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آغاز به کار مرکز نظارت روسیه-ترکیه در قره باغ
مرکز نظارت مشترک روسیه و ترکیه به منظور کنترل رژیم آتش بس با مشارکت ۶۰ نظامی روسی و ۶۰ 
نظامی ترکیه ای، فعالیت خود را در منطقه آغدم قره باغ که کنترل آن به طرف آذربایجانی واگذار شده، 
آغاز کرد.یک مقام آگاه به خبرگزاری »نووســتی« اعالم کرد که مرکز نظارت روسیه-ترکیه به منظور 
کنترل مشترک رژیم آتش بس در منطقه قره باغ کوهستانی، فعالیت خود را در منطقه آغدم، از  روز 
گذشته آغاز  کرد.طبق این اطالعات، در این مرکز ۶۰ نیروی نظامی روسی و ۶۰ نیروی نظامی ترکیه ای 
کار خواهند کرد و نظارت بر روند اوضاع، از جمله با استفاده از دستگاه های پرنده بدون سرنشین )پهپاد( 
صورت خواهد گرفت.در اواخر سال گذشته میالدی )2۰2۰(،»خلوصی آکار« وزیر دفاع ترکیه اعالم 
کرده بود که این کشور، در چارچوب تحقق توافقات مربوط به برقراری آتش بس در منطقه قره باغ، ۶۰ 

نماینده نظامی به جمهوری آذربایجان اعزام کرده است.

روابط مصر و قطر شروع نشده متشنج شد
منابع آگاه خبر دادند که امیر قطر سفر به مصر برای ایجاد صفحه جدیدی در روابط دوحه با قاهره را 
رد کرده است.روزنامه »االخبار«، به نقل از منابع آگاه فاش کرد که امارات، بحرین و مصر، دوحه را به 
تعلل در پیشبرد توافقات صورت گرفته در اجالس »العال« متهم کردند.این روزنامه لبنانی در ادامه به 
نقل از منابع آگاه نوشت که »تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر از سفر به قاهره به منظور ایجاد صفحه 
جدیدی در روابط دو کشور سر باز زده است به رغم اینکه این سفر از زمان اجالس العال خواسته مصر 
بوده اســت به ویژه پس از عدم حضور رییس جمهور مصر در اجالس اخیر شورای همکاری خلیج 
فارس و شرکت »سامح شکری« وزیر خارجه مصر به نیایت از السیسی در این اجالس؛ اقدامی به 

نوعی بیانگر موافقت توأم با اکراه مصر با آشتی با قطر بود.

مهلت اقامت پناهجویان سوری در آمریکا تمدید شد
دولت جو بایدن، رییس جمهوری جدید آمریکا مهلت تعلیق اخراج چندین هزار مهاجر و پناهجوی 
سوری از ایاالت متحده را تمدید کرد.به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعالم 
کرد برنامه حفاظت موقت از ۶۷۰۰ شهروند سوری واجد شرایط تمدید می شود.هدف از اجرای این 
برنامه حمایت از پناهجویان و مهاجرانی اســت که نمی توانند به دالیل مختلف امنیتی و درگیری 
نظامی، به کشــور خود بازگردند.افراد مشــمول این برنامه می توانند برای یک مدت مشخص، به 
صورت قانونی در آمریکا بمانند.دولت دونالد ترامپ قصد داشت پناهجویان سوری و کسانی که از 
آمریکای مرکزی وارد ایاالت متحده می شوند را از شمول این برنامه خارج کند.با این حال رییس 
جمهوری سابق آمریکا، که برای رسیدن به هدف خود با چالش های قانونی روبه رو شده بود، دو بار 

اجرای این برنامه را تمدید کرد.

امارات به همکاری بین المللی درباره لیبی متعهد شد
بعد از آنکه واشــنگتن ابوظبی را به مداخله نظامی در لیبی متهم کرد، امــارات اعالم کرد که آماده 
همکاری مستحکم با شورای امنیت و دولت جدید آمریکا به منظور دست یابی به راهکاری مسالمت 
آمیز درخصوص نزاع در لیبی است.النا نسیبه، نماینده امارات در سازمان ملل در بیانیه ای اعالم کرد: 
نیاز مبرمی برای افزایش تالش های دیپلماتیک به منظور حل نزاع در لیبی وجود دارد.وی افزود: 
امارات آماده همکاری مستحکم با تمامی اعضای شــورای امنیت از جمله دولت جدید آمریکا به 
منظور تحقق سازش مسالمت آمیز برای مردم لیبی است.نماینده امارات تصریح کرد که کشورش 
از دعوت شورای امنیت برای عقب نشینی تمامی نیروهای بیگانه از لیبی استقبال می کند.وی اظهار 
کرد که امارات ایمان راسخی نسبت به این امر دارد که راه حل های دیپلماتیک و سیاسی تنها راه برای 

پایان دادن به نزاع لیبی است.

فاز جدیدی از  روابط ریاض-پاریس آغاز شده است؛

 مکرون؛ سخنگوی جدید دربار سعودی
با پایان حیات سیاسی »دونالد ترامپ«، عربستان سعودی که بزرگ 
ترین حامی خود را از دســت رفته می دید خیلی زود دست به کار شد 
و با همان شــیوه همیشــگی یک منجی جدید برای خــود پیدا کرد؛ 
امانوئل مکرون.بعد از انتخابات ریاســت جمهوری ۱۳ آبان )ســوم 
نوامبر( آمریکا و مشخص شــدن پیروزی »جو بایدن«، شاید بتوان 
گفت کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس بیش از جمهوری خواهان 
افراطی ایاالت متحده ناراحت شــدند.دلیل این ناراحتی از یک ســو 
ورود مســائلی همچون حقوق بشر به مباحث کاخ ســفید در دوران 
بایدن و از سوی دیگر تصمیم وی برای احیای برجام بود. از همین رو 
بود که مقامات کشورهای عربی حوزه خلیج فارس طی ماه های اخیر 
در اظهارات خود بر لزوم مشــارکت در گفت وگوهای مربوط به برجام 

تاکید می کردند.
تا چند روز  گذشته هیچ یک از مقامات رســمی کشورهای دخیل در 
برجام در مورد این خواســته اعراب موضع گیری نکرده بودند؛ اما به 
تازگی »امانوئل مکرون« رییس جمهور فرانســه طی اظهاراتی از این 
موضع حمایت کرده و از لزوم مشــارکت عربســتان در این مذاکرات 
حمایت کرد.این اظهارات مکرون در حالی که کارشناســان غربی نیز 
بر این نکته تاکید دارنــد که فقط اعضای اصلی برجــام می توانند در 
مذاکرات مربوط به آن مشارکت کنند نشان می دهد که روابط عربستان 
و فرانســه وارد فاز جدیدی شده اســت.اهمیت این اظهارات جدید 
رییس جمهور فرانسه وقتی مشخص می شود که بدانیم در حدود دو 
هفته قبل نمایندگانی از ســوی تروئیکای اروپا )فرانســه، انگلیس و 
آلمان( با سفر به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، گفت وگوهایی را 
با مقامات این کشورها درباره مذاکرات جدیدی که قرار است با ایران 

درباره برجام انجام شود، انجام دادند.
اینکه چرا فرانسه در این شرایط پرچم حمایت از عربستان را برافراشته 
نشان می دهد دالیل متعددی دارد که مهم ترین مورد آن تغییر شرایط 
سیاســی موجود در آمریکاست.در زمان ریاســت جمهوری ترامپ، 
آمریکا بزرگ ترین و اصلی ترین حامی عربستان سعودی بود و ریاض 
به مدد حمایت های گسترده کاخ سفید دست به جنایات گسترده ای 
همچون تــداوم حمالت وحشــیانه به یمــن، حمایــت از گروه های 
تروریســتی در نقاط مختلف جهان، محاصره قطر، قتل و مثله کردن 

جمال خاشقچی را انجام داد.
طی چهار ســال زمامداری ترامپ در آمریکا به کرات شاهد این نکته 
بودیم که هرگاه واشــنگتن موفق به امضای قرارداد ســنگین مالی با 
ریاض می شــد، حمالت لفظی مقامات کاخ ســفید علیه ایران نیز به 

اوج خود می رسید. 
این امر تا حدی بارز بــود که برخی کارشناســان می گفتند آمریکا در 
فاکتورهایی که برای عربســتان صادر می کند موردی با عنوان مواضع 
ضد ایرانــی دارد و ریاض بــا پرداخت مبلغ آن کاخ ســفید را متقاعد 
به اتخاذ رویکردهای ضــد ایرانی می کند.اکنون اما بــا رفتن ترامپ 
چه کســی می تواند در عرصــه بین الملل از عربســتان حمایت کرده 
و خواســته های ریاض را بازگو کرده و به دنبال تحقق آن باشــد؟در 
میان مقامات کشــورهای غربی مکرون گوی ســبقت را از بقیه ربوده 
و با موضع گیری اخیر خود توانســت مســیر دالرهای عربستان را از 
واشــنگتن به پاریس منحرف کند.با رفتن ترامپ چه کسی می تواند 
در عرصه بین الملل از عربستان حمایت کرده و خواسته های ریاض را 
بازگو کرده و به دنبال تحقق آن باشد.با توجه به اینکه آمریکا صادرات 
سالح و جنگ افزار را به عربستان متوقف کرده اکنون بهترین موقعیت 
برای فرانسه اســت تا بتواند تولیدات خود را روانه بازار عربستان کند.

ثبت قراردادهای ســنگین نظامی برای مکرون که انتخابات ریاست 
جمهوری فرانســه را در پیش دارد به معنای گشایش اقتصادی برای 
فرانســه خواهد بود و این امر می تواند یک امتیاز مثبت برای وی در 

برابر رقیبان باشد.

فرانسه در زمان مذاکرات منجر به برجام نیز در مواقع حساس با سنگ 
اندازی در مسیر گفت وگوها سعی در گرفتن امتیازهای ویژه برای خود 
داشت و اکنون به نظر می رسد مکرون عالوه بر آنکه به دنبال سرکیسه 
کردن عربستان اســت قصد گرفتن امتیازهای ویژه برای پاریس در 
مذاکرات پیش رو را نیز دارد.حمایت فرانســه از حضور عربستان در 
مذاکرات برجام در حالی است که »آریل کیمبال« مدیر اجرایی انجمن 
تحقیقاتی کنترل ســالح آمریکا، در خصوص جنجال ســازی برخی 
کشورها برای حضور در مذاکرات برجام نیز گفت: کشورهایی که عضو 

برجام نیستند نمی توانند در مذاکرات حضور داشته باشد. 
همانند همه کشــورهایی که عضو ســازمان ملل و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی هســتند، عربســتان نیــز می تواند در جریــان تحوالت 
برجام قــرار بگیرد.»باربارا اســالوین« رییس بخش ایران شــورای 
آتالنتیک آمریکا نیز  تاکید کرد: عربستان سعودی و دیگر کشورهای 
عربی حاشــیه خلیج فارس، نباید در مذاکرات اصلی برجام شرکت 
 داشــته باشــند، البته آنهــا می تواننــد در جریان این گفــت وگوها

 قرار بگیرند. می توان این کشــورها را تشویق به انجام مذاکره با ایران 
در خصوص تحوالت خاورمیانه کرد و این موضوعی اســت که منطقه 

به آن نیاز دارد.

سخنگوی هیئت رییســه مجلس گفت: درصورت 
تصویب درخواست نمایندگان مجلس برای بررسی 
فوریت دار طرح شفافیت آرای نمایندگان، این طرح 
با قید فوریت بررسی خواهد شــد. محمدحسین 
فرهنگی اظهــار داشــت: برخی نقص هــا و موارد 
موجود، اثــرات گســترده ای در امورات دســتگاه 
قضایی کشور دارند، این تغییرات از نظر رییس قوه 
قضاییه  در قالب الیحه به مجلس ارائه شد و مجلس 
هم اصالحاتی انجام داد که در صورت تصویب نهایی 
می تواند برای نظام دادگستری ما مسیرهای جدید 
و چشم انداز های روشــنی ایجاد کند. وی افزود: 
هفته جاری ما ضمن اینکه دستور عادی مجلس را 
داریم، از روز سه شنبه وارد بررسی بودجه می شویم. 
فرهنگــی ادامه داد: هــر طرح و الیحه ای مســیر 

پیش روی خود دارد، اگر الیحه مواجه شد با توجه 
به تالش های زیاد اعضــای تلفیق بودجه که برخی 
رانت ها و مسائلی که می توانســت موجب نگرانی 
شــود را حذف کردند، در صحــن علنی مجلس نیز 
بررسی خواهد شد، کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ 
مسائل مهم دارویی و دامی و خوراکی را حفظ کرده 
و منابع رانتی را حذف کردند و آن را در اختیار مردم 
گذاشــتند؛ البته نظر این بود که این منبع تبدیل به 
کاال شــده و در اختیار مردم قرار گیرد اما با توجه به 
ابهامات موجود مقرر شد بخشی  از این موضوع در 
کمیسیون تلفیق تعیین تکلیف شده و برای بخشی 
دیگر در صحن مجلس تصمیم گیری شود؛ اما در هر 
صورت این منابع در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. 
فرهنگی خاطر نشــان کرد: بعد از آن وارد جزییات  

خواهیم شــد و در صورت احتمال رد الیحه بودجه، 
بر خالف سایر طرح ها و لوایح، این الیحه از مرحله 
رسیدگی حذف نمی شود بلکه به دولت برمی گردد، 
دو هفته مهلت بررسی دارد و سپس مستقیما مورد 
رســیدگی قرار می گیرد و بعد از آن به تلفیق ارسال 
شده و جزییات بررسی می شــود؛ اما اگر در همان 
مرحله هم مجلس با کلیات آن مخالفت کرد تکلیف 
بر تصویب سه دوازدهم خواهد بود. در هر صورت این 

هفته تکلیف آن مشخص می شود. 

بررسی طرح شفافیت آرا در مجلس به کجا رسید؟

رییس ستاد انتخابات کشور در نشست خبری در مورد شیوه برگزاری انتخابات گفت: ثبت نام قطعا به شکل الکترونیکی و غیرحضوری خواهد بود و نهایتا به موجب 
قانون که باید فرد حضور پیدا کند در حد چند دقیقه برای احراز هویت حضور خواهد یافت. جمال عرف با بیان اینکه مهم ترین اتفاقی که فراروی کشور وجود دارد 
انتخابات ۱۴۰۰ است، گفت: در این انتخابات دولت جدیدی که به عنوان قوه مجریه سر کار خواهد آمد و هم انتخابات شوراها و میان دوره ای خبرگان و مجلس 
شورای اسالمی را خواهیم داشت که امیدواریم با مشارکت خوب مردم همراه باشد.معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: تقویم انتخابات به این شرح است 
که در ۱۹ اسفند ماه تقویم انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا شکل می گیرد و ثبت نام ها و تشکیل هیئت های اجرایی انجام خواهد شد. کسانی که باید 
ثبت نام کنند باید موارد را براساس اطالعیه ها انجام دهند.  در ۸ فروردین ۱۴۰۰ نیز انتخابات میاندوره ای را داریم و تقویم این انتخابات هم مدت ها شکل گرفته 
است و در نهایت 2۱ اردیبهشت دستور اجرایی انتخابات ریاست جمهوری زده می شــود و وزارت کشور چند ماه پرکاری خواهد داشت.عرف در رابطه با نحوه ثبت 
نام ها و نحوه برگزاری انتخابات گفت: قاعدتا در تمام دنیا یکی از نهادهایی که تحت تاثیر کرونا قرار گرفت نهاد انتخابات بود. ثبت نام قطعا به شکل الکترونیکی و 

غیرحضوری خواهد بود و افرادی که عالقه مند هستند ثبت نام خواهند کرد و در حد چند دقیقه برای احراز هویت حضور خواهد یافت.

چهره روزثبت نام در انتخابات 1400 الکترونیکی است

وز عکس ر

اوج گیری 
درگیری ها در 
طرابلس لبنان

درگیری ها و نا آرامی ها در شهر 
»طرابلس« لبنــان در حالی 
تشدید شــده اند که حمایت 
برخــی طرف های سیاســی 
داخلی از آشوب ها و نیز نقش 
آفرینــی برخــی طرف های 
خارجی در ایــن حوادث کامال 

مشهود است.

طرح »پیمان دفاعی امنیتی گروه مقاومت« کلید خورد
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اســالمی طرح پیمان دفاعی امنیتی گروه مقاومت را تهیه و 
تدوین کرده اند.ابوالفضل ابوترابی گفت: این طرح به امضای ۳۴ تن از نمایندگان رســیده و جهت 
رسیدگی در جلسه علنی تقدیم هیئت رییسه مجلس شده و جهت بررسی کارشناسی به کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس ارجاع خواهد شــد.بر اســاس این طرح چنانچه رژیم 
صهیونیستی به هر یک از کشورهای جبهه مقاومت حمله کند و یا اقدامی علیه آن ها داشته باشد دیگر 
کشورهای عضو این گروه تمام تالش خود را از نظر نظامی، اقتصادی، سیاسی تا زمان دفع کامل خطر 
به کار خواهند گرفت.بر اساس این طرح کلیه کشورها با جنبش های آزادی بخش عضو این پیمان 
در صورت حمله رژیم غاصب صهیونیستی به خاک اعضای پیمان گروه مقاومت همه اعضا مکلف 

به حمایت همه جانبه از قبیل اقتصادی، نظامی، سیاسی تا دفع خطر  هستند.

تکذیب یک شایعه انتخاباتی درباره »سعید محمد«
روابط عمومی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( با انتشار بیانیه ای برخی اخبار مبنی بر دیدار انتخاباتی 
سردار »سعید محمد« فرمانده این قرارگاه با »سید احمد خاتمی« عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان 
رهبری در روزهای اخیر را نادرست اعالم کرد. روابط عمومی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( در بیانیه ای 
با تکذیب دیدار انتخاباتی سردار »ســعید محمد« با آیت ا... »سید احمد خاتمی« افزود: آخرین دیدار 
سردار سعید محمد با آیت ا... خاتمی به تاریخ 2۳ آذرماه، سالروز تاسیس این قرارگاه مربوط می شود که 
طبق روال هر سال فرمانده این مجموعه عمرانی و سازندگی، با حضور در محضر علما و بزرگان، گزارشی از 
عملکرد مجموعه را خدمت ایشان ارائه می کند. در ادامه این بیانیه آمده است: در جلسه مذکور با آیت ا... 
سید احمد خاتمی که در فضایی صمیمی و معنوی و به دور از مباحث انتخاباتی برگزار شد، سردار محمد 
صرفا گزارشی از عملکرد ۳۱ ساله قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( در گرایش های مختلف کاری ارائه 

کرد و آیت ا... خاتمی نیز به بیان توصیه ها و رهنمودهایی در این رابطه پرداخت.

دیدار مجازی »ذوالنوری« با مقام کره جنوبی
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی طی دیداری مجازی با سونگ یونگ گیل، رییس کمیته سیاست خارجی و وحدت مجلس 
ملی کره جنوبی گفت وگو و تبادل نظر کرد.ذوالنوری، مسدود شدن منابع ارزی ایران در کره را متاثر 
از تهدیدات تحریمی آمریکا بیان کرد و  اظهار داشت: هرچند مقامات کره ای بارها نسبت به  استرداد 
منابع ارزی جمهوری اسالمی ایران قول داده اند و وعده کرده اند، اما متاسفانه هنوز اقدامی عملی 
از سوی آنان در این موضوع مشاهده نشده اســت و ضرورت دارد قدم های جدی منجر به نتیجه 
برداشته شود. سونگ یونگ گیل، رییس کمیته سیاست خارجی و وحدت مجلس ملی کره جنوبی 
نیز با اشاره به پیشینه روابط دو کشور، لزوم تقویت مناســبات را مطرح کرد و گفت: امیدواریم که 

گام های موثری برای تعمیق روابط فیمابین برداشته شود.

آغاز فعالیت ضد ایرانی دولت »بایدن«
»باراک راوید«، روزنامه نگار و تحلیلگر صهیونیستی، با انتشار پیامی در توئیتر خبر داد که »بنی گانتز«، 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با »لوید آستین« وزیر دفاع آمریکا گفت وگو کرده است.وی با اعالم 
این خبر نوشت: گانتز در این گفت وگو بر آنچه »تندروی « ایران در منطقه خوانده شده، تاکید کرده 
اســت. وزیر دفاع دولت جدید آمریکا نیز بر تعهد کشــورش برای حفظ برتری های نظامی رژیم 
صهیونیستیـ  که شــامل برتری های تکنولوژیکی و تاکتیکی می شــودـ  تاکید کرده است.آمریکا 
متعهد شــده به منظور باال بردن توانایی باز دارندگی رژیم صهیونیســتی در منطقــه، درجه کیفی 

قابلیت های نظامی این رژیم را حفظ کند.

کافه سیاست

جانشین فرمانده کل ارتش:

پاسخ قاطعی به تهدیدات 
دشمن دادیم

جانشــین فرمانده کل ارتــش گفت: همه 
مرزها به وســیله تجهیزات بسیار پیشرفته 
و بــا بهره بــرداری از تجهیــزات نویــن به 
صورت شــبانه روزی کنترل می شود.امیر 
محمدحسین دادرس درباره آمادگی ارتش 
برای پاســخ به تهدیــدات احتمالی که از 
سوی دشمنان در روزهای اخیر مطرح شده 
است، گفت: دشــمنان به خوبی می دانند 
آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران از جمله ارتش در چه سطح و کیفیت 
باالیی قــرار دارد.وی با بیــان اینکه زمانی 
تهدیدات ظاهر و عملی می شوند که آمادگی 
و قدرت دفاعی در یک کشور وجود نداشته 
باشــد، تاکید کرد: امروز آمادگی نیروهای 
مســلح جمهوری اســالمی ایران از جمله 
ارتش ســرافراز و قهرمــان در چنان حدی 
است که هر اقدام ناشایستی صورت بگیرد 
پاسخ به مراتب بیشــتر و مخرب تر از اقدام 
دشــمن خواهد داشــت.امیر دادرس در 
بخش دیگــری از ســخنان خــود در باره 
امنیت مرزهای کشــور نیز گفت: وضعیت 
امنیت در مرزها بسیار عالی است و شرایط 
امنیت همانند تهران و دیگر شهرهاســت.

جانشــین فرمانده کل ارتــش در ادامه با 
اشــاره به برگزاری رزمایش های تخصصی 
ارتش طی چند روز اخیر گفت: ما از گذشته 
و تا بــه امــروز و البتــه در رزمایش ها این 
توانمندی در پشــتیبانی و پاســخ قاطع به 
تهدیدات دشمنان را به خوبی نشان داده ایم 
و در این رزمایش ها بیان می شــود که این 
 آمادگی در همه عرصه ها در حد بسیار باالیی

 موجود است.

بین الملل
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عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن اصفهان خبر داد:

صادرات آجر اصفهان با برند ترکیه
عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن اصفهان با بیان اینکه صادرات در بحران شیوع کرونا آسیب 
جدی را به کشور وارد نکرده است، اظهار داشت: این در حالی است که سایه تحریم بر سر صادرات 
از کشور سایه انداخته است.چینی،  با اشاره به اینکه ما نمی توانیم به صورت مستقیم به خارج از 
کشور و به ویژه کشورهای اروپایی صادرات داشــته باشیم، ابراز داشت: در حال حاضر برای مثال 
آجر اصفهان با برند ترکیه با دیگر کشورها صادر می شود.مدیرعامل گروه کارخانجات آجر نماچین 
و عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن اصفهان با بیان اینکه ۱۵ ســال است که به حوزه صادرات 
آجر از اصفهان ورود کرده ایم، ادامه داد: حدود چهار سال است که این صادرات نظم گرفته اما یک 
سال اخیر سخت ترین دوران برای صادرات کاال بوده است.وی با بیان اینکه افزایش بیش از ۱۵۰ 
درصدی هزینه های حمل و نقل در کشــور از دیگر چالش های پیش روی صادرات است، ادامه 
داد: این روند افزایشی همچنان ادامه دارد و مدیریت نشده است. عضو هیئت مدیره خانه صنعت 
معدن اصفهان در خصوص حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان از صنایع 
برای صادرات محصوالت شــان گفت: باید توجه داشــت که اتاق بازرگانی در این زمینه با صنایع 
همراه نیســت.وی اضافه کرد: اعضای اتاق بازرگانی اصفهان بازرگانانی هستند که حتی الفبای 
تولید و صادرات را نمی دانند و تاکنون برای توسعه صادرات با صنایع اصفهان همراهی نکرده اند.

عضو هیئت رییسه مجلس اعالم کرد:

افزایش یارانه سال آینده به 147 هزار میلیارد تومان 
عضو هیئت رییسه مجلس گفت: طبق مصوبه مجلس، یارانه تخصیص یافته به مردم در سال آتی 
به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد به گونه ای که میزان یارانه برای هر نفر به دو برابر افزایش 
می یابد.حسینعلی حاجی دلیگانی ، با اشاره به اینکه در اواخر سال جاری تنها به دارو ارز ۴ هزار و 
۲۰۰ تومانی تعلق گرفت، اظهار داشت: در ابتدای سال هم، به نهاده های دامی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی 
تخصیص یافت اما اختصاص ۴.۵ میلیارد دالر در این بخش با کمترین اثربخشی در کنترل قیمت 
بازار محصوالت اعم از مرغ و تخم مرغ داشت.عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه بر اساس سیاست دولتی از منابع حاصله ۷۰ هزار میلیارد تومان به 
مردم یارانه تعلق می گرفت، تصریح کرد: با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰، یارانه نقدی در 
سال آینده دو برابر خواهد شد.وی اضافه کرد: طبق این مصوبه یارانه تخصیص یافته به مردم در سال 
 آتی به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد به گونــه ای که میزان یارانه برای هر نفر به دو برابر

 افزایش می یابد.

نخستین همایش مجازی معرفی بازار عراق
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی ســازمان توســعه تجارت ایران از برگزاری نخســتین همایش 
وبیناری معرفی بازار عراق با همکاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشــاورزی اســتان اصفهان 
و دفتر عربی آفریقایی ســازمان توســعه تجارت ایران خبــر داد. فرزاد پیلتن بــا بیان این خبر 
اظهار کــرد: همایش مجازی معرفــی بازار عراق با حضــور بیش از ۱۲۰ شــرکت و فعال تولیدی 
و صادراتی اســتان اصفهان برگزار شــد.وی افزود: در این همایش که با همــکاری دفتر عربی 
آفریقایی سازمان توســعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی اصفهان و با حضور رایزن بازرگانی ایران 
در عراق و کارشــناس میز عراق دفتر عربــی آفریقایی برگزار شــد، ضمن معرفی بــازار عراق به 
سواالت شرکت کنندگان پاسخ داده شــد. همچنین در این نشست مجازی نیز توسط عبداالمیر 
ربیهاوی، رایزن بازرگانــی ایران در بغــداد به موضوعات و ســواالت مختلف تجــار و بازرگانان 
 اســتان اصفهان درخصوص ویژگی های بازار عراق، روش های حضور و نفوذ در بازار این کشــور، 

پاسخ  داد.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان می گوید در شرایط کنونی اعالم رقم خط فقر  امکان پذیر نیست؛

»فقر« همه را به خط کرد

بر اساس نرخ تورم 3۰.۵درصد و تورم گروه  مرضیه محب رسول
خوراکی، آشــامیدنی و دخانیــات با نرخ 
۵۷.9درصد، اعالم خط فقر حول محــور  هفت میلیون تومان منصفانه 
است؛ رقمی معادل دو برابر دریافتی یک کارگر ساده. آنچه در حساب و 
کتاب رقم های خط فقر بدتر از این به نظر می رسد این است که این عدد 
فعال بر مبنای قیمت ها درآذرماه محاسبه شــده است و اگر تورم قرار 
باشد به همین نحو افزایش یابد مطمئنا این عدد در سال جدید بیشتر 
از این هم خواهد بود. این در شرایطی اســت که به نظر نمی رسد برای 
سال آینده عدد مصوب دســتمزد کارگران چیزی بیشتر از سه میلیون 
تومان باشد. با این شرایط نگرانی ها درباره این است که نیمی از جامعه 
ایران حداقل مــواد غذایی و پروتئینی را دریافــت نمی کنند و به زودی 
امکان ادامه تحصیل را هم نخواهند داشت. بررسی ها نشان می دهد به 
دلیل باال رفتن لجام گسیخته قیمت ها و ثبت تورم های شدید، بخش 
زیادی از گروه های درآمدی عمال از طبقات متوســط خارج شده و به 
طبقات کم درآمد جامعه پیوسته اند.همین غیر قابل پیش بینی بودن 
قیمت ها تقریبا نیمی از خانواده های ایرانی را به زیر خط فقر برده است. 
آنگونه که دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: قطعا اعالم رقم خط فقر 
در کشور ما امکان پذیر نیست، زیرا مسئله تامین معیشت یا خط فقر به 

کاالهای اساسی مربوط می شود که در سبد هزینه قرار می گیرد و همواره 
با نوســان نرخ کاالهایی روبه رو هســتیم که یک خانواده برای گذران 
معیشت خود به آن ها نیازمند است.اصغر برشان اظهار کرد: رقم خط فقر 
به معنای خط مرگ و زنده ماندن برای مردمی است که الزمه زندگی و 
تهیه مایحتاج زندگی شــان آن میزان از درآمد است.دبیر اجرایی خانه 
کارگر اصفهان گفت: زمانی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه سال 
آینده به ۱۱ هزار و۵۰۰ تومان تبدیل کرده و کمیسیون تلفیق هم پیشنهاد 
نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را داده است، چگونه می توان برای خط فقر 
مرزی را معین کرد؟ این ارز برای تامین کاالهای اساسی خرج می شود 
که مایحتاج عمومی مردم است حال با افزایش چند برابری آن بدون 
تردید با رشــد نرخ ها و افزایش تورم مواجه خواهیم بود که دیگر حد و 
مرزی را برای فقر باقی نمی گذارد.برشان ادامه داد: بر این اساس در این 
شرایط، اعالم هر عدد و رقمی برای خط فقر نادرست است چرا که هیچ 
نقطه روشــنی برای جبران این افزایش نرخ در راســتای تامین کاالی 
اساســی و تامین معیشــت وجود ندارد.وی تصریح کرد: زیرا مبنای 
محاسبه ارز دولتی اســت که هنوز نیز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان در نظر گرفته 
می شود و این تورم لجام گسیخته را به وجود آورده است؛ حال در زمانی 
که نرخ این ارز به چند برابر برســد چه محدوده ای برای خط فقر وجود 

خواهد داشت؟وی اضافه کرد: مورد قابل توجه دیگری که در این زمینه 
وجــود دارد آنکه برخالف آنچه در همه نقاط دنیا مرســوم اســت نرخ 
کاالهای اساسی در شهرها و استان های کشور متفاوت است؛ این چنین 
که یک کاال در هر شــهری با یــک قیمت متفاوت از شــهر دیگر عرضه 
می شود؛ بنابراین چنین نوســانی اجازه تعیین خط فقر کلی برای یک 
کشور را نمی دهد و طبق آمارهای موجود هم اعداد متفاوت است که این 
موضوع نیــز مانع اعــالم عدد ثابت برای خط فقر می شــود. برشــان 
خاطرنشان کرد: با استمرار شــرایط کنونی و تصویب افزایش نرخ ارز 
دولتی، قطعا با شــرایطی دشــوارتر از اکنــون روبــه رو خواهیم بود 
به طوری که فقرا فقیرتر و اغنیا غنی تر خواهند شــد و نتیجه آن فاصله 

بیشتر طبقاتی در کشور است.
این نگرانی ها در حالی در مورد کم شدن قدرت خرید کارگران افزایش 
یافته  که سال گذشته با وجود اعتراضات و عدم تایید نماینده کارگران 
مصوبه حقوق کارگری تصویب و اجرایی شــد. به همین دلیل امسال 
شاید همان اندک توقعات این قشر در تعیین دستمزدها در نظر گرفته 
نشود و دولت برای کاســتن از هزینه های تولید و صنعتگران و پایین 
ماندن نقدینگــی باز هم از جیب کارگران بزند تا شــاید بخشــی از بی 

کفایتی های اقتصادی اش را بپوشاند.

مجری کل طرح هــای زیربنایی اصفهــان از اتمام 
عملیات زیرسازی قطار سریع السیر اصفهان – تهران 
در ســال آینده خبر داد.علیرضا صلواتی با اشاره به 
آخرین وضعیت پروژه قطار سریع السیر اصفهان – 
تهران با بیان اینکه این پروژه طی ۱۶ سال گذشته با 
چالش های زیادی رو به رو بوده است، اظهار داشت: 
اما با وجود همه چالش ها بنای اصلی ما این است 
که شــاهد ورود تکنولوژی قطار ســریع السیر به 
کشور باشــیم.وی با بیان اینکه نیاز جامعه امروز با 

قطارهای سنتی گذشته برطرف نمی شود و این روزها 
مطالبات شهروندان تغییر یافته است، اضافه کرد: 
شبکه ای که در حال حاضر طراحی شده است برای 
مسیر تهران – قم - اصفهان است و پس از آن مسیر 
تهران – مشهد ) شمال شرق(، تهران – تبریز )شمال 
غرب(، اصفهان – شــیراز، اصفهان – یزد و اصفهان 
اهواز را در دســتور کار داریم.مجری کل طرح های 
زیربنایی اســتان اصفهان با بیان اینکه بر اســاس 
برنامه ریزی های صورت گرفته بنا بر این اســت که 
تا سال آینده زیرســازی های قطار سریع السیر در 
محور اصفهان – قم به پایان برسد، ادامه داد: پس 
از این اقدام ریل گذاری را انجــام خواهیم داد.وی 
گفت: چنانچه فــاز اول این پروژه بــه بهره برداری 

برسد می توان ادامه پروژه را با قدرت بیشتری دنبال 
کرد.صلواتی با اشاره به رایزنی با شرکت های دانش 
بنیان و موفق داخلی در زمینه بومی ســازی »اچ. 
اس. آر« پروژه قطار سریع السیر اصفهان – تهران 
ابراز داشت: با استفاده از این ظرفیت  می توان برای 
ســال آینده ریل گذاری این پروژه را داشته  باشیم.

وی با بیان اینکه ایســتگاه اول پروژه قطار ســریع 
السیر اصفهان – تهران کنار ورزشگاه نقش جهان و 
ایســتگاه پایانی آن نیز راه آهن تهران به طول ۴۰۴ 
کیلومتر است، گفت: سعی داریم در مسیر این قطار 
ایستگاه های محلی را راه اندازی کنیم تا در طول این 
 محوز بتوانیم به مراکز جمعیتی خدمات رســانی را 

داشته باشیم.

 پایان زیرسازی فاز اول قطار سریع السیر
 اصفهان – تهران در سال آینده 

خبر روز

با استمرار شرایط کنونی و تصویب افزایش نرخ ارز 
کنون روبه رو  دولتی، قطعا با شرایطی دشوارتر از ا
خواهیم بود به طوری که فقرا فقیرتر و اغنیا غنی تر خواهند 

شد و نتیجه آن فاصله بیشتر طبقاتی در کشور است

اوج گیری قیمت مصالح ساختمانی در اصفهان
رییس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی اصفهان گفت: بعضی از کارخانه های سیمان 
و تولیدکنندگان، با کاهش نســبی تولید و عرضه نکردن محصول های ســاختمانی باعث افزایش 
قیمت این محصوالت در بازار شــده اند.ناصر محمدی اظهار کرد: قیمت مصالح ساختمانی به دلیل 
افزایش هزینه های تولید و کرایه های حمل و نقل به شدت افزایش داشته است.وی اضافه کرد: در 
برخی از موارد باال رفتن قیمت ها به افزایش هزینه ها مرتبط نیست و بعضی از کارخانه های سیمان و 
تولیدکنندگان، با کاهش نسبی تولید و عرضه نکردن محصول های ساختمانی باعث افزایش قیمت 
آن ها در بازار شــده اند.رییس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی اصفهان گفت: اتحادیه 
این موضوع را به اطالع نهاد های نظارتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت رسانده و منتظر اقدام آن ها 
است.محمدی افزود: باتوجه به افزایش قیمت مســکن و رکود ساخت و ساز، بازار با کمبود مصالح 
ساختمانی مواجه شده است.شرایط کرونایی باعث افزایش هزینه های کارگران شده و خسارت های 
زیادی برای این صنف به وجود آورده است.رییس اتحادیه صنف مصالح فروشان اصفهان در پایان 
گفت: نظارت های الزم برای تولید مصالح ساختمانی باید انجام شود تا دالل ها در خرید و فروش ها 

هیچ نقشی نداشته باشند.

امام جمعه اردستان:
وضعیت جاده ترانزیت اردستان خوب نیست

امام جمعه اردستان گفت: وضعیت محور ترانزیت اردستان برای رانندگان خاطره خوبی را در پی ندارد و 
آبروی اردستان را برده است.حجت االسالم حسن دهشیری با تشکر از مسئوالن شهرستان اردستان 
که در بخش های مختلف برای پیشرفت منطقه تالش می کنند، گفت: مردم انتظار دارند مصوبات 
سفر مسئوالن به شهرستان عملی شــود و ثمره اینگونه برنامه ها به نفع مردم ختم شود.دهشیری 
گفت: وضعیت محور ترانزیت اردستان برای رانندگان خاطره خوبی را در پی ندارد و آبروی اردستان را 
برده است. سزاوار نیست در این وضعیت گرانی هزینه دیگری بر سبد مردم اضافه کنیم.  وی با اشاره 
به وضعیت جاده ترانزیت اردستان گفت: اداره راهداری مسئول است اقدامات خود را به نحو مطلوبی 
انجام دهد ولی شاهد هستیم قبل از اینکه وضعیت بهسازی جاده را تامین اعتبار و آینده گری کند، 

آسفالت را تراشیدند که باعث مطالبات جدی رانندگان شده است.

افزایش 2۵ درصدی در آمدهای مالیاتی شهرستان کاشان
از ابتدای امسال تاکنون درآمد های مالیاتی در شهرستان کاشان ۲۵ درصد افزایش یافته است.معاون 
مدیرکل اقتصاد و دارایی کاشــان گفت: در این مدت ۲ هزار و 3۰۰ میلیارد ریال درآمد مالیاتی در این 
شهرستان وصول شده در حالی که در مدت مشابه سال قبل این مبلغ یکهزار و 9۸۰ میلیارد ریال بوده 
است.غالمرضا گالبچی افزود: بیشترین میزان وصول درآمد های مالیاتی مربوط به صنایع، دستگاه های 
ثبت اسناد، گمرک و امور مالیاتی است و نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، میراث فرهنگی، بهزیستی، 

حفاظت محیط زیست، استاندارد و تحقیقات صنعتی در ردیف های بعدی قرار دارند.

اجرای طرح هادی در روستا های تیران و کرون
طرح هادی در روســتا های عزیزآباد و قره تپه با هدف آبادانی، اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت 
روستاییان، اجرا شد.مجید حججی ،فرماندار تیران و کرون گفت: با ایجاد زیرساخت های الزم در این 
طرح شرایط برای مهاجرت معکوس به این دو روستا و ایجاد اشتغال برای روستاییان فراهم شد.محمد 
محمدی، بخشدار بخش مرکزی تیران و کرون هم با اشــاره به اینکه طرح هادی روستای عزیز آباد 
۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است گفت: برای تکمیل طرح هادی این روستا اعتباری افزون بر 

چهارصد و پنجاه میلیون تومان نیاز است.

کافه اقتصاد

اقدامات حمایتی برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی در استاناخبار
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای حمایت از بخش کشاورزی در استان انجام می شود؟ گفت: 
بخش زیادی از فعالیت های استان در حوزه آبخیزداری بوده است، با توجه به اینکه استان اصفهان با کمبود شدید آب مواجه است در طرح های آبخیز داری و آبیاری 
قطره ای دولت ۸۵ درصد هزینه های تغییر روش آبیاری را پرداخت می کند.ولی ا... هادیان،  افزود: همچنین به گلخانه ها تسهیالت با بهره ۷ تا ۱۴ درصد در انواع مناطق 
تعلق می گیرد، به طوری که اکنون شاهد تاسیس انواع گلخانه ها در در تیران و کرون و فالورجان هستیم.مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با 
بیان اینکه انجام این فعالیت ها با هدف باال بردن بهره وری در کشت محصوالت کشاورزی است، اضافه کرد: البته باید به این نکته توجه کرد که محصول تولید شده باید 
به بازار مصرف نیز برسد و اینگونه نباشد که کشاورز ضرر ببیند، بنابراین در موضوع حمل و بازارهای محصول بر کشورهای آسیای میانه هدف گذاری کرده ایم.هادیان 
افزود: در روسیه به دلیل سرمای شدید، تولید محصوالت کشاورزی هزینه بسیار باالیی دارد بنابراین این کشور می تواند مقصد خوبی برای محصوالت کشورمان باشد. 
به دنبال ایجاد یک پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی هستیم تا محصوالت کشاورزی در آن بسته بندی شده و مستقیما صادر شود البته الزم است محصوالت از نظر 

کیفی بهبود یافته و متناسب با ذائقه و فرهنگ مصرفی کشورهای مقصد تهیه شود.  

نمایشگاه 
تخصصی قهوه

چهارمین نمایشگاه تخصصی 
قهــوه و صنایــع وابســطه و 
همچنین بیســت و سومین 
نمایشگاه بین المللی خرما و 
صنایع غذایی و ماشین آالت 
وابســطه در محل نمایشگاه 
لمللی گلســتان  های بیــن ا

شیراز در حال برگزاری است.

وز عکس ر

عکس: تسنیم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

حدود 3 میلیون مسکن 
خالی در کشور داریم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی گفت: تعداد خانه هــای خالی در 
کشــور به اندازه ای اســت که اگــر از آن ها 
اســتفاده شــود فعال نیــازی به ســاخت 
مســکن نخواهیم داشــت. اصغر سلیمی 
افزود: افرادی هستند که بیش از ۶۰۰ واحد 
مســکن دارند البته این آمار تنها مربوط به 
منازل سند دار است که بســیاری از منازل 
قولنامه ای هســتند، بنابراین آمار بیش از 
این اســت.نماینده ســمیرم با اشــاره به 
اینکه در موضوع احتکار مســکن گفت: در 
شرف تصویب قانونی هســتیم که افراد، به 
 تعداد محدودی بتوانند مســکن داشــته

 باشند.ســلیمی بیان کرد: قانون مالیات بر 
مســکن های خالی در حال اجرا است، اما 
آنچه قانون را به نتیجه مطلوب می رســاند 
نظارت بر اجرای آن اســت، زیرا اگر به نحو 
احسن انجام می شــد کمتر خانه ای خالی 
وجود داشت.وی ادامه داد: مالیات منازل 
خالی به اندازه ای اســت کــه ارزش خالی 
نگه داشــتن ندارد، امــا به شــرطی که به 
درستی اجرا شود.عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوالی 
درباره تصویب طرح نماینده مردم شاهین 
شهر در مجلس شورای اســالمی مبنی بر 
»افزایــش یارانه ها در ســال آینده« گفت: 
این طرح فعال در کمیســیون تلفیق است 
و بایــد بین نماینــدگان رای گیری شــود.

ســلیمی درباره اوضاع نابســامان بورس 
بیان کرد: پیرو جلســاتی که با وزیر اقتصاد 
و معاونــان وی برگــزار کردیم، مقرر شــد 
که ســامانه های بورس را شــفاف سازی و 
 کنترل کنیم کــه بتوانیم بــورس را به ثبات

 برســانیم. وی در پایــان موضــوع رصد بر 
خبر های بورس در فضای مجــازی را مهم 
دانســت و گفــت: بعضی افــراد حقیقی و 
حقوقی برای منافع خودشــان جوســازی 
می کننــد کــه در نهایت مــردم متضرر 

می شوند.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری:

مدیران باید عملکرد و دستاوردهای نظام را تبیین کنند
  بیست و چهارمین نشست شورای اطالع رسانی چهارمحال و بختیاری به 
دبیری ابراهیم شریفی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و ریاست 
جعفر مردانی، معاون سیاسی امنیتی استاندار در شهرکرد برگزار شد. ابراهیم 
شریفی، دبیر شورا و مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان در بیست و 
چهارمین نشست شورای اطالع رســانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
ضرورت توجه مدیران دستگاه های اجرایی استان به اجرای بند)چ( ماده 37 
قانون احکام دائمی کشور مصوب هیئت وزیران  در راستای فرهنگ سازی 
،اطالع رسانی و آگاهی بخشــی ، عنوان داشت: مدیران باید عملکرد دولت 
و دستاوردهای نظام را تبیین کنند که دهه فجر فرصت خوبی برای این امر 
است.وی افزود: با توجه به اینکه امســال برنامه های دهه فجر به صورت 
مجازی برگزار می شود باید به فضاسازی و محتواسازی مناسب در  این ایام 
با گرایش شادی و نشاط بپردازیم که بیش از 150  فعالیت در قالب 42 عنوان 
برنامه محوری به مناسبت چهل ودومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی  
در این ایام در استان برگزار می شود، از آن جمله اکران 16 فیلم سینمایی ) 
جشتنواره فیلم فجر بخش استانی (در سینما بهمن شهرکرد با حداقل 30 
درصد ظرفیت سالن و رعایت  پروتکل های بهداشتی است.شریفی افزود: 
همچنین برگزاری جشنواره شعر کودک رضوی، جشنواره استانی شعر طنز 
کیار  و جشنواره ملی نماهنگ روستا و عشایر، جشنواره شعر محلی سوزو 
)سبزکوه(  در شهرستان خانمیرزا، جشنواره روستا و عشایر دوستدار کتاب، 
نمایشگاه سیر پیروزی  انقالب اسالمی در مطبوعات اوایل انقالب  و فراخوان 
ادبی عکس نوشــت و ...از جمله برنامه های دیگر اســت.معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه شیوع ویروس 
کرونا آسیب های اجتماعی را به دنبال داشته است، گفت: باید با اطالع رسانی 
صحیح و فرهنگ سازی در این زمینه، شرایط الزم برای کاهش این آسیب ها 
فراهم شــود.جعفر مردانی افزود: شــیوع ویروس کرونا و تبعات ناشی از 
گسترش بیماری و فوت افراد و همچنین اعمال محدودیت های بهداشتی 
موجب افزایش استرس، اضطراب و افسردگی شده و سالمت روح و روان 
جامعه در معرض آسیب ها جدی قرار گرفته است.مردانی با اشاره به جهش 
ویروس کرونا و نامعلوم بودن پایان دوران شیوع این ویروس، گفت: باید 
با اطالع رسانی صحیح و فرهنگ ســازی، جامعه را به سمت ادامه زندگی 
مســالمت آمیز با ویروس کرونا هدایت کرد تا بتوان بخشی از آسیب های 
اجتماعی ناشــی از آن را نیز کاهش داد.وی در ادامه بــا بیان اینکه تمامی 
برنامه های گرامیداشت دهه فجر با هماهنگی ستاد مبارزه با کرونا به اجرا 
درمی آید، تصریح کرد: حفظ ســالمت جامعه در رأس امور قرار دارد و الزم 
است در اجرای این برنامه ها رعایت دستورالعمل های بهداشتی به طور کامل 
مدنظر قرار گیرد.مردانی دهه فجر را فرصتی مناســب و مغتنم برای ارائه و 

معرفی خدمات نظام جمهوری اســالمی بیان کرد و گفت: تبیین ارزش ها 
و آرمان های انقالب اســالمی، بیان دســتاوردها و توجه به نقش دشمنان 
نظام و اســتکبار جهانی در کمرنگ کردن این دستاوردها و همچنین ایجاد 
همدلی، وحدت و اعتمادآفرینی در جامعه از مهم ترین رویکردهایی است که 
در اجرای برنامه های گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی به آن پرداخته 
خواهد شــد.معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری 
یادآور شد: تقویت نشاط و شــادابی اجتماعی نیز از دیگر مواردی است که 
در اجرای تمامی برنامه ها و فعالیت ها باید به آن توجه کرد چرا که با وجود 
تهدیدات و تحریم های اعمال شده علیه ملت ایران، مردم در هر کجا که نیاز 
باشد با حضور خود، پایبندی به آرمان های نظام را به نمایش می گذارند.وی 
همچنین به آماده شدن 1۸3 طرح عمرانی با هزینه کرد 3۸2 میلیارد تومان 
برای افتتاح در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در چهارمحال 
و بختیاری اشاره کرد و گفت: الزم اســت، اطالعات این طرح ها با همکاری 
رسانه ها و شورای سیاست گذاری ائمه جمعه برای عموم مردم بازگو شود.

مردانی موضوع اطالع رسانی درباره شرایط نام نویسی از نامزدهای ششمین 
دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا و دیگر فرآیندهای انتخاباتی 
را نیز ضروری دانســت و اظهار داشت: نام نویســی از نامزدهای انتخابات 
شورای اسالمی شهرها از 20 تا 26 اسفند و شورای اسالمی روستاها از 16 تا 

22 فروردین سال آینده انجام خواهد شد.وی افزود: شرایط نام نویسی از 
نامزدها در آذرماه امسال اعالم شده است و داوطلبان این انتخابات باید برای 
تهیه گواهی عدم سوءپیشینه اقدام کنند تا به لحاظ قانونی برای نام نویسی 
در زمان مقرر با مشکلی روبه رو نشوند.مردانی همچنین در نشست تدوین 
برنامه های گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی در چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به تشکیل 24 کمیته در ســتاد بزرگداشت دهه فجر گفت: به دلیل 
شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا امکان برگزاری برنامه ها با حضور مردم 
و مطابق با سنوات سال قبل وجود ندارد و باید برای اجرای این برنامه ها از 
ظرفیت های فضای مجازی به نحو مطلوبی استفاده شود.معاون سیاسی، 
امنیتــی و اجتماعی چهارمحــال و بختیاری، مستندســازی برنامه های 
اجرایی کمیته های را الزم دانست و اظهار داشت: ارزیابی و نظارت بر اجرای 
برنامه های ستاد دهه فجر به  صورت مستمر انجام می شود.وی با بیان اینکه 
معلمان، دانش آموزان و اولیای آنان در جامعه هدف اداره آموزش  و پرورش 
قرار دارند و این جامعه هدف، بخش مهمی از اقشار مختلف را در بر می گیرد، 
افزود: شبکه شــاد، ظرفیت و فضای مناســبی را برای اجرای برنامه های 
فرهنگی فراهم کرده است و تمامی کمیته های ستاد گرامیداشت دهه فجر 
می توانند تولیدات فرهنگی خود را برای ارائه در این شبکه در اختیار کمیته 

دانش آموزی قرار دهند.

افتتاح 4 طرح گردشگری در چهارمحال همزمان با دهه فجر
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با دهه 
فجر چهار طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود.مهرداد جوادی ادامه داد: این 
طرح ها شامل یک مجتمع اقامتی پذیرایی بین راهی در شهرستان فارسان، دو اقامتگاه بوم گردی 
در شهرستان های فارسان و شهرکرد و مرمت مســجد تاریخی باباحیدر شهرستان فارسان است.

وی افزود: برای اجرای این طرح ها 250 میلیارد و 900 میلیون ریال از محل سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.جوادی اضافه کرد: با بهره برداری از مجتمع 
اقامتی پذیرایی بین راهی شهرســتان فارســان و اقامتگاه های بوم گردی شهرستان های فارسان 
و شهرکرد در دهه فجر ســال جاری 6 هزار و 60 متر مربع به فضاهای گردشگری، اقامتی و رفاهی 
چهارمحال و بختیاری افزوده می شود.وی عنوان کرد: با بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغال زایی 
مستقیم برای 31 نفر در چهارمحال و بختیاری فراهم خواهد شــد.جوادی گفت: عملیات مرمت 

مسجد تاریخی باباحیدر شهرستان فارسان در سطحی برابر ۸00 متر مربع اجرا شده است.

 7۶ طرح کشاورزی چهارمحال و بختیاری
 در دهه فجر بهره برداری می شود

رییس سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با دهه فجر 76 طرح عمرانی و 
تولیدی کشاورزی در استان افتتاح می شود که این طرح ها شامل 24 طرح آب و خاک، 36 طرح تولیدات 
باغی و گلخانه ای، 6 طرح تولیدات دامی، 2 طرح شیالت و آبزیان و هشت طرح در حوزه منابع طبیعی و 
آبخیزداری است.عطاا...ابراهیمی افزود: برای بهره برداری از این طرح ها بیش از 910 میلیارد ریال از محل 
اعتبارات دولتی، تسهیالت بانکی و ســرمایه گذاری بخش خصوصی هزینه شده است و با بهره برداری 
از این طرح ها 2 هزار و ۸6۸ خانوار روســتایی از خدمات زیربنایی بهره مند می شــوند و زمینه اشتغال 
یک هزار و 34۸ نفر به  صورت مستقیم و غیرمستقیم در اســتان فراهم می شود.رییس سازمان جهاد 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با دهه فجر 1۸ طرح عمرانی و کشاورزی در استان کلنگ 
زنی می شود که از این تعداد هفت طرح در بخش کشاورزی، 11 طرح در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان است که برای اجرای این طرح ها بیش از 370 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.هم اکنون 
67 هزار بهره بردار با تولید ساالنه 1.5میلیون تن انواع محصوالت در استان در حوزه کشاورزی فعال است.

همزمان با دهه فجر انقالب؛

13 شرکت تعاونی در چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعــی چهارمحال و بختیاری با تبریک فرا رســیدن چهل و دومین 
دهه فجر انقالب اسالمی، اظهار داشت: در دهه فجر سال جاری نیز مانند سال های گذشته کمیته 
کارگری و کارآفرینی استان برنامه هایی برای گرامیداشت این ایام درنظرگرفته است.»حفیظ ا... 
فاضلی« از برگزاری 60 برنامه توســط کمیته کارگری و کارآفرینی استان طی ایام دهه مبارک فجر 
خبر داد و افزود: این برنامه ها با همکاری کارخانجات، واحدهای تولیدی، تعاونی های کارگری و 
مراکز کارآفرینی تدارک دیده شده اند.وی، راه اندازی 13 شرکت تعاونی در چهارمحال و بختیاری 
را از شاخص ترین برنامه های کمیته کارگری و کارآفرینی استان در دهه فجر برشمرد و اظهار کرد: 
این شرکت های تعاونی در مراسمی به صورت ارتباط تصویری افتتاح می شوند.فاضلی، برگزاری 
مســابقات قرآنی جامعه کار و تالش، تجلیل از کادر درمانی و پرستاران، برگزاری همایش ورزش 
صبحگاهی، نواختن زنگ انقالب و تجلیل از مادران شهدای کارگر را از دیگر برنامه های این کمیته در 
دهه فجر خواند.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری بر نقش تاثیرگذار کارگران 
و کارفرمایان در پیروزی انقالب و سربلندی در مقابل فتنه های اقتصادی دشمنان تاکید و تصریح 
کرد: در همین راستا برنامه های متنوعی برای تبیین نقش کارگران در تحقق بیانیه گام دوم انقالب 

در دهه فجر آماده شده است.

بام ایرانخبر خوان

فقدان سند مالکیت
11/51 طبق تقاضای وارده 4032464 مورخ 99/10/24 عالیه سادات خوارزمی  
به استناد دو برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضا شهود رسما گواهی گردیده 
نامبرده  مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 197/1 
متر مربع بشــماره 13943 فرعی از 49 اصلی واقع در بخش دو کاشان ذیل دفتر 
الکترونیک 139720302034012495 به نام عالیه سادات خوارزمی ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده اســت که به علت جابجایی مفقود گردیده است 
تقاضای صدور سند المثنی را نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مزبور  یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت وسند 
معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل ســند به ارائه کننده مسترد 
گردد  اگر  ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد  یا در صورت اعتراض اصل ســند 
 ارائه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم  صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 1085113 اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان 

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
11  شــماره آگهــی: 139903902004000287 شــماره پرونــده:  /52
139104002004000001 و 139604002004000382 آگهی مزایده پرونده 
اجرایی به شــماره بایگانی 9102755 و 9601403 شش دانگ اعیانی آپارتمان 
شماره بیست هزار و چهل و هفت فرعی از شماره پانزده هزار و یکصد و نود اصلی 
مفروز و مجزی شده از نهصد و هشتاد و چهار فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 196/85 متر مربع به آدرس: اصفهان خیابان احمدآباد کوچه گلستان 
بن بست کاج آبادی پالک 9 کد پســتی 8155694594 که سند مالکیت آن در 
صفحه 545 دفتر 74 امالک ذیل شماره ثبت 11622 و با شماره چاپی 124614 
ثبت و صادر شده است با حدود: شــمااًل اول انکسارا به طول های 75 سانتیمتر و 
15 سانتی متر و 3/40 متر و 15 ســانتی متر و 70 سانتی متر پنجره و دیواریست 
به فضای شارع دوم که پیشرفتگی اســت به طول 2/15 متر دیواریست مشترک 
با راه پله 20043 سوم انکســارا به طولهای 1/35 متر و 56 سانتیمتر و 1/35 متر 
به نورگیر چهارم انکســارا به طولهای 1/90 متر و 2/70 متر و 4/70 متر درب و 
دیواریست مشترک با راه پله 20043 پنجم انکسارا به طول های 75 سانتی متر 
و 15 ســانتی متر و 4 متر و 0/95 متر و 15 ســانتی متر و 75 سانتی متر پنجره و 
دیواریست به فضای شارع، شرقًا: اول به طول 7/90 متر دیواری است به فضای 
پالک 983 فرعی دوم انکســارا به طول های 55 ســانتی متر و 1/70 متر و 55 
سانتی متر به نورگیر ســوم به طول 4/95 متر دیواریست به فضای 983 فرعی، 
جنوبًا انکســارا به طول های 75  سانتی متر و 50 ســانتی متر و 70 سانتی متر و 
2/17 متر و 15 سانتی متر و 1/27 متر و 25 ســانتی متر و 2/45 متر و 25 سانتی 
متر و 1/30 متر و 25 سانتی متر و 4/13 متر و 66/50 متر و 78 سانتی متر پنجره 
و دیواریســت به فضای حیاط 2004 ، غربًا: به طول 14/30 متر دیواریســت به 
فضای 985 فرعی که طبق نظر کارشناسان رسمی مشخصات سند مالکیت: سند 
مالکیت به شــماره چاپی 124614 ســری الف / 80 مربوط به ششدانگ اعیانی 
کاشانه واقع در طبقه همکف پالک ثبتی 20047 فرعی از 15190 اصلی مجزی 
شده از 984 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 196/85 متر مربع و ارتفاع 2/75 
متر با قدر الحصه از عرصه مشاعی و مشــاعات واقع در بخش 5 اصفهان و با قید 
اینکه در حد شمالی بفضای شارع پیش زدگی دارد و مشخصات ملک مورد بازدید 
عبارت اســت از یک دستگاه آپارتمان مســکونی چهار خوابه با قدمت حدود 20 
سال دارای 196/85 متر مربع مساحت در طبقه همکف یک ساختمان چهار طبقه 
شامل یک طبقه زیرزمین و طبقه 60- بصورت یک واحد مسکونی و پارکینگ و 
دو طبقه تک واحدی مسکونی با اسکلت فلزی و سقفهای تیرچه و بلوک، با نمای 

خارجی با سرامیک تا ارتفاع دو متر و بقیه آجر نما، بدون آسانسور، درهای ورودی 
آهنی، کف فرش حیاط و پارکینگ از ســنگ تیشــه ای 40 * 40 و بدنه آجرنما 
است. نازک کاری واحد مسکونی با کف فرش موزاییک، بدنه سفید کاری و رنگ 
آمیزی فرسوده، سقف ها گچ و ســفید کاری و رنگ، پنجره ها آلومینیومی، درب 
های داخلی چوبی، آشپزخانه با کف ســرامیک و بدنه کاشیکاری و کابینت فلزی 
و سرویس های بهداشتی کاشیکاری شده اســت. انباری داخل واحد و پارکینگ 
بصورت مشاعی می باشد آپارتمان دارای اشــتراک آب و برق و گاز و سرمایش 
و گرمایش آن با کولر آبی و بخاری گازی است. ســاختمان دارای پروانه شماره 
13/1822 مورخ 77/2/7 و گواهی پایان کار شــماره 13/5808 مورخ 79/3/8 
از شــهرداری منطقه 3 می باشــد . با توجه به موقعیت محل و مساحت عرصه و 
اعیان، نوع و قدمت بنا و مشترکات و متعلقات و امتیازات، ارزش پایه شش دانگ 
آپارتمان مورد نظر بالغ بر 21/900/000/000 ریال ) معادل دو میلیارد و یکصد 
و نود میلیون تومان( برآورد می گردد ملکی ســید حمیدرضا کاج آبادی که طبق 
سند رهنی شــماره 169199-84/9/16 و تمدید مدت 177859 -88/9/23 و 
سند رهنی شــماره 177948-88/10/28  تنظیمی دفتر اســناد رهنی 92 شهر 
اصفهان و سند رهنی شــماره 116593- 85/8/27 تنظیمی دفتر اسناد رسمی 
شــماره 12 اصفهان در رهن بانک تجارت اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم 
بانک بیمه نامه مورد وثیقه تا تاریخ 1400/2/7 اعتبار دارد و از ســاعت 9 الی 12 
روز شنبه مورخ 99/11/25 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقی چهار راه اول شــهید صداقتی ابتدای خیابان الهور، سمت 
چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شود مزایده از مبلغ پایه 21/900/000/000 
ریال )معادل بیســت و یک میلیارد و نهصد میلیون ریال( شــروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. 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 باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
99/11/12 درج و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلــی روز مزایده به روز بعد 
موکول می گردد. توضیحًا شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه کارشناسی به حســاب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در 
جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 
قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شــد در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد.  م الف:1085825 

زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(

11  شــماره آگهــی: 139903902003000170 شــماره پرونــده:  /53
139904002003000576 آگهــی مزایده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی 
9900784 یک ممیز پنج دهم دانگ مشــاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالک 
 ثبتی 799 فرعــی از 15234 اصلی واقــع در بخش 5 حوزه ثبــت اصفهان، که 
شــش دانگ آن به مســاحت 83/92 متر مربع بانضمام یک انباری به مساحت 
3/55 متر مربع واقع در زیرزمین و پارکینگ به مساحت 11/75 متر مربع واقع در 
طبقه همکف به آدرس : اصفهان بلوار ارغوانیه کوچه شماره 17 )شبنم( مجتمع 
گالب پالک 16 طبقه اول به کدپستی شــماره 8155116372 که سند مالکیت 
آن با شماره چاپی 021876 سری ب ســال 98 ملکی  آقای جواد عابدی ثبت و 

صادر شده است با حدود و مشخصات: شــمااًل: در دو قسمت به طولهای 8/37 
متر و 1/80 متر، اول دیوار و پنجره اســت دوم نیم دیوار جلوی بالکن اول و دوم 
به فضای معبر، شرقًا: به طول 7/38 متر دیواریســت مشترک به آپارتمان قطعه 
3، جنوبًا: در یازده قسمت که قسمت سوم و هفتم آن شرقی و قسمتهای پنجم و 
دهم آن غربی است به طول های 0/08 متر و 0/98 متر و 0/47 متر و 0/94 متر 
و 0/09 متر و 1/60 متر و 1/29 متر و 0/29 متر و 4/05 متر و 1/56 متر و 2/30 
متر اول دیواریست مشترک، دوم در و دیوار است، سوم تا هشتم خط فرضی است، 
نهم دیواریست مشترک، دهم دیوار و پنجره است، یازدهم خط فرضی است، اول 
به آپارتمان قطعه 3 دوم تا هشتم به راه پله و آسانســور مشاعی نهم به آپارتمان 
قطعه 4 دهم و یازدهم به نورگیر، غربًا: در دو قســمت به طولهای 6/77 و 0/72 
اول دیواریست، دوم دیواریست پیشــرفتگی، اول به فضای ملک مجاور شماره 
400 فرعی از شماره 15234 اصلی دوم به فضای معبر، حدود انباری به مساحت 
3/55 به حدود اربعه، شمااًل: به طول 1/35 متر دیواریست به معبر، شرقًا: به طول 
2/63 متر دیواریست مشــترک به انباری قطعه 3، جنوبًا: به طول 1/35 متر در و 
دیوار است به محوطه پارکینگ ، غربًا: به طول 2/63 متر دیواریست مشترک به 
انباری قطعه 1 و پارکینگ قطعه 9 به مســاحت 11/75 متر مربع به حدود اربعه: 
شمااًل: به طول 2/35 متر خط فرضی به محوطه مشاعی است، شرقًا: به طول 5 
متر خط فرضی به محوطه مشاعی اســت، جنوبًا: به طول 2/35 متر خط فرضی 
به محوطه مشــاعی اســت، غربًا: به طول 5 متر خط فرضی به محوطه مشاعی 
است که مشــخصات ملک طبق نظر کارشناس: شــامل دو اتاق خواب، حمام 
و توالت )کف و بدنه از ســرامیک( آشــپزخانه اپن کابینت mdf ، کف آپارتمان 
ســرامیک دیوارها اندود گچ، دربهای داخلی چوبی، درب و پنجره ها  آلومینیوم و 
pvc، سرمایش توســط کولر آبی و گرمایش و پکیج و رادیاتور، دارای انشعابات 

برق و گاز مستقل و آب مشترک تامین می شــود. که در قبال طلب خانم عاطفه 
قضاوی بابت مهریه مندرج در ســند ازدواج: شماره ســند: 14013، تاریخ سند: 
1385/10/22، دفترخانه صادر کننده: دفترخانه ازدواج شماره 132 شهر اصفهان، 
توقیف گردیده از ســاعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1399/11/29 در شعبه 
مهریه اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در اصفهان، خیابان جی خیابان 
تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اداره اجرای اســناد رسمی از طریق مزایده به 
فروش می رســد. مزایده از مبلغ پایه 1/675/000/000 ریال )یکصد و شصت و 
هفت میلیون و پانصد هزار تومان( شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی فروخته می شــود. این آگهی یک مرتبه در سایت سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور و در روزنامه زاینده رود در تاریخ 1399/11/12 چاپ و منتشر 
می گردد و درج در سایت سازمان به منزله انتشار در روزنامه کثیراالنتشار محلی 
می باشد و خریداران جهت شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را 
  IR090100004061013207670192 طی فیش ســپرده به شماره حســاب
بنام تمرکز وجوه ســپرده اداره کل ثبت اســناد و امالک کشــور با شناسه واریز 
998108561161070070570000000000  نزد بانک مرکزی بابت پرونده 
کالسه فوق پرداخت نمایند.  برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق 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. الزم به ذکر است 
کلیه هزینه های قانونی تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  

م الف:1086728 زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه امام رضا ع نصرآباد جرقویه 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 767 

و شناسه ملی 10260136059 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/27 و به استناد نامه شماره 1407 
مورخ 1399/10/10 سازمان اقتصاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ناصر عرب 
 مختاری به شــماره ملی 5649315231 به ســمت مدیر عامل و بهمن نیکبخت 
نصر آبادی به شماره ملی 5649666466 به سمت رئیس هیئت مدیره و بختیار عرب 
صالحی نصرآبادی به شماره ملی5649649391 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
و محمدباقر اکبری به شماره ملی 5649625433 به ســمت خزانه دار وحسنعلی 
عرب مختاری به شــماره ملی5649637751 به سمت منشی و ولی اله قاسمی به 
شماره ملی 5649309779 به سمت عضواصلی و ابوطالب نیکبخت به شماره ملی 
5649621748 به سمت عضواصلی برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادر و تعهد آور با امضای حداقل دونفــر از اعضای اصلی و مدیرعامل یا 
قائم مقام او و مهر صندوق معتبر می باشد. مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و 
مهر صندوق معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1086166(

آگهی انحالل شرکت نگین افروز اسپادانا سهامی خاص به شماره 
ثبت 32792 و شناسه ملی 10260533241

 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/10/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : شــرکت مذکور در تاریخ فــوق منحل اعالم گردید و حســین 
شاهمیرزائی1288077084 به سمت مدیرتصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید 
نشانی محل تصفیه :اصفهان-خیابان ابن سینا-باغ کلم-ساختمان دوم سمت چپ 
کدپستی 814866653 میباشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1086167(

آگهی تغییرات صندوق قرض الحســنه امام رضا ع نصرآباد جرقویه 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 767 

و شناسه ملی 10260136059 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/05/24 و به استناد نامه شماره 
1407 مورخ 1399/10/10 سازمان اقتصاد اســالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید 
مرتضی هاشمی به شماره ملی بازرس اصلی 5649621871 و رحمت اله فضلی به شماره 
ملی 5649649073 بسمت بازرسان اصلی و عل البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 
ابوطالب نیکبخت به شــماره ملی 5649621748 و بختیار عرب صالحی نصرآبادی به 
شماره ملی5649649391 و ناصر عرب مختاری به شماره ملی 5649315231و بهمن 
نیکبخت نصر آبادی به شــماره ملی 5649666466و محمدباقر اکبری به شماره ملی 
5649625433 و حسنعلی عرب مختاری به شماره ملی5649637751 و ولی اله قاسمی 
به شماره ملی 5649309779 بعنوان اعضای اصلی و نجاتعلی نیکبخت به شماره ملی 
5649628718 و نصراله عرب صالحی به شماره ملی 5649308101 و یعقوب نیکبخت 
نصرآبادی به شــماره ملی 5649309035 و منصور نیکبخت نصرآبادی به شماره ملی 
5649306321 و حیدرعلی جمالیان نصرآبادی به شماره ملی 5649309027 به سمت 
اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1086165(
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نشست دوساعته رییس کل دادگستری استان و دادستان اصفهان با اصحاب رسانه برگزار شد؛

به رنگ قانون!
حبیبی: پرونده مدیرعامل فوالد 
مبارکه در تهران بررسی می شود

 ) با اشاره به انتخابات ســال ۱۴۰۰ (: باید همه پای 
صندوق بیایند تا عرصه خدمت رســانی را به فضای 
رقابتی تبدیل کنند و بهترین ها را برای خدمت انتخاب 

کنند.
  در حال حاضر محاکمه زندانیان در استان اصفهان 
به صورت الکترونیکی انجام می شود، برای محاکمه 
زندانیان بین استانی نیز چنین برنامه ای را در دستور 

کار داریم.
  رســیدگی به پرونده های معوقه با توجه به میزان 
ورودی بــه دادگاه ها همواره مورد توجه اســت، برای 
مثال طی یک ماه گذشــته در مرکز استان یک هزار و 

۷۰۰ پرونده معوقه تعیین تکلیف شد.
  کاهش جمعیت کیفری اســتان ها در دستور کار 
اســت، البته در این زمینه برداشت اشتباهی صورت 
گرفته که فضا برای تخلف باز شده و این در حالی است 
که سیاست ما برخورد و نظارت جدی با تخلفات است.

 )در خصوص روند نظارت بــه اجرای احکام تغییر 
کاربری در اســتان اصفهان(: در این زمینه یک هزار 
و ۵۰۰ مورد جلوگیری از تغییر کاربری را داشته ایم که 
البته برخی از احکام نیز به دلیل حل مشکل مردم در 
کمیسیون ویژه ای در دست بررسی بوده و ممکن است 

برخی از این افراد بتوانند مجوز ساخت دریافت کنند.
  پرونده هایی که زمینه ســازش فراهم اســت به 
شــوراهای حل اختالف سپرده می شــود و با قانون 
جدید، این شوراها مرجع صلح و سازش خواهند بود.

 )درباره کاهش جمعیت کیفری زندان ها(: کاهش 
جمعیت کیفری زندان ها به معنای برخورد با مجرمین 
نیســت، اما باید نظارت و دقت انجام شود تا افرادی 
که امکان آن وجــود دارد به زندان نرونــد ولی افراد 

هنجارشکن و مجرمین حرفه ای به زندان بروند.
*) آخرین وضعیــت پرونده اغتشاشــات آبان ماه 
۹۸ (: نکته ای که باید به آن توجــه کنیم تفاوت بین 
معترض با کسی اســت که می خواهد سوءاستفاده 
کند. در حوادث آبان که از افزایــش قیمت بنزین  در 

سال ۹۸ شــروع شــد، دو گروه معترضان مردمی و 
سوءاستفاده کنندگان و اغتشاشگران داشتیم. بارها 
اعالم کردیم افزایش قیمت بنزین اقدام نسنجیده ای 
بود و با وجود تذکرات در شــورای تامین استان، مورد 
توجه قرار نگرفت. این اقدام باید در بســتر مناسب و 
با فاصله زمانی و بررسی بیشتر انجام می شد، اما بی 
توجهی به این مسائل باعث اعتراضات بحق شد. در 
جریان این اعتراضات، ضد انقالب سوار بر موج شده و 
سعی کردند از اعتراضات مردمی سوءاستفاده کنند. در 
جریان این وقایع تعداد قابل توجهی از افراد شناسایی 
و دستگیر شدند که تحریک شده و ارتباطاتی با بیرون 
از کشور داشتند و شروع به تخریب و از بین بردن اموال 

عمومی کردند.
 ) با تاکید براینکه معترضان آبان ۹۸ دســته بندی 
شدند، بدون اشــاره به تعداد این افراد(: در بین این 
افراد برخی مصدومان بی گناه بودند که تحت پوشش 
بنیاد شهید قرار گرفتند، اما برخی حتی پشت صحنه 
قرار داشتند که پرونده های آنها نیز تشکیل شده و در 

حال بررسی است.
 ) در خصوص برخی از مطالب عنوان شده در زمینه 
تخلفات احتمالی مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه(: در 
این زمینه در حوزه استان اصفهان پرونده ای تشکیل 
نشده و هر آنچه وجود دارد در تهران مورد بررسی قرار 
دارد. البته باید توجه داشت که در مجموعه هایی مانند 
فوالد مبارکه بررســی ها به گونه ای انجام می شود که 

کوچک ترین آسیبی به اشتغال وارد نشود.
 ) آخرین وضعیت آرد جرعه(: مدیران این شرکت 
درخواست ورشکســتگی کردند و طبق قانون وقتی 
شرکتی ورشکسته شد اداره تسویه اموال را در دست 
می گیرد و مطالبات را پرداخــت می کند. مدیران آرد 
جرعه درخواســت قرارداد ارفاقی داشتند که این امر 

انجام شد.
 )در مورد مسئله آب اصفهان (: اگر تامین آب  شرب 
مردم دچار مشکل شود؛ نمی توان آبی به کشاورزی 
اختصاص داد و کشــاورزان باید تحمل کنند، اما باید 
حمایت های الزم نیــز از آنها صورت گیرد. مشــکل 

زاینده رود و کشــاورزان تنها از راه تامین منبع جدید 
برطرف می شود، تمام استان های ذی نفع باید متحد 

دست به دست هم بدهند تا منابع آبی که در حال هدر 
رفتن به خلیج فارس اســت به این حــوزه بازگردد و 

با اجرای این طرح ها به حل مشــکل مردم در آینده 
خوش بین هستیم.

دادستان: از حقوق کشاورزان دفاع می کنیم
  دادستان به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق 
عامه وظیفه دارد در مواردی که حقوق عامه مورد تجاوز 

قرار می گیرد، ورود کرده و از حقوق مردم دفاع کند.
 در راســتای دفاع از حقوق عامــه اقدامات زیادی 
صورت گرفته، ارسال یک هزار و ۷۰۰ مکاتبه و تذکر به 
دستگاه های اجرایی جهت مطالبه حقوق شهروندی 
و وصول ۱۶۶ گزارش مردمی و صدور دستور پیگیری از 

جمله این اقدامات است.
  به منظور رصد و برخورد بــا حضور تجاوز غیرایرانی 
و پیش خرید محصوالت باغی و قاچاق دســتوراتی 
صادر شده اســت؛ تذکر به دســتگاه های حاکمیتی 
برای رفع تصرف غیرمجاز موقوفات، پیگیری مسائل 
قرض الحسنه، رصد پدافند عامل شهرک های صنعتی 
و اماکن عمومی از دیگــر اقدامات صورت گرفته بوده 

است.
  درخصوص مقابله با قاچــاق ۳ باند بزرگ قاچاق 
متالشی شد، در راستای حمایت قضایی از واحدهای 
تولیدی اقدامات زیادی انجام شده است، به طوری 
که بیش از ۴۴ مصوبه تصویب و پیگیری شده است.

  درخصوص موضوعاتــی همچــون آلودگی هوا، 
صیانت از اماکن تاریخی، مقابله با حاشــیه نشینی، 
حمایت از زنان آســیب دیده و کــودکان کار مکاتبات 
عدیده ای با دســتگاه های متولی امر انجام تا نتایج 

مطلوب حاصل شود.
 ) با اشــاره به هوشــیاری رســانه ها در پیگیری 
موضوعات روز جامعه(: دستگاه قضایی از این موضوع 
اســتقبال می کند و از اعالم مواردی که قابل پیگیری 

است به دادستانی، استقبال می کنیم.
  صدور قرار تامین به معنای مجازات نیســت، قرار 
تامین بررســی و در صورت احراز مجرمیت به دادگاه 
می رود و اگــر حکم قطعی در دادگاه صادر شــد فرد 

محکوم است.

  آمار ورودی پرونده ها طی ۱۰ ماه امسال ۲۷۶ هزار و 
۴۷۸ پرونده بوده و ۲۸۱ هزار و ۲۱۹ خروجی پرونده ها 

بوده است.
  ۱۰ اتهام اول در اســتان، سرقت مستوجب تعزیر، 
توهین به اشــخاص عادی، ضرب و جــرح عمدی، 
تهدید، کالهبرداری، تخریب، افترا، انتشــار تهمت و 
افترا و نسبت های توهین آمیز، تحصیل مال از طریق 

نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات بوده است.
  پرونده قتل ســمیرم هنوز به دادگاه ارسال نشده 
است، در مورد نفت پارسیان هم رای صادر شده ولی 

هنوز رای قطعی نشده است.
 آلودگی هوا منشأ مختلفی دارد و دادستان از باب 
وظیفه ای که درخصــوص حقوق عامــه دارد به این 

موضوع ورود پیدا کرده است.
 ) با اشاره به پلمب مخازن سوخت مازوت در نیروگاه 
شهید منتظری و اصفهان در سال های گذشته(: اخیرا 
که اعالم شد ممکن است دوباره نیروگاه ها از مازوت 
استفاده کنند، مجددا بازدیدی انجام دادیم، اما پلمب 

های سال ۹۳ هنوز برداشته نشده بود.
  متولی اصلی آلودگی هوا اداره کل حفاظت از محیط 
زیست اســت اما از باب حقوق عامه با دستگاه های 
مختلف مکاتبه می کنیم، متاســفانه در معاینه فنی 
موتورســیکلت ها که بیشــتر آلودگی هوا مربوط به 
آن هاست فضایی نداریم و قرار است به زودی مرکزی 

ایجاد و این مشکل برطرف می شود.
  خواسته کشاورزان اصفهان خواسته بحقی است، 
باید توجه شود که موضوع آب یک موضوع ملی و فرا 
استانی است، اما از حقوق کشاورزان دفاع کرده ایم تا 

بتوان حق قانونی آنها را احیا کرد.
 )در خصوص رشد جرائم به دلیل شرایط اقتصادی 
و همه گیری کرونا(: طی این مدت شاهد رشد سرقت 
ها بوده ایم، همچنین بخشی از رشد جرائم خشن در 
اســتان به همین خاطر بوده، این درحالی است که با 
مجرمان جرائم خشن و سازمان یافته و سرقت های 
مسلحانه برخورد جدی می شود و این افراد از ارفاقات 

قانونی مستثنی هستند.

مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: از ابتدای 
ســال جاری تا ۱۶ دی ماه، ۵۱ زندانــی محکوم به 
قصاص با رضایت شکات از اجرای مجازات قصاص 
نجات پیــدا کردند همچنین ۶۸ درصد دادرســی و 
رسیدگی به پرونده زندانیان به صورت الکترونیکی 
بوده اســت.محمود ضیایی فرد ، اظهار کرد: یکی از 
برنامه های تحولی قــوه قضاییه پایش پرونده های 
زندانیان بوده اســت بدین صورت که پرونده ای که 
رای صادر شــده مجددا مورد بازنگری قرار می گیرد.

پس از بخشنامه ریاســت قوه قضاییه، قریب به ۳ 
هزار و ۹۶۲ کاربر زندان، فرم هایی را به مراجع قضایی 
ارسال کردند.گفتنی اســت مراجع قضایی ۴۵ روز 
فرصت دارند تا فرم های مذکور را بررســی و پاسخ 
نهایی را به سازمان زندان ها ارسال کنند، در حال حاضر 
منتظر دریافت پاسخ ها هستیم تا بر اساس رصد و 
پایشی که صورت می گیرد تعدادی از زندانیان جرائم 
غیرعمد آزاد شــوند. ضیایی فرد با بیان اینکه یکی از 
برنامه های تحولی قوه قضاییه دادرسی الکترونیکی 
است، خاطرنشــان کرد: در چهار ماه اخیر، در زندان 
مرکزی اصفهان و اردوگاه اســدآباد مبارکه دادرسی 
الکترونیکی به روند کاری اضافه شد و در حال حاضر 
۶۸ درصد رسیدگی ها به صورت دادرسی الکترونیکی 

است، یعنی زندانی به مراجع قضایی اعزام نمی شود 
و قاضی از طریق ویدئو کنفرانس به جلسه رسیدگی 
می کند.وی با اشاره به اینکه شش هزار و ۵۰۰ جلسه 
دادرســی الکترونیکی در چهار ماهه گذشته از سوی 
ســازمان زندان ها و قوه قضائیه برگزار شده است، 
افزود: کاهش مشــکالت و آســیب های اجتماعی 
یکی از مهم ترین مزایای دادرسی الکترونیکی است، 
چرا که حضور زندانی با دست بند یا پا بند در اجتماع 
وجهه خوبی ندارد همچنیــن صرفه جویی در نیروی 
انسانی، رفت و آمدها، هزینه های ایاب و ذهاب هم 
با این طرح کاهش می یابد، عالوه بر این موارد از آثار 
خوب دادرسی الکترونیکی کاهش تخلفات در داخل 

زندان هاست.

مدیرکل زندان های استان اصفهان:

۶8 درصد دادرسی ها الکترونیکی انجام می شود

نجات اعضای 
 خانواده گرفتار 
در کوه نخودی

پس از پنج ساعت تالش گروه 
امداد و نجات کوهستان ، چهار 
شهروند گرفتار در ارتفاعات کوه 
نخودی اصفهان نجات یافتند.

درخواست کمک مالی دوستان و آشنایان را راستی آزمایی کنید؛

»قرض« شگرد تازه مجرمان سایبری 
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه باید درخواست  کمک 
مالی دوستان و آشنایان در شبکه های اجتماعی را راستی آزمایی کرد از شگرد جدید مجرمان سایبری 
در پوشــش »قرض« خبر داد.سرهنگ 
علی محمــد رجبــی بــه شــگرد جدید 
مجرمان سایبری در پوشش درخواست 
کمک مالی اشاره و اظهارداشت: بسیاری 
از تقاضاها و درخواســت های شهروندان 
از یکدیگر از طریق شــبکه های اجتماعی 
صورت می گیــرد و بدون آنکــه رودر رو 
همدیگر را مالقات کرده یا تماس بگیرند 
تقاضا و درخواست خود را از دوست، آشنا و 
بستگان از طریق همین پل ارتباطی انجام 
می دهند. رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: تقاضای 
واریز وجه به عنوان قرض از درخواســت های کاربران از یکدیگر در شبکه های اجتماعی باعث شده تا 
مجرمان و کالهبرداران سایبری از این امر سوء استفاده کرده و به انحای مختلف تالش کنند از کاربران در 
قالب دوست و آشنا سوءاستفاده کنند.وی گفت:مجرمان سایبری با دسترسی به صفحات شبکه های 
اجتماعی قربانی برای دوستان و آشنایان او درخواست کمک مالی می فرستند؛ بنابراین راستی آزمایی 
هرگونه  درخواست کمک مالی از سوی دوستان و آشنایان در شبکه های اجتماعی یک ضرورت است.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا مطرح کرد:

حمل مواد افیونی در پوشش خانواده
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در گفت وگو با خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی 
باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین اخبار از اعتیاد زنان، اظهار کرد: آمار افزایش اعتیاد زنان به 
مواد مخدر توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم می شود.ســردار کریمی بیان کرد: آن چیزی که 
مشخص است نشان از این می دهد که با ورود زنان به حوزه مصرف مواد مخدر مواجه هستیم و قبح 
مصرف دخانیات و مواد مخدر توسط زنان در کشور ما به دالیل مختلف شکسته شده است و امروز 
شاهد آن هستیم که در خیابان ها و برخی از محالت زنان در حال مصرف مواد مخدر هستند.سردار 
کریمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تاکنون باندی را شناسایی کرده اید که از زنان برای حمل مواد 
مخدر استفاده کنند، گفت: استفاده از زنان در حمل و نقل مواد مخدر به مرحله  قابل توجهی نرسیده 
است.وی ادامه داد: زنان بیشــتر در حوزه مصرف مواد مخدر حضور دارند و در حوزه ترانزیت مواد 
مخدر شاهد حضور آن ها نیستیم، اما آن چیزی که پلیس مبارزه با موادمخدر با آن مواجه شده این 
است که در پوشش خانواده انتقال مواد مخدر انجام می شود و برخی از زنانی که همراه قاچاقچیان 

هستند، از این موضوع یعنی حمل مواد مخدر خبر دارند.

»ساشا سبحانی« دستگیر شد
یک رسانه اسپانیایی از دســتگیری ساشا سبحانی، فرزند سفیر اســبق ایران در ونزوئال خبر داد.

روزنامه »ال موندو« چاپ اسپانیا از دستگیری »ساشا سبحانی« از چهره های فعال در اینستاگرام 
به جرم قاچاق انسان و پولشویی توسط اینترپل خبر داد. به گفته این روزنامه، احتمال استرداد ساشا 
سبحانی به ایران وجود دارد.وی سال ها در ونزوئال اقامت داشت و پس از آن به مادرید اسپانیا نقل 
مکان کرد. نام ساشا با انجام اقدامات هنجارشکنانه در فضای مجازی معروف شد. او همچنین در 

گرداندن سایت های شرط بندی هم فعالیت داشت.  

جامعه

س: ایمنا
عک

وز عکس ر

خبر روزاخبار

 مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان : 

 ریزگرد های  گاوخونی 
به پایتخت هم می رسد

با خشــک شــدن ۹۶ درصد از وسعت تاالب 
گاوخونــی کارشناســان هشــدار می دهند 
ریزگرد های ســمی آن می تواند در آسمان ۱۰ 
استان منطقه مرکزی کشــور پراکنده شوند. 
در سال های اخیر با مدیریت نادرست منابع 
آبی و تصمیمات ناپایدار، این تاالب به پهنه ای 
خشک تبدیل شده است. این در حالی است 
که با توجه به عضویت ایران در کنوانســیون 
بین المللی رامسر، اتخاذ تصمیمات و وضع 
قوانینی که منجر به خشــکی تاالب ها شود 
مجاز نیســت.  مدیــرکل مدیریــت بحران 
اســتانداری اصفهان  گفت: منابع تامین آب 
تاالب در دوران ترســالی از طریق زاینده رود 
و از مسیر شــهر های اژیه و ورزنه بوده است. 
روان آب های جاری از کوه های جنوبی شهرضا 
هم از حاشیه غربی تاالب و دشت جرقویه- 
حســن آباد، قســمتی از آب تاالب را تامین 
می کرد و بخشــی آب از سد ایزدخواست نیز 
با گذر از مبارکه به تاالب وارد می شــد، اما بعد 
از خشکســالی هایی که اتفاق افتاد از ســال 
 ۱۳۶۶، ورود آب از ســد ایزدخواست فارس

 قطع شد.منصور شیشه فروش، ضمن ابراز 
نگرانی از وضع کنونی تاالب گاوخونی تصریح 
کرد: از آنجایی که خشــکی تــاالب همراه با 
وزش باد شدید موجب پراکندگی ریزگرد ها و 
در نهایت تبدیل شدن به یک کانون گرد و غبار 
خطرناک می شود، پیش بینی می شود که تا 
شعاع ۱۰ استان در خطر ریزگرد ها قرار بگیرند 
 و حتــی پایتخت نیز از این قاعده مســتثنی

 نخواهد بود. شیشه فروش گفت: از سازمان 
مراتع و جنگلداری کشور تقاضا می کنیم برای 
تخصیص اعتبارات اجــرای طرح های بیابان 
زدایی و احیای این منطقه با هدف کنترل روان 
آب ها و کنترل فرســایش بادی اقدام کند، از 
ســازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز 
درخواســت می کنیم مانند طــرح احیای 
دریاچه ارومیه، برای احیــای این تاالب، 

اقدامات موثری انجام دهد.

اصفهان در ارائه خدمات توانبخشی رتبه اول کشور را داراست
مدیرکل امور مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور گفت: اصفهان در ارائه خدمات توانبخشی در منزل رتبه اول را در کشور با فاصله زیاد نسبت به 
استان های دیگر داراست.مصطفی سراج با بیان اینکه در بخش مراکز شبانه روزی، اصفهان رتبه سوم و در ارائه خدمات توانبخشی در منزل رتبه اول را در کشور با 
فاصله زیاد نسبت به استان های دیگر داراست، اظهار داشت: اصفهان در بخش مراقبت در منزل و حق پرستاری افراد آسیب نخاعی رتبه چهارم را دارد.مدیرکل 
امور مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور افزود: در میانگین پرداخت های مستمری نسبت به میانگین کشوری اصفهان رتبه باال دارد و در برنامه 
مستمری ۳۰ هزار و ۱۶۸ نفر تحت پوشش دارد که میانگین کشوری ۳.۲ و اصفهان ۳.۹ است.وی گفت: جمعیت معلول اصفهان ۸۵ هزار نفر است و شهرضا ۳ 
هزار ۲۹ نفر است که ۳.۵ درصد معلوالن استان تحت پوشش شهرضا هستند، از مدیران استانی درخواست داریم یک توزیع متوازن و عادالنه ای در شهرستان ها 
داشته باشند، شهرضا که ۳.۵ درصد معلوالن استان را دارد، باید ۳۰۵ درصد امکانات را داشته باشد.سراج با اشــاره به اینکه در زمینه مستمری هزار و ۵۹۴ نفر 
مستمری بگیران استان را شهرضا شامل می شود، بیان کرد: در نظر داریم حق پرستاری را به حق پرستاری ضایعه نخاعی تبدیل کنیم و حق پرستاری خانواده محور 

به ویژه در خانواده های چند معلولی به زودی افزایش پیدا می کند.

در جلسه دو ســاعت و نیمه رییس کل دادگســتری و دادستان اصفهان با  سمیه پارسادوست
خبرنگاران که در فضای کوچک خانه مطبوعات و با ترتیب نشســتن تقریبا 
فشرده و بدون رعایت فاصله اجتماعی اصحاب رسانه برگزار شد، آمار و ارقام هایی از عملکرد دادگستری 
و دادستانی ارائه شد، برخی سواالت پاسخ داده شد و درنهایت به علت ضیق وقت همانند جلسه قبلی، 

طرح برخی پرسش ها به جلسه بعد موکول شد. 
البته رییس دادگستری زودتر جلسه را ترک کرد ولی دادستان ماند تا در ادامه پاسخگوی برخی سواالت 
باشد. تعدادی از سواالت هم نیاز به بررسی بیشتر داشت و دادستان و رییس کل دادگستری استان از 
خبرنگاران خواستند تا بعدا اطالعات بیشتری درباره موارد مطرح شده ارائه کنند تا پیگیری شود. سواالت 
اصحاب رســانه متنوع بود؛ از سرنوشــت معترضان آبان ۹۸ گرفته تا وضعیت حقابه کشــاورزان شرق 
اصفهان و اتهاماتی که توسط یکی از نمایندگان استان به مدیرعامل فوالد مبارکه نسبت داده شد. درباره 
جزئیات برخی پرونده ها، دادستان و رییس کل دادگســتری گفتند که »اطالع نداریم« . درباره برخی 
پرونده ها هم مفصل صحبت کردند و پاسخ دادند. جلسه به درازا کشید و برخی خبرنگاران در واکنش به 
درخواست های مکرر  یکی از مســئوالن خانه که در قالب مجری جلسه از پرسش کنندگان می خواست 

تنها یک سوال بپرسند، بدون توجه به این درخواست هرچقدر دل شان خواست سوال پرسیدند!
در ادامه گزیده ای از مهم ترین ســخنان »محمدرضا حبیبی« رییس کل دادگســتری استان و »علی 

اصفهانی« دادستان اصفهان را می خوانید:



دی ماریا که از زمان حضور پوچتینو روی نیمکت PSG  در تمام بازی های این تیم به میدان رفته، در تمرینات پاری سن ژرمن با زدن یک الیی حرفه ای به سرمربی 
 PSG خود، نشان داد که چه کسی رییس است!در تمرینات روز جمعه  پاری ســن ژرمن دی ماریا با رد کردن توپ از بین پاهای پوچتینو باعث شد که سرمربی
زمین بخورد.البته این شوخی آنخل دی ماریا با خوش رویی و خنده از سوی پوچتینو مواجه شد و سرمربی آرژانتینی PSG، از این حرکت دی ماریا نرنجید و به 
نظر می رسد دی ماریا با عواقبی مثل نیمکت نشینی از سوی پوچتینو مواجه نشــود!دی ماریا فیلمی از تمرین  PSG در استوری اینستاگرام خود منتشر کرده 
 که در آن پس از رد کردن توپ از بین پاهای پوچتینو، سرمربی آرژانتینی در میان خنده بازیکنان به زمین می خورد و دی ماریا نیز پس این حرکت به خوشحالی

 می پردازد.دی ماریا در استوری اینستاگرام خود نوشته »خوش آمدی آقای پوچتینو«!

خوش آمدگویی ویژه »دی ماریا« به »پوچتینو«! 
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لیگ برتر بسکتبال؛

پیروزی گاندوها برابر آینده سازان تهران
 در چارچوب رقابت های لیگ برتر بسکتبال، تیم ذوب آهن اصفهان روز جمعه به مصاف تیم آینده 
سازان تهران رفت که در پایان این ذوبی ها بودند که با نتیجه ۸۹ بر ۵۵ حریف خود را شکست دادند.

شاگردان فرزاد کوهیان در یک دیدار جذاب و تماشایی با وجود اینکه با اختالف ۱۰ امتیاز از حریف 
خود جلو بودند؛ اما در نهایت به شیمیدر قم باختند.

 سپاهان؛ نایب قهرمان لیگ برتر 
تفنگ بادی آقایان کشور

درهفته پایانی چهاردهمین دوره مســابقات لیگ برتر تفنگ بادی آقایان ،  ســپاهان با ۲۱ امتیاز نایب 
قهرمان شد و تیم های هیئت ایالم ۲۵ امتیاز و باشــگاه مقاومت هم با ۱۷ امتیاز رتبه های اول و سوم را 
کسب کردند.همچنین با برگزاری فینال در نهایت، حســین باقری از نزاجا اول شد و هادی قره باغی از 
فوالد مبارکه سپاهان و پوریا نوروزیان از هیئت ایالم به ترتیب دوم و سوم شدند.در پایان هفته پنجم این 
رقابت ها با حضور ۶ تیم و به میزبانی تیم باشگاه مقاومت درحالی پیگیری شد که تیم های هیئت ایالم، 
فوالد مبارکه سپاهان و باشگاه مقاومت با غلبه بر تیم های نزاجا، شهید لطفی هوافضا و هدای ارتش به 

پیروزی دست یافتند.

یک بازیکن در سبد خرید تیم بازارهای روز کوثر
محمد رضا رحمان نیا به  تیم بازارهای روز کوثر پیوست.رحمان نیا در نیم فصل نخست در تیم فوتسال 
ایمان شیراز بازی می کرد و پس از فسخ با تیم شیراز و توافق با مسئولین تیم کوثر، به تیم اصفهانی 

پیوست.

 3 طرح ورزشی در اصفهان
 همزمان با دهه فجر افتتاح می شود

مدیــرکل ورزش و جوانان اصفهــان از افتتاح ۳ طرح ورزشــی در این اســتان با هدف توســعه 
زیرساخت ها و افزایش اماکن ورزشی همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر خبر داد.سید محمد 
 طباطبایی افزود: طرح های مصوب دهه فجر امسال شــامل سه زمین چمن مصنوعی با اعتباری 
بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و استانی است.وی اضافه کرد: زمین چمن مصنوعی 
 ریجن در شهرســتان آران و بیدگل از محل اعتبارات ملی، زمین چمن مصنوعی اردســتان و زمین 
 چمن مصنوعی شــهید فلســفی ســمیرم هــر دو از محل اعتبــارات اســتانی ایــن پروژه ها را

 تشکیل می دهد.

 پیروزی بانوان طالیی پوش فوتبال سپاهان 
مقابل همیاری ارومیه

تیم فوتبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان روز جمعه با نتیجه چهار بر صفر همیاری ارومیه را شکست 
داد.از هفته نهم لیگ برتر فوتبال بانوان ،تیم فوتبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان در ورزشگاه صفاییه 
میزبان همیاری ارومیه بود و در یک دیدار برتر توانست میهمان خود را چهار بر صفر شکست دهد و 
روانه خانه کند. تیم فوتبال بانوان سپاهان که در فصل جاری لیگ برتر فوتبال کشور نتایج خوبی را 
کسب کرد توانست در یک دیدار فنی و تاکتیکی حریف خود را شکست دهد و سه امتیاز بازی این 

دیدار را درو کند.

 پیشکســوت کشــتی ایران گفت: امیدوارم کشتی 
فرنگی بتواند در رقابت های گزینشــی قزاقســتان 
تکلیف ســهمیه های باقی مانده المپیک را یکسره 
کــرده و کار را تمام کند.کشــتی فرنگــی ایران در 
رقابت های جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان موفق شد توسط 
علیرضا نجاتــی، محمدعلی گرایی و امیر قاســمی 
منجزی، ســهمیه های المپیــک در اوزان ۶۰، ۷۷ و 
۱۳۰ کیلوگرم را کســب کند. بدین ترتیب شاگردان 
محمد بنا بایــد در اوزان ۶۷، ۸۷ و ۹۷ کیلوگرم نیز 
موفق به کسب سهمیه شــوند تا با ترکیبی کامل )۶ 
وزن المپیکی( راهی بازی های المپیک ۲۰۲۱ توکیو 
شوند.طبق تقویم اتحادیه جهانی کشتی، مسابقات 
گزینشی کسب ســهمیه المپیک در قاره آسیا طی 
روزهای ۲۰ تا ۲۲ فروردین در شهر آلماتی قزاقستان 
برگزار می شــود که فرنگی کاران کشــورمان باید در 

این مسابقات برای کسب ســهمیه های باقی مانده 
به میــدان بروند.در همین راســتا بهرام مشــتاقی 
پیشکسوت کشتی و عضو پیشین شورای فنی تیم 
ملی کشتی فرنگی گفت: بچه ها کار سختی را پیش 
رو دارند اما امیدوارم بتوانند در همین مسابقات که 
ویژه مدعیان آسیایی است، تکلیف را یکسره کرده و 
هر سه سهمیه باقیمانده را کسب کنند. البته بچه های 
ما توانمندی باالیی دارند اینکه بتوانند چنین نتایجی 
در قزاقســتان بگیرند بــه هیچ عنــوان دور از ذهن 
نیســت.وی افزود: با توجه به توانایــی حریفان و 
همچنین پتانســیل فرنگی کاران و نفراتی که برای 
کسب سهمیه مد نظر کادر فنی هستند پیش بینی 
می کنم کار ما در اوزان ۸۷ و ۹۷ کیلوگرم کمی راحت 
تر از وزن ۶۷ کیلوگرم باشــد. البتــه بچه های ما در 
تمامی اوزان توان فنی و جسمی باالیی دارند و من 

مطمئنم با دست پر از قزاقستان به ایران بازخواهند 
گشت.مشتاقی در پایان ادامه داد: با توجه به برنامه 
و تدابیری که محمد بنا ســرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی اندیشیده، بعید می دانم مشکلی از این بابت 
داشته باشیم، ولی امیدوارم شاگردان او بتوانند کار را 
در آلماتی قزاقستان تمام کنیم. تنها دغدغه این است 
که اگر موفق نشویم در قزاقستان به هر سه سهمیه 
برسیم، بچه ها باید دوباره وزن کم کنند و در شرایط 
مســابقه قرار بگیرند و مطمئنا کار سخت تری برای 

کسب سهمیه در مسابقات گزینشی بعدی دارند.

پیشکسوت کشتی ایران:

امیدوارم شاگردان »محمد بنا« کار را در قزاقستان یکسره کنند

خبر روز

جالب ترین کنفرانس مطبوعاتی هفته در اصفهان
چند ســال پیش بود که به دلیل برگزاری بازی های ســپاهان در ورزشــگاه فوالدشهر برخی از 
هواداران ســپاهان که با موتور مســیر اصفهان تا فوالدشــهر را طی می کردند، با صدمات جبران 
ناپذیری مواجه شدند و حتی جان شان 
را از دست دادند و به همین دلیل هم بود 
که علیرضا مرزبان، مربی وقت باشگاه 
سپاهان که این روزها دوباره به کادر فنی 
این تیم بازگشته، پس از قهرمانی مسیر 
فوالدشهر تا اصفهان را پیاده طی کرد.از 
سال ۱۳۹۵ و با بهره برداری از ورزشگاه 
نقش جهان، این مسیر طوالنی از نقشه 
باشگاه و هواداران سپاهان پاک شد؛ با 
این حال محرم نویدکیا همچنان نگران 
هوادارانی است که این روزها در بازی های خانگی سپاهان با موتور مقابل هتل کوثر اصفهان تجمع 

می کنند و با اتوبوس تیم تا ورزشگاه همراه می شوند.
بخشــی از مصاحبه محرم نویدکیا در کنفرانس خبری پیش از دیدار برابر شــهرخودرو به همین 
موضوع اختصاص داشت و او در پاسخ به سوالی در مورد هواداران این تیم، اینطور حرف های خود 
را برای مطرح کردن یک درخواست آغاز کرد:» این را می خواستم آخر مصاحبه بگویم ولی حاال 
که شما سوال کردید، پاسخ می دهم. دو هفته پیش هم قبل از بازی پیکان هواداران به ما محبت 

کردند و جلوی هتل آمدند و تا استادیوم همراه تیم بودند.«
محرم که محبوبیت فراوانی میان هواداران ســپاهان دارد، سپس با اشــاره به اینکه آنها را درک 
می کند ولی به سه دلیل نباید مقابل هتل تجمع کنند و سپس اتوبوس تیم را همراهی کنند، ادامه 
داد:» من خیلی دوست شــان دارم ولی باید موضوعاتی را به آنها بگویم. سه موضوع وجود دارد. 
یکی بحث مربوط به ویروس کروناســت. االن می بینید که چه اتفاقات ناگواری می افتد. هیچ 
فوتبالی و هیچ برد و باختی ارزش این را ندارد که کســی خدایی ناکرده یــک نفر این مریضی را 
بگیرد.«بخش بعدی حرف های نویدکیا در مورد حوادث احتمالی در مسیر هتل تا ورزشگاه بود و 
گفت:» موضوع دوم هفته قبل مسیر را که می رفتیم، دو موتورسوار مقابل اتوبوس بودند که در یکی 
از پیچ ها در اتوبان یکی از آنها سر خورد و دو تای آنها زمین خوردند. خدا را شکر چون سرعت شان 
کم بود، بلند شدند و دوباره راه افتادند. یک درصد به این باید فکر کنند که اگر خدایی ناکرده اتفاق 

بدی بیفتد؛ بعد یک عمر هم ما پشیمان می شویم و هم خودشان و خانواده هایشان.«

رکورد تاریخی دیگر برای »قلعه نویی«
هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر برای سیرجانی ها شیرین به پایان رسید و آنها موفق شدند 
پس از ۴ هفته ناکامی مقابل حریفان، باالخره رنگ پیروزی را به چشم ببینند و با کسب ۱۸ امتیاز 
به رده پنجم جدول رده بندی رسیدند.در این دیدار، اخراج بد موقع مجید علیاری که هفته گذشته 
مقابل استقالل موفق به ثبت یک پاس گل مهم شــده بود، یکی از عوامل شکست خودروسازان 
بود چرا که این بازیکن در دقیقه ۷۰ از زمین مسابقه اخراج شــد و ۵ دقیقه بعد نیز تک گل بازی 
به ثمر رسید. با ۱۰ نفره شدن ســایپا و افزایش حمالت گل گهر، این تیم صاحب یک فرصت شد 
که ارســال زنده روح به روی دروازه، با ضربه ســر یونس شاکری همراه شــد تا مهاجم کهنه کار 
سیرجانی ها سه امتیاز حســاس را به نام تیمش ســند بزند.با این پیروزی که گل گهر به دست 
آورد، امیر قلعه نویی به یک رکورد ویژه دست یافت. ژنرال  روز جمعه برای هفدهمین بار در تقابل 
هایش برابر خودروسازان به پیروزی دســت یافت و به یک آمار ویژه رسید. پیروزی قلعه نویی 
 مقابل سایپا، بیشترین تعداد بردی اســت که یک مربی مقابل یک تیم در تاریخ لیگ برتر کسب

 کرده است.

در حاشیه

لیگ برتر ووشو، اولین 
رویداد رسمی دنیا در 

دوران کروناست
رییس فدراســیون ووشــو گفت: بعد از یک 
وقفه طوالنی شاهد برگزاری رقابت های لیگ 
برتر ووشو به عنوان اولین و تنها رویداد رسمی 
این رشــته در دنیا هســتیم.امیر صدیقی با 
بیان این مطلب اظهار کرد: با همکاری خوب 
باشگاه های ورزشــی و برنامه ریزی خوب 
سازمان لیگ موفق شدیم مســابقات برتر 
ووشوی مردان را با رعایت تمام پروتکل های 
بهداشــتی و مقررات مربوطه برگــزار کنیم.

صدیقی افزود: تمام ووشــوکاران، مربیان، 
مســئوالن تیم ها، داوران و عوامل برگزاری 
تست کرونا داده و خدا را شکر همه تست ها 
هم منفی بوده است. با توجه به شرایط پیش 
بینی شــده، نحوه تردد، اقامــت و حضور در 
سالن مســابقات به نحوی است که همه در 
قرنطینه کامل هســتند و کسی اجازه خروج 
از آن را ندارد و امیدوارم با رعایت تمام نکات 
مورد نظر و الزام اســتفاده ماســک در تمام 
اوقات غیــر از زمان مبارزه، مشــکلی پیش 
نیاید.وی در مورد کیفیت برگزاری مسابقات 
گفــت: بعد از یک ســال وقفــه در برگزاری 
مسابقات به دلیل شرایطی خاصی که شیوع 
ویروس کرونا ایجاد کــرد، این اولین رویداد 
رسمی اســت که قهرمانان، مربیان و داوران 
وارد میدان می شوند و همین موضوع انگیزه 
و شــادابی خوبی را به جامعه ووشــو تزریق 
کرده و با توجه به نحوه برگزاری مســابقات 
که سعی کردیم با شرایط بسیار جدید برگزار 
کنیم که بازخورد خوبی داشته است.رییس 
فدراسیون ووشو در پایان گفت: در طول یک 
سال گذشــته هیچ رویدادی رسمی در این 
رشته در سطح دنیا برگزار نشده است و لیگ 
برتر ووشــوی ایران اولین رویداد رسمی در 
سراسر جهان اســت و بعد از پایان رقابت ها 
گزارش کامل را به فدراســیون جهانی در این 
زمینه ارسال خواهیم کرد.لیگ برتر ووشوی 
باشگاه های کشور پنجشنبه گذشته در سالن 
آکادمی ملی ووشــو آغاز و تا روز ســه شنبه 

ادامه خواهد داشت.

خبرخوان

وز عکس ر

مسابقات 
موتورسواری 

قهرمانی کراس 
استان اصفهان

مسابقات موتورســواری رشته 
کراس قهرمانی استان اصفهان 
در ورزشگاه پوریای ولی دیزیچه 

مبارکه برگزار شد.

سیزده برای سبزپوشان خوش یمن شد؛

»رحمان« در ذوب آهن ماندگار می شود

سیزدهمین هفته رقابت های لیگ برتر   سمیه مصور
برای سبزپوشــان اصفهانی خوش یمن 
بود و آنها توانستند در این هفته به اولین پیروزی خود دست یابند. تیم 
ذوب آهن اصفهان با کســب اولین ســه امتیاز خــود در فصل جاری 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور یازده امتیازی شــد و یک پله در 

جدول رده بندی باال آمد.
ذوبی ها که تا پیش از دیدار با تیم نســاجی مازندران موفق به کسب 
هیچ بردی در مسابقات نشده بودند برای سرو سامان دادن به اوضاع 
و شرایط بحرانی خود نیاز مبرمی به کســب امتیازات کامل این دیدار 
داشــتند. از این رو شــاگردان رحمان رضایی با تمام وجود پا به این 
میدان گذاشتند و توانستند با نتیجه سه بر دو تیم نساجی مازندران را 
از میان بردارند. البته این برد خیلی راحت هم کسب نشد و شاگردان 
رحمانی از همان شــروع بازی برای آن جنگیدنــد. آنها در دقیقه یک 
بازی گل زدند و با وجود اینکه این گل خیلی زود جبران شد و گل دوم 
شان نیز به همین سرنوشت دچار شد؛ دســت از تالش نکشیده و با 
وجود ده نفره شدن، گل سوم را هم زدند و از آن به خوبی مراقبت کرده 

و اولین برد خود را جشن گرفتند.شــیرینی این پیروزی برای رحمان 
رضایی دوچندان بود، ســرمربی تیم ذوب آهن که تــا پای اخراج از 
این تیم پیش رفته بود حاال با آرامش  بیشــتری به ادامه مسابقات 

می اندیشید.
 رضایی با قبول هدایت ذوب آهن در لیگ بیســتم وارد اولین چالش 
بزرگ خود در عرصه مربیگری شد. شــرایط ذوب آهن اما به گونه ای 
رقم خورد که این تجربه هیجان انگیز رو به سختی و حتی تلخی رفت 
و رحمان و تیمش وارد یک بحران بزرگ شدند. آنها تا هفته دوازدهم 
موفق به کسب برد نشده بودند و به همراه ماشین سازی تنها تیم هایی 

بودند که مقابل بردهایشان عدد صفر نقش بسته بود.
از دســت دادن تعداد زیادی از مهره های شــاخص فصل گذشــته، 
مشــکل بزرگی بود که رحمان در این فصل با آن مواجه شد و در کنار 
آن، اشتباهات تاثیرگذار داوری هم او را بســیار آزار داد. با این وجود 
تیم او در طول فصل فوتبال بدی را به نمایش نگذاشــت؛ اما نفوذ بی 
رحمانه کرونا به تیم ذوب آهن و اشتباهات سریالی داوری علیه این 
تیم باعث شد تا نماینده اصفهان نتواند تا ۱۲ هفته طعم برد را بچشد؛ 

نمونه آخر اشــتباهات داوری هم در دیدار هفته دوازدهم مقابل نفت 
مسجدســلیمان بود که گل ســه امتیازی ذوب آهن با اشتباه داوری 

سوخت تا آن ها به یک امتیاز دیدار خانگی دست پیدا کنند.
ســرانجام رحمان به خواســته خود رســید و توانســت اولین برد را 
کســب کرده و بــه هــواداران و همه کســانی که در نشســت خبری 
به آنها اشــاره کرده بــود، تقدیمش کنــد. ذوب آهن با کســب این 
برد با توجه به شــرایط جدول این شــانس را دارد که با کســب چند 
 نتیجه خوب دیگر وارد جمع تیم های میانی شــده و خطر ســقوط را

 از سر بگذراند.
 برای اینکه متوجه شویم آخرین برد ذوب آهن در لیگ مربوط به چند 
هفته قبل بوده، باید حافظه خودمان را به هفته بیست و هشتم لیگ 
نوزدهم و جدال خارج از خانه این تیم در استادیوم آزادی و با هدایت 
لوکا بوناچیچ به عقب ببریم. جایی که رحمان رضایی آن زمان به عنوان 
دســتیار این مربی کروات فعالیت می کرد و آنهــا در آزادی با تک گل 
وحید محمدزاده در دقیقه ۲۵ حریف خــود را ناکام کردند و به برتری 

دست یافتند.

ذوب آهن با کسب این برد با توجه به شرایط جدول 
این شانس را دارد که با کسب چند نتیجه خوب دیگر 
 وارد جمع تیم های میانی شده و خطر سقوط را

 از سر بگذراند
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محور پل شهرستان جانی تازه می گیرد؟
کوچ نمایشــگاه بین المللی اصفهان از مجاورت پل تاریخی شهرستان، سبب ساز تشکیل کمیته 
ویژه ای شده، با این هدف که پس از انجام بررســی همه جانبه و اخذ نظر کارشناسان، بتوان این 
فضا را به یک محور گردشگری جدید برای اصفهان تبدیل کرد؛ محوری که از باغ گل ها آغاز می شود، 
تپه باستانی اشرف و پل شهرستان را طی می کند و در نهایت، به پارک پردیس آبشار می رسد.۱۷ 
دی ماه علی هنردان، رییس اداره طرح های توسعه شــهری و معماری اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان با اشاره به محل سابق برگزاری نمایشگاه های بین المللی، بازآفرینی این محدوده 
را نیازمند شــناخت چند وجه دانســت و اعالم کرد: با گریز به تعریف بازآفرینی شــهری متوجه 
می شویم که محوطه فعلی در شأن ارزش های تاریخی، فرهنگی و فضای شهری مورد انتظار از پل 
شهرستان نبوده و با توجه به مستحدثات ناهمگون و ایجادشده در آن از پاسخ دهندگی کافی برای 
تبدیل به یک فضای فعال و سرزنده شهری برخوردار نیست؛ بنابراین نسخه اصلی در بازآفرینی 

آن، برگشت به ارزش های فضایی و تاریخی است که با حذف این مستحدثات محقق می شود.
 وی تاکیــد کرد که ایــن موضوع، نباید با یــک اقدام عجوالنه صــورت گیرد، چراکــه بازآفرینی 
این مجموعه نیاز به یــک برنامه بلندمدت داشــته و اصول آن را چنین برشــمرد: »تدوین یک 
برنامه راهبردی بازآفرینی بر اســاس دیدگاه های مرمت شــهری و اصالت بخشــی به محیط 
اطراف پل شهرســتان با رویکــرد ایجاد فضای شــهری«، »شــناخت نقاط مهــم و لنگرگاهی 
برای تعییــن اولویت های مداخلــه«، »رعایت حریم و بســتر رودخانه زاینــده رود« و »حذف 
تدریجی مســتحدثات و اجرای طرح ســاماندهی یکپارچه«، به گونه ای که پل شهرستان، محله 
شهرستان، تپه اشــرف )قلعه تاریخی مهرین( و ســد آبشــار به عنوان یک مجموعه یکپارچه و 
در ارتباط عملکردی و مفهومی باهم دیده شــوند.هنر دان ادامه داد: چشــم انداز قابل ترســیم 
برای این گوشــه مهم و تاریخی از شــهر نیــز باید متضمن شــکل گیری یک فضای شــهری و 
درخــور تاریخ و فرهنگ شــهر اصفهان باشــد و بتوانــد به عنوان یکــی از نقاط عطف شــهری، 
 همپای سی وسه پل و چهارباغ عباســی در ســاختار کالبدی، فرهنگی و اقتصادی شهر اصفهان

 ایفای نقش کند.
در همین رابطه، شهرام امیری، نویسنده کتاب »سیمای فرهنگ و طبیعت اصفهان« و کارشناس 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی استان اصفهان  گفت: چندی پیش گزارشی را 
دریافت کردیم، مبنی بر اینکه اعضای کمیســیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر، به ویژه 
خانم طغیانی و آقای محمدی، به خاطر نقل مکان نمایشــگاه بین المللی اصفهان از مجاورت پل 
شهرستان، پیشــنهاد داده بودند این مکان به یک محور گردشگری تبدیل شود و اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان نیز به عنوان متولی اصلی بحث گردشگری، 

اعالم کرد که از این اقدام استقبال می کند.
وی ادامه داد: محور تاریخی پل شهرستان، یکی از کهن ترین مناطق مسکونی دشت بزرگ اصفهان 
بوده و کلونی های جمعیتی در بخش های مختلف این دشــت بزرگ به ویژه در امتداد زاینده رود 
تشکیل شده بودند؛ ازجمله در منطقه جی باستان و شهرستان. )خیابان مشتاق سوم و جی شیر 
امروزی(کارشناس اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تصریح 
کرد که تپه اشرف، تپه جی، پل شهرســتان و بیشــه های انبوه کنار رودخانه، ظرفیت آن را دارند 
که به یک محور گردشگری جدید برای اصفهان تبدیل شــوند.امیری یادآور شد: پل شهرستان، 

قدیمی ترین پل تاریخی بر روی مسیر ۴۵۰ کیلومتری زاینده رود است. 
طی سال های گذشــته به این خاطر که شالوده این بنای ساسانی آســیب پذیر بود، محور اصلی 
رودخانه را از پل شهرستان جدا و به سمت جنوب آن هدایت کردند. با این کار حوضچه بزرگی ایجاد 
شد که هم به حیات پل کمک می کرد و آن را از آســیب های افت و کاهش فشار آب در امان نگه 
می داشت و هم، منظره ای زیبا برای آن می ساخت.وی خاطرنشان کرد: به مرور، جزیره ای هم در 
میان این آبگیر ایجاد  و بعد از اجرای سیرک ایتالیایی ها با نصب چادرهای موقت، به تدریج، این 

جزیره به محلی برای برپایی نمایشگاه های بین المللی اصفهان تبدیل شد.

شهردار اصفهان خبر داد:

رایزنی اصفهان با سایر کشورها برای سالن اجالس سران

شهردار اصفهان در دیدار ویدئوکنفرانسی با ســفیر ایران در مالزی با 
اشاره به تمایل شــهرداری اصفهان برای دعوت شهردار کواالالمپور به 
شهر اصفهان برای توسعه روابط بین دو شــهر اظهار کرد: همچنین از 
پیشنهاد سفیر ایران در مالزی برای معرفی »ماهاتیر محمد« نخست 
وزیر اسبق مالزی به عنوان »شــهروند افتخاری« اصفهان استقبال 

می کنیم.
قدرت ا... نوروزی با اشــاره به برگزاری جشــنواره بین المللی صنایع 
دستی اصفهان در سال آینده گفت: معتقدم اگر این جشنواره به خوبی 
مدیریت شــود ظرفیت فراوانی برای اصفهان ایجــاد کرده و منجر به 
رونق گردشگری و اقتصاد، توسعه پایدار و افزایش اشتغال می شود.

شهردار اصفهان با دعوت از سفیر مالزی برای سفر به اصفهان، اظهار 
کرد: با حضور در اصفهان به خوبی می توان دید که طی چند سال اخیر 
تحوالت بزرگی رخ داده اســت.وی با بیان اینکه بــا خواهرخواندگی 
اصفهان و کواالالمپور برای ارتباط با این شهر دلیل داریم و امیدواریم 
قادر به ایجاد روابط جدی تر و با سهولت بیشتری با این شهر باشیم، 
ادامه داد: استفاده از نظرات اســاتید دانشگاهی و سایر ظرفیت های 
آموزشی، دانشگاهی،علمی و فناوری های نوین میتواند عاملی برای 
تقویت روابط بین دو شهر باشد. نوروزی افزود: پروژه سالن اجالس 

بین المللی سران در اصفهان پس از افتتاح می تواند منشأ کمک های 
بزرگی به کشور باشد، این پروژه در زمینی به وسعت ۷۲ هکتار، دارای 
زیرساخت بسیار مناســب و بهروز اســت.وی از هزینه بیش از ۷۰۰ 
میلیارد تومانی برای ســرانجام رســیدن پروژه خبر داد و گفت: ۳۰۰ 
میلیارد تومان دیگر نیز در ادامه هزینه می شــود کــه اگر قیمت های 
 به روز را محاســبه کنیم، رقم تمام شــده برای پروژه خیلی بیشــتر 
 خواهد بود.نــوروزی ادامه داد: این پــروژه با بهره برداری مناســب

 به یک پروژه بزرگ تبدیل خواهد شــد بنابراین از ســفارت ایران در 
مالزی درخواست داریم اصفهان را در این امر کمک کند.وی همچنین 
بیان کرد: همچنین امکانات موجود در نمایشگاه بین المللی اصفهان 

که در این دوره تکمیل شد، در تراز استانداردهای بین المللی است.

اصفهان از ظرفیت مجمع گفت و گوی همکاری آسیایی استفاده کند
در ادامه این گفت و گو، علی اصغر محمدی، ســفیر ایران در مالزی با 
اشاره به اینکه پیش تر ســفارت ایران در مالزی گفت وگوهایی برای 
تقویت روابط با اتاق بازرگانی و شــهرک علمــی و تحقیقاتی اصفهان 
داشــته و تمایل به تقویت این روابط با شــهرداری اصفهان نیز وجود 
 دارد، اظهار کرد: در حوزه فرهنگ و هنر برپایی نمایشگاه صنایع دستی

 می تواند زمینه معرفی هنرهــای اصفهان در مالزی را فراهم کند.وی 
ادامه داد: ارتبــاط ایرانی ها و اصفهانی ها با زادگاه خود قطع شــده و 
شهروند دیپلمات به شــرطی که مستمر باشــد می تواند برای ایجاد 
دوباره این ارتباطات امیدوار کننده باشــد؛ بنابرایــن برندی که برای 
اصفهان در این حوزه ایجاد شده نباید به راحتی رها شود.سفیر ایران 
در مالزی بیان کرد: دفتر امور خارجه باید برای رایزنان فرهنگی جهت 
تقویت طرح شــهروند دیپلمات الزام دهد و این دفتر نباید زمان را از 
دست دهد چون انگیزه کار میان دو طرف دیده می شود و طرف مقابل 

در مالزی به دنبال طرف ایرانی معتبر است.
وی به اعطای نشان شــهروند افتخاری به کســانی که با اصفهان در 
ارتباط هســتند و به این ارتباط افتخار می کنند، اشاره و تصریح کرد: 
یکی از کســانی که در این رابطه پیشنهاد می شــود، ماهاتیر محمد، 
نخســت وزیر اســبق مالزی اســت.محمدی افزود: مجمع گفت و 
گوی همکاری آســیا )ACD( ظرفیتی اســت که برخی شــهرهای 
 ایــران از آن اســتفاده کرده انــد و اصفهان نیــز بایــد از این فرصت

 استفاده کند.
وی با بیان اینکه اصفهان در ۱۰ نهاد بین المللی عضویت دارد بنابراین 
دانشــگاه های این شــهر باید به میدان آمده و درباره جایگاه امروز و 
آینده اصفهان پژوهش کنند تا منجر به زیســت بهتر شــود، گفت: با 
تقویت مجموعه داشته های فرهنگی اصفهان، سفارت ایران در مالزی 
می تواند زمینه ارتباط بیشتر اصفهان با ســنگاپور را نیز پوشش دهد.

ســفیر ایران در مالزی افزود: از میان حدود ۲۵ هزار فارغ التحصیل 
ایرانی در مالزی، حدود ۱۰۰ نفر اکنون استاد دانشگاه هستند و ۲۰۰ نفر 
در شرکت های دانش بنیان مشــغول به فعالیت اند که قطعا بخش 
زیادی از آنها در اصفهان زندگی می کنند بنابراین الزم اســت مدیریت 

شهری اصفهان از آنها استفاده بیشتری کند.
 وی با بیان اینکه همه شــهرها و استان ها باید در اســتراتژی روابط 
 خود نگاه منطقه ای داشــته و مســائل بیــن المللی را دنبــال کنند، 
 تصریح کــرد: ایجاد درگاه اطالع رســانی رســمی میان دو شــهر یا

  درباره اصفهان بــه تنهایی، می توانــد زمینه بازدیــد از ظرفیت های 
 این شــهر را برای شــهروندان مالزی فراهم کند.محمدی با اشاره به

 لزوم استفاده از تجربه شکســت ها و موفقیت های سرمایه گذاران 
ایرانی در مالزی و مدیرانی که به هر دلیلی از مالزی برگشته اند، گفت: 
الزم است از این ســرمایه های اجتماعی اســتفاده بهتری شود؛ این 
سرمایه در ارتباط ایران با کشورهای دیگر نیز وجود دارد و  نباید نادیده 

گرفته شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان اصفهان در نشست  خبری 
یازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان با بیان اینکه در 
این جشــنواره با توجه به شــیوع کرونا تهیه بلیت به 
صورت اینترنتی خواهدبود، گفت: عالقه مندان به دیدن 
فیلم های این دوره از جشنواره از طریق سامانه بلیت 
تهیه کرده و سپس در سالن های سینما حضور پیدا می 
کنند.حجت االسالم رمضانعلی معتمدی  با بیان اینکه 
دو ســالن به عموم مــردم و عالقه مندان به ســینما 
اختصاص پیدا کرده اســت، گفت: یک سانس هم به 
هنرمنــدان و اصحــاب قرهنــگ و هنر و مســئوالن 

اختصاص پیدا می کند.وی با بیان اینکه ۱6 فیلم در این 
دوره از جشنواره اکران خواهد شد، عنوان کرد: هزینه 
بلیت تا اندازه ای که امکان داشــت پایین تر از قیمت 
سینما خواهد بود که به مبلغ ۱8 هزار تومان به عالوه 9 
درصد مالیات بر ارزش افزوده رسیدیم تا مردم بتوانند 
از فیلم ها استفاده کنند.معتمدی با بیان اینکه هر نفر که 
به ســامانه مراجعه کند می تواند چهار بلیت تهیه کند، 
گفت: یازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان کامال به 
صورت مردمی و با اســتفاده از توان بخش خصوصی 
برگزار می شــود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کار 
نظارت بر برنامه ها را برعهده می گیرد و بر همین اساس 
در برنامه ها و رویدادها، بخش خصوصی برگزارکننده 
بوده و ما حمایت کنیم.وی با اشاره به غیردولتی بودن 
این جشنواره، عنوان کرد: ما به لحاظ محدودیت های 
اعتباری که داشتیم این تصمیم گرفته شد و 9 کمیته 
مسئولیت برگزاری این جشنواره را برعهده دارند و کارها 

تقسیم بندی شــده و هر کمیته ای وظیفه خود را می 
داند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با 
بیان اینکه در حوزه فرهنگ، سیاست گذاری باید توسط 
وزارت فرهنگ و ارشاد صورت بگیرد و دستگاه هایی که 
اقدامات فرهنگی را انجام می دهند، این سیاست ها را 
پیگیری کنند، عنوان کرد: ظرفیتی که امروز موسسات 
و مراکز آموزشی در استان دارند، ظرفیت بسیار باالیی 
است که ما در حوزه سینما ۵۲ سالن و ۱۳ هزار صندلی 
داریم که ظرفیت بسیار خوبی اســت.وی با اشاره به 
محودیت های سینماها در دوره کرونا، خاطرنشان کرد: 
به دنبال این هستیم که ردیف ســینماهای استان از 
ردیف سه به ردیف دو در تقسیم بندی مشاغل منتقل 
شــود و پیگیری هایی هم از ســتاد کرونا و استاندار 
داشــتیم که در وضعیت های بدتر از وضعیت زرد هم 
امکان اکران داشــته باشــند؛ چرا که حضــور کم در 

سینماها نمی تواند موجب شیوع بشود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

یازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان به صورت کامال مردمی برگزار می شود

معاونت فرهنگی و سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان با برگزاری بیش 
از ۱۳۰ عنوان برنامه به اســتقبال گرامیداشت 
دهه فجر انقالب اسالمی می رود. دبیر اجرایی 
ســتاد ویژه برنامه های دهه فجر شهرداری 
اصفهان با اعالم این خبر اظهار کرد: شهرداری 
اصفهان نهادی اســت که مخاطبان آن همه 
شهروندان با تمام سالیق و عالیق هستند که 
در واقع گســتره بزرگی از ذی نفعان را شامل 
می شــود بنابراین می توان گفت شــهرداری 
بیشــترین مخاطب را در میان تمام نهادها و 
دستگاه ها دارد که بر همین اساس، رکن اصلی 
برگزاری برنامه های گوناگون در مناسبت های 
فرهنگی و اجتماعی همچون دهه فجر و سایر 
مناسبت ها بوده که پشــتیبانی و بسترسازی 
برگزاری هر رویدادی در ســطح شهر بر عهده 
شهرداری است.امیرحسین ستوده فر با اشاره 
به وظیفه این نهاد مبنی بر خدمات رسانی به 
شهروندان در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، 
عمرانی و خدمات شهری افزود: برنامه ریزی 
برای گرامیداشــت دهه فجر از دو ماه گذشته 
آغاز و جلســه ای با حضور نمایندگان شورای 
هماهنگــی تبلیغــات اســالمی، ســازمان 
زیباسازی، اداره ارتباطات و معاونت خدمات 
شهری شهرداری و همچنین معاونان فرهنگی 
مناطق در معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان 

تشکیل شد.
وی با اشــاره به آذین بندی شهر در دهه فجر 
به صورت ویژه ادامه داد: شــعار و پوسترهای 
برنامه های دهه فجر طراحی و آماده شــده و 
فضاسازی تبلیغاتی و اطالع رسانی گسترده ای 
از ســوی اداره ارتباطات در سطح شهر انجام 

خواهد شد.
رییــس هماهنگی امــور مناطــق معاونت 
فرهنگی شهرداری اصفهان از تدارک برگزاری 
بیش از ۱۳۰ عنوان برنامه با ۵۰۰ اجرا در دهه 
فجر خبر داد و گفت: این برنامه های فرهنگی، 
اجتماعی، هنری و ورزشــی از ۱۲ تا ۲۲ بهمن 
ماه از ســوی ســازمان فرهنگــی اجتماعی 
ورزشی و ادارات فرهنگی اجتماعی مناطق ۱۵ 
گانه شهرداری در شهر اصفهان برگزار می شود.

وی تصریح کــرد: به دلیل تقــارن دهه فجر 
انقالب اســالمی و میالد حضرت زهرا )س(، 

تالش کردیم رویکرد برنامه ها نشــاط آفرین 
باشــد و با توزیعی عادالنه در تمام مناطق ۱۵ 
گانه و محالت شــهر اصفهان و حتی حاشیه 
شــهر با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی و 
مدنظر قــرار دادن ســالمت شــهروندان به 
اجرای برنامه ها بپردازیم.ســتوده فر »فجر 
فاطمی« و »ایران قوی« را از جمله شعارهای 
ویژه برنامه های دهه فجر امســال دانست و 
بیان کرد: شــهرداری اصفهان در دهه فجر هر 
ســال عالوه بر اجرای برنامه هــای گوناگون، 
فضاســازی میدان امام خمینی )ره( و تولید 
محصوالت فرهنگی و توزیع آنها در راهپیمایی 
۲۲ بهمن را نیز بر عهده دارد که امسال به شیوه 
دیگری انجام می شود.وی با اشاره به برگزاری 
نمایش واره »شب های روشن« ادامه داد: در 
این ویژه برنامه یــک خیابان یا میدان اصلی 
در هر منطقه شــهر اصفهان انتخاب شــده و 
به صورت متفــاوت و خالقانــه آذین بندی و 
چراغانی می شــود و رویدادهای فرهنگی و 
هنری شامل ســرود، پرفورمنس و خلق اثر 
از ســوی هنرمندان هنرهای تجسمی در این 
مکان ها اتفاق می افتد که با نمایش نور، صدا و 
تصویر همراه است و به شکلی برگزار می شود 
که شهروندان و خانواده ها در حال گذر و بدون 
تجمع از آنها استفاده کرده و لذت خواهند برد.

رییس هماهنگی امور مناطق سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: 
برنامه های هنری، مسابقات ورزشی، برگزاری 
جشن به مناسبت میالد حضرت زهرا )س( و 
روز مادر، مسابقات کتاب خوانی و برنامه های 
ویژه نوجوانــان و بانوان از دیگــر برنامه های 
دهه فجر است که امیدوارم در جشن پیروزی 
انقالب اسالمی لحظات خوشــی برای تمام 
شهروندان فراهم کنیم تا اندکی از اثرات روحی 

شیوع بیماری کرونا کاسته شود.

گزارش

خبر ویژه

معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان خبر داد:

آغاز ثبت نام فاز اول طرح 
محدوده ترافيك شهر 

اصفهان
معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان با اشــاره به اينكه طــرح محدوده 
ترافيك اصفهــان با هدف کاهــش ترافیک 
وســایل نقلیه در مرکز شــهر، بهبود سالمت 
عمومی، کاهش زمان سفر، بهبود کیفیت هوا، 
کاهش تولید CO۲  و بهبود وضعیت ناوگان 
حمل و نقل عمومی است، گفت: این طرح در 
چند فاز اجرايی خواهد شد كه فاز اول آن از ۱۲ 
بهمن ماه كليد می خورد و اواخر فروردین ماه 
سال ۱۴۰۰ عملیات اجرایی طرح آغاز خواهد 
شد.مسعود بنده خدا ادامه داد: فاز اول اجرای 
طرح محدوده ترافيك با هدف ثبت اطالعات 
۲8 هزار خانواده ساكن داخل محدوده است 
كه در فازهای بعد در زمینه صدور مجوزهای 
روزانه و کوتاه مدت برای ساکنین، پیش بینی 
های الزم در نرم افزار صدور مجوز انجام خواهد 
گرفت.وی افزود: شهروندان ساکن محدوده 
طرح،  مــدارك احراز مالكيــت خودرويی و 
مدارك دال بر ســكونت را ارائه خواهند داد 
که جزئیات طرح، مدارک مورد نیاز و مراحل 
Trafficzone. ثبت نــام از طریق ســامانه
isfahan.ir میســر خواهــد بود.بنده خدا 
خاطر نشــان ســاخت: هزینه صدور مجوز 
طرح محدوده ترافیک برای ساکنین داخل 
محدوده پس از احراز هویت و بررسی مدارک 
با تخفیف 8۰ درصدي صادر خواهد شد.وی 
اضافه كرد:  درآمد حاصله از طرح در جهت رفع 
آالینده ها و حفاظت از محیط زیست پیش 
بینی شده که بخش عمده ای از آن به نوسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی و تجهیز اتوبوسهای 
موجــود اختصاص می یابد.گفتنی اســت؛ 
محدوده طرح ترافیک، همان هسته مرکزی 
شهر است که فعال به نام محدوده طرح زوج یا 
فرد شناخته می شود. بدیهی است طبق زمان 
بندی مشخص، طرح زوج یا فرد کنار گذاشته 

شده و طرح جدید جایگزین آن خواهد شد.

مراسم تجلیل از 
مادران شهدای 
مدافع حرم در 

اصفهان
بــه مناســبت وفــات حضرت 
ام البنیــن )س( و روز مــادران 
شهدا از مادران شــهدای مدافع 
حرم لشــکر فاطمیون در سالن 
شمع گلستان شــهدای اصفهان 
توسط خادمیاران گلستان شهدا 

)فرزندان شهدا( تجلیل شد.

وز عکس ر

عکس: ابنا 24

شهرداری دهق در نظر دارد بر اساس مجوز شماره ۱۵۷۵ و ۱۵۷۴ شورای اسالمی شهر دهق یکباب خانه مسکونی با قیمت پایه ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال واقع در خیابان مطهری و یک قطعه زمین با کاربری مســکونی با قیمت پایه هر متر مربع 9/۱۰۰/۰۰۰ ریال را از طریق مزایده به فروش رساند لذا 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 99/۱۱/۲۳ )روز پنج شنبه ( به شهرداری دهق مراجعه نمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.     تلفن تماس: ۰۳۱۴۲۲۷۵۱۱۱ 

)آگهی مزایده(نوبت چهارم

محمد علی عزیزی- شهردار دهقم الف:1086818

سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان برگزار می کند:

گرامیداشت »فجر فاطمی« با بیش از 130 عنوان برنامه
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اگر شما شخصی کالمی هســتید، به اشخاص درون گراتر 
توضیــح دهید کــه پیش از مشــخص کــردن موضع تان 
درخصوص یک موضوع نیاز دارید که آن را به طور کامل مورد 
بحث قرار دهید. اگر ترجیح می دهیــد که افراد توضیحات 
خود را به جای شرح مبسوط در قالب نکات کلیدی مطرح 
کنند، این را به آن ها یادآوری کنید.شاید متعجب شوید که 
در مورد بســیاری از افراد، گفته های آن ها نیست که آن ها را 
عقب نگاه می دارد، بلکه کار هایی است که انجام می دهند. در 
اینجا به شش عادت بد می پردازیم که به ارتباطات شخصی 
صدمه می زنند: قطع کردن صحبت دیگران، از این شاخه به 
آن شاخه پریدن، تکرار مداوم یک سری حرف های تکراری 
در طول مکالمه، ناتمام گذاشــتن حرف های طرف مقابل، 
وراجی کردن و بحث در طول مکالمه، نگاه کردن به گوشــی 
در طول مکالمات.هرچند این شش عادت مخرب، اشکال 
متفاوتی دارند، همگی آن ها نتیجه یک چیز هستند: گوش 
ندادن!بســیار خوب، راه حل غلبه بر این شش عادت بد در 

مکالمات چیست؟
درخصوص نحــوه تعامالت تان صادق باشــید: اگر شــما 
شخصی کالمی هستید، به اشــخاص درون گراتر توضیح 

دهید که پیش از مشخص کردن موضع تان درخصوص یک 
موضوع نیاز دارید که آن را به طور کامل مورد بحث قرار دهید. 
اگر ترجیح می دهید که افراد توضیحات خود را به جای شرح 
مبســوط در قالب نکات کلیدی مطرح کنند، این را به آن ها 

یادآوری کنید.
به مکالمه متعهد باشید:گوشی موبایل خود را از روی میز و از 
دسترس تان دور سازید. در طول مدت زمان مکالمه، تماس 
چشــمی خود را حفظ کرده و نسبت به بدن زبان، تون صدا، 

و کلمات ادا شده توسط گوینده حساسیت نشان دهید.
مکث کردن را تمرین کنید: اگر عادت دارید صحبت دیگران 
را پیش از پایان قطع کنید، سعی کنید با شمردن تا 5، پیش 
از هر گونه واکنش، خود را به چالش بکشید. این کار به شما 
اطمینان می دهد که شــخص مقابل تان بازگو کردن افکار 
خود را تمام کرده و شما می توانید عقاید خود را مطرح کنید.

مطالب شنیده شــده را خالصه کرده و ســپس سواالتی را 
مطرح ســازید: با تکرار کردن ســخنان طرف مقابل، وی را 
متوجه ســازید که حرف هایش را فهمیده اید. »چیزی که 
من از صحبت های شــما متوجه شــدم، x,y,z اســت. آیا 
درست متوجه شــده ام؟« آنگاه منتظر تایید یا حرکت سر 

باشید. ســواالت برای نشان دادن حضور شــما در مکالمه 
بسیار مفید هستند.

افکار خود را منسجم سازید: از مکث کردن برای سازماندهی 
افکارتان استفاده کنید تا بتوانید موجز و روشن صحبت کنید. 
به صحبت های خود گوش دهید و وقتــی متوجه تکراری 

بودن حرف هایتان شدید، افکارتان را مهار سازید.
از نشــانه های بصری بهره بجویید: شی ای را به عنوان نماد 
هدف خود برای تبدیل شــدن به یک شــنونده موثر روی 
میزتان قرار دهید تا هدف تان را به شــما یادآوری کند. من 
به شخصه یک کریستال صورتی با برش های بسیار را روی 
میزم قرار داده ام. هر بار که آن را می بینم به خاطر می آورم که 
باید به وجوه مختلف صحبت های طرف مقابلم گوش دهم.

اجازه دهید دیگران اول صحبت کنند: اگر از دســته کسانی 
هستید که تمام زمان مکالمه را اشغال می کنید، به دیگران 
اجازه دهید اول برنامه هایشــان را مطرح کنند و سپس به 
سراغ ایده های خود بروید. همچنین می توانید مدت زمان 
صحبت تان در طول جلسات را مدنظر داشته باشید تا بدین 
ترتیب پیشرفت خود در واگذار کردن زمین به طرف مقابل 

را اندازه بگیرید.

آشپزی

پیتزا مارگاریتا
مواد الزم:گوجه فرنگی 10 عدد،ریحان 150 گرم،سیر 3 حبه،پنیر 

پیتزا200 گرم،نان پیتزا 2 عدد،نمک، فلفل، آویشن وروغن به میزان الزم
مراحل تهیه پیتزا مارگاریتا:در مرحله اول از طرز تهیه پیتزا مارگاریتا، گوجه ها را خرد کرده 

و رنده کنید. برای پیتزا مارگاریتا معموال از پوره گوجه فرنگی استفاده می شود؛ بنابراین گوجه 
فرنگی ها باید کامال رنده شوند.در مرحله دوم از طرز تهیه این پیتزای سبزیجات، سیر ها را رنده کنید. 
سپس در داخل ماهیتابه کمی روغن بریزید و سیر ها را در روغن تفت دهید. پس از آن کمی نمک و 
فلفل به میزان دلخواه به آن اضافه کنید.در مرحله سوم، گوجه فرنگی های رنده شده را به سیر اضافه 

کنید و با هم تفت دهید. تفت دادن آنقدر باید ادامه پیدا کند تا آب گوجه فرنگی گرفته شود و یک ترکیب 
نسبتا غلیظ آماده شود.در این مرحله، 3/2 از ریحان را به مواد ماهیتابه اضافه کنید. مواد را روی حرارت 
با مخلوط گوجه و سیر تفت دهید. زمانی که آب ریحان کامال گرفته شد، یعنی مواد شما آماده است. در 

مرحله پنجم از طرز تهیه پیتزا مارگاریتا بعد از اینکه مواد پیتزا را آماده کردید به سراغ خمیر بروید. 
پنیر پیتزا را در سینی فر قرار دهید و مواد آماده شده را روی نان پیتزا بمالید. در مرحله آخر 

از طرز تهیه پیتزا مارگاریتا، فر را روی درجه 270 درجه قرار دهید. زمانی که فر گرم شد، 
سینی را داخل فر قرار داده و 15 دقیقه صبر کنید. پس از 15 دقیقه خمیر پیتزا 

را بیرون بیاورید. حاال کافیست تا پنیر پیتزا را روی کل خمیر بپاشید. 
حاال سینی را دوباره داخل فر قرار دهید و پانزده دقیقه 

دیگر برای پخت پیتزا صبر کنید. 

6 عادت بد در مکالمات و چگونگی رفع آنها

قصه فصل جدید سریال »از سرنوشت« 
کلید می خورد

 »دودکش2« از نیمه بهمن جلوی
 دوربین می رود

کبر تحویلیان درباره سریال »از سرنوشت« که فصل جدید آن به  ا
کارگردانی محمدرضا خردمندان کلید می خورد، بیان کرد: در فصل چهارم 
سریال »از سرنوشت« به ادامه زندگی سهراب و هاشم می پردازیم و 
حدود 2 سال از قصه فصل قبل می گذرد. تهیه کننده سریال، درباره حضور 
بازیگران جدید بیان کرد: حدود 6 نفر بازیگر جدید به این فصل از سریال 
اضافه می شوند که هنوز در حال رایزنی هستیم و اسامی قطعی نشده اند.

 دو ماه قبل بود کــه روابط عمومی مجموعــه »دودکش 2« اعالم 
کرد که این ســریال به کارگردانــی برزو نیک نــژاد و تهیه کنندگی 
زینب تقوایی وارد مرحله پیش تولید شده است.حال جدیدترین 
خبرها از این پروژه حاکی از آن اســت که ایــن مجموعه احتماال از 
نیمه بهمن ماه وارد فاز تولید و ماه رمضان ١4٠٠ روی آنتن شبکه یک 
سیما می رود.

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

معاون بهره برداری فوالد هرمزگان از دســتیابی به رکورد جدید تولید 140.6 
هزار تن تختال در دی  ماه خبر داد و گفت: عبور از تولید 1.5 میلیون تن تختال 

در سال جاری در دستور کار است.
اصغر مدنی از دســتیابی به رکورد جدید تولید 140.6 هزار تن تختال در دی 
 ماه خبر داد و اظهار کرد: این رکورد در حالی ثبت شده که نام این شرکت در 
فهرســت تحریم های آمریکا قرار گرفته و همه گیری ویروس کرونا و عدم 
دسترسی به مواد اولیه و منابع انرژی از قبیل گاز و برق نیز موانع و مشکالت 

بسیاری برای شرکت ها ایجاد کرده است.
وی افزود: در فصول گرم سال به دلیل قطعی برق، توقف های طوالنی داشتیم 
و ازآنجا که کوره های فوالدسازی این شرکت از نوع قوس الکتریکی است، 
قطعی برق به صورت مطلق توقف تولید را در پی دارد تاجایی که با قطع برق 

واحد فوالدسازی و قطع گاز، تولید در واحد احیای مستقیم متوقف می شود.
ایــن مقــام مســئول، میــزان تولیــد تختــال فــوالد هرمــزگان در 
ســال ۹7 را 1.44 میلیــون تــن و در ســال گذشــته 1.46 میلیــون 
تــن اعــالم و تصریح کــرد: تــالش بــر این اســت در ســال جــاری از 
 تولیــد 1.5 میلیــون تــن تختــال کــه ظرفیت اســمی شــرکت اســت،

 عبور کنیم.
مدنی ادامــه داد: ظرفیت اســمی تولید آهــن اســفنجی در واحد احیای 
مستقیم شرکت 1.65 میلیون تن در سال است اما برای تکمیل ظرفیت نیاز 
است از منابع بیرونی، آهن اســفنجی موردنیاز را تهیه کنیم. عالوه بر این در 
برنامه های توسعه ای در سال 1400 راهبردهای ویژه ای دیده شده که امیدوار 

هستیم عملیاتی شود.

معاون امور معادن فوالدمبارکه گفت: حضور فوالدمبارکه در بخش معادن از 
سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و دلیل آن مغفول ماندن اقداماتی بود 
که باید طی سال های گذشته توســط حاکمیت و حوزه های مرتبط با بخش 
معدن انجام می گرفت.محمدیاســر طیب نیا با بیان ایــن مطلب افزود: با 
توجه به نیاز برای توســعه پایدار فوالد مبارکه، مدیریــت مجموعه تصمیم 
گرفت تا در بخش معدن وارد شود؛ در نتیجه در 3 حوزه اکتشاف، استخراج و 
فرآوری مواد آهن دار کار خود را آغاز کردیم.به گفته معاون امور معادن فوالد 
مبارکه، اکتشاف در محدوده هایی مانند پهنه انارک که قبال مراحل شناسایی 
و پی جویی انجام شــده، ادامه دارد و در حال حاضر در حال انجام اکتشاف 
عمومی هســتیم و در صورت مثبت بودن نتایج اکتشاف تفصیلی را شروع 
خواهیم کرد. تا کنون در برخی از این محدوده ها به نتایج امید بخشی برای 
ادامه اکتشاف در زمینه آهن و مس رســیده ایم، اما حتی در صورت مثبت 
بودن نتایج به نظر نمی رســد  این محدوده ها دارای پتانســیل برای یافتن 

ذخایر بزرگ و برطرف کردن بخش عمده ایی از نیاز فوالد مبارکه باشد.
وی ادامه داد: درخواســت واگذاری محدوده های بســیار بیشــتری برای 
اکتشــاف را داریم، چرا که معتقدیم مبارکه توان فنی، مالی و مدیریتی الزم 
برای کمک به دولت را در جهت حل مشکل کمبود مواد اولیه صنعت فوالد از 
طریق توسعه اکتشافات در نقاط امیدبخش را داراست.طیب نیا افزود: در 
این راستا فعالیت های شناسایی و پتانســیل یابی در حال انجام است که 
قرارداد با سازمان زمین شناسی برای شناسایی مناطق مستعد در 116 هزار 
کیلومتر مربع از این نمونه فعالیت اســت، اما اثربخشی این فعالیت منوط 
به همکاری دولت در واگذاری محدوده های مزایده ای در اختیار وی است.

وی افزود: در بخش اســتخراج نیز نسبت به شناســایی معادن و محدوده 

هایی که بتوان در قالب مشارکت،سرمایه گذاری یا خرید معدن اقداماتی را 
انجام داد بررسی های الزم صورت گرفته و اهداف اولیه در دست پیگیری و 
عملیاتی شدن است.طیب نیا ادامه داد: در حوزه فرآوری نیز قراردادهایی 
جهت تامین سنگ آهن در بلند مدت برای حداقل 15 سال به امضا رسیده 
است، همچنین در حال برداشتن گام های اولیه برای احداث کارخانه های 
فرآوری هســتیم.به گفته معاون امور معادن فوالد مبارکه، احداث کارخانه 
فرآوری منوط به تامین مواد اولیه است. بنابراین به محض رسیدن به نتیجه 
در حوزه اکتشاف و اســتخراج، کار فرآوری و احداث کارخانه های فرآوری 
را توســعه خواهیم داد.طیب نیا اظهار کرد: اکنون توانستیم قراردادهایی با 
شرکت های تامین کننده مواد اولیه به امضا برســانیم که نیاز بیش از یک 
دهه کارخانه فرآوری با ظرفیت یک میلیون تا 1.2میلیون تنی را تامین کند.
الزم به ذکر است که احداث کارخانه فرآوری حداقل 2 سال زمان خواهد برد.

تولید ریل یکــی از افتخاراتی بود که ذوب آهن اصفهان موفق به کســب آن 
شــد. اتفاقی که می تواند نیاز داخلی را تامیــن و از واردات این محصول به 
کشور و خروج ارز از کشور جلوگیری کند. اما چندی پیش این شرکت قرارداد 
صادرات ریل با افغانســتان را منعقد کرد تا این محصــول را وارد بازارهای 
صادراتی کند. نخســتین قــرارداد صادرات ریــل به افغانســتان به ارزش 
چهارمیلیون و 332 هزار دالر ثبت شد. ذوب آهن اصفهان در چارچوب این 
قرارداد، امکان راهیابی این نوع از محصولش به بازارهای جهانی را می یابد.

به گفته مدیران این شرکت ریل تولیدی ذوب آهن منطبق با استانداردهای 
روز تولید ریل اســت و اکنــون طرح های توســعه راه آهن کشــور از جمله 
چابهار- زاهــدان، یزد- اقلید، همدان- ســنندج، میانه – اردبیل، بســتان 
آباد –تبریز و رشــت- کاســپین با ریل تولید داخلی در حال اجراست.این 
قرارداد می تواند پلی برای ورود ریل ذوب آهن به بازارهای صادراتی جدید 
باشــد. در این باره گفت و گویی با مهــرداد توالئیان عضــو هیئت مدیره و 
 معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن صورت گرفت که در ادامه مشروح آن

 را می خوانید: 
 آیا نیاز داخلی ریل تامین شده که صادرات در دستور کار قرار گرفته است؟

خوشبختانه امروز تمام نیاز راه آهن جمهوری اسالمی تامین شده و مرتب 
برای شان بار ارســال می شــود. پیش تر نیز برنامه ریزی ها بر آن بود تا با 
تامین نیاز داخلی، ورود به بازارهای جدید بررسی و در دستور کار قرار گیرد. 
صادرات به افغانســتان می تواند فرصتی برای بازاریابی های جدید و ورود 
به بازارهای دیگر صادراتی باشد. البته مقدار این صادرات در قرارداد اولیه 5 
هزار تن است که چندان عدد زیادی نیست ، اما دلیل اصلی برای این اقدام 
بازاریابی صادراتی است. الزم به ذکر اســت که این قرارداد به صورت ریالی 

است اما ممکن است دالر نقدی پرداخت شود.
 برای توسعه صادرات ریل چه اقداماتی در شرف انجام است؟ و چه دورنمایی 

برای صادرات ریل تولیدی ذوب آهن ترسیم شده است؟
باتوجه به اینکه در منطقه غرب آسیا تولید کننده ریل وجود ندارد، می توانیم 
صادرات و بازاریابی به کشورهای اطراف را در دستور کار داشته باشیم. البته 
ترکیه خود از تولیدکنندگان و صادرکنندگان ریل است. اما موضوع دیگر برای 
افزایش توان رقابتی ما  قیمت های جهانی است که برپایه دالر محاسبه می 
شود. درواقع ما می توانیم با قیمت مناسبی وارد بازار شویم و رقابت بهتری 
داشته باشیم.  برای توســعه این صادرات در حال حاضر با افغانستان وارد 
همکاری شده ایم اما پیش تر نیز پیشنهادات و مذاکراتی از کشورهای دیگر 
داشتیم ولی در آن زمان اولویت ما تامین نیاز داخلی بود.  در حال حاضر این 
پیشنهادات بررسی می شود و جالب است بدانید که با توجه به رقابتی بودن 
قیمت ریل ذوب آهن، ترکیه که خود تولیدکننده و صادرکننده این محصول 

است می تواند خریدار ریل ذوب آهن باشد.
 آیا کیفیت و تکنولوژی به کار رفته در  ریل تولیدی ذوب آهن امکان صادرات 

به کشورهای اروپایی را هم فراهم می کند؟
پیش تر در مصاحبه های دیگر به این موضوع اشــاره داشــتم که محصول 
ما به طور 100 درصد مطابق با اســتانداردهای جهانی تولید می شود  و هیچ 
محدودیتی برای صادرات بــه اروپا نداریم. تنهــا محدودیت موجود بحث 
تحریم هاست که با رفع آنها می توان وارد بازارهای اروپایی شد. پس از رفع 

تحریم ها میزان صادرات ما به اروپا بســتگی به سفارش مشتریان خواهد 
داشت.

 با توجــه بــه بحــث کمبــود مــواد اولیــه و ورود معدنی ها بــه حوزه 
 فــوالد، آیــا نگرانی بــرای تامیــن نیــاز داخــل و صادراتی بــرای ریل 

وجود دارد؟
دلیل ورود ما به بحث تولید ریل و صــادرات آن، تولید محصوالتی با ارزش 
افزوده بیشتر است. درواقع تالش بر این است با توجه به بحران مواد اولیه 
محصوالتی با ارزش افزوده بیشــتری تولید شــود. باید به این نکته اشاره 
کنم که مواد اولیه تولید ریل و میلگرد، ســنگ آهن و کک است؛ اما فرآیند 
تولید این دو محصول متفاوت اســت، درنهایت با تولید ریل ارزش افزوده 
بیشتری برای شرکت ایجاد می شــود. در همین راستا تولید ریل در دستور 

کار ذوب آهن قرار گرفت.
 مهم ترین رقیب صادراتی ذوب آهن در ریل در منطقه چه کشوری است؟

در حــال حاضــر ترکیــه و هنــد تولیدکننــدگان ریــل منطقه هســتند، 
اما همانطور که اشــاره کردم به دلیل شــرایطی کــه در آن قــرار داریم در 
بحــث قیمت نــه تنها بــا ترکیــه، بلکه بــا کشــورهای اروپایــی هم می 
توانیم رقابــت کنیم. امــروز قیمت ریل 7۹0دالر اســت، حال اگــر ما این 
 محصول را بــا قیمت 780 دالر بفروشــیم قدرت رقابتی بیشــتری در بازار 

خواهیم داشت.
تصمیمات وزارت صمت برای بازار فوالد چه تاثیری بر صادرات این محصول 

خواهد داشت؟
خوشــبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه برای محصوالت 
نهایی تصمیمــی نگرفته اســت،  درراقع بــرای صادرات محصــول نهایی 
محدودیتی نداریم و این در حالی اســت که ذوب آهــن اصفهان تنها تولید 

کننده ریل در کشور است.

در گفت و گو  با عضو هیئت مدیره شرکت ذوب آهن مطرح شد:

ذوب آهن روی ریل ارز آوری 

 دستیابی رکورد جدید تولید ۱۴۰.۶ هزار تن تختال 
در زیرمجموعه فوالد مبارکه

معاون امور معادن فوالد مبارکه مطرح کرد:

نیاز به توسعه پایدار، دلیل فوالد مبارکه برای ورود به حوزه معدن
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