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رییس مشترکین درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: فوالد مبارکه با افزایش 
بیش از سه برابری تولید، یک درصد از آب رودخانه را برداشت می کندو این میزان 
مصرف آب در بین تولیدکنندگان فوالد داخلی و خارجی یک شاخص و الگو محسوب 
می شود.شهرام نخعی با اشــاره به اینکه فوالدمبارکه به عنوان بزرگ ترین شرکت 
فوالدساز کشور است، اظهار داشت: تالش شرکت فوالد مبارکه برای اجرای پروژه های 
بهینه سازی مصرف آب و کاهش برداشت آب خام از زاینده رود و همچنین کاهش 
مصرف آب در فرایندهای تولید، بزرگ ترین واحد صنعتی کشور را با رکورد کمترین 
میزان مصرف آب در میان شرکت های داخلی و خارجی معرفی می کند.وی افزود: 
مصرف آب در شرکت فوالد مبارکه نسبت به متوسط مصرف آب شرکت های بزرگ 
فوالدی جهان بسیار کمتر است. در فوالد مبارکه مصرف آب به ازای هر تن تولید حدود 
سه مترمکعب است و با سرمایه گذاری 6 هزار میلیارد ریالی در ایجاد شبکه فاضالب، 
جمع آوری، تصفیه و بازچرخانی پساب ۹ شهر اطراف شرکت فوالد مبارکه را تامین می 
کند.رییس مشترکین درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: میزان 30 درصد از 
آب مورد نیاز شرکت فوالد مبارکه از محل بازچرخانی پساب های تصفیه شده شهرهای 
اطراف تامین می شود.وی به اصالح فرآیند تولید و ایجاد سیستم بازچرخانی آب در 
شرکت فوالد مبارکه اشاره کرد و افزود: فوالد مبارکه اولین کارخانه ای است که قبل از 

شروع فرآیند تولیدخود، اقدام به احداث تصفیه خانه پساب صنعتی کرد.

برداشت یک درصدی فوالد مبارکه از زاینده رود
رییس مشترکین درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه فوالد مبارکه 
با افزایش بیش از ســه برابری تولید، یک درصد از آب رودخانه را برداشت می کند، 
تصریح کرد: این میزان مصرف آب در بین تولیدکنندگان فوالد داخلی و خارجی یک 

شاخص و الگو محسوب می شود.

پیشتازی فوالدمبارکه در بازچرخانی آب در بین فوالدسازان جهان
نخعی با اشاره به پیشتازی فوالد مبارکه در بازچرخانی آب در بین فوالدسازان جهان 

اظهار داشت: مقدار سهم مصرف آب در کشور ۹6.37 میلیارد مترمکعب در سال است 
که در این میان کشاورزی ســهم 88.83 درصد مصرف آب را دارد و مصرف شرب 
عمومی با  8.33 درصد و مصرف آب در بخش صنعت 2.74 درصد است.وی با اشاره 
به اینکه فوالد مبارکه همزمان افزایش تولید را با کاهش مصرف آب پیش برده است، 
گفت: فوالد مبارکه با راه اندازی پروژه های بازچرخانی پساب های صنعتی در بین 
کشورهای جهان پایین ترین سرانه مصرف آب را دارد و با گسترش تصفیه خانه ها و 
جمع آوری پساب های فاضالب شهرهای مجاور مقدار آب مصرفی فوالد مبارکه به 

حداقل ممکن رسیده است.

دریافت نیمی از سهمیه آبی؛ توسط فوالد مبارکه
رییس مشترکین درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه شرکت فوالد 
مبارکه طبق قرارداد می تواند 40 میلیون مترمکعب آب دریافت کند، گفت: با استفاده 
از بازچرخانی و استفاده از پساب شرکت فوالد مبارکه 20 میلیون مترمکعب از سهم 
خود را دریافت می کند.وی افزود: در خشکسالی سال 13۹7، شرکت فوالدمبارکه با 
کاهش تولید، میزان آب مورد نیاز خود را به 14 میلیون مترمکعب از سهم 40 میلیون 

مترمکعبی خود کاهش داد.

الگو قرار گرفتن فوالد سبا در مصرف سایر صنایع
وی در ادامه اشــاره کرد: اگر اعتقاد واقعی داریم که آلودگی محیط زیست و مصرف 
آب تاثیر مستقیم بر سالمتی جامعه انسانی و بوم زیست دارد ، بایستی روند و رویه 
های سازگاری با محیط زیست در فوالد مبارکه و شرکت های زیرمجموعه از جمله 
فوالد سبا الگوی صنایع کشور و استان قرار گیرد تا شعار حفظ محیط زیست به منصه 
ظهور و عمل برسد.الزم به توضیح است وضعیت بارش ها در سال آبی زراعی جدید و 
همچنین ذخیره سد زاینده رود حاکی از بروز تنش های آبی در ماه های آتی است 
و یک بار دیگر لزوم بســیج همگانی برای اصالح ســاختار مصرف و تقاضای آب را 

یادآوری می کند.
گواهینامــه CE Marking ذوب آهن اصفهان به منظور امکان دسترســی 
به بازار کشــورهای عضو اتحادیه اروپا و صدور محصوالت به این کشــورها 
برای هفتمین سال متوالی تمدید شــد . مدیر کیفیت فراگیر شرکت ضمن 
اعالم خبر فوق گفت : ممیزی سالیانه گواهینامه نشان CE توسط سرممیز 
موسســه ICDQ اســپانیا ، طی دو روز بدون اعالم عدم انطبــاق عمده با 
موفقیت انجام شد .با توجه به شرایط ویژه ناشی از بحران شیوع کرونا این 
 )Remote audit( ممیزی با استفاده از بستر اینترنت و به صورت از راه دور
 CE صورت پذیرفت. سیدحســین دیباجی افزود : مهم ترین هدف نشان
حصول اطمینــان مصرف کنندگان اروپایی نســبت بــه انطباق محصوالت 
با الزامات مربوطه اســت و دریافت ایــن گواهینامه بــرای تولید کنندگان 
محصوالت به معنــی گواهی امکان عرضه محصوالت مــورد نظر به اتحادیه 
اروپا خواهد بود و الصاق این نشــان بر کلیه محصوالت وارداتی به اتحادیه 
اروپا الزامی است .دیباجی از معاون برنامه ریزی و توسعه و کلیه مدیریت 
هایی که در انجام موفقیت آمیز این ممیزی همکاری داشتند ، به خصوص 
مدیریت های آزمایشگاه مرکزی ، نورد ، فوالدسازی ، اتوماسیون و ارتباطات 
، امور فنی و برنامه ریزی تولید ، بازاریابی و صادرات ، مهندســی فروش و 
توسعه بازار ، نســوز ، بازاریابی و فروش داخلی و فناوری اطالعات تشکر و 
قدردانی کرد.در این ارتباط محسن شهســواری، سرپرست تضمین کیفیت 

ذوب آهن گفت : صدور محصوالت تولیدی این شــرکت بــه اتحادیه اروپا 
منوط به انطباق این محصوالت با استاندارد EN10025 است که در این راستا 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به منظور امکان دســتیبابی به این بازار 
نسبت به اخذ این نشان اقدام و مجوز ورود به بازارهای اروپایی را به دست 
آورد . در واقع نشان CE تطابق محصول با الگوها و دستورالعمل های تعریف 
شده در این اتحادیه را نشان می دهد . به عبارت دیگر ، داشتن این عالمت 
بیانگر رعایت حداقل الزامات اساسی تعریف شده در زمینه تولید محصوالت 

جهت حفاظت از سالمتی و ایمنی مصرف کننده و نیز محیط زیست است.

معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور از آغاز اعالم 
بار مجازی در کل کشور به صورت غیر متمرکز خبر داد. مهران قربانی در حاشیه 
نشست هم اندیشــی با تشــکل های صنفی حمل ونقل کاال استان اصفهان 
اظهار کرد: بخش حمل ونقل جاده ای در ایران از جایگاه و اهمیت ویژه ای در 

توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور برخوردار است .
وی گفت : بخش حمل و نقل جاده ای با وجود تمام مشکالت، بدون وقفه در 
خدمت مردم و اقتصاد کشور است و عملکرد همه فعاالن این بخش از جمله 
حمل و نقل بیش از 450 میلیون تن کاال طی ده ماهه گذشته با رشدی بیش 
از 6 درصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشــته ، قابل تقدیر است.قربانی، 
هدف از برگزاری این جلسه را گفت وگو درباره مسائل روز حمل ونقل جاده ای 
عنوان کرد و گفت:در این جلســات تالش می کنیم به مسائل و موضوعات از 
دریچه نگاه رانندگان و فعاالن این بخش بنگریم و راهکارهای مناسبی برای 
خدمت رسانی بهتر پیدا کنیم.بر اســاس این گزارش، با حضور معاون حمل 
ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ، مدیرکل دفتر حمل و نقل کاال 
و مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات این سازمان در جمع اصناف حمل و 
نقل کاالی استان اصفهان ، توقف ناوگان حمل ونقل کاال در مرزها، موضوعات 
مرتبط با بخش های انتظامی در جاده های کشور، موضوعات مرتبط با بحث 
نرخ تن بر کیلومتر و سیســتم اعالم بار آنالین ، مهم تریــن موضوعاتی بود 

که مورد بررسی قرار گرفت.معاون حمل و نقل ســازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای تصریح کرد: درخصوص مشکل توقف ناوگان در مرزها، راهکار 
مناسبی در وزارتخانه متبوع مصوب شده و در دست پیگیری است و با اجرای 
طرح پس کرانه های مرزی و بیرون کشیدن فعالیت های غیر ضرور از مرزها، 
مشــکالت تا حدود زیادی مرتفع خواهند شــد.وی همچنین از پیشنهادات 
فعالین بخش حمــل ونقل کاال در بهبود امور تعرفه هــای حمل و نقل کاال بر 
مبنای تن بر کیلومتر اســتقبال کرد و گفت: برای ارتقای سیستم نرخ گذاری 
تن بر کیلومتر و توازن هرچه بهتر آن در مبادی و مقاصد مختلف در کل کشور 
تالش می کنیم.معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
کشور همچنین در رابطه با اجرای طرح اعالم بار مجازی در پایانه های حمل 
و نقل کاال اظهار کرد: سیاســت اصلی ما در بخش حمل ونقل کاال و مســافر 
استفاده حداکثری از فناوری اطالعات و سیستم های حمل ونقل هوشمند 
است.وی با اشــاره به اینکه سیســتم های اعالم بار مجازی به صورت غیر 
متمرکز و به صورت استانی در کل کشور آغاز شــده است، گفت: این طرح به 
صورت پایلوت از حدود دو هفته گذشــته در شهرستان لنجان و در شهر زرین 
شهر آغاز شد و خوشبختانه نتایج بســیار خوبی از جمله رضایتمندی کاربران 
آن به همراه داشته اســت که تجربه موفقی پس از اجرای طرحی مشابه در 

بندر بوشهر محسوب می شود. 

رییس مشترکین درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان مطرح کرد:

برداشت یک درصدی فوالد مبارکه از زاینده رود

 گواهینامه CE Marking ذوب آهن اصفهان برای صادرات محصوالت 
به اتحادیه اروپا تمدید شد

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور خبر داد:

اصفهان ،الگوی موفقی برای اجرای اعالم بار مجازی در کشور

»بالی« یک مقصد گردشگری کامل است که هر نوع تفریح و 
جاذبه ای در آن پیدا می شــود. معابد باشکوه، سواحل دیدنی 
و طبیعت اســتوایی فوق العاده، هتل های لوکس و بی نظیر 
و جذاب ترین رســتوران ها با غذاهای محلــی لذیذ از جمله  
جاذبه های بالی محسوب می شوند؛ اما اگر جزو آن دسته از 
گردشگرانی هستید که به هنر و فرهنگ عالقه دارند، بازدید از 
موزه های بالی را نباید از دســت بدهید.با اینکه شاید چندین 
هفته زمان هم برای گشــت وگذار در هنر و فرهنگ غنی بالی 
کافی نباشــد، برخی از موزه های آن می تواننــد به خوبی این 
مرزوبوم را به شما معرفی کنند. اگر از عالقه مندان به هنر، تاریخ، 
صنایع دستی، باستان شناسی و... هستید، با ما همراه شوید 

تا تعدادی از بهترین موزه های بالی را به شما معرفی کنیم.
موزه هنر آگونگ رای:  موزه هنر آگونگ رای که در هنری ترین 
شــهر بالی یعنی اوبود قرار دارد، شــامل طیف متنوعی از آثار 
هنری، از کارهای کالســیک گرفته تا معاصــر و از هنرمندان 
افسانه ای تا استعدادهای نوظهور بومی می شود. از همین رو 
این موزه، محلی ایدئال برای تجربه  هنر، فرهنگ و معماری 
به شمار می رود. چندین ساختمان سنتی حیرت انگیز در میان 
باغ های زیبایی به ســبک بالی، محیطی بکر و مناسب برای 

لذت بردن از فرهنگ و هنر »اوبود« خلق کرده اند.موزه  مذکور که 
از جاهای دیدنی بالی محسوب می شود، کالس های نقاشی نیز 
برگزار می کند و اغلب میزبانی رویدادهای فرهنگی، اجراهای 

نمایش و... را نیز بر عهده دارد.
موزه رنسانس بالنکو: موزه رنسانس بالنکو  با میزبانی از آثار 
هنری دون آنتونیو بالنک، روی تپه ای زیبا در عمارتی به سبک 
اروپایی و متعلق به خود این هنرمند در اوبود واقع شده است. 
هنر این هنرمند پس از نقل مکان به بالی شکوفا شد و بسیاری 
از آثار او با الهام از این جزیره و مردم زیبای آن بود و نقاشی ها، 
اشــعار مصور و ســایر آثار هنری اش در این موزه  به نمایش 
گذاشته شده اند.ساختمان باشکوه این موزه تحت تاثیر شکوه 
رنســانس، ترکیبی منحصربه فرد و تماشایی از جذابیت های 
اروپایی و ذوق هنری بالی است و عالوه بر میزبانی آثاری که 
با الهام از بالی خلق شــده اند، تجربه های منحصربه فردی را 
در اختیار بازدیدکنندگانی قرار می دهد که به این منطقه ســفر 

کرده اند.
موزه بالی: موزه بالی  به نمایش صنایع دســتی و آثار سراسر 
جزیره  بالی اختصاص دارد و در واقع جوهر وجودی بالی را در 
یک مکان گردآوری کرده است. این موزه شامل چهار ساختمان 

اصلی می شود که هر یک برای موضوع متفاوتی در نظر گرفته 
شده است: موســیقی و تئاتر، مجسمه و نقاشی، منسوجات 
و یافته های باستان شناسی. موزه  بالی در مرکز شهر دنپاسار 
قرار دارد؛ جایی که معماری سنتی بالی باشکوه هرچه تمام تر 

خودنمایی می کند.
موزه هنر نکا: موزه هنر نکا توسط هنرمند معروف بالی به نام 
»وایان سوتجا نکا«  تاسیس شد و شامل مجموعه آثار بسیار 
وسیع این هنرمند از سال 1۹76 می شــود. از آثار کالسیک تا 
معاصر، ســنتی تا مدرن، تقریبا هر نوع هنری را می توان در 
این موزه پیدا کرد. نقاشی ها، مجســمه ها، ابزارهای سنتی و 
اسلحه های موجود در موزه  نکا، گوشه ای از فرهنگ بالی را به 

بازدیدکنندگان نشان می دهند.
خانه ماســک ها و عروسک های ســتیا دارما: خانه ماسک ها و 
عروسک های ستیا دارما شامل مجموعه ای وسیع از ماسک ها و 
عروسک هایی است که به مناطق و فرهنگ های مختلف اندونزی، 
آسیا و آفریقا اختصاص دارند. این موزه درمجموع، 1,200 ماسک 
و 4,700 عروسک را در خود جای داده است و بازدیدکنندگان عالوه 
بر تماشای این آثار می توانند از دیدن نمایش های عروسکی نیز 

نهایت لذت را ببرند که اغلب در موزه برگزار می شود. 

آشپزی

شیرینی صدفی، برای شب عید
مواد الزم : کره170 گرم،پودر قند80 گرم،تخم مرغ 

یک عدد،وانیل یک پنس،آرد250 گرم،شکالت صبحانه 
یا نوتالبه مقدار کافی،نسکافه یک قاشق چای خوری

دستور پخت :برای تهیه شیرینی صدفی خوشمزه ابتدا کره و پودر قند را درون یک کاسه می 
ریزیم. سپس با همزن برقی می زنیم تا سبک و نرم شود. تخم مرغ را درون آن می شکنیم. 

سپس وانیل را به آن اضافه و با همزن می زنیم تا روشن شود. سپس آرد را الک کرده و کم کم به آن 
اضافه و مخلوط می کنیم. یک قیف مخصوص شیرینی پزی یا خامه را برداشته و ماسوره شکوفه سر 
آن قرار می دهیم. مواد را داخل قیف می ریزیم. کف سینی فر را کاغذ روغنی پهن می کنیم. سپس 
با ماسوره و قیف شیرینی ها را روی سینی فر به صورت شکوفه پایپ می زنیم. در ادامه نسکافه را به 

همراه یک قاشق غذا خوری آب جوش داخل یک ظرف مناسب ترکیب می کنیم، به صورتی که 
نسکافه به طور کامل حل شود.در این مرحله نسکافه را به خمیر اضافه می کنیم. این بخش 

از خمیر طعم نسکافه ای می شود. در ادامه فر را باید از 10 دقیقه قبل با دمای 170 درجه 
سانتی گراد روشن کنید تا گرم شود. سینی شیرینی ها را درون فر با همان دما به 

مدت 25 دقیقه قرار می دهیم. شیرینی ها را بیرون آورده و صبر می کنیم 
تا سرد شود. یکی از شیرینی ها را برداشته و روی سطح صاف 

آن، شکالت صبحانه می مالیم. سپس شیرینی 
دیگر را روی آن قرار می دهیم.

با بهترین موزه  های بالی آشنا شوید

آغاز تدوین فیلم سینمایی »ماه بی بی« پخش »هیوالی 2« در نوروز 1400
فیلم سینمایی »ماه بی بی« به کارگردانی »امین اصالنی« که دومین 
پروژه سینمایی تجربی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 
است، پس از فیلمبرداری در خانه  بروجردی ها و شهر تاریخی 
کاشان، به میز تدوین رسید.  تدوین این فیلم سینمایی هم توسط 
امین اصالنی انجام می شود که در کارنامه فیلمسازی او، ساخت آثار 
متفاوتی چون »گنج روان«، »بهرام شیت«، »سوگنامه ی سرزمین 
نیمروز«، »هزارتوی سکوت«، »آواز پر جبرئیل«، و... به چشم می خورد.

پخش فصل چهارم »دورهمی« طی روزهای آینده به پایان می رســد و 
مهران مدیری ویژه برنامه »دورهمی« را در تعطیالت عید نخواهد داشت. 
در این شرایط سامانه های وی او دی برای نوروز 1400 پخش فصل دوم 
»هیوال« را در دستور کار قرار داده اند.هنوز نام این فصل قطعی نشده 
و دو نام »هیوالهــا« یا »دراکوالها« برای آن مطرح اســت. این روزها 
فیلمبرداری این سریال با بازیگرانی چون مهران مدیری، ویشکا آسایش، 
سیما تیرانداز، اندیشه فوالدوند، محمد بحرانی و... ادامه دارد.

شهرداری گلدشت بــه استناد مصوبه شــماره ۹۹/1101/ ش مورخ 13۹۹/0۹/24 
شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش چوب و به قیمت کارشناسی 

)پایه( از طریق آگهــی مزایده اقدام نماید. متقاضیان می تواننــد به منظور آگاهی از 

شرایط مزایده و دریافت مدارک شرکت در آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

۹۹/12/30 به شهرداری مراجعه نمایند.

آگهی مزایده

مهدی غالمی- شهردار گلدشتم الف:1104048

نوبت دومنوبت اول

آگهی مناقصه )نوبت دوم(

محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف آباد  م الف:1110904

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 99/2826 مورخ 99/10/21 شــورای محترم اسالمی شهر، عملیات زیرسازی 
)شامل: خاکبرداری، خاکریزی و اجرای بیس( و جدول گذاری شــهرک آپادانا منطقه سه شهرداری را با مجموع برآورد اولیه به مبلغ 

130/000/000/000 ریال با احتساب تعدیل و بدون مابه التفاوت قیمت حسب مدارک موجود در مدارک مناقصه، از محل اعتبارات عمرانی 

سال 1399 شهرداری و بر اساس فهرست بهاء ابنیه و راه و باند سال 1399 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای صالحیت و رتبه بندی الزم )حداقل پایه چهار در رشته راه و ترابری ( از معاونت برنامه 
ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند و رزومه کاری مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با این موضوع را دارا باشند.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه 
داشتن مدارک و رزومه شرکت، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/01/16 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.

شــرکت کنندگان باید مبلغ 6/500/000/000 ریال بابت ضمانت شــرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حســاب ســپرده شــماره 

0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر 

به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

 ســایر اطالعات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه مندرج اســت و شــهرداری نجف آباد در رد یــا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات

 مختار می باشد. 

چاپ اول

فرا رسیدن مبعث پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی)ص(  را تبریک می گوییم
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تالش کویت برای برگزاری نشست میان قطر، امارات و مصر
مقام های سیاسی بلندپایه کویت از تالش رهبران این کشور برای برگزاری نشست سه جانبه میان 
قطر، امارات و مصر در اواســط ماه جاری میالدی خبر دادند.روزنامه القبس کویت به نقل از منابع 
دیپلماتیک بلند پایه این کشور بدون اشاره به نام آنها نوشت: متن نامه امیر کویت به رهبران مصر، 
قطر و امارات دربرگیرنده اهتمام دولت کویت به تقویت اتحاد و یکپارچگی میان کشــورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس و قدردانی از اقدامات آنها برای پایان دادن به بحران این شوراست.

در نامه مذکور آمده است که پس از تالش های دولت کویت برای حل بحران شورای همکاری خلیج 
فارس، اختالفات میان این سه کشــور در آســتانه حل و فصل قرار دارد.به گفته منابع دیپلماتیک 
بلندپایه کویتی، نشستی در سطح وزیران در نیمه ماه جاری مارس میان قطر، امارات و مصر برای 
بررسی مهم ترین نتایج و دستورالعمل ها و مصوبات اجالس سران شورای همکاری خلیج فارس 
و نیز نتایج نشست های پیشین کویت، در شهر »العال« عربستان به صورت وبینار برگزار خواهد شد.

خط و نشان عربستان برای اتحادیه عرب
عربستان سعودی با ابراز نارضایتی از عملکرد دبیر کل اتحادیه عرب اقدام به کاهش میزان بودجه ای 
که به این نهاد اختصاص می دهد، کرده است.به نقل از روزنامه االخبار  با وجود این که نشست وزرای 
خارجه اتحادیه عرب هفته گذشته در قاهره برگزار شد و مصر پیشنهاد تمدید دوره »احمد ابوالغیط« 
به مدت 5 سال دیگر به عنوان دبیرکل این اتحادیه را داد، اما اتحادیه عرب با بحران های متعددی 
مواجه است.  این بحران ها موجب شده تا برخی از اعضای اتحادیه عرب به سمت کاهش سهم خود 
در تامین بودجه مالی این اتحادیه حرکت کنند. از جمله این طرف ها عربستان سعودی است که از 
تزریق بیهوده پول به این اتحادیه شکایت دارد.اطالعات نشان می دهد که عربستان نه تنها می خواهد 
سهم بزرگی از بودجه ای که به اتحادیه عرب اختصاص داده بود را کاهش دهد بلکه در صدد آن است 
که میزان دستمزد هایی را که از ابتدای هزاره جدید به شکل مداوم افزایش یافته و نیزبودجه های 

هنگفتی که به ماموریت های خارج از کشور اختصاص داشت را مورد بازنگری قرار دهد.

آمریکا فشار ها بر »مادورو« را افزایش می دهد
بنا به گفته یک مقام دولتی آمریکا، واشــنگتن در نظر دارد تا فشار های چندجانبه بین المللی را بر 
دولت قانونی ونزوئال تشدید کند.دولت آمریکا قصد دارد با همکاری شرکای جهانی خود فشار های 
چند جانبه را بر رییس جمهور ونزوئال افزایش دهد.یک مقام ارشد دولت آمریکا در جمع خبرنگاران 
گفت واشنگتن قصد دارد برای ایجاد راه حل انتخاباتی برای بحران سیاسی جاری ونزوئال، همکاری 
با شرکای جهانی فشار های خود را بر نیکالس مادورو به طور چند جانبه افزایش دهد.در بخشی از 
اظهارات این مقام دولتی آمریکا آمده است: ایاالت متحده در حال افزایش فشار است. این فشار به 
صورت چند جانبه گسترش خواهد یافت. دولت جدید ایاالت متحده تحریم های یک جانبه اعمال 

شده علیه ونزوئال را بررسی خواهد کرد.

امارات حاضر به استقبال از »نتانیاهو« نیست
رسانه های عبری فاش کردند که مقامات ارشد اماراتی با استقبال از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی مخالفت کرده اند.رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که مسئوالن 
اماراتی اعالم کرده اند کشورشان فعال قصد استقبال از نتانیاهو را ندارد تا این سفر بر روند انتخابات 
این رژیم در ۲۳ مارس جاری تاثیر نگذارد.دفتر نتانیاهو تاکنون واکنشی به این اخبار نشان نداده 
است.ســفر نتانیاهو به امارات و بحرین تاکنون چندین مرتبه لغو شــده اســت که معموال اعالم 
شــده علت آن شــیوع کرونا بوده اما برخی منابع فاش کرده اند که بعضا لغو این سفرها به دالیل 

سیاسی بوده است.

گزینه های احتمالی انتخابات ریاست جمهوری که خود را برای رقابت جدی تر آماده می کنند؛

دورخیز سردار محمد برای پاستور

حضور نیروهای نظامی در دور آتی انتخابات  علیرضا کریمیان
ریاست جمهوری ایران یکی از مناقشه بر 
انگیز ترین فصل های انتخاباتی پیش رو بوده است. هر چند نظامیان 
ســابقه حضور به عنوان کاندیداهای دور های قبلی در انتخابات را هم 
داشــته اند اما هیچ گاه با ســمت های رســمی نظامی در رقابت های 
انتخاباتی حضور نداشته اند. امسال برخی از افراد بامناصب نظامی برای 
حضور در این عرصه اعالم آمادگی کرده اند و همین مسئله منازعاتی را 
میان موافقان و مخالفان به راه انداخته اســت . سردار دهقان و سردار 
محمد، اصلی ترین چهره های نظامی هستند که تا کنون برای حضور در 
انتخابات اعالم آمادگی کرده اند. ســردار محمد، رییس سابق قرار گاه 
سازندگی خاتم االنبیا)ص( از جمله افرادی است که با داشتن سابقه 
اجرایی به عنوان گزینه ای خوب برای به دســت گرفتن سکان هدایت 
دولت با توجه به شرایط تحریم و فشــار علیه کشور از سوی بسیاری از 
اصول گرایان در نظر گرفته شده است.هر چند اگر چهره های شاخص 
تری مانند قالیباف و یا آیت ا... رییســی پا به عرصــه رقابت بگذارند 
شــانس کمتری برای حمایت و اجماع بر سر ســعید محمد به عنوان 
کاندیدای اول نخواهد بود؛ اما فعال با توجه به عدم اعالم حضور این دو 
نفر ،سعید محمد اصلی ترین گزینه ای است که حمایت گروه های اصول 

گرا را به دســت خواهد آورد. تجربه حضور چهره هایی از بدنه سپاه در 
انتخابات چندان موفقیت آمیز نبوده اســت؛ محسن رضایی طی چند 
دوره حضور در رقابت های انتخاباتی نتوانست توفیق چندانی پیدا کند. 
حتی قالیباف نیز که بیشتر مدیری اجرایی شناخته می شد تا چهره ای 
نظامی هم نتواســت در عالی ترین رقابت انتخاباتی کشــور موفقیتی 
داشته باشد. به همین دلیل تردیدهایی در مورد حضور سعید محمد و 
اقبال عمومی در مورد وی مطرح اســت. کناره گیری اخیر وی از سمت 
ریاســت قرارگاه خاتم االنبیا)ص( که گفته می شــود برای آمادگی در 
انتخابات صورت گرفته شاید به همین علت باشد.به نظر می رسد وی 
تالش دارد برای رسیدن به رای همگانی تر و کم رنگ تر شدن برچسب 
نظامی بودن از ســپاه فاصله بگیرد.  فعالیت های نامحسوس سعید 
محمد برای انتخابات ماه هاست که آغاز شده است فقط در اینستاگرام 
چندین هزار محتوای تبلیغاتی با هشتگ سعید محمد ساخته شده و 
کمپین هایی بــرای جمع آوری امضا جهت دعــوت او برای نامزدی در 
انتخابات ریاســت جمهوری راه افتاده اســت. بعد از تمام این برنامه 
ها،سعید محمد  بیان کرد از آنجا که احتمال دارد به دلیل حضور اینجانب 
در فضای انتخاباتی شــائبه هایی متوجه نهاد سپاه شود از سمت خود 
استعفا می دهم. البته اینکه او استعفا داده یا برکنار شده هم موضوعی 

است که رسانه ها با روایات متفاوت بدان می پردازند. دراین میان، تغییر 
تصویر صفحه توئیتر او بعد از استعفا یا کناره گیری نیز قابل توجه است؛ 
تصویری که پیش تر با لباس سبز سپاه بود و ناگهان تبدیل به شخصی 
با کت و شلوار و یقه سفید شد. گرچه اصول گرایان هنوز روی چهره ای به 
اجماع نرسیده اند؛ اما برخی رســانه های اصول گرا، »سعید محمد« را 
نامزد بالقوه انتخابات ریاست جمهوری 1400 دانسته و رفتارهای پیدا و 
پنهانی له یا علیه او آغاز کرده اند. آنچه طرفداران سردار محمد به آن امید 
دارند اینکه فعالیت های وی در نهاد نظامی سپاه بیشتر از اینکه نظامی 
باشــد عمرانی و مدیریتی بوده و این می تواند امتیاز ویژه ای برای او 
باشد.نکته مهم این است که با ورود نظامی ها به عرضه انتخابات نمی 

توان سیاه و سفید برخورد کرد.
 اینکه صرف نظامی بودن یک رییس جمهور می تواند همه مشکالت را 
حل و فصل کند و یا دولت را به سمت بحران با سایر کشور ها ببرد، امری 
است که در هر شرایطی با هر فرد دیگری هم می تواند رخ دهد؛ اما در 
این میان آنچه اهمیت دارد این اســت که باید دید آیا یک نظامی می 
تواند مورد اجماع سیاسی و مردمی قرار بگیرد و از رای باالیی برخوردار 
باشــد و یا تنها به عنوان نماینده جبهه خاصی از تفکــرات و افراد وارد  

رقابت ها می شود.    

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص 
درخواســت برخی نمایندگان برای بازگشــت لوایح 
FATF از مجمع به مجلس گفــت: مجلس جدید 
نمی تواند دوباره آن را بررســی کند؛ بررسی مجدد به 
این معناســت که تمام فرآیند گذشته قانون گذاری 
باطل است و این مسئله نادرســت است و اساسا به 
معنای عدم وجود ثبات در نهادهای حقوقی اســت.

مجید انصاری،ادامه داد: در واقع صحبت درمورد دو 
الیحه از چهار الیحه مربوط به FATF به نام پالرمو و 
سی اف تی است، که قبال دو الیحه از آن در جمهوری 
اسالمی تصویب شده و در حال حاضر اجرا می شود. 
پالرمو و سی اف تی در مجلس تصویب شد اما شورای 
نگهبان ایراد گرفت، مجلس بر نظر خود اصرار ورزید 

و طبق قانون اساســی و آیین نامه داخلی مجلس 
و آیین نامه مجمع، به مجمع تشــخیص ارجاع داده 
شد و مجمع هم رسیدگی هایی داشته اما چون یک 
سال از آن گذشــت و در خصوص این دو لوایح اظهار 
نظر نکرد طبق آیین نامه داخلی مجمع، در این صورت 
نظر شــورای نگهبان حاکم می شــود.انصاری ادامه 
داد: اما در این مورد به دلیل اهمیت موضوع، رییس 
جمهوری نامه ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند 
و درخواســت کردند که این مهلت یک ساله تمدید 
شود تا مجمع مجددا اینها را بررسی کند و حضرت آقا 
هم موافقت فرمودند و مجمع هم برای آن کمیسیون 
مشترک تشــکیل داده اســت و تا به حال هم چهار 
جلسه کمیسون مشترک داشته و با حضور مسئوالن 

ذی ربط بررســی کرده اند.عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام تاکید کرد: از لحــاظ حقوقی به هیچ 
وجه امکان برگرداندن ایــن لوایح به مجلس وجود 
ندارد. فرآیند مجلس به طور کلی طی شــده و تمام 
شده است. مثال در مورد طرح ها و لوایحی که در اواخر 
دوره یک مجلس تصویب می شود و برای اظهارنظر 
به شورای نگهبان می رود، مجلس نمی تواند بگوید که 
اگر شورای نگهبان اظهار نظر نکرد، اینها را برگردانید ما 

می خواهیم اصالح کنیم!

 واکنش »انصاری« به درخواست نمایندگان 
برای بازگشت لوایح FATF به مجلس

 حضرت آیت ا... خامنه ای در پیامی به کنگره ملی »لشکر فرشتگان تاریخ ساز« ویژه تجلیل از زنان شــهید، جانباز و آزاده، این زنان مجاهد، شجاع و فداکار را از برترین 
قله های افتخارات انقالب اسالمی خواندند.متن پیام رهبر انقالب اسالمی که صبح روز گذشته حجت االسالم والمسلمین شکری قرائت کرد، به این شرح است: شهیدان 
و جانبازان و آزادگان زن، نمایشگران یکی از برترین قله های افتخارات انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی اند. قدرت ایمان، راه مجاهدت های بزرگ را به روی زنان ایرانی 
گشود و صحنه های شگفت انگیز و کم نظیری از حضور شجاعانه و فداکارانه و مبتکرانه ی آنان در میدان های دشوار پدید آورد. از تظاهرات شورانگیز روزهای انقالب تا دوران 
فراموش نشدنی دفاع مقدس و از قهرمانی در صفوف نبرد تا دل بریدن از فرزند و همسر و فرستادن آنان به پیش باز خطر و تا خدمات پشت جبهه و از حضور در جبهه  علم 
و تحقیق و فناوری و درخشندگی در وادی ادبیات و هنر، تا هنرنمایی در عرصه های اجتماعی و سیاسی و مدیریت ها، و سرانجام فداکاری در میدان سالمت و خدمت به 
بیماران در آزمون پرخطر اخیر، همه و همه نشانه های اعتالی معنوی زن ایرانی است که به برکت نظام اسالمی و درس ها و ارزش گذاری های اسالم پدید آمده است.بی شک 
زنان شهید و جانباز و آزاده -که تعداد آنان را هفده هزار دانسته اند- در قله این افتخاراتند. زن ایرانی توانست به رغم فرهنگ فساد و انحطاط غربی تحمیل شده بر بسیاری 

از زنان در دوران نحس پهلوی، خود را به شرافت و طهارت مطلوب اسالم نزدیک کند و این افتخاری بزرگ است؛ و الحمد ا... رب العالمین.

خبر روزپیام رهبر انقالب به کنگره ملی 17 هزار زن شهید، آزاده و جانباز

وز عکس ر

اعتراض به 
خشونت علیه 
سیاه پوستان

نوشتن نام قربانیان خشونت 
پلیــس آمریــکا روی یــک 
تومار بــزرگ در تظاهرات ضد 
نژادپرستی همزمان با برگزاری 
جلســه دادگاه پلیــس قاتل 

»جورج فلوید«

معاون وزیر امور خارجه:

  ازبکستان از شرکای تجاری مهم ایران است
معاون وزیر امور خارجه با مناسب خواندن حجم تبادالت تجاری ایران و ازبکستان با وجود  شیوع 
کرونا، رویکرد طرفین در جهت گسترش همکاری در تمام حوزه ها را مشابه دانست و از ازبکستان 
به عنوان یکی از شرکای تجاری مهم جمهوری اســالمی ایران یاد کرد.  ششمین دور رایزنی های 
سیاسی بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ازبکستان به ریاست »سید عباس عراقچی« و 
»فرقت صدیق اف« معاونان وزرای امور خارجه دو کشور در تهران برگزار شد.در این دیدار،  عراقچی 
و فرقت صدیق اف، پیرامون موارد گسترده ای از مسائل دو جانبه، منطقه ای و بین المللی به تبادل 
نظر پرداختند.طرفین در این نشست بر استفاده هر چه بیشــتر از ظرفیت های بزرگ و مهمی که 
برای گسترش روابط در حوزه های حمل و نقل، بازرگانی، فرهنگی، گردشگری، فرهنگی و حقوقی 

وجود دارد، تاکید کردند.
در این مذاکرات با اشاره تهدیدات تروریسم و افراط گرایی در منطقه، بر لزوم همکاری برای تقویت 
صلح و ثبات منطقه ای تصریح شد.  صدیق اف، معاون وزارت امور خارجه ازبکستان، در این دیدار 
آمادگی کشورش را برای توسعه همه جانبه روابط در تمامی حوزه ها اعالم کرد و خواستار تسریع در 

اجرای نقشه راه همکاری های اقتصادی دو کشور شد.  

وزیر خارجه ایرلند:

 آمریکا و اروپا خواهان حفظ و احیای برجام هستند
وزیر خارجه ایرلند گفت: تردیدهــا و احتیاط ایران به خاطر اتفاقات ســال های اخیر را هم درک 
می کنم؛ اما می خواهم به شــما اطمینان دهم که اتحادیه اروپا، تروئیــکای اروپایی و از نظر من 
آمریکا خواهان حفظ و احیای برجام هستند.ســایمون کاوونی  با اشــاره به رایزنی های خود در 
تهران از فرصت ایجاد شده درباره احیای برجام سخن گفت. ارزیابی از دیدارها در تهران و اینکه آیا 
وی حامل پیام مشخصی از سوی غرب هست از سواالتی است که مطرح شد. موضوع دیگری که 
در این گفت و گو مطرح شــد این بود که چرا اروپا به جای درخواست از ایران ازآمریکا درخواست 
نمی کند که گام اول را در اجــرای تعهداتش بردارد.وی با بیان اینکه ایرلند مصمم به بازگشــایی 
سفارت خود در تهران اســت، تصریح کرد: در کوتاه مدت، قصد داریم یک کاردار منصوب کنیم که 
در سفارت آلمان مســتقر خواهد بود. او  با کنســول ما در تهران کار خواهد کرد تا شرایط را برای 
بازگشایی سفارت ایرلند در تهران فراهم کند و حضور دیپلماتیک ایرلند در ایران در آینده تقویت و 
تثبیت خواهد شد.کاوونی  با بیان اینکه این شانس وجود دارد که روابط مان را با دیگر بخش های 
دنیا توسعه دهیم و توافقی که از نگاه ایران و جهان یک توافق تاریخی بود را به طور کامل اجرایی 
کنیم، خاطرنشان کرد: گرچه احیای برجام کار آسانی نیست؛ اما دولت های عضو برجام حاضر به 

برداشتن گام های اعتمادساز در این زمینه هستند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی:

 ایران غنی سازی اورانیوم با سومین آبشار را آغاز کرده است
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشــی تصریح کرده ایران غنی ســازی اورانیوم با سومین 
آبشار سانتریفیوژهای IR-2M را آغاز کرده اســت.خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد که ایران سومین آبشار از سانتریفیوژهای پیشرفته IR-2m را 
در تاسیسات زیرزمینی سایت نطنز فعال کرده است.بر اساس این گزارش، ایران چهارمین آبشار 
از سانتریفیوژهای پیشرفته IR-2m را نیز در تاسیسات نطنز نصب کرده، اما هنوز گازدهی به آن 
را آغاز نکرده است.رویترز همچنین به نقل از آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش داده است که 
پنجمین آبشار از سانتریفیوژهای پیشرفته IR-2m نیز در حال نصب در تاسیسات نطنز است و 

ایران قصد دارد آبشار ششم را در نطنز نصب کند.

کافه سیاست

سخنگوی دولت: 

 آماده تبادل زندانیان
 با آمریکا هستیم

ســخنگوی دولت گفت: همانطور که قبال 
وزیر امــور خارجه اعــالم کرده مــا آماده 
تبادل زندانیان هســتیم و اگر تاکنون این 
اتفاق نیفتاده به خاطر عدم آمادگی دولت 
آمریکا بوده اســت. منتظریــم ببینیم که 
چقدر دولت جدید آمریــکا در تجدیدنظر 
در سیاســت های دولت قبل جدی است.

علی ربیعی در واکنش بــه اظهارات وزیر 
خارجــه آمریــکا مبنی بــر اینکه شــرط 
معافیت هــای تحریمی بازگشــت ایران 
به تعهدات برجامی اســت، گفت: اگر این 
مواضع طرف آمریکایی درباره برجام برای 
مصرف داخلی آمریکاســت نظری ندارم 
اما اگــر مواضع سیاســت خارجی دولت 
جدید آمریکاست، از نظر ما اشتباه و ناشی 
از مشــورت های گمراه کننده اســت.وی 
ادامه داد: آمریکا در موضعی نیســت که 
برای انجام تعهدات بین المللی خود شرط 
بگذارد.  برخــالف آمریکا که از بازگشــت 
برجام طفره می رود ایران آماده است هر 
چه سریع تر با دیگر اعضای برجام به همه 
تعهدات خود عمل کند.وی افزود: هر زمان 
آمریکا تصمیم بگیرد با لغــو تحریم ها به 
وظایف قانونی خود مطابق اساســنامه و 
توافق انجام عمل کند، خواهد دید ما هم به 
سرعت به همه تعهدات خود عمل خواهیم 
کرد این را هم بارها گفته ایم و از هر ابتکار 
دیپلماتیکی که بتواند این روند را تســهیل 
کند، استقبال می کنیم.ربیعی خاطرنشان 
کرد: جامعه بین الملل و ایرانیان منتظرند 
شــعار صداقت آمریکایی یعنی بازگشت 
آمریکا به جهان را با بازگشت این کشور به 
برجام ارزیابی کنند و برجام چیزی است 
که دور یک میز خواهیم نشســت. سخن 
گفتن بیش از برجام در شرایطی که ناقض 
تعهدات بــه تعهدات پیشــین خود عمل 
نکرده اســت، حرفی بسیار نادرست است 
و قطعا موضع ما همان موضعی اســت که 

اعالم شده است.

 تجربه حضور چهره هایی از بدنه سپاه در انتخابات چندان 
موفقیت آمیز نبوده است؛ محسن رضایی طی چند دوره 
حضور در رقابت های انتخاباتی نتوانست توفیق چندانی 
لیباف نیز که بیشتر مدیری اجرایی  پیدا کند. حتی قا
شناخته می شد تا چهره ای نظامی هم نتواست در عالی 

ترین رقابت انتخاباتی کشور موفقیتی داشته باشد

بین الملل
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معاون وزیر کشور مطرح کرد:

سهم 40 درصدی انتخاب الکترونیک از بازار لوازم خانگی ایران
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشــور گفت: ۴۰ درصد از سهم بازار لوازم 
خانگی در اختیار انتخاب الکترونیک است.بابک دین پرست در حاشیه بازدید از گروه صنعتی انتخاب 

الکترونیک در جمع اصحاب رسانه، اظهار 
کرد: در شرایط جنگ اقتصادی همه باید 
با نگاه مثبت به قوانین نگاه کنند و حامی 
واحدهــای صنعتی باشــند.وی افزود: 
همه باید از قوانین در اختیار به ســمت 
قوانین حمایتی حرکت کننــد و آن ها را 
مالک عمل قرار دهند.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توســعه منطقه ای وزیر 
کشــور گفت: هماهنگی خوبی در سطح 
مدیران استان اصفهان وجود دارد البته 

تولیدکنندگان و انجمن های تولیدی از بخشی از ادارات کل ذی ربط استان گالیه مند هستند.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشــور با بیان اینکه بیش از ۸ هزار نفر درانتخاب 
الکترونیک به صورت سه شیفته فعالیت می کنند، گفت: ۴۰ درصد از سهم بازار لوازم خانگی در اختیار 

انتخاب الکترونیک است و این مجموعه ۵۰۰ محصول با بیش از ۱۵۰۰ مدل تولید می کند.

رکورد عملیات روزانه تخلیه و بارگیری پست اصفهان شکسته شد
مدیرکل پست اســتان اصفهان گفت:با گذشــت ۶ ماه از راه اندازی هاب مرکزی کشور و با نزدیک 
شدن به ایام پایانی ســال برای اولین بار حجم لجســتیکی عملیات تخلیه و بارگیری مرسوالت 
در هاب مرکزی از مرز ۵۰ کامیون در روز گذشــت.حمید باقری ادامه داد: با افزایش حجم خرید و 
فروش های اینترنتی ناشی از شــیوع ویروس کرونا و همچنین نزدیک شدن به ایام پایانی سال، 
برای اولین بار حجم لجستیکی عملیات تخلیه و بارگیری مرسوالت در هاب مرکزی پستی کشور 
در اصفهان از مرز ۵۰ کامیون در روز گذشت.مدیرکل پســت استان اصفهان بیان داشت: با تخلیه و 
بارگیری کامیون ها از مقاصد تهران، مشهد، تبریز، شیراز، اهواز، یزد، همدان، اراک، رشت، شهرکرد، 
یاسوج، بوشــهر و بیرجند برای اولین بار رکورد تخلیه و بارگیری در هاب اصفهان شکسته شد. وی 
در ادامه خاطرنشان کرد: در صورت تهیه زیر ساخت های الزم و با توجه به افزایش مرسوالت کشور، 
این هاب منطقه مرکزی کشور آمادگی الزم برای ارائه خدمات تخلیه و بارگیری به تمامی نقاط کشور 

را فراهم خواهد کرد.

محدودیت در فعالیت نوروزی مهمان پذیران اصفهان
رییس اتحادیه مهمان پذیران اصفهان گفت: باتوجه به شرایط کرونایی برای عید نوروز از شهرهایی 
که وضعیت کرونایی شان به رنگ زرد و آبی است، مســافر می پذیریم.اسدا... عدالت پناه ادامه 
داد: در عید نوروز باتوجه به رنگ بندی شهرســتان ها براســاس وضعیت کرونایی، مسافرانی را 
که از شهرســتان های زرد و آبی مراجعه می کنند، پذیرش می کنیــم. وی اضافه کرد: هر واحد از 
مهمان پذیران، هتل ها و بوم گردی ها باید ۵۰ درصد از گنجایش شــان را در اختیار مسافران قرار 
بدهند.رییس اتحادیه صنف مهمان پذیران اصفهان افزود: قرار اســت از ســوی مرکز بهداشــت 
جلسه ای تشکیل شود تا برای اجرای شیوه نامه های بهداشــتی در عید نوروز تصمیم گیری های 
الزم انجام شــود.عدالت پناه در پایان گفت: شیوه نامه های بهداشــتی به طور معمول و به صورت 
روزانه در مهمان پذیران در حال اجراست و اگر شرایط جدیدی از سوی مرکز بهداشت تعیین شود، 

قطعا باید اجرا کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به مشکالت متعدد بر سر راه تکمیل پروژه  قطار سریع السیر اصفهان-تهران،  می گوید 
آینده پروژه مبهم است؛

شاید هیچ وقت دیگر!

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با  حدیث زاهدی
بیان اینکه  بر اســاس وظایفــی که برای 
استان ها تعریف شده، وظایف سازمان راه و شهرسازی شامل ۵ حوزه فنی 
مهندسی، حوزه مسکن، معماری و شهرسازی، امالک و حقوقی و توسعه 
مدیریت و منابع انسانی است، اظهارداشــت : اعتبارات در بخش راه و 
ساخت به صورت ملی و استانی است، در سال ۹۸ مجموع اعتبارات ۷۶ 
میلیارد و در سال ۹۹ و از مهرماه تاکنون ۱۶۹ میلیارد تومان میزان اعتبارات 
افزایش یافته و تاکنون نزدیک به ۸۰ درصد اعتبارات جذب شده است.

علیرضا قاری قرآن با بیــان اینکه در مجموع بــرای تکمیل پروژه های 
زیرساختی استان ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: از ۲۷ طرح 
اولویت دار حوزه راه در استان اصفهان تا پایان امسال ، هفت پروژه افتتاح 
و بقیه طرح ها تا پایان ســال ۱۴۰۰ با تامین اعتبار، تکمیل خواهند شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان درباره پروژه قطار سریع السیر 
بیان کرد: این پروژه ملی است و دچار مشکالت زمان شده ، ساختار پروژه 
محوری برای پروژه های بزرگ الزم است این پروژه سه بار تغییر کارفرما 
با یک پیمان کار خارجی داشــته و مشمول مســائل مختلف داخلی و 
خارجی شده است و هنوز هم نمی شود برای آن زمان تعیین کرد.وی در 
مورد اعتبارات امالک و مسکن، توضیح داد: در سال ۹۷ برای این حوزه 

۷۴ میلیارد تومان پیش بینی اعتبار شده بود که به طور کامل جذب شد و 
امسال به عدد ۸۵ میلیارد تومان رسید و تاکنون ۱۲۰ درصد درآمد در این 
حوزه از محل فروش امالک و تبدیل و واگذاری به مراکزی که نیاز دارند، 

کسب شد.
قاری قران با بیان اینکه در سال جاری کاهش پرداخت حقوق به پرسنل 
را داشتیم، ادامه داد: در مجموع در سال ۹۸ نســبت به سال ۹۹ شاهد 
کاهش ۸.۵ درصدی پرداختی به پرســنل این اداره کل بوده که با وجود 
دریافتی کم عملکرد آن ها افزایش داشــته اســت که نشان دهنده کار 

جهادی آن هاست .

بازآفرینی شهری، از وظایف اصلی راه و شهرسازی
مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان یادآور شد: هفت شهر از ۱۰۳ استان دارای 
طرح مصوب و موافقت نامه بوده و اعتبار  بخشی از آنها ابالغ و امسال نیز 
افزایش اعتبار و تعداد شهرها پیگیری شــده و در مقایسه با پارسال ۲۶ 
درصد بودجه  این حوزه رشد داشته و به بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال رسیده 
اســت که البته این میزان تا پایان ســال مالی جاری نیز بازهم اضافه 
می شود.به اعتقاد وی، بازآفرینی شــهری نسخه خوبی برای مدیریت 
ساخت و ساز مسکن، جلوگیری از حاشیه نشینی، احیای بافت مرکزی، 

کاهش آسیب های اجتماعی و تســهیل شرایط ساخت منازل است که 
شهرداری ها نیز در این عرصه مشــارکت دارند و وزارت راه و شهرسازی 
نیز از طرح هــای آنها حمایت می کند.علیرضا قاری قــران با بیان اینکه 
در بازآفرینی در شهر اصفهان پروژه همت آباد از مهم ترین پروژه های در 
دستور کار اســت، اضافه کرد: در این زمینه با حمایت و اعتماد مردم این 
پروژه به خوبی در حال پیشرفت است و با حضور سرمایه گذار اولین بلوک 

در این منطقه در حال بهره برداری است.

فرجام برخی از پروژه های ناتمام با پیشینه ۸ سال
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت: بنابر دالیل مختلف 
در حوزه راه پروژه هایی با قدمت ۷ الی ۸ ساله هستند که مشمول مسائل 
حقوقی و پیمانی شده اند و عمده مشــکالت شان در حوزه اعتباری بود. 
در حال حاضر از ۲۳ پروژه جاری ۶ مورد تقاطع غیر هم سطح، در بخش 
تکمیل و تعریض پل و همچنین در بخش احداث و بهسازی و دو بانده 
کردن جاده ها که یکی از کارهای مهم سازمان است در حال حاضر بالغ بر 
۹ پروژه در حال اجراســت و ۳ پروژه در حال تکمیل اســت . در بخش 
ســاماندهی کنارگذرها راداریم که عمده این پروژه ها به دلیل مشکالت 

اعتباری متوقف بود و در حال حاضر همه این ۲۳پروژه فعال هستند.

۷ کیلومتر از پروژه بروجن- مبارکه بازگشایی شد
قاری قرآن با اشــاره به پروژه های نیمه کار قبلی تصریــح کرد: دو پروژه 
اســتراتژیک و افزون بر آن ۲۳ پروژه در دســت اقدام است  که یکی از 
آن ها پروژه مبارکه- بروجن است. این پروژه تخصیص پیمانکار شد و از 
پروژه های بسیار فعال است، ۷ کیلومتر آن قبل از میالد حضرت علی)ع( 

زیر بار ترافیک رفت و مابقی در دست تکمیل است.
دوبانده شدن محور اردستان در دستور کار است که ۴ کیلومتر پایانی آن 
آسفالت و در پایان سال تکمیل می شود و اگر شرایط جوی اجازه دهد تا 
آخر اسفند یا فروردین ماه حدود ۲۲ کیلومتر دوبانده خواهد شد، همچنین 

بخشی از جاده نائین کاشان نیز تکمیل شده است. 

جلوگیری از زمین خواری در اصفهان
قاری قرآن به اقدامات اداره راه و شهرسازی اصفهان در جلوگیری از زمین 
خواری و برخورد با متصرفان نیز اشــاره کرد و گفت: طی چند سال اخیر 
بیش از ۳۷ هکتار زمین در قالب ۹۸ پرونده از دست متصرفان خارج شده 
و ۱۷۵ مورد نیز اقدام فوری صورت گرفته و برای جلوگیری از یک میلیون و 

۶۸۷ مترمربع زمین خواری هم اقداماتی انجام شده است.

معاون مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت: برای جلوگیری از هجوم ملخ ها 
و آفات چوب   خوار نیازمند کمک اســتانداری و کمیته 
بحران هستیم.تقی شیخ علی ،با اشاره به آماده کردن 
حدود ۳۰ درصد دستگاه سم پاش و خریداری سم برای 
مقابله با هجوم احتمالی ملخ هــا، اظهار کرد: آمادگی 
مقابله با ملخ ها را داریم، اما با توجــه به اینکه هزینه 
باالیی در بردارد نیازمند حمایت اســتانداری و کمیته 
بحران هستیم، زیرا اگر از کمک کمیته بحران محروم 

باشیم این مقابله ناقص انجام می شود، به صورتی که 
حتی امکان دارد این ملخ ها وارد مزرعه و شهر شده و 
خسارت زیادی را وارد کنند. وی با تاکید بر اینکه عالوه 
بر ملخ ها آفات چوب خواری هم هســتند که خسارت 
باالیی را به درختان میوه و گــردو وارد می کنند، گفت: 
کمیته بحران حدود سه سال پیش برای مقابله با این 
بحران کمک کرد که نتیجه خوبی را هم رقم زد، به شکلی 
که توانستیم حدود ۸ شهرستان اصفهان را از خسارت ها 
نجات دهیم، اما افسوس که این حمایت ادامه دار نبود.

معاون مدیریت حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه در سال هایی که خشکسالی 
حاکم است خسارات بیشتری به محصوالت کشاورزان 
وارد می شــود، اظهار کرد: با هزینه انــدک می توان از 
خســارت زیاد جلوگیری کرد به صورتی که برای مثال 

اگر هر سال کمیته بحران حداکثر ۵ میلیارد تومان کمک 
کند می توان اکثر عوامل خسارت زای بخش کشاورزی 
را کنترل کرد.وی با بیان اینکه ملخ ها بیشتر در نزدیکی 
آب تخم گذاری می کنند، ادامــه داد: ملخ هایی که از 
سمت عربستان وارد کشــور می شوند مهاجر هستند، 
اما در اســتان اصفهان کانون ملخ در شهرستان هایی 
ازجمله شهرضا، لنجان و مبارکه وجود دارد که در صورت 
مهیا بودن شرایط و بارندگی، ملخ ها هجوم می آورند.

شیخ علی در خصوص ورود ملخ های مهاجر به کشور و 
استان بیان کرد: زمانی که شرایط برای ورود ملخ های 
مهاجر به کشور مساعد شود، بیشتر استان های جنوبی 
را تحت پوشــش قرار می دهند؛ اما اگر بازهم شرایط 
مساعد باشد و ملخ ها در استان های جنوبی تغذیه کافی 

نداشته باشند به سمت شهرضا هم هجوم می آورند.

شادکامی ملخ  ها از کم رنگ شدن حمایت کمیته بحران

خبر روز

شهردار باغبهادران:

مجوزی برای تغییر کاربری اراضی باغبهادران صادر نشده است
شــهردار باغبهادران یکی از اصلی ترین موارد در خصوص فضای ســبز باغبهادران را فضای ســبز 
خصوصی و باغات باغبهادران برشــمرد و گفت: در طول مدتی که به عنوان شورای شهر و شهردار در 
خدمت مردم باغبهادران بودم ،یک سانتی متر هم با تغییر کاربری موافقت نشده است.حجت ا... 
امینی در رابطه با حذف فضای سبز در طرح هادی و تغییر کاربری اراضی و باغ به مسکونی و تجاری 
تصریح کرد: تغییر کاربری در دوران گذشــته آن قدر رونق داشــته که تبدیل به یک مطالبه شده به 
صورتی که امروزه جلوگیری از این تغییر کاربری برای شهرداری هزینه بر شده است. امینی تشریح 
کرد: طی یک سال گذشته در زمان صدور مجوز برای قطع درختان از همه کشاورزان تعهد گرفته  شد 
که در مدت یک سال اقدام به کاشت درخت کنند؛ اما به خاطر شیوع ویروس کرونا و شوکی که به 

جامعه وارد شد خیلی از کشاورزان موفق به کاشت درخت نشده اند.

اجرای بزرگ ترین طرح زراعت چوب استان اصفهان در کاشان
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان از اجرای بزرگ ترین طرح زراعت چوب استان اصفهان 
در شهرستان کاشان خبر داد.محمدمهدی شریفی با اشاره به توزیع بیش از ۱۲ هزار اصله نهال توسط 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان به صورت رایگان اظهار داشت: این گونه های درختی شامل 
زبان گنجشک، زیتون، کاج، سرو، توت، سنجد، زالزالک، اقاقیا و ارغوان است.وی همچنین از افتتاح 
بزرگ ترین طرح جنگل کاری شمال استان اصفهان در هفته جاری خبر داد و ابراز داشت: این طرح با 
اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال و در وسعتی به میزان یک هزار و ۴۰۰ هکتار برگزار می شود.رییس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان همچنین از اجرای بزرگ ترین طرح زراعت چوب استان اصفهان در 
شهرستان کاشان خبر داد و تصریح کرد: این طرح به وسعت دو میلیون متر مربع اجرا می شود.وی در 
بیان جزئیات این طرح با اشاره به اینکه طرح زراعت چوب برای کاهش برداشت چوب از جنگل های 
شمال اجرا می شود، خاطرنشان کرد: برای متقاضیان اجرای این طرح به ازای هر هکتار ۸۰ میلیون 
ریال تسهیالت با بازپرداخت شش ساله اختصاص یافته که اعتباری حدود ۱۳۲ میلیارد ریال برای 
اجرای آن اختصاص داده شده است.وی همچنین با اشاره به اینکه یکی از معضالت جدید کاشان 
قطع درختان باغی با عمر بیش از ۱۵۰ تا ۲۰۰ ســال اســت، تاکید کرد: قطع هر گونه درخت حتی در 
اراضی شخصی بدون مجوز اداره جهاد کشاورزی ممنوع است و برای حمل هر بار چوب نیز باید مجوز 

اداره منابع طبیعی اخذ شود در غیر این صورت محموله چوب به عنوان قاچاق محسوب می شود.

صادراتی با ارز آوری 45 میلیون دالری
رییس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی اســتان اصفهان در مورد صادرات دام و 
فرآورده های دامی در ســال جاری و تا پایان بهمن ماه توضیحاتی داد.منصور کیمیایی اظهار کرد: 
هرساله فرآورده های مختلفی را به کشورهای مختلف صادر می کنیم. طی ١١ ماهه سال ٩٩ بالغ بر ٣٠ 
قلم کاالی مرتبط با دام به کشورهای دیگر صادر شد که این صادرات بیش از ۴۵میلیون دالر ارز آوری 
برای کشور به همراه داشت.رییس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان 
ادامه داد: در راســتای توسعه صادرات غیر نفتی کشــور و در اقتصاد مقاومتی به صادرات دام توجه 
ویژه ای می شود و هر ساله به صادرکنندگان که محصوالت شان تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی  
تولید می شود، مشاوره و راهنمایی ارائه می شود تا بتوانند کار خود را توسعه دهند.منصور کیمیایی 
خاطرنشان کرد: میزان صادرات تا پایان بهمن ماه سال جاری نســبت به مدت مشابه بیش از ٢٢ 
درصد افزایش داشــته که اگر ارزش صادراتی را مد نظر قرار دهیم بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته 
است؛  این توفیقی بوده که در راستای توســعه صادرات فرآورده های غیر نفتی به کمک و همکاری 
تولید کنندگان و صادرکنندگان و همچنین به کمک نظارت مسئوالن بهداشتی دامپزشکی در بخش 

دولتی و غیر دولتی حاصل شده و اعتماد و رضایت کشورهای صادراتی را نیز به همراه داشته است.

کافه اقتصاد

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان:اخبار

خروج مرغ از اصفهان بدون مجوز است
معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه امروز اگر مرغی از استان خارج می شود، بدون مجوز و تخلف است، گفت: هجوم مردم برای 
خرید مرغ، کار را برای تنظیم کنندگان بازار سخت می کند و اکنون مرغ در یخچال های مردم ذخیره و انبار شده است.حسین ایراندوست ، در خصوص آشفته بازار 
مرغ در اصفهان، اظهار کرد: باید توجه داشت که اصفهان از نظر میزان تولید مرغ هیچ مشکلی ندارد، البته مرغداران در بحث قیمت مرغ ادعاهایی دارند که پذیرفته 
شده نیست و در نشست با ستاد تنظیم بازار کشور و سازمان حمایت مصوب شد که قیمت مرغ تا پایان ســال هیچ افزایش قیمتی نداشته باشد.وی با اشاره به 
دالیل ایجاد تقاضای مازاد خرید مرغ در کشور، گفت: باید توجه داشت که رقابتی بین مواد پروتئینی مختلف همچون گوشت قرمز، تخم مرغ و مرغ وجود دارد که 
با افزایش قیمت هر یک، تقاضا برای خرید ماده پروتئینی دیگر باال می رود، از سوی دیگر در ایام پایانی سال تقاضا برای خرید مرغ افزایش می یابد.معاون بهبود 
تولیدات دامی جهادکشاورزی استان اصفهان به تقاضای مازاد خرید مرغ در تهران اشاره کرد و افزود: این تقاضای مازاد، شرایط را برای دیگر استان ها سخت کرده 

است، چراکه استان های دیگر باید تقاضای مازاد مرغ پایتخت را تامین کنند.

بازار گل شب بو
با نزدیک شدن به فصل بهار 
و آغاز ســال نو، شهر کم کم 
حال و هوای بهار و شب عید 
به خــود می گیــرد. گلخانه 
داران هم بــا تولید گل های 
شــب بــو در گلخانه هــای 
اصفهان با بــوی خوش به 

استقبال بهار می روند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس خبرداد:

 سقف افزایش حقوق تا 
2.5 میلیون تومان

ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
گفت: ســقف افزایش حقوق در سال آینده 
۲.۵ میلیــون تومان شــد که شــکاف بین 
دســتمزدهای دولتی را کاهــش می دهد و 
حدود ۱۰ هــزار میلیون تومان بــرای دولت 
صرفــه جویــی دارد.مهدی طغیانــی ادامه 
داد: بــا رفت و برگشــت بودجه حــدود ۴۰ 
درصد از کســری بودجه کاهش پیدا کرد و 
البته اهدافی که در بودجه دنبال می کردیم، 
محقق نشد و توقع داشــتیم در هزینه های 
دولت صرفه جویــی ایجاد کنیم کــه به قدر 
کافی نتوانستیم زیرا نمایندگان با انبوهی از 
مطالبات تصمیم گیــری می کنند که ممکن 
اســت با منابع موجود همخوانی نداشــته 
باشد.ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی 
مجلس خاطر نشــان کرد: تبصره ۱۲ قانون 
معمــوال به حقوق هــا می پــردازد و در مورد 
حقوق کارکنان، سناریوی دولت اضافه کردن 
۲۵ درصد به همه حقوق ها بود و نتیجه این 
سیاســت این بود که کســی که ۳۰ میلیون 
حقوق می گرفــت در مجموعــه حدود ۷.۵ 
میلیون اضافه حقوق می گرفت و کســی که 
چهار میلیون حقوق می گیــرد حداکثر یک 
میلیون به حقوق اش اضافه می شود، که در 
نتیجه مجلس در این شــرایط اقتصادی آن 
را تغییر داد.وی تصریح کرد: سقف افزایش 
حقوق در ســال جدید را ۲.۵ میلیون تومان 
قرار دادیم که در این شرایط سخت اقتصادی 
شکاف بین دســتمزدهای دولتی را کاهش 
می داد و حدود ۱۰ هــزار میلیون تومان برای 
دولت صرفه جویی ایجاد کرد.طغیانی گفت: 
در قانون معدل تورم باید افزایش حقوق باشد 
و در سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته؛ 
اما در حال حاضر بایــد در چهارچوب منابع 
دولت صــورت گیرد و نباید به نحوی باشــد 
که دولت کم بیاورد و دوباره دســت در جیب 
مردم کند و افزایش را با استقراض و تحمیل 

تورم جبران کند.
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مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری:

رتبه نخست کشور از آن شورای فرهنگ عمومی استان شد

  دبیر شــورای فرهنــگ عمومی و مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
چهارمحال و بختیاری در آســتانه برگزاری یازدهمین  نشست  شورای 
فرهنگ عمومــی چهارمحال و بختیاری در ســال جهــش تولید اظهار 
داشت: پس از بررسی های انجام شده از سوی شورای فرهنگ عمومی 
کشور طی 9 ماهه نخست سال جهش تولید ، این استان برای برگزاری 
منظم جلسات، پیگیری مســتمر مصوبات و تاش برای رشد شاخص 
های فرهنگی، توانســت به رتبه نخست کشوری دســت یابد و شورای 
فرهنگ عمومی شهرســتان های تابعــه چهارمحال و بختیــاری نیز با 
فعال بودن 100 درصدی نیز رتبه اول کشــوری را همگام با اســتان های 
 تهران ، سمنان ،خراســان رضوی ، اصفهان و آذربایجان غربی از آن خود

کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسامی استان چهار 
محال و بختیاری ، ابراهیم شــریفی، تاکید کرد:اگرچه شــیوع بیماری 
کرونا در تشکیل جلسات بی تاثیر نبوده است ولی با این حال این شورا 
با رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی و نیز بهره مندی از ظرفیت های 
موجود  مبادرت به تشــکیل مناســب و منظم جلســات کرد و شورای 
فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری از ابتــدای فعالیت دولت تدبیر 
و امید تاکنون توانســته با انجام مطالعات علمی و اقدامات کارشناسی، 

بسیاری از سنت های رایج غلط در اســتان را از بین ببرد.شریفی افزود: 
ارائه راهکارهای جلوگیری از قمه زنی، تیراندازی در آیین های مختلف و 
ممانعت از ترویج خرافه در جامعه از اقدامات مهم شورای فرهنگ عمومی 

چهارمحال و بختیاری در این مدت به شمار می رود.
وی تصریح کرد: ترویج فرهنگ های پســندیده در جامعه، تاش برای 
افزایش ازدواج و کاهش طاق از اقدامات اثرگذار شورای فرهنگ عمومی 
در چهارمحال و بختیاری محسوب می شود.دبیر شورای فرهنگ عمومی 
چهارمحال و بختیاری بیان داشــت: هم اکنون همراهی و تعامل بسیار 
خوبی بین مســئوالن دســتگاه های اجرایی فرهنگی با مردم اســتان 

وجود دارد.
وی اضافه کرد: وجود همین تعامل و همراهی باعث دستیابی به موفقیت 
های بزرگ در حوزه فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری شده است.
شریفی عنوان داشــت: تاش برای ارتقای کمی و کیفی شاخص های 
فرهنگی در رأس اولویت های شــورای فرهنگ عمومــی چهارمحال و 
بختیاری قرار دارد.شــورای فرهنگ عمومی چهارمحــال و بختیاری با 
احیای کمیته علمی مشورتی در سال جاری کمیته هایی را نیز برای بررسی 
علمی موضوعات مختلف مربوط به فرهنگ عمومی جامعه تشکیل داده 

و فعال کرده است.

رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری خبر داد:

رفع تصرف از 9 هزار و ۵00 هکتار از اراضی ملی چهارمحال 
رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، از 
رفع تصرف بیش از 9 هزار و ۵00 هکتار از اراضی ملی متصرف شده طی سالیان اخیر خبر داد.احمدرضا 
بهرامی در این دیدار ضمن تشکر از فعالیت های اداره کل منابع طبیعی در زمینه حفاظت و حراست از 
اراضی ملی افزود: مبنای عمل برای جلوگیری از تجاوزات به عرصه های ملی باید نظارت دقیق و انجام 
اقدامات پیشگیرانه باشد.بهرامی اضافه کرد: یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری لزوم حفاظت از 
محیط زیست و مقابله با زمین خواری است و این مهم وظیفه ما را برای صیانت از بیت المال دو چندان 
می کند.وی یکی از موضوعات مهم در رابطه با حفظ اراضی ملی را اجرای دقیق و به موقع احکام قضایی 
عنوان کرد و ادامه داد: اجرای احکام صادره مرتبط با اراضی ملی، زمینه ســاز اعاده حقوق بیت المال 
است و این امر عاوه بر آنکه مسئولیت شرعی را متوجه مسئوالن می کند، مشارکت فعال دستگاه های 
ذی ربط را برای اجرای سریع احکام و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می طلبد.بهرامی همچنین در این دیدار با 
تاکید بر ضرورت احیای محیط زیست و سنت حسنه درختکاری اظهار داشت: بی تردید در برهه کنونی 
که جامعه درگیر ویروس کرونا و ملزم به رعایت دستورالعمل های بهداشتی است، درختکاری و توجه 

به منابع طبیعی می تواند تضمین کننده سامت جامعه و ایجاد شور و نشاط اجتماعی باشد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری:

فروش روغن به شرط خرید سایر اجناس تخلف است
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: فروش روغن در قبال خرید 
سایر اجناس تخلف اســت و وظیفه نظارت و برخورد با این تخلفات به عهده سازمان صمت است.

کیقباد قنبری با اشاره به اینکه مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلفی با 124 تماس بگیرند، عنوان 
کرد: در استان هیچ گونه کمبودی در خصوص تامین روغن وجود ندارد.وی افزود: یک هزار و 100 تن 
روغن برای تامین نیاز خانوار و 300 تن برای صنعت در کارخانه نهان گل بروجن آماده توزیع است که 
صمت وظیفه توزیع آن را بر عهده دارد.قنبری اضافه کرد: در خصوص شکر هیچ گونه کمبودی نداریم 
پنج هزار تن برای صنعت و یک هزار و 200 تن برای خانوار آماده توزیع است و با توجه به تقاضای بازار 
توزیع خواهد شد.وی در ادامه توضیح داد: اگر نانوایی ها نان با کیفیت تولید نکنند سهمیه آرد آن ها 

کاهش پیدا می کند و در اختیار نانوایان دیگر که کیفیت تولید باال دارند، قرار می گیرد.

 جمع آوری افزون بر 30 میلیارد ریال صدقه 
در چهارمحال و بختیاری  

قائم مقام کمیته امداد اســتان گفت:این صدقات از طریق صندوق  های صدقات، دســتگاه های 
پرداخت الکترونیکی و گوشی های هوشمند پرداخت شده اند.نجف علی حیدری افزود: صدقات 
پرداختی مردم نیکوکاراســتان براساس دســتورات دینی درکوتاه ترین زمان ممکن به نیازمندان 
همان منطقه اختصاص می یابد.وی  ادامه داد:ساخت مسکن برای خانواده های نیازمند، پرداخت 
هزینه های درمانی، تامین بخشی ازهزینه های ازدواج فرزندان مددجویان، پرداخت کمک هزینه 
تحصیلی دانش آموزان ودانشــجویان وپرداخت کمک هزینه معیشــتی به خانــواده مددجویان 
ازمحل صدقات مردمی اســت.حیدری بااشــاره به جمع آوری صدقات خانگی استان با استفاده 
از دســتگاه های کارت خوان افزود: در این روش تخلیه گران صندوق های صدقات خانگی پس از 
شمارش صدقات پرداختی، وجه تایید شده را از طریق دســتگاه پوز ثبت می کنند که رسید نیز به 
صورت آنی صادر می شــود.وی بابیان اینکه در این روش صدقات پرداختی بــه صورت آنی ثبت 
می شــوند، گفت: حذف گردش پول نقد و جلوگیری از انتقال آلودگی های ویروسی، حذف مراحل 
شمارش وانتقال پول به بانک، ارسال فوری پیامک پرداخت برای مشترکان ودریافت آنی صدقات 

و هزینه آن برای نیازمندان ازدیگر اهداف اجرای طرح است.

بام ایراناخبار

رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات 
بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری:

نگرانی ها از شیوع نوع جهش یافته 
 کرونا در خوزستان 
رو به افزایش است

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشتی و 
درمانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به افزایش شیوع 
بیماری کرونا از نــوع جهش یافته موســوم به کرونای 
انگلیسی در استان خوزســتان و همجواری چهارمحال 
و بختیاری با این اســتان، از افزایش نگرانی ها با شدت 
گرفتن بیماری در خوزســتان خبر داد.مجید شــیرانی 
افزود: به دلیل مرز های مشــترک وســیع و مراودات 
فامیلی زیاد بین مردم دو اســتان چهارمحال بختیاری 
و خوزســتان، ضمن قرار گرفتن استان در معرض خطر 
جدی، خطر انتقال بیماری به استان های همجوار و مرکز 
کشور از طریق آلوده شــدن چهارمحال و بختیاری نیز 
وجود دارد.شیرانی اضافه کرد: اکثر مبتایان به ویروس 
جهش یافته در استان یا به اســتان خوزستان سفر و یا 
میزبان مهمان از این اســتان بوده انــد بنابراین به هم 
استانیان تذکر داده می شود از مسافرت و پذیرش مهمان 

از این استان جدا خودداری کنند.
وی ادامه داد: درحــال حاضر ویروس کرونا به شــکل 
گسترده در تمامی نقاط کشور وجود دارد، مسافرت های 
بین شهرستانی و استانی به انتشار سریع بیماری دامن 
می زند.شیرانی با بیان اینکه بیشترین نقش را در کنترل 
شیوع بیماری خود مردم با پرهیز از برگزاری تجمعات و 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی ایفا می کنند، افزود: 
مســئولین نیز موظف به کنترل مبادی ورودی هستند.

وی اضافه کــرد: درحالی کــه تردد خودرو هــا و اعمال 
محدودیت هــا در مبادی ورودی در حال انجام اســت، 
متاســفانه برخی با اســتفاده از میانبر هــا و جاده های 
فرعی همچنان مبــادرت به تــردد می کنند.شــیرانی 
در ادامه از شورا های شــهر و روســتا، صاحب نفوذان، 
بزرگان و معتمدیــن محلی خواســت در تذکر به مردم 
و جلب مشــارکت آن ها برای همراهی با مســئولین و 
کنترل تردد ها و رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی 
همکاری کنند تا به نحو موثرتری از انتشار بیماری کرونا 

پیشگیری به عمل آید.

مفاد آراء
12/88 آگهی هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرســتان گلپایگان به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي 
كه اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایــي تقدیم نمایند.بدیهي اســت در صورت 
 انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شــماره  2766-   تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن 
قانوني فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه 33 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 331.32 مترمربع مجزی شده از پالك 415 فرعي از3 

اصلي  واقع در بخش2 محرز گردیده است.
2- رای شــماره    2768-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اسداله 
مرجاني فرزند مسیب بشــماره شناســنامه 7 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 70.44 مترمربع مجزی شده از پالك1804  اصلي واقع 

در بخش1 محرز گردیده است.
3- رای شــماره 2298-   تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن 
شخصي فرزند علي اكبر بشماره شناسنامه 77 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 187.44 مترمربع مجزی شده از پالك 2651 اصلي واقع 

در بخش1محرز گردیده است.
4- رای شــماره 2775- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حســین 
فروغي فرزند علي بشماره شناسنامه 8 صادره از خوانسار درششدانگ ساختمان 
انباری به مساحت 466.25 مترمربع مجزی شــده از  پالك 1827 فرعي از 1 

اصلي واقع در بخش2 محرز گردیده است.
5- رای شماره 2840- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي رنجبر 
حمزه فرزند خسرو بشماره شناســنامه 15270 صادره ازگلپایگان در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 460.61 مترمربع مجزی شــده از پالك70  فرعي از 7 

اصلي واقع در بخش2 محرز گردیده است.
6- راي شــماره 2841- تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي معین 
میثمي فرزند محمد باقر بشماره شناسنامه 1210039575 صادره از گلپایگان 
در ششدانگ ساختمان به مساحت 52.93 مترمربع مجزی شده از پالك9 فرعي 

از 3089 اصلي واقع در بخش 1 محرز گردیده است.
7- رای شــماره 2838 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حســین 
موگوئي فرزند علي بشــماره شناســنامه 35744 صادره از تهران درششدانگ 
ساختمان به مساحت 158.54 مترمربع مجزی شــده از پالك685 فرعي از4  

اصلي  واقع در بخش2 محرز گردیده است.
8- رای شــماره2839-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي احســان 
تکبیري فرزند محمدتقي بشماره شناسنامه 1210047624 صادره از گلپایگان 
در ششدانگ ســاختمان به مســاحت 157.39 مترمربع مجزي شده از پالك 

463فرعي از 1 اصلي واقع در بخش2 محرز گردیده است.
9- راي شــماره2774- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــي آقاي حامد 
ابراهیمــي فرزند محمدرضا بشــماره شناســنامه 10 صــادره از گلپایگان در 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 469.82 مترمربع مجزي شده از پالك 913 

فرعي از 9 اصلي  واقع در بخش2محرز گردیده است.
10- راي شــماره 2918 - تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي حمید 

فرشــچي فرزند علي اكبر بشماره شناســنامه 175778 صادره از گلپایگان در 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 191.76 مترمربع مجزی شده از پالك 505 

فرعي از3 اصلي واقع در بخش2 محرز گردیده است.
11- راي شــماره 2919 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود 
ملکي فرزند حسین بشــماره شناســنامه 146 صادره ازگلپایگان در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 38.85 مترمربع مجزی شده از  پالك581  اصلي واقع در 

بخش1 محرز گردیده است.
12- رای شماره2935-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سیدعلي 
شمسي فرزند تقي بشماره شناســنامه 3528 صادره از  گلپایگان در ششدانگ 
مغازه به مساحت 14.06 مترمربع مجزی شــده از  پالك1و 5  فرعي از 3147 

اصلي واقع در بخش1محرز گردیده است.
13- رای شــماره 2770- تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي روح 
اله محمد نقي فرزند شــمس اله بشــماره شناســنامه 459 صادره از خوانسار 
درششــدانگ مغازه به مســاحت 24.97 مترمربع مجزی شده از پالك 3143 

اصلي  واقع در بخش1 محرز گردیده است.
14- رای شماره 2956- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ابوالفضل 
فصیحي فرزند مصطفي بشماره شناســنامه 9 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 286.43 مترمربع مجزی شده از  پالك 465 فرعي از 3 

اصلي  واقع در بخش2 محرز گردیده است.
15- رای شــماره 2817 - تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي خانم لیالء 
اعجازي فرزند عباس بشماره شناســنامه 203 صادره ازگلپایگان در ششدانگ 
ساختمان و زمین متصله به مســاحت 175.71 مترمربع مجزی شده از  پالك 

526 فرعي از 1 اصلي واقع در بخش1محرز گردیده است.
16- رای شــماره 2923-  تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي خانم مهین 
ابراهیمي فرزند علي بشماره شناســنامه 394 صادره ازگلپایگان در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 453.70 مترمربع مجزی شــده از پالك369فرعي از9 

اصلي واقع در بخش2محرز گردیده است. 
17- رای شــماره 2797 و 2805 و 2804 -  تصرفــات مالکانــه بالمعارض 
متقاضي آقاي علي اصغر محســني فرزند محمدحســین بشــماره شناسنامه 
335 صادره از گلپایگان دردو دانگ مشــاع و آقای علي اكبر محســني فرزند 
محمدحسین بشماره شناســنامه 217 صادره از گلپایگان دردو دانگ مشاع  و 
آقاي محمدرضا محسني فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 112 صادره از 
گلپایگان دردو دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 39.77 مترمربع 
مجزی شده از  پالك 4 فرعي از 668 اصلي  واقع دربخش1 محرز گردیده است.

18- رای شــماره 2773 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه 
ابراهیمي فرزند محمدحســن بشــماره شناســنامه 24 صــادره از گلپایگان 
درششدانگ ساختمان به مساحت 411.44 مترمربع مجزی شده از پالك 363 

فرعي از 9 اصلي واقع در بخش2 محرز گردیده است
19- رای شماره 2795 و 2796 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
حســین فصاحت فرزند ابوالفضل بشــماره شناســنامه 30 صادره از گلپایگان 
درسه دانگ مشاع  و خانم لیال خراســاني فرزند محمدجواد بشماره شناسنامه 
168 صادره ازخوانسار درسه دانگ مشاع  از ششــدانگ ساختمان به مساحت 
 50.00 مترمربع مجزي شــده از  پالك  4217 اصلي واقــع در بخش1محرز 

گردیده است.
20- رای شــماره 2767-  تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي علي 
شهسواري فرزند محمد بشماره شناسنامه 661 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 54.10 مترمربع مجزی شده از پالك1 و 5  فرعي از 71 و 

65 اصلي واقع در بخش1 محرز گردیده است.
21- رای شــماره 2771-  تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضي آقاي 

حبیب بقائي فرزند محمدحسین بشماره شناســنامه 6090 صادره ازگلپایگان 
درششدانگ ساختمان به مساحت 458.83 مترمربع مجزی شده از پالك 847 

فرعي از 5 اصلي واقع در بخش4 محرز گردیده است.
 22- رای شــماره 2769-  تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي 
خانم شــهره شــاهرضائي فرزند محسن بشــماره شناســنامه 11 صادره از 
گلپایگان در ششــدانگ چهاردیواری مشــتمل بر اعیان به مساحت 167.28 
 مترمربع مجزی شــده از پالك 463 فرعي از 1 اصلــي واقع در بخش2محرز

 گردیده است.
23- رای شــماره 2772-   تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي طوبي 
اشفعي فرزند محمد بشــماره شناســنامه 45 صادره ازگلپایگان در ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 112.70 مترمربع مجزی شده از پالك228 فرعي از 1 

اصلي واقع در بخش2 محرز گردیده است.
24- رای شماره 2800- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  ابوالفضل 
اسمعیلي فرزند رمضان بشماره شناسنامه 543 صادره ازگلپایگان در ششدانگ 
مغازه به مساحت 68.80 مترمربع مجزی شده از  پالك 6 فرعي از 279 اصلي 

واقع در بخش1 محرز گردیده است.
25- رای شــماره 2922- تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي خانم اعظم 
صحت فرزند محمدتقي بشماره شناسنامه 223 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
مغازه   به مساحت 20.68 مترمربع مجزی شده از پالك 20 فرعي از 928 اصلي  

واقع در بخش 1 محرز گردیده است.
26- رای شــماره 2785-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سهیال 
جباري فرزند حسن بشماره شناســنامه 1992 صادره ازگلپایگان در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 64.02 مترمربع مجزی شده از پالك22 فرعي از 35 اصلي 

واقع در بخش1 محرز گردیده است.
27- رای شماره 2928- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد تقي 
سهرابي فرزند حسین بشماره شناسنامه 3936 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
زمین مزروعی   به مساحت 2062.36 مترمربع مجزی شده از پالك 17 فرعي 

از 4 اصلي واقع در بخش2محرز گردیده است.
28- رای شــماره 2921-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي 
شفیعي فرزند علي بشماره شناسنامه 18 صادره از گلپایگان در ششدانگ زمین 
مزروعی به مســاحت 2820.93 مترمربع مجزی شده از پالك233 فرعي از7 

اصلي واقع در بخش2 محرز گردیده است.
29- رای شــماره 2920-  تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي علي 
اصغر شایســته فرزند غالمرضا بشماره شناســنامه 190 صادره ازگلپایگان در 
ششدانگ زمین مزروعی به مساحت 4296 مترمربع مجزی شده از پالك4572 
 اصلي واقــع در بخش1 خریداري از مالك رســمي آقاي علــی پیروی محرز 

گردیده است.
30- رای شماره 2911-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباسعلي 
ابدي فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 140 صادره از گلپایگان درششدانگ 
زمین مزروعی به مساحت 3911.36 مترمربع مجزی شده از  پالك 280 فرعي 

از 3 اصلي واقع در بخش2محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/05
تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/12/20

م الف: 1098165 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالك گلپایگان
مفاد آراء

12/89 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3  قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960302031000965-99/12/1 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملك نایین تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای 
رجبعلی عرب بافرانی فرزند محمد علی بشــماره شناسنامه 43 صادره از نایین 
در ششدانگ مفروزی ساختمان دامداری به مساحت 405 متر مربع احداثی در 
پالك ثبتی قسمتی از 9698 اصلی واقع در مزرعه اعظمی )خان( خریداری از 
 مالك رسمی آقای محمد علی عرب بافرانی بصورت عادی محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراضی خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/05 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/20 

م الف: 1098085 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالك نایین

آگهی تغییرات شــرکت ارتباطات گستر مرصع شــرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 48846 و شناسه ملی 10260672036 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/04 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت به نشانی اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
 مرکزی ، شــهر اصفهان، محله کوجان ، کوچه شــادی ]9[ ، خیابــان خانه اصفهان ، 
پــاک -409 ، طبقه منفی 1 کدپســتی 8139956311 تغییر یافــت و ماده مربوطه 
اساسنامه اصاح گردید اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1110511(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی کشاورزان نجف آباد شرکت تعاونی
 به شماره ثبت 242 و شناسه ملی 10260058735 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/10/16 و به استناد نامه 
شــماره 865/779/184/3/205 مورخ 1399/12/02 اداره تعاون روستایی شهرستان 
نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 1243051000 ریال به مبلغ 
91110000000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت افزایش یافت.
تراز مالی سال 1398 تصویب گردید . اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )1110510(

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز و کارت و ســند موتور ســیکلت باختر 
 مــدل 1393 به رنگ ســبز یشــمی به شــماره پالک

 0125NEA135312 92552-624 و شــماره موتــور
و شــماره تنهNEA *** 125 B شناســه ملی موتور 
IRAAS93102K331300 به نام آقای سید صادق 
 اســمعیلی مفقود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
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 توسعه همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی
 و اداره استاندارد اصفهان

تفاهم نامه همکاری بین شهرک علمی و تحقیقاتی و اداره کل استاندارد استان اصفهان با محوریت 
اســتفاده بهینه از توانمندی های فناوران به امضا رسید. با امضای تفاهم نامه همکاری بین شهرک 
علمی و تحقیقاتی و اداره کل اســتاندارد اســتان اصفهان، طرفین متعهد شدند برای فراهم سازی 
زمینه های استانداردسازی محصوالت دانش بنیان، فعالیت های نوآورانه و صنعتی، ترویج و آموزش 
مفاهیم و مبانی استاندارد به شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور مستقر در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان همکاری کنند.همچنین توسعه همکاری های مشترک در زمینه برقراری و تقویت 
ارتباط بین اداره کل استاندارد و شهرک همچنین میان صاحبان ایده و طرح، متقاضیان فناوری و 
صاحبان سرمایه در حوزه اشــتغال و کارآفرینی و بهره گیری از امکانات و توانمندی های آموزشی، 
پژوهشی، فناوری، نوآوری و صنعتی طرفین و ایجاد دفاتر همکاری مشترک، دوره های کوتاه مدت 
مشترک و اجرای کارگاه های آموزشی با محوریت استانداردسازی محصوالت دانش بنیان و یا دارای 

مجوز فناوری از دیگر اهداف مهم انعقاد این قراردادهمکاری است.

رییس اداره پیش بینی هوای استان:

وزش باد در اصفهان ادامه دارد 
رییس اداره پیش بینی هوای استان اصفهان گفت: طی چند روز آینده وزش باد شدید در اکثر مناطق 
استان اصفهان پیش بینی می شود.فاطمه زهرا سیدان با اشاره به بررسی نقشه های هواشناسی استان 
اصفهان اظهار داشت: بررسی این نقشه ها بیانگر جوی نسبتا ناپایدار روی استان طی چند روز آینده 
است.وی افزود: بر این اساس وضعیت جوی در اکثر مناطق صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و 
وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.رییس اداره پیش بینی هوای استان اصفهان با بیان اینکه 
از روز پنجشنبه با نفوذ سامانه بارشــی افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید تا شدید و بارش در سطح 
استان پیش بینی می شود، ادامه داد: بارش ها از مناطق غربی آغاز و به تدریج طی روز جمعه در اکثر 
مناطق بارش باران، برف و وزش باد شدید و احتمال رعدوبرق انتظار می رود.وی با بیان اینکه دمای 
هوا در اکثر مناطق استان یک تا سه درجه کاهش می یابد، اضافه کرد: در این بازه زمانی دمای هوای 
اصفهان در گرم ترین و سردترین ساعات بین ۲۰ و صفر درجه سانتی گراد در نوسان است.سیدان با 
اشاره به وضعیت دمایی در گرم ترین و سردترین نقاط استان اصفهان تصریح کرد: طی امروز و فردا  
بویین میاندشت با دمای هشت درجه سانتی گراد زیر صفر ســردترین و چوپانان و خور و بیابانک با 

دمای ۲۵ درجه سانتی گراد باالی صفر گرم ترین نقطه استان شناسایی شده است.

 وام بالعوض بنیاد مستضعفان 
برای ساخت خانه های مددجویان  کمیته امداد

پس از پرداخت وام بالعوض بنیاد مستضعفان برای بازسازی و ساخت منازل آسیب دیده خانواده های 
زلزله زده تحت پوشش بهزیستی، مددجویان زلزله زده کمیته امداد در ۲ استان کهکیلویه و بویراحمد و 
اصفهان نیز این وام بالعوض بنیاد مستضعفان را دریافت می کنند.بر اساس آمار ارسالی از سوی کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، در این حادثه تلخ، 14۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد در این ۲ استان 
به طور کامل تخریب شده و ۵71 واحد مسکونی نیز نیازمند تعمیر و بازسازی است.بنیاد مستضعفان 
بر همین اساس برای تمامی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد که منازل شان به صورت کامل 
تخریب شده، ۲۰ میلیون تومان به صورت بالعوض و برای خانه های نیازمند تعمیر 1۰ میلیون تومان 
بالعوض پرداخت کرد.همچنین  بنیاد مستضعفان تامین سیمان رایگان برای بازسازی مناطق آسیب 
دیده از این زلزله را تقبل کرده و در روزهای ابتدایی این حادثه نیز یک محموله امدادی معیشتی را برای 

زلزله زدگان سی سخت ارسال کرده بود.

بیماران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی اصفهان رایگان بستری می شوند؛

باری که سبک شد

در روزگاری کــه داشــتن بیمــه تامین  پریسا سعادت
اجتماعی دیگر به عنوان پشتوانه ای برای 
اســتفاده ارزان تر از خدمــات درمانی در بخش خصوصی حســاب 
نمی شــود ارائه خدمات فراگیر تر از سوی ســازمان تامین اجتماعی 

می تواند بخشی از این چالش را جبران کند. 
هم اکنون بسیاری از پزشکان در بخش های خصوصی و مطب ها به 
دلیل دست اندازها و بدقولی های ســازمان تامین اجتماعی حاضر 
به پذیرش این بیمه نیســتند و حتی بســیاری از همین پزشکان در 
بیمارســتان های دولتی هم خدمت نمی کنند و این مســاله هزینه 
های زیادی را به افراد تحت پوشــش تامیــن اجتماعی تحمیل می 
کند. در ســال های اخیر حتی داروخانه ها و نهادهای تحت پوشش 
علوم پزشکی هم مشــکالت زیادی به دلیل معوقات پرداخت نشده 
از سوی تامین اجتماعی داشتند و حتی در دوره ای در اصفهان تنش 
ها میان تامین اجتماعی و علوم پزشــکی باال گرفت و دانشگاه تهدید 
به عدم پذیرش بیماران تحت پوشــش تامین اجتماعی هم کرد؛ اما 
همچنان به دلیــل مالحظات اجتماعی و ... دو نهــاد تالش کردند در 
تعامل با هم باقی بمانند. در کنار انبوهی از مشکالتی که سازمان تامین 

اجتماعی با آن روبه رو اســت، مسئوالن این ســازمان از طرح هایی 
طی هفته های اخیر رونمایی کرده اند که اگر به درستی اجرا شود می 
تواند بخشــی از بار هزینه های درمان بیماران تحت پوشش را سبک 
کند. مصطفی ساالری، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، پیش تر 
خبر از رایگان شدن پذیرش بیماران در بیمارستان های دولتی را داده 
بود. به گفته وی، پروتزها و لوازم جراحی در بیمارستان های دولتی با 
هر کیفیت و قیمتی که مصرف شود، به طور کامل پرداخت می شود. 
درباره درمانگاه ها نیز کار مشابهی در حال انجام است؛ اما هنوز قطعی 

نشده است.
ساالری گفت: همچنین برای بیماران مزمن و صعب العالج با تشکیل 
پرونده در تامیــن اجتماعی هزینه داروها کامل پرداخت می شــود. 
این کارها هزینه های درمان مردم را به طــور جدی کاهش می دهد. 
کار دیگری که انجام شده، نســخه الکترونیک است و نسخه کاغذی 

حذف خواهد شد.
وی گفت: جامعه پزشــکی همــکاری خوبی دارد و ما مشــوق هایی 
نیز برای پزشکان ایجاد کرده ایم، پزشــکان طرف قرارداد و غیرطرف 
قرارداد امکان استفاده از سامانه نسخه الکترونیک تامین اجتماعی 

را دارند و در صورت عدم امکان یا تمایل نیز پزشکان محترم می توانند 
از سربرگ خود اســتفاده کنند و تامین اجتماعی سربرگ پزشکان را 
همچون دفترچه کاغذی معتبر می داند.ساالری افزود: هرچند احداث 
مراکز درمانی توسط تامین اجتماعی وظیفه ذاتی و اصلی این سازمان 
نیســت و وظیفه اصلی ما تامین هزینه درمان است نه احداث مراکز 
درمانی جدید، اما احداث مراکز درمانی جدید و توسعه مراکز موجود 
نیز با اولویت مناظق محروم تداوم خواهد داشت. به تازگی نیز اعالم 
شد این طرح از پنجشــنبه در اصفهان اجرایی خواهد شد. آنگونه که 
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفته است : هزینه بستری 
همه بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی در بیمارستان های دولتی 

رایگان شد.
علی اعتصام پور با اشــاره به خدمات ویژه تامین اجتماعی در مراکز 
درمانی استان اصفهان از عید مبعث اظهار داشت: در راستای بهره گیری 
از مزایای استقرار نســخه الکترونیک و تحقق اصلی ترین راهبردهای 
سازمان در ارائه خدمات تامین سالمت و ایجاد رضایتمندی مخاطبان 
سازمان و همچنین توزیع عادالنه منابع، تسهیل و عدالت در دسترسی 
بیمه شــدگان و مســتمری بگیران به ویژه گروه های آســیب پذیر به 
خدمات مــورد نیاز از روز ۲1 اســفند ماه طرح حمایــت مالی از همه 
بیمه شدگان و مســتمری بگیران ســازمان در قالب ســه طرح آغاز 

خواهد شد.
وی افزود: رایگان شدن خدمات بســتری )فرانشیز صفر( درمان کل 
بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در بیمارستان های دولتی همه 
شهرستان های استان که این سازمان بیمارستان ملکی ندارد، از جمله 

این طرح هاست.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان، رایگان شدن هزینه های 
بستری و درمان بیمه شــدگان تامین اجتماعی برای افراد ۶۵ سال 
به باال را از دیگر خدمات ارائه شــده همزمان با عیــد مبعث اعالم کرد 
و گفت: ایــن خدمت به منظور تســهیل روند درمان ایــن افراد حتی 
شهرستان هایی که ســازمان دارای بیمارستان ملکی است، ارائه شده 
اســت.وی، محاســبه و پرداخت کل هزینه تجهیزات پزشــکی مورد 
استفاده برای بیماران تحت پوشــش بیمه تامین اجتماعی در بخش 
بستری همه بیمارســتان های دولتی و دانشگاهی را از دیگر خدمات 
قابل ارائه از روز ۲1 اسفند ماه اعالم کرد و گفت: این هزینه ها بر اساس 
فاکتور ارائه شــده مطابق بهای مندرج در ســامانه IMED )اداره کل 
تجهیزات پزشکی( در چارچوب ضوابط مربوطه توسط سازمان تامین 

اجتماعی قابل پرداخت است.

نماینده ســابق مجلس با اشــاره به تجربه خوب 
انتقال آب از مسافت های طوالنی در چین و لیبی، 
طرح انتقــال آب خلیج فــارس به مرکز کشــور را 
فاقد مشــکالت زیســت محیطی دانست و گفت: 
گزارش مرکز پژوهش های مجلــس در این رابطه 
موجود اســت و منعی در این رابطه وجــود ندارد.

سید جواد ابطحی ، با اشــاره به موانع اجرای پروژه 
بهشت آباد و دردسرهایی که در مجلس دهم میان 
نمایندگان اســتان اصفهان با برخی اســتان ها به 

وجود آمد، گفت: به یاد دارم کــه یکی از نمایندگان 
استان خوزستان در مجلس دهم بعد از صحبت ما 
درباره انتقال آب از خوزســتان و پروژه بهشت آباد 
عصبانی شد و گفت که اجازه این کار را نخواهم داد.
نماینده سابق مجلس با تلخ و تأسف برانگیز خواندن 
واقعه سیل در استان خوزستان، افزود: در جواب آن 
نماینده گفتم که ان شاء ا...آب زیاد داشته باشید، 
اما متاســفانه زیادی آب در بارش ها سبب شد تا 
خسارت های سنگینی برای هم وطنان ما در استان 
خوزستان رقم بخورد که البته رقم های سنگینی از 
بودجه کشور هم صرف بازسازی و جبران خسارت ها 
شد.وی با بیان اینکه اگر پروژ انتقال آب اجرا شده 

بود، سیل استان خوزستان را فرا نمی گرفت، تصریح 
کرد: در پروژه انتقال آب، برخــی تصور می کنند که 
ما می خواهیــم آب کارون را از بیــن ببریم، اما ما 
می گوییم در مواقعی که آب کارون کم است، آب را 
انتقال ندهید و وقتی که آب در آن طرف زیاد است، 
آن را به این طرف و به سمت اصفهان انتقال دهید.
ابطحی ادامه داد: اینکه هر استانی بخواهد ساز خود 
را بنوازد، اصال مطابق با قواعد کشــور داری نیست 
و باید بدانیــم که همه ما در یک کشــور زندگی می 
کنیم و هر نقطه ای از کشور پتانسیل ها و موقعیت 
های ویژه ای دارد که همه ملت و کشور باید از آن ها 

بهره مند شوند.

یک نماینده سابق مجلس مطرح کرد:

 عدم وجود مشکل زیست محیطی  برای انتقال آب
 خلیج فارس به مرکز کشور

بازدید »رییسی« 
از دادگستری 

دماوند
آیت ا... رییســی بــه صورت 
ســرزده از دادگســتری و 

دادسرای دماوند بازدید کرد.

واگذار نکردن خودرو با پالک به دیگران
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان گفت: مالکان وسایل نقلیه، خودروی خود را 
با پالک به دیگران واگذار نکنند.سرهنگ محمدرضا محمدی اظهار کرد: با توجه به ابالغ پیامکی 
تمامی خدمات و تخلفات رانندگی به وســیله پلیس راهنمایی و رانندگی بــه مالکان خودروها،  
مالکان وسایل نقلیه، خودروی  خود را با پالک به دیگران واگذار نکنند.وی افزود: مالکان خودرو 
در وکالت های تفویضی نسبت به تعیین مهلت برای فک پالک اقدام کنند.رییس پلیس راهنمایی 
و رانندگی استان اصفهان گفت: مالکان با مراجعه به دفاتر و مراکز تعویض پالک در استان نسبت 

به بروزرسانی شماره تلفن همراه فعال خود اقدام کنند.

فرمانده انتظامی  شهرستان كاشان خبر داد:

كشف ماينر های قاچاق از یک کارگاه متروکه 
 فرمانده انتظامی شهرستان كاشان از كشــف 1۲۵ دســتگاه ماینر قاچاق به ارزش 7 میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال در بازرســی از یك كارگاه متروكه و غیرفعال در عملیات ماموران پلیس امنیت 

اقتصادی این شهرستان خبر داد.
 سرهنگ حسین بســاطی بیان داشــت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی 
شهرستان کاشان با اشرافیت و هوشــمندی خود،  از نگهداری و فعالیت غیرمجاز دستگاه های 
استخراج ارز دیجیتال در یك كارگاه متروكه و غیرفعال مطلع و بالفاصله موضوع را در دستور کار 
خود قرار دادند.وی افزود: ماموران پس از کسب اطالعات الزم  طی هماهنگی با مقام قضایی با 
همكاری ماموران شركت توزیع برق شهرستان، از این محل  بازدید کردند که در نتیجه تعداد 1۲۵ 
دستگاه ماینر خارجی فاقد هر گونه مدارك مثبته گمركی كشف شــد.این مقام انتظامی ارزش 
ماینر های مکشوفه  را برابر ارزیابی كارشناسان مربوطه 7 میلیارد ریال و ۵۰۰ میلیون ریال اعالم 
کرد و گفت:  در این عملیات یك نفر دستگیر و با تشــكیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به 

مرجع قضایی تحویل  شد .

رییس پليس فتای استان:

 کالهبرداران در کمين متقاضيان خريد اينترنتی
 تورهای نوروزی هستند 

رییس پلیس فتای اســتان در خصوص کالهبرداری از کاربران فضای مجــازی به بهانه رزرو یا 
فروش بلیت تورهای نوروزی هشدار داد. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی  بیان داشت: با توجه 
به در پیش بودن عید نوروز و تمایل مردم به سفر، مســافرت در این ایام به دلیل وجود ویروس 
کرونا متفاوت از سال های گذشته خواهد بود و بدون شــک فعالیت  تورهای مسافرتی نیز  متاثر 

از این موضوع بسیار محدود است.
وی افزود: بااین حال، مجرمان ســایبری با تبلیــغ دروغین تورهای داخلــی و خارجی به دنبال 
کالهبرداری از شهروندان هســتند و  با درج تبلیغات دروغین و فریبنده در فضای مجازی ابتدا 
اعتماد افراد را جلب کرده و ســپس مبالغی را به  عنوان خرید بلیت، رزرو هتل و ... از شهروندان 

دریافت می کنند.
رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان تاکید کرد: تبلیغ و ثبت نام تورهای نوروزی 
در دوران محدودیت های کرونایی باقیمت های فریبنده از طریق تبلیغات در فضای مجازی یکی 
از شگردهای افراد سودجو بوده و در موارد متعددی شهروندان تحت تاثیر این تبلیغ ها قرارگرفته 
و مبالغ هنگفتی را در اختیار این افراد ســودجو قرار می دهند.ســرهنگ مرتضــوی توصیه کرد: 
شهروندان در خرید بلیت و رزرو تورهای مسافرتی دقت الزم را به عمل آورده و به سایت های معتبر 
مراجعه و از قرار دادن اطالعات شخصی و بانکی خود به سایت های نامعتبر جدا خودداری کنند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: میزان

خبر روزاخبار

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر استان اصفهان:

پروژه حذف نام شهدا 
شکست خورده است

دبیر ســتاد امر بــه معروف و نهــی از منکر 
اســتان اصفهان گفت: از ارتش گفتند زمانی 
که ما این محــدوده را برای ایجــاد خیابان 
واگذار کردیــم، با آن ها شــرط کردیم که به 
نام یکی از شــهدای ارتش نام گذاری شود 
اما مجموعه مدیریت شــهری زیــر توافق با 
ارتــش زدند.احمد عبداللهی نــژاد پیرامون 
نام گذاری پرحاشیه یک خیابان در اصفهان 
بیان کرد: شــهرداری اصفهان یک خیابان را 
در تهاتر با ارتش ایجاد کــرد و بنا بود آن را به 
نام شــهید آیتی نام گذاری کننــد؛ در همین 
رابطه خانواده این شــهید گالیه داشــتند و 
گفتند این موضوع دســت خوش تغییراتی 
شده اســت. همچنین از طرفی هم مبنی بر 
 همین تغییر نام گذاری تماســی از ارتش با

 ما گرفتند. دبیر ســتاد امر به معروف و نهی 
از منکر اســتان اصفهان ادامه داد: از ارتش 
گفتند زمانی که ما این محدوده را برای ایجاد 
خیابان واگذار کردیم، با آن ها شــرط کردیم 
که به نام یکی از شــهدای ارتش نام گذاری 
شــود و پیشــنهاد فرماندهی ارتش این بود 
که به نام شهید آیتی باشد.وی خاطر نشان 
کرد: ساخت خیابان تقریبا آماده می شود و 
بنری با نام آیت ا... طاهری برای نام خیابان 
نصب می کنند.  اعتراض اینجا بود که وقتی 
توافق شده، چرا این نام گذاری را انجام دادید 
و شهدای ارتش که همیشه مظلوم هستند و 
این جا که متعلق به ارتش بود، باید به همان 
نام پیشنهادی نام گذاری می شد.وی افزود: 
ما نیاز به آرامش داریم و آرامش هم به این 
است که هر دســتگاهی کار خودش را انجام 
بدهد. شــهرداری باید کار خدمت رســانی 
خودش را انجام دهد و شورای شهر که یک 
نهاد تصمیم گیر اســت.واقعا نباید نام شهدا 
چنین جاهایی باشــد؟ بعد نام ســرویس 
بهداشــتی را به نام شــهدا می گذارند و می 
گویند ما مدافع ارزش های شهدا هستیم. به 

عمل کار برآید به سخندانی نیست.

دادستان عمومی و انقالب اصفهان:

سهل انگاری و ترک فعل برخی از مسئوالن، بازار اصفهان را آشفته کرد
دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت: کم توجهی و سهل انگاری برخی مسئوالن در دستگاه های ذی ربط و برخی ترک فعل ها بازار اصفهان را آشفته کرده است.علی 
اصفهانی با اشاره به نزدیک بودن ایام عید و گالیه اخیر مقام معظم رهبری )مد ظله( در خصوص گرانی ها اظهار داشت: با سازوکارهای موجود و حذف یا کنترل دالل ها و 
کسانی که با هدف سودجویی به دنبال جمع آوری اموال و ضربه زدن به مردم هستند، می توان مشکالت را تا حدودی سامان داد.وی افزود: متاسفانه کم توجهی و سهل 
انگاری برخی مسئوالن در دستگاه های ذی ربط و برخی ترک فعل ها بازار اصفهان را آشفته کرده است.دادستان عمومی و انقالب اصفهان خاطرنشان کرد: با شناسایی 
فرد یا افرادی که به قصد سوءاستفاده معیشت مردم را تحت الشعاع اهداف خود قرار می دهند با قاطعیت برخورد خواهد شد.وی تصریح کرد: آنچه در بحث گران فروشی 
برخی کاالهای اساسی و مایحتاج عمومی از جمله گوشت مرغ و میوه وجود دارد، اتفاق نظر در خصوص نبود مشکل در حوزه تولید است و مشکل اصلی در حوزه توزیع و 
نظارت بر نحوه توزیع صحیح این محصوالت است.اصفهانی اظهار داشت: در همین رابطه یکی از اهرم ها، برخورد موثر است که سازمان تعزیرات حکومتی در صورت احراز 

تخلف در حوزه اخالل در نظام اقتصادی و نظام توزیع، با اعالم جرم به دستگاه قضایی برخورد قاطع قانونی نیز صورت خواهد پذیرفت.



اردوی آمادگی تیم ملی شمشیر بازی با حضور ۸ شمشیر باز در اصفهان برپاست.رییس هیئت شمشیر بازی استان گفت: این اردو در اسلحه اپه رده سنی جوانان 
محمد رضایی و محمد رضایی طادی اصفهان و در رده سنی امید، دانیال للگانی، علی شهابی و علی باقری در رده سنی نوجوانان به عنوان نفرات اصلی حضور دارند.
این اردو تا پنجشنبه )فردا(در اصفهان ادامه دارد و اردو نشینان برای مسابقات انتخابی المپیک که هفته اول اردیبهشت در تاشکند برگزار می شود، آماده می  شوند.

برپایی اردوی آمادگی تیم ملی شمشیر بازی در اصفهان
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تداوم درخشش »محبی« در سپاهان
محمد محبی، شماره 10 امسال سپاهانی ها که چند هفته ای است جایگاه ثابت خود را در ترکیب 
سپاهان باز پس گرفته دوباره با سپاهان روز های خوبی را ســپری می کند. محبی شروع کننده 
جشنواره گل ســپاهانی ها بود و موفق شــد در دقیقه 15 توپی که ســلمانی به او رساند را با یک 

چرخش و ضربه ناگهانی به زیبایی به گل اول بازی بدل کند. 
گل اول محبی برای سپاهان سبب شد این بازیکن به روزهای خوبی که دارد، ادامه بدهد و عالوه 
بر این در ادامه توانست روی گل دوم ســپاهان هم تاثیر گذار ظاهر شود و با حرکت خوب خود از 
سمت راست زمین پایه گذار گل دوم سپاهانی ها باشد. محبی در ابتدای نیمه دوم هم با یک فرار 
عالی به قلب دفاعی آلومینیوم زد و پشــت محوطه جریمه محمد ایرانپوریــان را مجبور کرد تا با 
خطا او را متوقف کند و با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد و محمدرضا خلعتبری 
هم بهترین استفاده را از ضربه ایستگاهی به دســت آمده کرد.وینگر 22 ساله سپاهانی ها فصل 
گذشته درخشان ظاهر شد و حتی به ترکیب ثابت تیم ملی هم رسید و حاال دوباره روزهای  خوبی 

را در سپاهان پشت سر می گذارد .

ردپای »شکوری« در باز شدن پنجره پرسپولیس 
پرسپولیس بعد از اینکه موفق شــد مطالبات ماریو بودیمیر را پرداخت کند، امیدوار بود تا در نقل 
و انتقاالت زمستانی حضور داشته و محرومیت پنجره اش پایان یابد.با این حال موضوع مربوط 
به شکایت برخی بازیکنان اسبق این باشگاه به کمیته تعیین وضعیت باعث شد تا آنها با چالش 
بزرگی مواجه شوند و برابر نفت آبادان نیز نتوانند از مهدی ترابی سود ببرند.بعد از این بازی اما با 
حضور ابراهیم شکوری و جعفر سمیعی در فدراســیون فوتبال و جلساتی که برگزار کردند، با ارائه 
تعهداتی موفق شدند پنجره نقل و انتقاالتی باشگاه را باز کنند و اکنون قادر به سود بردن از مهدی 
ترابی و شهریار مغانلو به عنوان خریدهای جدید خود در ادامه مسیر خواهند بود.نکته جالب توجه 
در باز شــدن پنجره نقل و انتقاالت پرسپولیس، رایزنی های ابراهیم شــکوری، سخنگو و معاون 
اجرایی این باشگاه است که سابقه شش ماهه حضور در پســت سرپرستی دبیرکلی فدراسیون 
فوتبال را دارد. شــکوری به خوبی توانســت از این تجربه هر چند کوتاه مدت در این پست برای 
دستیابی به راهکاری برای باز کردن پنجره نقل و انتقاالتی دست یابد. شکوری با ارائه مستنداتی 
در خصوص اینکه رای از سوی »ای اف سی« به باشگاه و فدراسیون فوتبال در خصوص محرومیت 
سرخ ها صادر نشده و همچنین ایجاد تعامل با بازیکنان مطالبه گر، در نهایت سهم خود را در پایان 
دادن به این چالش را ایفا کرد تا سرخ ها با تقویت خود در نقل و انتقاالت زمستانی مهیای ادامه 

بازی ها شوند.

مذاکره تراکتور برای جذب 3 لژیونر
باشــگاه تراکتور پس از ناکامی در جذب چند بازیکن داخلی، به دنبال عقد قرارداد با سه بازیکن 
ایرانی شاغل در لیگ های خارجی است.باشگاه تراکتور تبریز با وجود تمام وعده های مدیران این 
باشگاه برای نقل وانتقاالت نیم فصل، هنوز نتوانسته اســت فعالیت خاصی در این پنجره داشته 
باشد و تنها خرید سرخ پوشان تبریزی پیمان بابایی بوده است.تراکتوری ها که به شدت به دنبال 
تقویت تیم شان در پست های مدافع، هافبک و مهاجم بوده اند، پس از ناکامی در مذاکره با چند 
بازیکن در داخل ایران، سراغ لژیونرهای ایرانی شاغل در کشورهای دیگر رفته اند و حتی توافقات 
اولیه نیز با این بازیکنان انجام شده است.خالد شــفیعی، سامان نریمان جهان و پیمان کشاورز 
سه بازیکنی هستند که در گذشته ســابقه بازی در تیم تراکتور را دارند و دوباره مورد توجه مدیران 
این باشگاه قرار گرفته اند. از همین رو قرار اســت نریمان جهان و کشاورز که در لیگ آذربایجان و 
خالد شــفیعی که در لیگ بنگالدش فعالیت دارند، رضایت نامه های خود را دریافت و سپس به 

جمع تراکتوری ها اضافه شوند.

پرسپولیس خسته، استقالل پر از مصدوم؛

نقشه های سپاهان برای قهرمانی

فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال   سمیه مصور
کشور در شرایطی هجدهمین هفته خود 
را پشت سر گذاشته اســت که تا حد زیادی تکلیف مدعیان قهرمانی 

این دوره از مسابقات مشخص شده است. 
با توجه به نتایج کسب شــده تا اینجای مسابقات، رقابت برای کسب 
جام قهرمانی بین تیم های پرســپولیس تهران، ســپاهان اصفهان و  
استقالل تهران خواهد بود که در این میان طالیی پوشان نصف جهان 
به دلیل حضور ســرخابی ها در لیگ قهرمانان آسیا شانس بیشتری 

برای قهرمانی خواهند داشت.
تیم یحیی گل محمدی واقعا خسته است. 

این تیم قبل از شــروع فصل جدید لیگ برتر رقابت های فشرده لیگ 
قهرمانان را برگزار کرد و بعد از شروع فصل جدید لیگ برتر درگیر بازی 
فینال لیگ قهرمانان شد و خسته تر از همیشه به لیگ برتر برگشت تا 
ضمن برگزاری بازی های عقب افتاده، هفته های باقی مانده لیگ برتر 

تا نیم فصل را پشت  سر بگذارد. 
پرسپولیس اگر چه قهرمان نیم فصل شــد و حاال هم به دلیل تفاضل 
گل بهتر در صدر قرار دارد؛ اما همه می دانند که این تیم خســته خیلی 

سخت به کار خود ادامه می دهد و همین سختی شاید موجب شود که 
در بزنگاه لیگ دچار لغزش شود )البته شاید هم بازیکنان پرسپولیس 
در ۴ فصل اخیر به ســختی عادت کرده اند و هرگز تا پایان فصل اسیر 

لغزش نشوند(. 
 در آن سو استقالل تا گلو در بحران فرو رفته بود که کادر فنی تیم تغییر 
کرد. فرهاد مجیدی بعد از آنکه آرامش را به تیــم منتقل کرد، نگرانی 
خود را از مصدومیت هــای فراوان بازیکنان به زبــان آورد. او می داند 
که بازیکنان تیم خســته تر از هر زمان دیگری فقط به استراحت فکر 

می کنند تا قدرت خود را بازیابی کنند. 
وجه اشــتراک این دو تیم، حضــور در فصل جدید لیــگ قهرمانان 
آسیاست که از 25 فروردین آغاز می شود و دو تیم از همین حاال باید 
برنامه ریزی کاملی برای آن مســابقات انجام دهند. آنها باید به لیگ 
قهرمانان گام بگذارند و خیلی سریع و بی وقفه، همه بازی ها را انجام 

دهند و بعد هم به لیگ برتر برگردند. 
 اما سپاهان این روزها با محرم نویدکیا و علیرضا مرزبان حال خوبی 
دارد و حریفــان را یکی پس از دیگری شکســت می دهد. خبر خوب 
برای این تیم آماده، اســتراحت کامل بین بازی هاست. در شرایطی 

که سرخابی ها باید هر ســه روز در لیگ قهرمانان آسیا بازی کنند و باز 
هم خسته به لیگ برتر برمی گردند، سپاهان که به دلیل جایگاه پایین 
فصل قبل، مجوز حضور در لیگ قهرمانان را به دست نیاورده، استراحت 
کاملی بین بازی ها انجــام می دهد و می تواند از صــد درصد نیروی 
بازیکنانش استفاده کند و همین مورد مهم می تواند بخت سپاهان را 

برای کسب قهرمانی باال ببرد.
سپاهان یکی از پرمهره ترین تیم های حال حاضر در لیگ است و تیمی 
است که  هنگام حمله، از نظم تاکتیکی و تکنیکی خوبی برخوردار بوده 
و در فاز هجومی بازیکنان زهردار و خالقی در اختیار دارد. تیم نویدکیا در 
بسیاری از پارامترهای هجومی از جمله شوت از راه دور، خالقیت های 
فردی و نرخ بهره وری از ضربات ایســتگاهی از سرآمدترین تیم های 

لیگ محسوب می شود.
 هماهنگی باال و حضور پرتعداد شاگردان نویدکیا هنگام حمله و بهره 
بردن از بازیکنانی مانند شهباززاده، حسینی، محبی، رفیعی، نورافکن 
و اسماعیلی فر، ســپاهان را تبدیل به یکی از خطرناک ترین تیم های 
لیگ در فاز هجومی تبدیل کرده اســت. سپاهان در فاز دفاعی شرایط 

خوبی داشته و مدافعان این تیم از آمادگی باالیی برخوردار هستند.

اعظم قینانی، نایب رییس هیئت هندبال اســتان 
اصفهان و ســرمربی کهنه کار هندبال ایران است که 
سال ها هدایت دو تیم قدرتمند و با ریشه ذوب آهن 

و سپاهان را در کارنامه دارد.
قینانی این روزها همــراه با تیم ریــف اصفهان در 
مســابقات هندبال ســاحلی بانوان قهرمانی کشور 
در بندرعباس حضور یافته و در حــال پیگیری این 
رقابت هاســت.اعظم قینانی، پیرامون مســابقات 
اظهار داشت: مســابقات هندبال ساحلی قهرمانی 
بانوان کشور از روز شــنبه 1۶ اسفند با شرکت 11 تیم 
در سه گروه آغاز شده و تا امروز  ادامه دارد.سرمربی 
تیم هندبال ســاحلی ریف اصفهان ادامــه داد: در 
گروه C با جرون بندرعباس و تحقیق توسعه تهران 
هم گروه  هستیم  که در رور نخست مسابقات مقابل 
حریفان خود به برتری رســیدیم.وی با اشــاره به 
ســطح برگزاری این مسابقات و شــرایط میزبانی 
افزود: ســطح برگزاری رقابت های امسال نسبت 
به ســال های اخیر با توجه به شرایط کرونا متفاوت 

است به هرحال باید از مسئوالن برگزاری فدراسیون 
و میزبــان تقدیر و تشــکر کنیم که در این شــرایط 
 خاص امــکان برگزاری ایــن مســابقات را فراهم

 کردند.قینانی یادآورشــد: خوشبختانه تیم های که 
در این مسابقات حاضر شدند از بازیکنان باتجربه و 
خوبی بهره مند هستند. بیشتر بازیکنانی که در لیگ 
برتر هندبال سالنی حضور داشتند همراه با تیم های 
مختلف امسال در رقابت های ساحلی بندرعباس به 
میدان آمدند و همین اتفاق باعث شده تا رقابت های 

جذابی از تیم ها شاهد باشیم.
ســرمربی تیم هندبال ســاحلی ریف اصفهان در 
جواب به این ســوال که آیا هر بازیکنی که در سالنی 
موفق است می تواند در ساحلی هم نمایش خوبی 
داشته باشد؟ پاســخ داد: نوع بازی کردن و قوانین 
هندبال ساحلی با ســالنی متفاوت و فرق می کند.

وی ادامه داد: برگزاری هندبال ســاحلی در محیط 
سرباز همراه با موســیقی و حرکات نمایشی بسیار 
دلنشــین اســت و فکر می کنم جذابیــت همین 

موضوع باعث شده تا بازیکنانی که در سالنی حضور 
 دارند در ساحلی هم شــرکت و برای برخی تیم ها

 بازی کنند.قینانی در پاســخ به اینکه آیا در رشــته 
هندبال ساحلی بازیکن اختصاصی ساحلی باز داریم 
یا خیر، جواب داد: برخالف آنچه که در هر دو بخش 
آقایان و بانوان اســتعداد های خوبی هم داریم ؛اما 
ساحلی باز حرفه ای چندان زیادی نداریم. هر ساله 
بازیکنان سالنی پس از پایان لیگ برتر برای تفریح 
و جذابیت آن در مسابقات ساحلی شرکت می کنند.

سرمربی تیم هندبال ریف اصفهان خاطر نشان کرد: 
اگر نگاه حرفه ای به هندبال ســاحلی داشته باشیم 
می توانیم در آســیا و حتی جهان حرف برای گفتن 
داشته باشیم؛ اما دســت یابی به این مهم نیازمند 

شرایطی است.

سرمربی تیم هندبال ساحلی اصفهان:

بازیکنان سالنی برای تفریح به ساحل می آیند

خبر روز

پیشنهاد اغواکننده پاریسن ژرمن به »آالبا«
باشگاه پاری سن ژرمن پیشنهادی به مدافع اتریشی بایرن مونیخ داده که رد کردنش خیلی سخت 
است.بر اســاس ادعای پایگاه خبری »کالچو مرکاتو« ایتالیا؛ باشگاه پاری سن ژرمن نسبت به 
خدمت گرفتن دیوید آالبا مصمم است و برای اضافه کردن این مدافع اتریشی به ترکیب پاریسی ها 
تمام توان خود را به کار خواهد بست.بر اساس این گزارش؛ سران باشگاه پاری سن ژرمن پیشنهاد 
دســتمزد 25 میلیون یورو در ســال را به آالبا 2۸ ســاله داده اند، هرچند جزییات دیگری از این 

پیشنهاد هنوز فاش نشده است. 
با این شــرایط آالبا کار ســختی برای رد این پیشــنهاد خواهد داشــت.در کنار ایــن کار رقبای 
پاری ســن ژرمن برای جذب آالبا یعنــی رئال مادرید، لیورپــول، یوونتوس، منچســتریونایتد، 
منچسترسیتی، یوونتوس و چلسی تقریبا غیرممکن می شود، بازیکنی که در پایان فصل بازیکن 

آزاد خواهد شد.
هفته پیش شبکه تلویزیونی »اســکای« آلمان خبر داده بود؛ مدافع اتریشی بایر مونیخ با ناصر 
الخلیفی، رییس باشگاه پاری سن ژرمن نشستی برگزار کرده و طرفین با یکدیگر احتمال حضور 
این بازیکن در جمع پاریســی ها را مورد بحث قرار داده اند.دیوید آالبا که از سال 200۸ در باشگاه 
بایرن مونیخ عضویت دارد و در سال 2010 به تیم اصلی این باشــگاه آلمانی راه یافت، تاکنون در 
۴1۹ بازی از رقابت های مختلف برای باواریایی ها به میدان رفته و موفق شــده است ۳۳ گل هم 
به ثمر برساند.این مدافع اتریشــی با سرخ پوشــان مونیخی به 2۴ قهرمانی مختلف از جمله ۹ 
قهرمانی در بوندس لیــگا، ۶ قهرمانی در جام حذفی آلمان و دو قهرمانــی در لیگ قهرمانان اروپا 

دست یافته است.

طعنه »لوییس سوارز« به »لوکاس وازکز«
 لوییس سوارز در پیراهن هر تیمی که باشد با بازیکنان رئال مادرید کل کل می کند!لوییس سوارز 
نتوانســت اعتراض بازیکنان رئال مادرید بــه داور را درک کند.به نقل از مــارکا، تیم های اتلتیکو 
مادرید در مهم ترین بازی هفته اللیگا به مصاف هم رفتند و در نهایت به تســاوی 1-1 رســیدند. 
جنجالی ترین صحنه بازی، برخورد توپ با دســت فلیپه، مدافع اتلتیکــو درون محوطه جریمه 
بود که بازیکنان رئال اعتقاد داشــتند آقای هرناندز باید پنالتی اعالم کند. لوییس سوارز، مهاجم 
ســابق بارســلونا و زننده تک گل روخی بالنکوس در این دیدار پیش از پایان نیمه اول خطاب به 
لوکاس وازکز گفت: می خواهی )از داوری( گالیه کنی؟ آن هم پس از اللیگای سال گذشته؟ چه 

شهامتی داری!

بازیکن غیرقابل فروش یوونتوس، »رونالدو« نیست!
 باشگاه یوونتوس هیچ قصدی برای فروش ماتیاس دی لیخت در تابستان پیش رو ندارد.کالچیو 
مرکاتو گزارش داده با توجه به ضرر 11۳.5 میلیون یورویی یوونتوس به خاطرمســائل مربوط به 
شیوع ویروس کرونا، ممکن است این باشگاه ایتالیایی در نقل و انتقاالت تابستانی 2021 برخی 
از ستاره های مهم خود را به فروش برساند تا به واسطه آن اوضاع اقتصادی خود را بهبود ببخشد.

از همین رو اصال بعید نیست که بیانکونری در تابستان حتی بازیکنان بزرگ خود را هم در معرض 
فروش قرار دهد. درگزارش کالچیو مرکاتو از پائولو دیباال به عنوان یکی از اصلی ترین گزینه های 
فروش یووه نام برده شده اســت؛ بازیکنی که مذاکراتش با این باشگاه برای تمدید به بن بست 
خورده و قرارداد او نیز در ژوئن 2022 به اتمام می رســد.حتی ممکن اســت کریستیانو رونالدو 
یک ســال زودتر از موعد یوونتوس را ترک کند ؛اما در عین حال این باشگاه روی یک ستاره خود 
برچسب غیر قابل فروش قرار داده است. بر این اســاس بانوی پیر به مدیر برنامه های ماتیاس 
دی لیخت یعنی مینو رایوال اعالم کرده که به هیچ وجــه قصد ندارد این مدافع جوان را به فروش 

برساند و در واقع او در برنامه های بلند مدت آن ها نقش اساسی ایفا می کند.

فوتبال جهان

تنیسورهای اصفهان در 
جست وجوی روزهای خوب

رییس هیئت تنیس اصفهان پیرامون تاثیرات 
کرونا بر  رشته تنیس اظهار داشت: کرونا عالوه 
بر ورزش روی تمام زندگی افراد تاثیر گذاشت؛ تا 
اواخر خرداد ماه کلیه اماکن ورزشی تعطیل بود 
و به مرور بازگشایی شد، با این وجود فعالیت 
رشته های ورزشی خیلی دیرتر از سایر فعالیت ها 
مجددا کار خود را آغاز کــرد و هنوز هم محدود 
است و رونق قبل را ندارد.فرهاد رحیمی ادامه 
داد: زمین ورزش تنیس رو باز است و درگیری 
فیزیکی کمتری نسبت به ســایر رشته ها دارد 
به همین دلیل احتمال انتقال ویروس در این 
رشته کمتر است؛ با توجه به این شرایط تمرینات 
تنیس نسبت به سایر رشته ها زودتر شروع شد  
ولی باز هم فعالیت تنیس همانند سابق نبود و 
فقط مسابقات کشوری با رعایت پروتکل های 

بهداشتی برگزار شد.
وی افزود: امیدوارم ســال آینده با نابودی این 
ویروس شاهد یک فضای سالم باشیم؛ با توجه 
به یک سال گذشته و عطشی که اکنون در جامعه 
شکل گرفته، چشــم انداز خوبی را برای ورزش 
پس از ریشــه کن شــدن ویروس می بینیم.

در یک سال اخیر ســعی کردیم فعالیت هایی 
که کمتر تحت تاثیر کرونــا بود را انجام دهیم و 
تمرینات به صورت بهینه انجام شود تا آمادگی 
بازیکنان حفظ و زمان را جهت تمرین از دست 
ندهیم.رحیمی در خصوص اقداماتی که در مدت 
یک سال گذشته انجام شده تشریح کرد:سعی 
کردیم تمرینات به صورت مستمر انجام شود 
از همین رو و با توجه به آغاز مســابقات شاهد 
هســتیم که بازیکنان اصفهانی شرایط خوبی 
دارند، برگزاری دوره های آموزشی آنالین را هم 
به فدراسیون پیشنهاد دادیم که با حضور مربیان 
اصفهانی برگــزار شــود.رییس هیئت تنیس 
استان اصفهان در خصوص افتتاح زمین تنیس 
سپاهان شهر تشریح کرد: این زمین تنیس با 
مشارکت بخش خصوصی تاسیس شد که چند 
سال بالاستفاده بود، افتتاح این مجموعه اتفاق 
خوبی بود و اگر این طرح به خوبی در کشور اجرا 
شود به زیرساخت ها کمک می کند؛ امیدوارم 

شاهد تکرار و افزایش این کارها باشیم  .

پرسپولیس اگر چه قهرمان نیم فصل شد و حاال هم 
به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر قرار دارد؛ اما همه 
می دانند که این تیم خسته خیلی سخت به کار خود 
ادامه می دهد و همین سختی شاید موجب شود که در 

بزنگاه لیگ دچار لغزش شود

مستطیل سبز

وز عکس ر

دیدار رییس 
 فدراسیون فوتبال

 با »ظریف«
وزیــر امــور خارجــه در دیدار 
با رییــس فدراســیون فوتبال 
اعالم کرد دســتگاه دیپلماسی 
کشــور رایزنی های الزم را برای 
میزبانی مســابقات مقدماتی 

جام جهانی انجام خواهد داد.
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مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان:

 ایده های شهروندان برای طرح »شهروند دیپلمات«
 در مرحله بررسی اولیه است

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان در برنامه تلویزیونی »اینجا اصفهان« با بیان 
اینکه دیپلماسی شــهری یکی از زیرفصل های دیپلماسی عمومی به شــمار می رود از همین رو 
شهرها در قالب خواهرخواندگی توان ارتباط و تعامل با سایر شهرها را به دست می آورند، اظهار کرد: 

دیپلماسی شهری برای جذب سرمایه گذاران و تجربیات سایر شهرها موثر است. 
ایمان حجتی ادامه داد: شهرداری ها در حوزه هایی همچون مترو و سایر طرح هایی که بازده طوالنی 
مدت دارند، فعالیت می کنند و ارتباط با سایر شهرهای جهان می تواند زمینه استفاده از تجربیات 
را فراهم کند.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان تصریح کرد: برای اســتفاده 
هرچه بیشــتر از ظرفیت هایی که برای مدیریت شهری فراهم است، شهرداری اصفهان سعی دارد 
از دیپلماسی شهری به سوی دیپلماسی شــهروندی حرکت کند و برای تحقق این هدف گام هایی 

هم برداشته است.
وی با اشاره به اینکه شــهرداری نه تنها از توان خود بلکه در نظر دارد از پتانسیل شهروندان هم برای 
تقویت روابط خواهرخواندگی خود بهره مند شود، ادامه داد: در شهر اصفهان شهروندانی با ارتباطات 
خارجی زندگی می کنند همچنین شهروندانی از اصفهان در شهرهای خواهرخوانده ساکن هستند  
که تجمیع تجربه ها و دانش آنها دور یک میز می تواند به افزایش تاثیر تعامالت بین المللی ما کمک 
کند.حجتی با بیان اینکه از همین رو در طرح »شهروند دیپلمات« تمام اقدامات در چارچوب وزارت 
امور خارجه به عنوان متولی ارتباطات بین المللی انجام می شود، گفت: طرح شهروند دیپلمات پس 
از اعالم، مورد استقبال وزارت امور خارجه قرار گرفت و ابتکار شهرداری اصفهان در این زمینه به عنوان 

پایلوت قلمداد شد تا در آینده وارد شهرهای دیگر شود.
وی با بیان اینکه طرح »شهروند دیپلمات« بر دو حوزه فرهنگی و جذب سرمایه گذاری تمرکز دارد، 
گفت: تجار استان، دانشــگاهیان، ورزشکاران، فعاالن فرهنگی و رســانه ای که در یکی از شهرهای 
کشورهای دیگر دارای کانال ارتباطی قوی باشــند، می توانند در طرح شهروند دیپلمات مشارکت 
کنند.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان افزود: ۲۵۰ طرح و ایده از اول دی ماه تا 
آخر بهمن ماه جاری برای این موضوع دریافت شده است؛ البته این طرح ها در مرحله بررسی اولیه 
و غربالگری است تا وارد پروسه داوری از سوی نمایندگان وزارت امور خارجه، مرکز پژوهش  های 
شورای اسالمی شهر، دانشگاه  های اصفهان و اتاق بازرگانی شود.وی ادامه داد: داوران از میان طرح 
ها، موارد موثر و هم راستا با اهداف طرح را انتخاب می کنند تا در سال آینده ایده های طرح شهروند 

دیپلمات به نهالی در مسیر پویایی تبدیل شود. 
 

جمع آوری کارتن خواب ها و متکدیان در منطقه 11
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان اظهار کرد: جمع آوری کارتن خواب ها و متکدیان در روز ۱۶ اسفند 
ماه سال جاری انجام شد و این افراد به محل مرکز سامان سرای خورشید واقع در خیابان بزرگمهر 
تحویل شدند.حمید اشــرفی تصریح کرد: بر اســاس ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسالمی، هرکس 
تکدی گری یا کالشی را پیشــه خود قرار داده باشــد و از این راه امرار معاش کند به حبس از یک تا 
سه ماه محکوم خواهد شــد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود عالوه بر مجازات 
مذکور تمام اموالی که از طریق تکدی و کالشــی به دســت آورده، مصادره می شود.مدیر منطقه ۱۱ 
شهرداری اصفهان تاکید کرد: اگر شهروندان به جای کمک به اینگونه اشخاص کمک های خود را به 
نهادهای خیریه و حمایتی معتبر در سطح شهر ارائه دهند قطعا به دست نیازمندان واقعی خواهد 
رسید.وی با بیان اینکه در موضوع »مبارزه با تکدی گری« همکاری مردم بسیار حائز اهمیت است، 
افزود: با کمک به متکدیان زمینه سوء استفاده و فعالیت بیشتر آنها فراهم می شود و گدا پروری در 

شهر رواج خواهد یافت.

در گفت وگوی آنالین شهردار اصفهان با سفیر ایران در ایتالیا مطرح شد:  

استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای بهبود روابط با شهرهای خواهرخوانده

در ادامه گفت وگوهای آنالین و مجازی شــهردار اصفهان با سفرای ایران 
در کشورهای مختلف، شــهردار اصفهان و سفیر ایران در ایتالیا، به صورت 
آنالین پیرامون زمینه های مشترک همکاری بین اصفهان و شهرهای ایتالیا 

به خصوص فلورانس به عنوان خواهرخوانده اصفهان تبادل نظر کردند.
 قدرت ا... نوروزی در گفت و گوی آنالین با سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
ایتالیا با اشاره به اینکه در شهر اصفهان توسعه مسیرهای دوچرخه سواری 
در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: یکی از طرح های دیگر مدیریت 
شهری راه اندازی خطوط ترامواست که امیدواریم با توجه به تجربه برخی 
کشورهای اروپایی در زمینه تراموا، در این خصوص به شهر اصفهان مشورت 

ارائه شود.
وی با اشاره به اجرای طرح شهروند دیپلمات از سوی شهرداری اصفهان 
گفت: در نظر داریم با اجرای این طرح، هر اصفهانی خارج از کشور برای بهبود 
کیفیت زندگی و سطح خدمات به مردم تجربیات خود را به مدیریت شهری 
اصفهان انتقال دهد. شــهردار اصفهان با بیان اینکه در شهر اصفهان پروژه 
های مترو، حلقه چهارم ترافیکی و سالن اجالس سران در حال اجراست که 
یک شهر جهانی به آن نیاز دارد، افزود: با فعاالن صنعت گردشگری، سرمایه 
گذاران و ... آماده گفت وگو برای واگذاری بهره برداری سالن اجالس سران 
هستیم تا محلی برای برگزاری اجالس های بین المللی باشد.وی به ابراز 
عالقه شهردار فلورانس شهر خواهرخوانده اصفهان برای سفر به اصفهان 

اشاره و تصریح کرد: اصفهان و فلورانس سنخیت های زیادی با هم دارند.  
شــهردار اصفهان به طرح شــهروند دیپلمات و فعال کردن ظرفیت های 
خارج از کشور در این طرح اشاره و اظهار کرد: با رایزنی های صورت گرفته، 
ایرانیان ساکن در اسپانیا برای مشارکت در اجرای این طرح با سفارت ایران 
در اسپانیا تماس ها و مراجعاتی داشتند که امیدواریم از این پتانسیل در 

سفارت ایتالیا هم استفاده شود.    

زمینه همکاری اقتصادی میان اصفهان و »توسکانی« ایتالیا فراهم است 
در ادامه این گفت و گو، سفیر جمهوری اسالمی ایران در ایتالیا با اشاره به 
اینکه یکی از دستورکارهای ما استفاده از ظرفیت دیپلماسی شهری است، 
اظهار کرد: پیمان خواهرخواندگی اصفهان و فلورانس به بیش از ۲۲ سال 
قبل بازمی گردد که به همین دلیل انتظار می رود روابط دو شهر، تقویت شود. 
حمید بیات ادامه داد: فلورانس و اصفهان به عنوان دو شهر برجسته ظرفیت 
های زیادی برای توسعه روابط دو کشــور ایران و ایتالیا دارند؛ اصفهان به 
عنوان قطب گردشگری و صنعت در ایران شناخته می شود و جزو استان 
هایی است که در محل توســعه و توجه قرار گرفته است. سفیر جمهوری 
اســالمی ایران در ایتالیا بیان کرد: شهر فلورانس و استان توسکانی هم با 
همین ویژگی ها دارای پتانسیل گردشگری، صنعتی و خدمات و قطب مد 
است. وی ادامه داد: فلورانس در حوزه گردشــگری دارای مراکز هنری و 

فرهنگی، ابنیه تاریخی، کلیسا، پل های تاریخی، آثاری همچون مجسمه 
میکل آنژ و دارای یکی از بزرگ ترین گالری های هنری جهان است که در 
سال های اخیر میزبان بسیاری از جشــنواره های هنری و فرهنگی بوده 
است. بیات افزود: در بعد صنعتی صنایع مختلفی در شهر فلورانس وجود 
دارد که از آن جمله می توان به چرم، دباغی، شیشه سازی، صنایع دستی، 
شیمیایی و متالورژی اشاره کرد.  سفیر جمهوری اسالمی ایران در ایتالیا 
افزود: شهردار فلورانس درآمد سرانه حاصل از گردشگری را ۱۵ درصد عنوان 
کرد و خواستار برقراری روابط اقتصادی در حوزه مکانیک و تجهیزات مرتبط 
بین شهرهای اصفهان و فلورانس است که باید چارچوب مناسب برای این 
نوع همکاری ها ایجاد شود. وی ادامه داد: سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در ایتالیا آمادگی دارد تا هر کمکی در راستای استفاده از توان دو شهر برای 

تقویت خواهرخواندگی ارائه دهد. 
   بیات با اشاره به حمایت ســفارت ایتالیا برای اطالع رسانی در خصوص 
طرح شهروند دیپلمات گفت: همه ایرانیان اصفهان را شهر خود می دانند 
و تمایل دارند در کنار همشهریان اصفهانی شما به این شهر توجه کنند. وی 
افزود: یکی از قطب های مهم در ایتالیا دانشگاه هاست که دانشگاه هنر 
فلورانس با هفت قرن قدمت می تواند زمینه تبادل دانشــجو بین ایتالیا 
و ایران به شــمار آید چراکه اغلب ایرانی های محصل در این دانشگاه در 

رشته های هنری تحصیل می کنند. 

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان از شــکل گیری همکاری های آموزشــی و 
فرهنگی این ســازمان با دفاتر تسهیلگری و توسعه 
محلی شهر اصفهان در زمینه ارائه آموزش های مرتبط 
با مدیریت پسماند ویژه اقشار مختلف خبر داد.رحیم 
محمدی ادامه داد: این برنامه های آموزشی با اولویت 
تاثیرگذاری ب روی کودکان کلید خورده و تا کنون در 
۲ محله شهر اصفهان اجرا شده است.وی با اشاره به 
اجرای این طرح در محله قائمیه اصفهان با همکاری 
دفتر تسهیلگری محله قائمیه اضافه کرد: برگزاری گذر 

آموزشی و نمایش پوسترهای آموزشی با محوریت 
مدیریت پسماند، حضور خودروی بازیافت در محله 
و اهدای  لــوازم التحریر و محصــوالت فرهنگی در 
ازای تحویل پسماند خشک، برگزاری کارگاه نقاشی 
با مداد رنگی بــا محوریت مدیریت پســماند برای 
کودکان، نقاشــی آزاد روی بنرهای قدیمی توســط 
کودکان با استفاده از قلم مو و رنگ، توزیع کتاب های 
آموزشی پاکیمن و تبدیل شوندگان میان کودکان با 
هدف افزایش آگاهــی و تغییر نگرش آن ها و توزیع 
جعبه های ایمــن مخصوص بخش ویژه پســماند 
در میان شــهروندان این منطقه از جمله برنامه های 
فرهنگی و آموزشــی مرتبط با این طرح بوده است.
محمدی در رابطه با اجرای ایــن برنامه در محدوده 
ملک شــهر نیز توضیح داد: در این محله نیز برنامه 

فرهنگی و آموزشــی شــامل ارائه اطالعات و توزیع 
محصوالت فرهنگی و آموزشی با محوریت ایستگاه 
های بازیافت و همکاری دفتر تســهیلگری و توسعه 
محلی ناصرخسرو برگزار می شــود و در نظر داریم با 
دیگر مناطق نیز این همکاری را رقم بزنیم.مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، هدف 
این دست اقدامات را ترویج فرهنگ مدیریت پسماند 
و توسعه مشارکت محلی در این زمینه دانسته و تاکید 
کرد: جلــب همکاری مردم در زمینــه های فرهنگی 
و  آموزشــی از جمله مهم ترین و تاثیرگذارترین نوع 
فعالیت در حوزه آموزش مدیریت پســماند است تا 
بتوانیم در دراز مدت به بهترین نتایج دســت یابیم و 
شهروندان را با شعار شهروند مسئول؛ شهر پاک، در 

فرآیندهای مدیریت پسماند همراه کنیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تاکید کرد:

تحقق شعار »شهروند مسئول؛ شهر پاک« با جلب مشارکت همه جانبه

 با رایزنی های صورت گرفته، ایرانیان ساکن در اسپانیا 
برای مشارکت در اجرای این طرح با سفارت ایران در 
اسپانیا تماس ها و مراجعاتی داشتند که امیدواریم از 

این پتانسیل در سفارت ایتالیا هم استفاده شود

موزه ای که گرمابه می شود
حسین مسجدی، نویسنده  کتاب »فرهنگ واره گرمابه« با نقد تبدیل گرمابه ها به موزه، نمایشگاه 
یا سفره خانه گفته بود که این اقدام، حاصلی جز مســخ بنا نخواهد داشت و حاال یک سرمایه گذار 
پا پیش گذاشته تا کاربری اصلی گرمابه 
تاریخی رهنان را که چندین سال در قالب 
موزه فعالیت می کرد، بــه آن برگرداند.

احسان شریف زاده، مدیر گرمابه رهنان 
در این باره می گوید: این گرمابه مربوط 
بــه دوره زندیه، ســومین گرمابه بزرگ 
کشــور و دومین گرمابه شبستانی ایران 
است که به آن حمام دوقلو، چهل ستون 
یا دو حمام رهنان هم می گویند؛ به این 
دلیل که زنان و مردان می توانسته اند از 
دو سالن کوچک و بزرگ آن استفاده کنند.وی ادامه می دهد: تا سال ۱۳۷۲ کاربری این مجموعه 
که نام آن دهه چهل شمسی در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده، حمام بوده و مردم هم از 
آن استفاده می کرده اند، اما بعد از مرمتی که در دهه هشتاد به همت شهرداری اصفهان در این مکان 
صورت گرفته، مدتی در قالب کتابخانه و سپس با کاربری موزه به حیات خود ادامه داده است.این 
فعال فرهنگی اقتصادی که اخیرا با برگزاری یــک مناقصه، به مدت ۱۰۸ ماه کلیددار حمام تاریخی 
رهنان شده، اظهار می کند: مصالحی که یک حمام با آن ساخته می شود، متناسب با میزان رطوبت 
و جریان آبی اســت که در آن وجود دارد و بدیهی اســت درصورتی که کاربری بنا تغییر کند، حیات 
حمام هم به خطر می افتد و عمر آن کم می شود.وی می افزاید: قصد ما این بوده که کاربری اصلی 
گرمابه رهنان را به آن برگردانیم؛ به طوری که در کنار شست وشــو، اعمال یداوی مثل ماساژ، قولنج 
گیری، مشت ومال، رایحه درمانی، گل درمانی و... نیز که سابقا در حمام ها رواج داشته، در آن از سر 

گرفته شود.
شریف زاده توضیح می دهد: ما از متخصصان طب سنتی برای حضور در این حمام بهره می بریم تا 
از بدو ورود گردشگران، مزاج آن ها را شناسایی و به همراه یک گرم نوش، بسته مناسب مزاج شان 
را هم به آن ها معرفی کنند. در این بسته گردشگران می توانند از ۱۴ خدمت ارائه شده در این سایت 
آب درمانی، هشت تای آن را تجربه و سپس با یک سرد نوش و سنجش دوباره مزاج این محل را ترک 
کنند.وی  یادآور می شود: تغییر کاربری یک حمام، مستلزم ایجاد تغییراتی در آن است که همیشه 
نیز با روح مرمت ســازگار نیســت و به دلیل حذف تغییراتی که به خاطر تبدیل این مکان به موزه و 
کتابخانه صورت گرفته، ۱۸ ماه از ۱۰۸ ماهی که گرمابه رهنان در اختیار ما قرار دارد، صرف مرمت این 
بنای تاریخی توسط کارشناسان امر خواهد شد.مدیر گرمابه رهنان اطمینان می دهد که قرار نیست 
حین مرمت، تخریبی در این بنا انجام شود و می گوید: تقویت پی ها نخستین قدمی بوده که ما در 
راستای حفاظت و افزودن به طول عمر این بنا برداشته ایم.شریف زاده در پاسخ به این سوال که برای 
آشــنایی مردم با این مکان تاریخی برنامه ای دارید یا خیر؟ خاطرنشان می کند: گربه روی حمام 
محلی است که فرآیند گرم و سرد شــدن در آن اتفاق می افتد. ما قصد داریم با استفاده از شیشه و 
نورپردازی، مسیر حرکت بخار و حرارت را به گردشگران نشان بدهیم و نیز، برنامه ای را در دست تولید 
داریم که با استفاده از واقعیت افزوده )VAR( و نرم افزار مرتبط، به گردشگر این امکان را می دهد 
که اطالعات هر قســمتی از گرمابه را روی تلفن همراهش دریافت کند تا برای نمونه بداند که کدام 
کاشی مربوط به دوره زندیه است و کدام یک بعد از مرمت به بنا افزوده شده، در ابتدای هر سانس 
هم ۱۵ دقیقه را به معرفی بنا اختصاص خواهیم داد.وی ادامــه می دهد: یکی از اهداف بلندمدت 
فرهنگی ما این است که با توجه به پیشینه محله رهنان در شــبیه خوانی و نمایش آیینی، از محل 
اسپانسری حمام رهنان، برای برپایی یک سوگواره ملی و اگر موفق بود بین المللی، استفاده کنیم تا 

برای شناساندن هویت محله ای که حمام در آن واقع شده نیز کاری کرده باشیم.

با مسئولان

خبر ویژهگزارش

تخفیف های ویژه حمایتی به 
42 درصد از متقاضیان دفن 

در آرامستان باغ رضوان
مدیرعامل سازمان آرامســتان های شهرداری 
اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر آرامستان 
بــاغ رضــوان در مقــام یکــی از زیباترین و 
مجهزترین آرامستان های کشور شهرت دارد و 
جایگاه برتری را به خود اختصاص داده است. 
احمدرضا مرادی افزود: این ســازمان متولی 
ارائه خدمات مربوط به حمل، تغسیل تکفین 
و تدفین و ارائه خدمات پس از خاکســپاری 
اموات در شهر اصفهان و زمینه ساز تسلی خاطر 
بازماندگان، ترحیم متوفیان و تذکر و تنبه زائران 
قبور مؤمنین و مومنات است.وی گفت: سازمان 
آرامستان های شهرداری با هدف کسب رضای 
الهی و رعایت اصول دین مبین اسالم و همگام 
با فرهنگ و آداب و رســوم شهروندان در صدد 
انجام دقیق امور شــرعی متوفیــان، افزایش 
سطح رفاه بازماندگان هنگام مراجعه به سازمان 
ایجاد بستری مناســب و موثر به منظور عبرت 
پذیری زائران از محیط آرامستان ها و تجلی یاد 
معاد در زندگی روزمره مراجعان است.مرادی 
اظهار کرد: در همین راستا توجه به اقشار آسیب 
پذیر، ضعیــف و نیازمند و شناســایی نیازها، 
مشکالت و معضالت پیش روی آنها نیز یکی 
از اولویت های مدیریت ســازمان آرامستان ها 
بوده و سعی و تالش در این زمینه و ارائه خدمات 
مطلوب و بهینه به شهروندان از اهمیت و جایگاه 
ویژه ای برخوردار اســت.وی خاطرنشان کرد: 
سازمان آرامستان های شهرداری در سال جاری 
بر اســاس معرفی نهادهای حمایتی و مراجع 
ذی صالح از جمله کمیته امــداد امام خمینی 
)ره(، اداره بهزیســتی، خیریه هــا و همچنین 
شناســایی میدانی اشــخاص بی بضاعت و 
نیازمند، با ارائه خدمــات حمایتی، مددکارانه و 
تخفیف به حدود ۴۲ درصد از متقاضیان دفن 
با تکریم ارباب رجوع، تسهیل گر ارائه خدمات 
خاکسپاری متوفیان بوده و سعی کرده مراجعان 
به آرامستان به غیر از رنج فقدان عزیزان خود، 
مشــکل و دغدغه دیگری نداشته باشند و این 
موضوع به عنوان یک اصل مهم، سرلوحه امور 

قرار دارد.

مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی از رسالت های سازمان پایانه ها انجام گل کاری و درختکاری در جهت ایجاد فضایی 
سرسبز در محوطه و سالن های انتظار است تا فضای دلنشین و لطیفی را برای مسافران فراهم سازد.عباس محبوبی تصریح کرد: امسال با تمام تلخی ها و 
شیرینی هایی که داشت رو به پایان رسیده و اکنون در آســتانه بهار ۱۴۰۰ قرار داریم، اما در شرایط کنونی که ویروس کرونا جهان را درگیر خود کرده نباید اجازه 
داد این اتفاق مانع جریان زندگی شهروندان شود به همین مناســبت و با توجه به هفته درختکاری در صدد برآمدیم تا با همراهی مسئوالن شهری در پایانه 
مسافربری کاوه نهال زندگی را بر تن سرد زمین فرو نشانیم تا نوید بخش زندگی برای آیندگان باشیم.مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان درخت را یکی از زیباترین مظاهر خلقت و جلوه ای از تجلیات آفریدگار دانست و افزود: در دین مقدس اسالم، آیات و روایات و سیره معصومین )ع( به 
نقش و اهمیت این نعمت و موهبت عظیم پروردگار بسیار اشاره شده است.وی با اشاره به برخی از فواید درخت و درختکاری، گفت: کاشت درخت و فضاهای 

سبز از انتظارت مردم از مسئوالن است چراکه باعث ایجاد شادابی و طراوات در محیط های مختلف می شود.

کاشت نهال در پایانه کاوه

گلخانه های 
اصفهان در آستانه 

عید نوروز
بــا نزدیک شــدن بــه فصل 
بهــار، گلخانه هــای اصفهان 
به اســتقبال از نوروز رفته اند 
و حال و هوای ســال نو را در 
 ایــن گلخانــه ها مــی توان

 احساس کرد.

وز عکس ر
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 آیا از جمله افرادی هســتید که تمایل دارند همیشه در منطقه 
امن خودشان بمانند؟ شــاید این کار آرامش بخش باشد؛ اما 
هیچ دستاوردی ندارد. تمام سخنرانان انگیزشی شما را تشویق 
می کنند که از منطقه امن خود خارج شوید. در حقیقت، انجام 
کاری جدید و پر ریســک باعث کاهش پیری و بهبود عملکرد 
مغز می شود.بسیار مفید است که مرزهای منطقه امن خود را 
تحت فشار قرار دهید ولی قبل از هر چیز باید بدانید که منطقه 
امن ذهن چیســت؟کامفورت زون )comfort zone( که به 
نام های دایــره راحتی یا منطقه امن هم معرفی می شــود در 
حقیقت یک حالت رفتاری اســت که در آن، عملکرد فرد طبق 
روال و الگویی انجام می شــود و فرد تــاش می کند با عدم 
فعالیت و ریسک پذیری، احتمال ریسک و خطر را به حداقل 

رسانده و به امنیت روانی خوبی دست یابد.
»رابرت م. یرکیــز« و »جان دی. ددســون« در ســال 1908 
گفتند یک وضعیت آسایش نســبی باعث ایجاد سطح ثابتی 
از عملکردها می شــود، در همین زمان بود که ایده منطقه امن 

ظهور کرد.
انســان ها برای دســت یابی به موفقیت های بزرگ به حالت 
اضطراب نسبی نیاز دارند )شــرایطی که میزان استرس ما را 
کمی باالتر از حد طبیعی باال ببرد(، به چنین شرایطی »اضطراب 

بهینه« می گویند که همان خارج شدن از منطقه  امن است.
حتما شما هم قبول دارید که وقتی خودتان را به چالش بکشید، 
به نتایج شگفت انگیزی دست خواهید یافت؛ اما یادتان باشد 
فشار بیش ازحد هم می تواند نتایج منفی به دنبال داشته باشد و 
باعث افزایش استرس و اضطراب شود. اینکه خود را به چالش 
کشــیدید ایده  بدی اســت، این تمایل طبیعی ذهن ما برای 
بازگشــت به وضعیتی بی طرف و بدون اضطراب است.منطقه 
امن را نمی توان مطلقا خوب یا بد دانســت، این یک وضعیت 
طبیعی است که بیشــتر مردم به سمت آن ترغیب می شوند و 
کنار گذاشتن آن به معنای افزایش ریسک و اضطراب است که 

می تواند نتایج مثبت یا منفی داشته باشد.
مزایای خارج شدن از منطقه امن ذهنی چیست؟اضطراب بهینه 
وقتی اتفاق می افتد که عملکرد ذهنی فرد به اوج می رسد؛ اما 
آیا می دانید خارج شدن از منطقه امن ذهنی چه فوایدی دارد؟

1- بهره وری بیشتری خواهید داشت
باقی ماندن در منطقه امن باعث کاهش بهره وری می شــود و 
انگیزه شما را برای انجام کارهای بیشتر و یادگیری مهارت های 
جدیدتــر از بین می برد.در ایــن صورت، در »تلــه کار« گرفتار 
می شــویم جایی که می خواهیم به عنوان راهــی برای ماندن 
در منطقه  امن خود و اجتنــاب از کارهای جدید انتخاب کنیم. 

تحت فشــار قرار دادن مرزهای شخصی به شما کمک می کند 
که زودتر اقدام کنید، موفقیت های بیشتری به دست آورید و 

روش های بهتری برای کار پیدا کنید.
2- با تغییرات جدید و غیرمنتظره آسان تر کنار می آیید

با ریسک های کنترل شده و به چالش کشــیدن خود در مورد 
کارهایی که اغلب انجام نمی دهید، می توانید بخشــی از عدم 
اطمینان به شخصیت تان را در محیطی کنترل شده تجربه کنید. 
بیرون آمدن از منطقه امن و زندگی در خارج از کامفورت زون 
هنگام تصمیم گیری به شــما کمک می کند با تغییرات جدید 

زندگی بهتر مواجه شوید.
3- ماندن در حالت اضطراب بهینه برای تان آسان تر می شود

وقتی از منطقه  امن ذهنی خارج می شــوید، این کار برای تان 
آسان تر می شود زیرا به حالت اضطراب بهینه عادت می کنید.
4-چیزهای جدید یاد می گیرید و خود را به چالش می کشید

بیرون آمــدن از منطقه امن به شــما کمک می کنــد به دنبال 
تجربیات جدید، یادگیری مهارت های جدید و یافتن ایده های 
جدید بروید. وقتی تصمیم بگیریــد کار جدیدی انجام دهید 
که تاکنون انجــام نداده اید، به دنبال کســب اطاعات جدید 
رفته و با انرژی بیشتری با چالش های پیش روی تان برخورد 

خواهید کرد.

آشپزی

فرنچ تست سیب و دارچین
 تهیه فرنچ تست در فر به شما این امکان را می دهد که برای تعداد 

زیادی یک صبحانه گرم و خاص تهیه کنید. عطر دارچین و سیب هنگام 
تهیه این صبحانه خوشمزه، در خانه می پیچد و همه را به اشتها می آورد.

مواد الزم: نان تست10 عدد، تخم مرغ4 عدد،سیب 2 عدد،شکر 
قهوه ای یا سفید5 قاشق غذاخوری،شیر 2 پیمانه،کره 25 گرم،وانیل 

نصف قاشق چای خوری،دارچین 3 قاشق غذاخوری
 طرز تهیه: تخم مرغ ها را به همراه وانیل و سه قاشق از شکر با همزن مخلوط کنید تا تخم مرغ ها 
از حالت لختگی خارج شوند. نیمی از پودر دارچین و شیر را به آن اضافه کنید و هم بزنید. نان ها 

چاقو برش بزنید. پوست سیب ها را جدا کنید و به ضخامت تقریبا 3 میلی لیتر آن ها را برش بزنید. 
کف یک قالب فر به ابعاد 25*25 سانتی متر را با کره چرب کنید و نان ها و سیب ها را به صورت 

مخلوط در آن بریزید. در یک کاسه مابقی شکر را با دارچین و کره که هم دمای محیط شده 
است، مخلوط کنید و روی نان ها پخش کنید. حاال مخلوط شیر و تخم مرغ را روی نان 

و سیب بریزید؛ طوری که همه جای نان ها را در بر بگیرد. سپس 30 دقیقه زمان 
دهید تا شیر کاما جذب نان ها شود و بعد ظرف را به مدت 40 دقیقه در فر 

با دمای 180 درجه سانتی گراد قرار دهید تا جایی که روی نان ها 
برشته شود. فرنچ تست را به همراه سس کارامل 

یا عسل و خامه سرو کنید. 

فواید مهم خارج شدن از منطقه امن

»هم بازی« از 26 اسفند راهی آنتن می شود   »زنگ آخر« سریال نوروزی جدید تلویزیون  
 زمان پخش سریال »هم بازی« به کارگردانی سروش محمدزاده و طراحی 
و تهیه کنندگی نوید محمودی که هم اکنون در حال ساخت است، 
مشخص شد.این سریال که گزینه نوروزی شبکه دو سیماست، قرار 
است از روز سه شنبه 26 اسفند ماه پیش از آغاز سال جدید روی آنتن 
برود. ساعت پخش »هم بازی« هر شب 21:30 است. دیبا زاهدی، 
حسین مهری، کامران تفتی، نیلوفرکوخانی، مریم مومن، امیر کاظمی، 
ایمان صفا، پادینا کیانی و... از جمله بازیگران این سریال هستند.

ســریال »زنگ آخر« به کارگردانی کریم رجبی و تهیه کنندگی علیرضا 
نظارت برای پخش در ایام نوروز پیش بینی شده است که تاش دارد 
آموزش را همراه با طنز ارائه دهد.»زنگ آخر«، »از بیست«، »خانواده 
امید« و »بازی ویزیون« از جمله برنامه های نوروز 1400 شبکه امید 
هستند که تصویربرداری برخی به پایان رسیده و برخی هنوز در حال 
ضبط هستند.شبکه امید همچنین برنامه های ویژه دیگری برای ایام 
نوروز تدارک دیده است که طی روزهای آینده اعام خواهد شد.  

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

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شــورای اسامی ، با حضور در ذوب 
آهن اصفهان  ، ضمن بازدید از خط تولید با مهندس یزدی زاده و دیگر مسئولین 
این شرکت دیدار و گفت وگو کرد.حسین رجایی در این بازدید ، تولید ریل در ذوب 
آهن اصفهان در شرایط سخت تحریم و تنگناهای اقتصادی را یک دستاورد بزرگ 
برای صنعت کشوردانست و گفت : تحریم های ظالمانه غرب ، مشکاتی برای 
صنعت و اقتصاد کشور ایجاد کرد ، اما جوانان و مدیران ذوب آهنی ، این تهدید را به 
فرصت تبدیل کردند و با خنثی کردن تحریم ها ، موفق شدند با بهره گیری از توان و 
دانش فنی خود ، محصول استراتژیک ریل را که تامین آن کاما به واردات وابسته 
بود ، تولید کنند.وی افزود : ذوب آهنی ها ثابت کردند که در این شــرایط سخت 
هم  می توان به قله های افتخــار و خودکفایی صعود کرد و الگوی خودباوری در 
صنعت کشور شدند .نماینده مردم لنجان اظهار داشت : همچنان که ذوب آهن با 
تولید ریل از توسعه حمل و نقل ریلی حمایت کرد ، مسئولین هم باید از تولید این 

محصول مهم حمایت کنند و هرگز اجازه واردات آن را ندهند .
وی افزود : خوشبختانه در بودجه سال 1400 نیز ، واردات تمام محصوالتی که در 

داخل تولید می شود، ممنوع شده و حتی مجازات در پی دارد.
نماینده مردم لنجان، تعامل ذوب آهن اصفهان و شهرستان لنجان را بسیار خوب 
توصیف کرد و گفت: خوشبختانه اعتماد و باور مثبت به مجموعه مدیریتی ذوب 
آهن اصفهان وجود دارد و این مدیریت با نگاه مثبت و سازنده فعالیت می کند . 
معتقد هستم که هر گونه مشکل و مسئله ای را می توان از طریق تعامل و گفت 

وگو با این مجموعه حل کرد .رجایی افزود : یکی از دغدغه های مهم مردم لنجان 
، مسئله محیط زیست است که در این زمینه هرگز نگرش ما به گونه ای نیست 
که برای تولید ایجاد مسئله و مشــکل کنیم؛ چرا که می دانیم اقدامات زیست 
محیطی بلند مدت هستند و باید در این زمینه چشم انداز تعریف شود . در واقع 
باید بدانیم در کدام نقطه هستیم و با اقدامات زیست محیطی ذوب آهن به چه 

اهدافی در چه زمانی می رسیم .
منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز به روند رو به رشد این مجتمع 
عظیم صنعتی و دستاوردهای آن در سال جاری اشاره کرد و گفت : دغدغه های 
مهم مردم شهرستان لنجان در حوزه های محیط زیست ، اشتغال و آب را مدنظر 
داریم و در تمام این زمینه ها اقدامات مهمی صورت گرفته اســت .مدیرعامل 
ذوب آهن ، با اشــاره به اینکه در تمام استخدام های این شرکت مطابق قانون ، 
شهرستان لنجان در اولویت قرار گرفته است  گفت : ساخت و نصب درب های 
فلکسیبل باتری شماره 3 کک ســازی   و همچنین تدوین طرح جامع زیست 
محیطی این شرکت که با نظارت سازمان محیط زیســت انجام شده، از جمله 
اقدامات زیست محیطی مهم اخیر این شــرکت است .یزدی زاده به طرح های 
مختلف این شرکت در جهت صرفه جویی در مصرف آب که به کاهش 50 درصدی 
در این مقوله منجر شده است نیز اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با رویکرد مثبت 
مسئولین شهرستان لنجان ، تعامل با منطقه با عنوان اولویت اصلی ذوب آهن 

اصفهان در حوزه مسئولیت اجتماعی ، همچنان با قدرت ادامه یابد.

معاون روابــط کار، وزارت تعــاون،کار و رفــاه اجتماعی و هیئــت همراه 17 
اسفند ماه ضمن بازدید از خط تولید ذوب آهن اصفهان با منصور یزدی زاده، 

مدیرعامل و معاونین این شرکت دیدار و گفت وگو کرد .
حاتم شاه کرمی، هدف از این بازدید را بررســی وضعیت کارکنان ذوب آهن 
اصفهان دانست و گفت: نگاه متفاوتی در بیرون از این مجتمع بزرگ صنعتی 
وجود دارد و برخی این شرکت را قدیمی و فرسوده می دانند ولی وقتی وارد 
ذوب آهن اصفهان می شوید، تولیدات، کیفیت و تنوع محصوالت این شرکت 

را می بیند متوجه می شوید که ذوب آهن قلب صنعت فوالد کشور است.
وی به تولید ریل ملی در ذوب آهن اشــاره کرد و خاطر نشان ساخت: تولید 
ریل، نشان از همت و تاش متخصصین ذوب آهن است که توانسته اند این 
محصول را با کیفیت بسیار باال تولید و از خروج ارز جلوگیری کنند.وی افزود: 
تولید ریل دانش خاصی را می طلبید که تا کنون در دست کشورهای معدودی 
بود، ذوب آهن اصفهان ریل را با کیفیت باال و در حد  اســتانداردهای اروپایی 
تولید کرد تا مهارت خود در صنعت فوالد را به نمایش بگذارد .وی به راه اندازی 
کوره بلند شماره یک اشاره کرد و گفت: اقدامات مهمی در راه اندازی کوره بلند 
شماره یک انجام شده که حاصل کسب دانش روز و بومی سازی این صنعت 
توسط تاشگران این شرکت اســت، این موفقیت می تواند راهگشای سایر 
صنایع فوالدی نیز باشــد.وی به همه گیری بحران کرونا در کشور اشاره کرد و 

افزود: معموال در مکان های که تجمع افراد زیاد است و افراد زیادی مشغول 
به کار هستند شــیوع کرونا بیشتر اســت؛ اما اقدامات پیشگیرانه ذوب آهن 
اصفهان در مقابله با ایــن ویروس از قبیل تامین تجهیزات بهداشــت فردی 
کارکنان، توزیع ماسک، گندزدایی و رعایت فاصله اجتماعی بسیار مناسب بوده 
و توانسته از شیوع این بیماری در این مجتمع بزرگ صنعتی جلوگیری کند.

وی به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح در 
ذوب آهن در مراحل پایانی قرار دارد و این نشان از توجه مسئوالن شرکت به 

امور معیشتی کارکنان است . 
وی ضمن ابــراز رضایت منــدی از رعایت اصول ایمنــی در جلوگیری از بروز 
حوادث در شرکت گفت: با نظارت و اجرای درســت اصول ایمنی می توان از 
بروز حوادث برای کارکنان جلوگیری به عمل آورد و از ســرمایه های انسانی 
محافظت کرد . منصور یزدی زاده نیز با اشــاره به این که اولین محموله ریل 
متروی تهران تحویل داده شــد، گفت: بعد از تحویل ریــل متروی اصفهان،  
اولین محموله ریل متروی تهران نیز تحویل شد و مشهد و شیراز نیز خواهان 
ریل متروی تولیدی ذوب آهن اصفهان هســتند. وی افزود : تنوع زیادی در 
ریل متروی کشور داریم، با این حال محدودیت تولید نداریم. تولید ریل را با 
سرعت انجام خواهیم داد و امیدواریم تولید امسال از مرز 60 هزار تن بگذرد و 

در سال آینده برای تولید 100 هزار تن انواع ریل برنامه ریزی کردیم .

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی :

ذوب آهن اصفهان در شرایط تحریم ، الگوی خودباوری در صنعت کشور شد

معاون روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

بومی سازی کوره بلند نشانه همت و تالش متخصصان ذوب آهنی است

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در بازدید از هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان گفت: 
از آنجا که همه ســهامداران حقیقی هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان از کارکنان 
بازنشسته و شاغل فوالد مبارکه هستند، حمایت شرکت فوالد مبارکه از هلدینگ 
آتیه فوالد نقش جهان صرفا در جهت منافع اقتصادی نیست، بلکه در راستای رفاه 
حال سهامداران و کمک به تامین معیشت آنان است.مهندس عظیمیان در بخش 
دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از ابتدای مدیریت بر شرکت فوالد مبارکه بر 
توجه به معیشت کارکنان، امنیت و ایمنی در کار تاکید کرده ایم، تصریح کرد: ایجاد 
آرامش در دوران بازنشستگی در شرکت آتیه فوالد نقش جهان یک رسالت مهم 
برای این شرکت است و هر اقدامی برای بازنشسته ها قطعا بازخورد مثبتی برای 
شرکت در بر خواهد داشت.وی با تقدیر از وجدان عمومی کارکنان شرکت فوالد 
مبارکه تصریح کرد: چنانچه برای نیروی کار مشخص شود که مدیریت در راستای 
منافع آنها اقدام می کند، با انگیزه مضاعــف کار و تاش خواهند کرد.مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه حاشیه ســود باال در بورس ممکن است 
فریبنده باشد، اظهار داشت: تاطم ها و رونق بازار سرمایه می تواند به طور کاذب در 
افزایش حاشیه سود موثر باشد، ولی باید مراقب بود و با تعریف یک حاشیه سود 

مطمئن و منطقی افزایش سرمایه سهامداران را تضمین کرد.مدیرعامل هلدینگ 
آتیه فوالد نقش جهان نیــز در این دیدار گفت: شــرکت آتیه فوالد نقش جهان 
همواره همراه و تابع دســتورالعمل های شرکت فوالد مبارکه بوده است.حسین 
کفعمی ضمن تقدیر و تشــکر از حضور مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در این 
شرکت، اظهار داشت: هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان با کادر مجرب و 12 شرکت 
توزیع ورق فوالدی در کشور، به ویژه در استان های کم برخوردار، مشغول فعالیت 
است.وی افزود: در ابعاد مختلف، نظارت بر عملکرد کارکنان این هلدینگ مطابق 
با استراتژی شرکت فوالد مبارکه است.گفتنی است؛ هلدینگ آتیه فوالد نقش 
جهان از آبان ماه سال جاری به شرکت فوالد مبارکه ملحق شده و شرکت فوالد 
مبارکه با خریداری 31 درصد سهام، این شرکت را به زیرمجموعه خود وارد کرده 
است. هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان با استراتژی فعالیت در دو زنجیره تامین، 
فروش و خدمات فوالد، در زمینه بورس، تولید ورق های پوشش دار، تولید و عرضه 
انواع پودرهای میکرونیزه بنتونیت، آهک کلسینه و هیدراته، فروش و صادرات 
محصوالت فوالدی و همچنین تولید لوله های مانیسمان، در قالب یک شرکت 

مادر هلدینگ با 20 شرکت زیرمجموعه با ترکیب سهامداری فعالیت می کند.

در بازدید مدیرعامل فوالد مبارکه از هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان عنوان شد:

»آتیه فوالد نقش جهان«  پشتوانه ای برای سهامداران این شرکت

معاون توسعه و تکنولوژی فوالد ســنگان از رویکرد جدید این شرکت در بومی سازی 
قطعات اســتراتژیک خط تولید خود با اســتفاده از توانمندی داخلی و اســتفاده از 
ظرفیت های شرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت: این فعالیت عاوه بر پیشتازی 
در بومی سازی در بین صنایع شرق کشــور، صرفه جویی قابل ماحظه ای را نیز برای 

شرکت به همراه داشته است.

شناسایی 5 هزار مدرک در بخش گندله و 6 هزار مدرک در بخش کنسانتره
نیک فرجام در ادامه افزود: با برنامه ریزی و تدوین نقشــه راه متناسب، گام نخست 
با انتخاب مشاور برداشــته شد و با شناســایی قطعات موردنیاز واحدهای تولیدی، 
تعمیراتی و دفتر فنی با اخذ اطاعات کامل از شرکت های مرتبط با حوزه مورد فعالیت 
بالغ بر، 5 هزار مدرک در بخش گندله و 6 هزار مدرک در بخش کنسانتره بدون حضور 
مشاوران و شرکت های سازنده خارجی شناسایی و استخراج شد.وی خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه نتایج حاصل از این کار تیمی در سال اول منجر به ساخت »رولر اسکرین« 
با استخراج تکنولوژی متفاوت با دیگر سازندگان و متناسب با متد روز و نیاز خط تولید 

گندله و بسیار نزدیک به مشابه خارجی بومی سازی شد.

بومی سازی 50 قطعه استراتژیک فوالد سنگان در دستورکار
نیک فرجام، رویکرد اساسی بومی سازی در مرحله اول را اعتماد به متخصصین داخلی 
استان عنوان کرد و افزود: در این خصوص با استفاده از توانمندسازی تولیدکنندگان 
و سازندگان بومی در استان خراســان رضوی، مبادرت به ساخت پاروهای میکسر و 
ممبران های فیلتر پرس، که جزو قطعات پرمصرف و بااهمیت در تولید است، کردیم. 

پس ازآن در سال جاری بومی سازی 50 قطعه استراتژیک فوالد سنگان در دستورکار 
قرار گرفت و در بخش مهندسی ساخت داخل و در کمیته مذکور، تجهیز استراتژیکی 

مانند، یاتاقان بابیتی فن های پروسس و سیلندر جک هیدرولیک بومی سازی شد.

بومی سازی؛ خاص ترین »رولر فیدرهای« گندله سازی در کشور
وی، ساخت خاص ترین »رولر فیدرهای« گندلهسازی در کشور را یکی دیگر اقدامات 
موثر در راستای بومی سازی در فوالد سنگان دانست و ابراز داشت: رول های مصرفی 
تجهیز رولر فیدر قبل از کوره های پخت جزو تجهیزات و قطعات مصرفی گلوگاهی، پر 

استهاک و پرهزینه بودند که با موفقیت بومی سازی و مورد بهره برداری قرار گرفتند.
نیک فرجام خاطرنشان کرد: همچنین بومی ســازی الینرهای بال میل و سگ میل 
بوده که با همکاری مهندسی ساخت داخل و با استفاده از تکنولوژی اسکن سه بعدی 
در دســتور کار قرار گرفت و درنهایت برای ســاخت این الینرها با دو شرکت سازنده 
داخلی توانمند و دارای تجربیات مشابه مبادرت به عقد قرارداد کردیم.معاون توسعه 
و تکنولوژی فوالد ســنگان تاکید کرد: واحد کنسانتره شرکت با ســرلوحه قرار دادن 
استراتژی های کان فوالد سنگان در زمینه مسائل زیســت محیطی، کنسانتره را در 
قالب با باطله خشک تولید کرد.نیک فرجام افزود: ظرف مدت یک ماه با شناسایی چند 
تولیدکننده برتر در حوزه های برزنت و فیلتر پرس و پس از ساخت نمونه های اولیه و 
پایش های مستمر و تعریف پروژه های بهبود، نیاز و وابستگی به خرید خارج در این 
خصوص برطرف شد.وی اظهار امیدواری کرد با روند رو به رشد بومی سازی قطعات در 
این شرکت، در آینده ای نه چندان دور با اعتماد بیشتر به توانمندی داخلی شاهد قطع 

وابستگی کامل به کشورهای خارجی باشیم.

با اعتماد به توانمندی داخلی انجام شد؛

فوالد سنگان، پیشتاز بومی سازی صنایع در شرق کشور
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