد دوربرگردان وجود ندارد البته موضوع، بار دیگر در شورای ترافیک 

شهر اصفهان با حضور نمایندگان پلیس راهور و کسبه بررسی خواهد شد.

اصفهان؛ شهر 
گنبدهای فیروزه ای

اصفهان، پایتخت فرهنگ و تمدن 
ایران اسالمی، شهر جهانی صنایع 
دستی، شهر دوستدار کودک و… 
تنها تعدادی از عناوینی اســت که 
نصف جهان را به آن می شناسند؛ 
اما شــاید یکی از مشــهورترین 
آنهــا »اصفهان، شــهر گنبدهای 

فیروزه ای« باشد.

وز عکس ر



یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 / 26 رمضان 1442 / 9 می 2021 / شماره 3247

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

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

مدیر مرکز مدیریت بحران، پدافند غیر عامل و واحد ایمنی شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان از اجرای طرح تغییر و اصالح مصرف انرژی در تاسیسات اجرایی 
این شرکت خبر داد.ابراهیم محمدی که در مانور کاهش برق مصرفی دستگاه های 
اجرایی استان اصفهان سخن می گفت، افزود: آبفای استان اصفهان این طرح را با 

هدف کاهش 50 درصدی مصرف برق در ساعات اوج مصرف اجرایی کرده است. 
وی به تشریح راهکارها و برنامه های عملیاتی در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی 
در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان پرداخت و گفت: برنامه های ویژه ای از جمله 
هوشمند سازی سیســتم روشــنایی برای مصرف بهینه انرژی در ساختمان های 

اداری، تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژ و چاه ها عملیاتی  شده است.
محمدی به استفاده حداکثری از دیزل ژنراتورها در ساعات اوج مصرف برق اشاره 
کرد و افزود: به منظور کاهش بار شبکه توزیع برق، از سوی آبفای اصفهان در حدود 

85 دستگاه دیزل ژنراتور در ساعات اوج مصرف در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

اجرای طرح اصالح مصرف انرژی در تاسیسات آبفای اصفهان مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:

مدیریت مصرف انرژی نیازمند فرهنگ سازی گسترده تری است

شرکت گاز استان اصفهان در راستای فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق در 
مانور کاهش برق مصرفی دستگاه های اجرایی استان، به صورت 100درصدی 
از برق اضطراری تولید شده از ژنراتورهای خود به ظرفیت 750 کیلو وات بر 

ساعت استفاده کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، در مانور کاهش برق 
مصرفی دستگاه های اجرایی استان اصفهان که با حضور بیش از هزار و 133 
اداره و شرکت، به صورت آنالین و به منظور کاهش میزان برق مصرفی ادارات 
از ساعت 11 صبح تا پایان وقت اداری به حداقل 50 درصد مصرف برق نسبت 
به روزهای گذشته، برگزار شد، شرکت گاز موفق به تامین برق مصرفی خود 

به صورت اضطراری شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: با توجه به اینکه به پیک تابستان 
1400 نزدیک می شویم وهمچنین نظر به کاهش شــدید بارندگی در پاییز و 

زمستان گذشته باید در مصرف برق و انرژی مدیریت الزم را داشته باشیم.
سید مصطفی علوی، ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط شرکت گاز 
استان اصفهان در خصوص کاهش مصرف انرژی برق، گفت: با توجه به ارزان 
بودن انرژی در کشور، مصرف آن بســیار باال بوده و به نظر می رسد مشکل 
اساسی موضوعات فرهنگی است، بنابراین باید در ارتباط با مباحث فرهنگی 
و اطالع رسانی عمومی و فعالیت های تاثیرگذار برای تغییر رویکرد و دیدگاه 

مردم اقدامات گسترده انجام شود. 

وی افزود: فرهنگ صرفه جویی در تمام مصارف آب و برق و گاز باید نهادینه 
شود تا مشکلی در زندگی روزمره مردم ایجاد نشود.

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، در خصــوص اســتفاده از 
انــرژی هــای تجدیدپذیــر در این شــرکت افــزود: بــه طــور میانگین 
ســاالنه 19هزار کیلو وات ســاعت برق از طریــق سیســتم فتووالتاییک 
)پنل های خورشــیدی( توسط این شــرکت تولید و به شــبکه سراسری 
بــرق شهرســتان ارســال می شــود و همچنین دیــزل ژنراتور بــرق این 
 شــرکت با ظرفیــت اســمی 700کیلــووات بر ســاعت قــادر بــه تولید 

برق است.
وی، بــا اشــاره به اینکــه منحنی مصــرف برق درشــرکت گاز بــه صورت 
کاهشــی اســت، غیرفعــال کــردن کولرهــای گازی تمامــی ادارات 
گازرســانی، اســتفاده از آبگــرم کــن هــای خورشــیدی، اصــالح 
ســایبان های کولرهــا و خاموش کــردن آنهــا در خارج از ســاعت اداری 
 را از دیگــر اقدامــات ایــن شــرکت در راســتای مدیریت مصــرف برق 

عنوان کرد.
علوی، همراهی و همکاری شــرکت گاز و برق دراســتای مدیریت مصرف 
انرژی را نقطه عطفی دانست که موجب ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم 
خواهد شــد و تاکید کرد: این همراهی ها موجب خواهد شــد ضمن ایجاد 

روابط بهتر ، قدم های موثرتری در خصوص ارائه خدمات داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه گفت:فلسفه 
وجودی شرکت پشتیبانی و توســعه فناوری و نوآوری فوالدمبارکه که یک شرکت 
تازه تاسیس بوده و با تصمیم مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه ایجاد شده، حرکت 
به سمت کســب دانش فنی و تکنولوژی های صنعت فوالد اســت.امیر رحیمی 
با بیان این مطلب در ادامه افزود: حدود 3 دهه اســت که شــرکت فوالدمبارکه در 
بخش تولید فوالد در کشور سرآمد بوده و هم اکنون نیز که با زحمات و تالش های 
صورت گرفته از سوی مدیریت مجموعه و کارکنان آن، فرآیند بهبود مستمر را طی 
کرده و کمیت و کیفیت تولید را به حداکثر رسانده اســت، زمان آن فرا رسیده تا در 
مسیر تصاحب تکنولوژی در عرصه فوالد قدم بردارد، بنابراین با همین نیت شرکت 
پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالدمبارکه تاسیس شده است.به گفته وی، 
پایه فعالیت این شرکت بر 2 محور عمده استوار است؛ نخست کسب دانش فنی 
مربوط به تکنولوژی های خطوط تولید فعلی در گروه فوالدمبارکه و کل کشور و بعد 
از آن دســتیابی به آخرین نوآوری ها و تکنولوژی های صنعت فوالد جهان با هدف 
بومی سازی آنهاست.رحیمی ادامه داد: در مسیر دستیابی به تکنولوژی های جدید یا 
ارتقای تکنولوژی های موجود، یکی از برنامه های شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری 
و نوآوری فوالد مبارکه، بهره مندی از توان متخصصین خبره، شرکتهای دانش بنیان 
و شرکت های فنی مهندسی فعال در عرصه صنعت فوالد است.مدیرعامل شرکت 
پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه افزود: برای محقق شدن این امر 2 
روش تعریف شده است. حالت نخست، فراخوان عمومی است که در آن محورهای 
تخصصی صنعت فوالد از سنگ تا رنگ که در فوالدمبارکه وجود دارد را اعالم کرده ایم. 
محور بعدی، محورهای عمومی بوده و ممکن است شامل تکنولوژی هایی باشد که 
به لحاظ کاربردی در صنعت فوالد نیز کاربرد دارند.وی ادامه داد: درواقع فناوری های 
عمومی همچون اتوماسیون، ابزار دقیق و کنترل که در صنعت فوالد نیز کاربرد دارند 
را محور قرار داده ایم تا شرکت های دانش بنیان و افراد متخصص ایده ها و طرح های 
خود را اعالم کنند و ما بعد از ارزیابی فنی و اقتصادی آنها، موارد مورد تایید را به حوزه 
سرمایه گذاری شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالدمبارکه معرفی کرده 
تا روی این ایده ها و طرح ها سرمایه گذاری الزم به روش های متنوع صورت  گیرد.

به گفته رحیمی، مزیت سرمایه گذاری شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری 
فوالد مبارکه این است که به نوعی یک سرمایه گذاری ریسک پذیر را در این زمینه 
انجام می دهد و عمکلرد آن در این محور از فعالیت خود مشابه با صندوق V.C است.

به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه، فراخوان 
ایده/طرح بخشی از فعالیت های این شرکت است که در حوزه فناوری های نوآورانه 
صورت می گیرد.وی درباره اینکه میزان اســتقبال از فراخوان داده شــده از سوی 
شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالدمبارکه تا چه حد می تواند باشد نیز 
افزود: معموال این نوع فراخوان ها اقبال عمومی خوبی دارند، البته اگر تنها به صنعت 
فوالد محدود شود ممکن است تعداد طرح ها آنچنان زیاد نباشد، اما تعدادی که به 

تایید می رسند از حمایت 100 درصدی شرکت برخوردار خواهند شد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توســعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه افزود: نوع 
دیگر سرمایه گذاری شــرکت پشتیبانی و توســعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه 
مبتنی بر برگزاری استارت آپ استودیو اســت. در این حالت ما نیازهای فناورانه و 
نوآورانه خود را که منجر به ارتقای تکنولوژی یا توسعه تکنولوژی جدید می شود بر 
اساس تجارب موجود در شرکت فوالد مبارکه و شرکت های تولید گروه احصا کرده 
و عینا آنها را در قالب یک برنامه اســتارت آپ استودیو فراخوان می کنیم تا در این 
زمینه توان شرکت های دانش بنیان و فنی مهندسی کشور را جهت رفع این نیازها 
به کمک بگیریم.به گفته رحیمی، جدا از محور فراخوان ها و برگزاری اســتارت آپ 
استودیوها، مجموعه فعالیت های این شرکت ایجاد یک اکوسیستم فنی-دانشی 
برای پوشش و توسعه تکنولوژی صنعت فوالد در کشور است. این اکوسیستم در 
آینده نزدیک شامل شرکت های فنی مهندسی تخصصی، شرکت های دانش بنیان 
و متخصصین خبره است که تحت مدیریت کالن این شــرکت اهداف مورد نظر را 
تعقیب می کند. بنابراین فعالیت شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد 
مبارکه، یک فعالیت صرفا مدیریتی در حوزه تصاحب تکنولوژی اســت. مجموعه 
فعالیت های این شرکت در محور توسعه محصوالت جدید با فناوری های نوین، 
 فناوری های مربوط به اقتصاد چرخشــی و کاهش مصرف انرژی و مواد اولیه نیز

 تسری می یابد.

مطلب پیش روی شــما درباره پله های زیبایی اســت که 
خورخه سالرون )Jorge saleron( در شهر ریو دو ژانیرو 
ســاخته اســت. پله هایی که برای ســاخت آن نه از طال و 
جواهرات گران قیمت اســتفاده شــده و نــه تیم طراحی 
معروفــی در آن نقش داشــته، اما امــروزه در عرصه های 
بین المللی بــه عنوان یکــی از جاذبه های مشــهور برزیل 

شناخته می شود. 
در شــهر ریو دو ژانیرو، بیــن محله های پــر هیاهوی الپا 
و ســانتا ترزا می توانید شــاهد یــک مســیر 125 متری 
باشــید که پله هــای آن بــا بیــش از 2000 کاشــی، آینه و 
ســرامیک  رنگی زینت یافته ، پله هایی کــه در روز میزبان 
صدها گردشــگر اســت. تمامی ایــن  توجــه و تکاپوها به 
دلیل کار هنرمندانه  اســت کــه خورخه ســالرون بیش از 
 دو دهــه بــرای ایــن پله هــا انجــام داد و آن هــا را بــه

 سرانجام رساند.
خروخه ســالرون، هنرمند و نقاش اهل شــیلی بود که در 
سال 1947 به دنیا آمد. او طی عمر خود به بیش از 50 کشور 
مختلف ســفر کرد و به ادعای خودش تا قبل از استقرار در 
ریو دو ژانیــرو بیش از 25.000 پرتره به فروش رســاند و از 

همین طریق خرج خود در سفر درمیاورد. سی و شش سال 
گذشت و در سال 1983، خورخه سالرون خانه  کوچکی در 
محله ارزانی به نام الپا خریداری کرد. او که عالقه خاصی به 
کشور برزیل داشت، ســال های عمر خود را در آنجا سپری 
می کرد تا اینکه در ســال 1990 شــروع به رنــگ آمیزی و 
نوســازی 200 پله ای کرد که در مقابله خانه اش قرار گرفته 
بود. پله به پله، شــروع به تغییر دادن محیط اطرافش کرد 
و از پله های قهوه ای رنگ فرسوده یک اثر هنری آفرید.در 
ابتدا تهیه رنگ، کاشی و ســایر لوازم مورد نیاز برای خورخه 

رایگان نبود. 
او طی تکمیل پروژه اش به پول نیاز داشت و از طریق نقاشی 
کشــیدن و فروختن، تا حدودی مبلغ مورد نظر برای خرید 
کاشــی را تهیه می کرد. خورخه برای تهیه آنچه نیاز داشت، 
شهر را می گشت و این ســبب شــده بود تا توجه دیگران 
را به خــود و هدفی که در حال انجامش اســت، جلب کند. 
شهرت او نه تنها در ریو و برزیل بلکه در سراسر جهان پیچید 
و دســت کم از 60 کشــور مختلف به او کاشی های مختلف 

فرستاده شد.
سالرون به معنای واقعی عاشق شهر ریو دو ژانیرو و برزیل 

بود و این پروژه را تقدیم به مردم این کشور کرد. او به افتخار 
پرچم بزریل از کاشی های آبی، ســبز و زرد استفاده کرد و 
 Brasil Eu Te Amo  در موزائیک های متعددی امضای
Selarón )برزیل من عاشقت هستم( را برجای گذاشت.

طی سالیان نسبتا درازی، خورخه سالرون پله های خراب را 
تعمیر کرد و آن هایی که به نظرش به اندازه کافی زیبا نبودند 
را تعویض کرد. سرانجام او رنگ قرمز را نیز به کار خود اضافه 
و کناره ها و دیوارهای کنار پلکان را نیز به قرمز پر رنگ درآورد، 
چرا که باور داشت هیچ رنگی مانند قرمز نمی تواند شادی و 

سرزندگی را به ارمغان بیاورد.
در ســال 2000 تقریبا کار پله هایــی که باید به رنگ ســبز 
و زرد درمی آمدند تمام شــده بود و ســالرون اســکاداریا 
 National با چاپ شــدن در مجله های مشــهوری مثل
Geographic  و Time به آوازه بین المللی دســت پیدا 
کرده بود. خواننده های مطرح از هر کجــای دنیا به ریو دو 
ژانیرو می آمدنــد و موزیک ویدئو ضبــط می کردند، توجه 
گردشگران به آن جلب شــده بود و طولی نکشید که پروژه 
ناتمام خورخه به یک جاذبه گردشــگری معروف در برزیل 

تبدیل شد. 

آشپزی

 خورشت آلو بدون گوشت 
با سویا و به

مواد الزم :  آلو بخارا 300 گرم،سویا 200 گرم،به یک عدد بزرگ،پیاز 
یک عدد متوسط،رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذا خوری،دارچین 

یک چهارم قاشق چای خوری،زعفران غلیظ دم کرده 2 قاشق سوپ 
خوری،شکر )به دلخواه( یک قاشق غذاخوری،آب لیمو )به دلخواه( یک 

قاشق غذاخوری،نمک ، فلفل ،زردچوبه و روغن به میزان الزم
طرز تهیه:پیاز های خرد شده را در یک تابه با مقداری روغن داغ تفت دهید تا طالیی شود. رب 

گوجه فرنگی را اضافه کنید تا هم رنگ باز کند و هم خامی آن گرفته شود. سویا های آبکشی شده 
را اضافه و تفت دهید.زردچوبه، فلفل و نمک را اضافه کنید. بعد از تفت دادن به اندازه یک لیوان 

آب جوش روی سویا بریزید. حرارت را مالیم کرده و در ظرف را بگذارید.میوه به را به خوبی 
بشویید و به صورت نگینی )ترجیحا درشت( خرد کنید. در یک تابه جداگانه، به های 
خرد شده را در کمی روغن تفت دهید. با این کار در پایان پخت، به ها شکل ظاهری 

خودشان را حفظ می کنند. بعد از سرخ کردن، به را به سویا اضافه کنید و دوباره 
در ظرف را بگذارید تا به نرم شود. سپس آلو ها را به مواد اضافه کنید.

در 15 دقیقه پایانی، زعفران دم کرده را اضافه کنید. 5 دقیقه 
مانده به خاموش کردن شعله، شکر و آب لیمو 

را هم به مواد بیفزایید. 

با سالرون اسکاداریا، زیباترین پله  های جهان آشنا شوید!

فیلم شکست خورده »دنیرو« الهام بخش شد  »روزهای آبی« از عید فطر روی آنتن می رود
اسکات مان، سال 2015 فیلم تریلر با موضوع سرقت را با بازی رابرت 
دنیرو ساخت که شکست تجاری خورد.در آن زمان هیچ کس به 
فکرش نمی رسید که تنها دستاورد این فیلم یک هوش مصنوعی 
)ربات( خواهد بود که زیرنویس فیلم ها را به هر زبانی منتشر 
می کند.اسکات مان و شریک تجاری او نیک الینز یک کمپانی 
دوبله راه انداخته اند که کار این کمپانی بهره بردن از یک ربات یا هوش 
مصنوعی است که به طور خودکار فیلم ها را ترجمه می کند.

سریال تلویریونی »روزهای آبی« به کارگردانی محمدرضا حاجی غالمی 
از عید فطر هر شب ساعت 23 روی آنتن شبکه پنج سیما می رود. اکبر 
عبدی، امیر غفارمنش، ویدا جوان، فریبا متخصص، سامان صفاری، 
مهران رجبی، رامین ناصرنصیر و… در این سریال ایفای نقش می کنند. 
»روزهای آبی« درباره خانواده ای اســت که در شرایط مالی سخت قرار 
می گیرد و مجبور می شود تا در روستایی ساکن شــوند و ارتباط آن ها با 
اهالی روستا، ماجرایی کمدی و تا حدودی فانتزی را پدید می آورد. 

مدیر عامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه مطرح کرد:

سرمایه گذاری ریسک پذیر برای کسب دانش فنی و تکنولوژی فوالد
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