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وعده »ترامپ« برای کمک به پیروزی جمهوری خواهان در 
انتخابات 2022 کنگره

رییس جمهور پیشین آمریکا وعده داده اســت تا به جمهوری خواهان برای پیروزی در انتخابات کنگره در 
سال ۲۰۲۲ کمک کند. دونالد ترامپ در عین حال به شدت از دو مقام ارشد حزب جمهوری خواه یعنی میچ 
مک کانل، رهبر اقلیت ســنا و مایک پنس ،معاون رییس جمهور پیشین ایاالت متحده انتقاد کرده است. 
ترامپ این اظهارات را در یک ضیافت شام در باشگاه گلف خود در ماراالگو در جمع کمک کنندگان به کمیته 
ملی حزب جمهوری خواه بیان کرده است. رییس جمهور پیشین آمریکا پیش از ترک قدرت نیز به شدت از 
مایک پنس به خاطر عدم دخالت در توقف روند تایید نتایج انتخابات در کنگره انتقاد کرده بود. وی درباره 
انتخابات آینده کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۲ نیز گفت: می خواهم درباره آینده حزب جمهوری خواه صحبت 
کنم و اقداماتی که باید برای پیروزی نامزدهای مان در انتخابات انجام دهیم. می خواهم برای پیروزی در 
انتخابات مجلس نمایندگان و کسب مجدد اکثریت کرسی های آن از نامزدهای جمهوری خواه حمایت کنم. 
ما همچنین می خواهیم بار دیگر کنترل مجلس سنا را نیز در اختیار بگیریم و سپس در سال ۲۰۲4 نیز یک 

نامزد جمهوریخواه به کاخ سفید راه خواهد یافت.

سقوط »مکرون« در نظر سنجی انتخابات ریاست جمهوری 
2022 فرانسه

بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده از سوی موسسه ایفوپ؛ امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه 
با کسب ۵4 درصد آرا در مقابل دیگر سیاستمداران این کشور در جایگاه سوم قرار گرفت. روزنامه فرانسوی 
لوفیگارو نوشت: یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، بر اساس آخرین نظرسنجی انجام 
شده از سوی موسسه ایفوپ، »خاویر برتراند« وزیر بهداشت پیشین فرانسه با کسب ۵۹ درصد آرا و »والری 
پکرس« وزیر پیشین تحقیقات و آموزش عالی فرانسه با کســب ۵۵ درصد آرا از امانوئل مکرون، رییس 
جمهوری این کشور پیشی گرفته اند. بنابراین گزارش، امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه در این نظر 
سنجی موفق به کسب ۵4 درصد آرا شده است. این در حالی است که مارین لوپن، رییس حزب راست گرای 

تجمع ملی با 4۱ درصد آرا در جایگاه چهارم قرار گرفته است.

سودان، نیروی واکنش سریع به دارفور اعزام می کند
شورای امنیت و دفاع ملی سودان برای ممانعت از ادامه درگیری های خشونت آمیز در استان دارفور، نیروی 
مشترک واکنش سریع تشکیل می دهد. به نقل از خبرگزاری رسمی سودان »سونا«، این شورا در نشست 
خود تصمیماتی درباره عدم تکرار خشونت ها و سرایت آن به دیگر مناطق سودان گرفت از جمله اینکه سالح ها 
جمع آوری شده و تدابیر الزم برای ممانعت از حضور مسلحانه در شهرها اتخاذ شود. شورای امنیت و دفاع ملی 
سودان در بیانیه ای بر لزوم تشکیل نیروی مشترک واکنش سریع در استان دارفور تاکید کرد. این تشکل قرار 
است از نیروهای نظامی و طرف های روند صلح تشکیل شود. عالوه بر آن، شورای امنیت ملی سودان تسریع 

در تکمیل مستلزمات برای اجرای بخش امنیتی توافق نامه صلح سودان را ضروری اعالم کرد.

تشدید درگیری های فرقه ای در ایرلند شمالی
با اجرایی شدن برگزیت، درگیری های فرقه ای در ایرلند شــمالی بار دیگر از سرگرفته شده است. به نقل از 
خبرگزاری فرانسه، مایکل مارتین، نخست وزیر جمهوری ایرلند )جنوبی( درباره تشدید اوضاع و درگیری های 
فرقه ای در ایرلند شمالی هشدار داد. این اظهارت در حالی مطرح شد که با گذشت یک هفته، ناآرامی های در 
ایرلند شمالی ادامه دارد و ۱4 پلیس دیگر نیز طی درگیری های اخیر زخمی شده اند. درگیری های شدید که 
پس از سه دهه و کشته شدن ۳۵۳۲ نفر و زخمی شدن 4۷ هزار و ۵۰۰ نفر، از ۲۳ سال پیش با پیمان ترک 

مخاصمه موسوم به جمعه نیک، فروکش کرده بود ظاهرا از سر گرفته شده است.

اندیشکده »کوئینسی« بررسی کرد:

مسیرگشایشآمریکااز»وین«میگذرد
سوزان دیمجیو در وبســایت Responsible Statecraft وابسته به 
اندیشکده »کوئینســی« در آمریکا نوشــت: اگرچه ایران و آمریکا در 
مورد لزوم احیای برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام از طریق 
بازگشــت کامل هر دو کشــور به تعهدات توافق دارند، اما در عین حال 

پیرامون چگونگی ادامه کار نوعی اختالف وجود دارد.
در ادامه این مطلب آمده اســت: ایرانی ها بر این باورند که آمریکا باید 
اولین گام خود را با لغو تحریم ها بردارد، زیرا این دولت ترامپ بوده که 
از این توافق در ماه مه ۲۰۱8 خارج شده است. در سوی مقابل مقامات 
دولت بایدن تمایلی به برداشتن گام اول و اقدامی یک جانبه ندارند. آنها 
می خواهند ابتدا با ایرانی ها مالقات کنند تا در این نشست زمان بندی 
برای بازگشت دو طرف به رعایت برجام تنظیم شود. ایرانی ها در مقطع 
فعلی از دیدار مســتقیم با مقامات آمریکایی امتناع می ورزند، چرا که 
معتقدند چنین دیداری می تواند به عنوان مبنایی برای مذاکره مجدد 

در مورد برجام تلقی شود.
اروپایی ها به همراه چینی ها و روس ها با طرف ایرانی مالقات کرده اند و 
در ادامه به عنوان رابط با واشنگتن عمل می کنند تا از این طریق شکاف 
ارتباطی موجود بین ایران و آمریــکا را برطرف کنند. در مذاکرات، تهران 
و واشنگتن نشســت رو در رو  ندارند، اما اروپایی ها پیام ها بین این دو 
کشور را به یکدیگر منتقل می کنند. این تالشی خالقانه برای غلبه بر بن 
بست فعلی است. این فعال یک راه حل مناسب است، اما این راه حل 
برای طوالنی مدت خوب نیســت. حتی با وجود واسطه های شایسته 
باز هم امکان سوءتفاهم بین ایران و آمریکا زیاد است. تیم بایدن باید 
سریعا مسیری واقع بینانه را برای برقراری ارتباطات مستقیم و دوجانبه 
دیپلماتیک با ایران دنبال کند. با توجه به تقویم سیاسی ایران و پیش رو 
بودن انتخابات ریاست جمهوری در این کشــور، هدف باید تحقق این 

امر قبل از ترک قدرت توسط دولت روحانی در تابستان امسال باشد.
یک رویکرد اجرایی جامع  که به موجب آن آمریکا و ایران هرکدام نقشه 
راهی برای توصیف اقدامات و زمان بازگشت کامل به برجام تهیه  کنند 
امیدوار کننده اســت، چرا که حداقل در تئوری چنیــن توافقی در مورد 
مرحله نهایی کار نیز شــفافیت ایجاد می کند. توافق بر سر یک فرآیند 
همزمان بدان معناســت که هیچ یک از طرفین نباید اول گام بردارند. 
دشوار است تصور کنید که ایرانی ها بدون اینکه بدانند تحریم ها دقیقا چه 

موقعی لغو می شود اقدام به بازگشت به انطباق با برجام کنند.
در مسیر پیش رو دو چالش جدی وجود دارد. نخست، مقامات ایرانی 
گفته اند كه تمــام تحریم های آمریكا كه در زمــان دولت ترامپ وضع 
شده است، باید لغو شود. آنها تاکید کرده اند که ایران تنها در صورت لغو 

تمامی تحریم ها دوباره به انطباق کامل با برجام بازخواهد گشت. قطعا 
چنین توقع حداکثری ای منجر به بن بست خواهد شد. دوم، تاکنون، 
تیم بایدن در مورد لغو تحریم ها و یا زمان بندی برای لغو آنها مبهم عمل 
کرده است. مشــخص نیســت که بایدن قصد لغو تمامی تحریم های 
ترامپی )اعم از تروریســم و برجامی( را دارد یا تنها به لغو تحریم های 
مرتبط با برجام بسنده می کند؟ عدم نگاه فراگیرتر به بحث تحریم ها، 
منافع اقتصادی ایران را که انتظار دارد از انطباق با برجام به دست آورد به 
شدت محدود می کند. حل این چالش ها غیرممکن نیست، اما به یک 

دیپلماسی مصمم و مستقیم نیاز دارد.
در این بین چند عضو دولت بایدن نیز سیاست فشار حداکثری ترامپ 
را نوعی شکســت می دانند. البته که آنها درست هم می گویند، رویکرد 
ترامپ / پمپئو، منجر به تشدید بی سابقه فعالیت های هسته ای ایران و 
افزایش تنش در منطقه شد و همچنین منافع آمریکا را در چندین حوزه 
تضعیف کرد. عالوه بر این، سو ءاســتفاده از تحریم ها منجر به رنج بی 
مورد مردم عادی ایران شده است، به خصوص که آنها همین حاال با موج 
چهارم کرونا هم درگیر هستند. دولت بایدن در ظاهر سیاست های ترامپ 
را دنبال نمی کند، اما در عمل همچنان در حال ادامه همان تحریم های 
دوران رییس جمهور پیشین آمریکاســت. به تاخیر انداختن بازگشت 

آمریکا به برجام یک محاسبه اشتباه بوده و حاال نشست وین فرصتی 
برای جبران این اشتباه است.

قرار دادن مجدد برنامه هســته ای ایران تحــت محدودیت ها باید از 
اولویت های اصلی آمریکا باشد. فراتر از این، ورود مجدد واشنگتن به 
این توافق می تواند به دستیابی به ســایر اهداف مطلوب و مهم کمک 
کند، از جمله این اهداف را می توان مذاکره برای توافق نامه ای طوالنی 
و قوی تر در زمینه هسته ای دانســت. در این بین رسیدن به یک توافق 
سیاسی برای پایان دادن به جنگ در یمن؛ توسعه پشتیبانی منطقه ای 
برای خروج نهایی آمریکا از افغانســتان؛ زمینه سازی برای مذاکرات 
منطقه ای گســترده جهت محدود کردن موشــک های بالستیک نیز 

می تواند در دستور کار باشد.
اکنون روزنــه کوچک ایجاد شــده برای تنش زدایــی و احیای مجدد 
دیپلماســی پیش از انتخابات ریاســت جمهوری ایــران در ماه ژوئن 
به سرعت در حال بســته شدن است. پیگیری گشــایش دیپلماتیک 
استراتژیک با ایران که با بازگشــت مجدد به برجام آغاز می شود راهی 
مناسب برای جبران خسارات ناشی از شکست کمپین فشار حداکثری 
ترامپ خواهد بود. دو کشــور بعد از توافق بر سر انطباق مجدد با برجام 

می توانند در مورد طیف وسیعی از مسائل به گفت وگو بنشینند.

معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجه، فهرســت 
تحریم های ضدایرانی را که آمریکا برای بازگشــت 
به برجام باید یکباره لغو کنــد بیش از ۱۵۰۰ تحریم، 
شــامل تحریم های موضوعی، افراد و موسســات 
برشــمرد. ســیدعباس عراقچی دربــاره جزئیات 
مذاکرات وین گفــت: خطی کــه در مذاکرات وین 
پیگیری کردیــم و این هفتــه هم ادامــه آن را پی 
خواهیم گرفت، بر اساس مواضع قطعی نظام بوده 
و خواهد بود که اعالم شــده است. وی ادامه داد: ما 
خواهان رفع کامل تحریم ها هســتیم؛ این شــامل 
تحریم هایی می شود که در دوران ترامپ وضع شده 
و همه تحریم های برجام را نیز شــامل می شــود. 
عراقچی با تاکید بــر لغو کامــل تحریم ها در »یک 
مرحله« افزود: به »گام به گام« و »مرحله به مرحله« 

بودن لغو تحریم ها اعتقادی نداریم و حتما باید رفع 
تحریم ها را راستی آزمایی کنیم و بعد اقدامات مان را 
انجام دهیم؛ این سه اصل کلیدی است که راهنمای 
ما در مذاکرات وین هم بوده است. معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه همچنین در پاسخ به این پرسش 
که چه سازوکاری برای راستی آزمایی لغو تحریم ها 
و تضمین پای بندی به تعهــدات آمریکا وجود دارد 
گفت: فهرست تحریم هایی که باید لغو شوند طوالنی 
است و حتی از هزار و ۵۰۰ تحریمی هم که شما اشاره 
کردید بیشتر است، هم شامل تحریم های موضوعی 
و هــم تحریم های مربــوط به افراد و موسســات 
می شــود. وی در مصاحبه بــا خبرگــزاری صدا و 
سیما افزود: یکی از کار های مهم ما، فهرست کردن 
تحریم هایی اســت که باید برداشته شوند؛ کارگروه 

تشکیل شده در وین، این اقدام را آغاز کرده است و 
ادامه خواهد داد. عراقچی با تاکید بر این که »برای 
ما مهم است که وقتی تحریم ها برداشته می شوند 
آثارش را در عمل ببینیم« گفت: مثال اگر تحریم نفتی 
برداشته می شود به معنای یک دســتور روی کاغذ 
نیســت بلکه نفت باید به فروش برسد و خریداران 
نفت ایران بتوانند بدون هیچ مشــکلی آن را بخرند 
و برای ما مسجل شــود که تحریم ها برداشته شده 
است. وقتی راســتی آزمایی انجام شــود آن گاه ما 

تعهدات مان را انجام خواهیم داد.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه:

آمریکا باید بیش از 1500 تحریم را لغو کند

وزیر امور خارجه عراق ضمن اشاره به اینکه با دبیر کل اتحادیه عرب درباره اوضاع منطقه رایزنی کرده است، اعالم کرد که در این گفت و گو درباره روابط عراق با ایران و ترکیه 
نیز صحبت شده است. »فؤاد حسین« وزیر امور خارجه عراق، به همراه »احمد ابوالغیط« دبیرکل اتحادیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک در بغداد مشارکت کرد. وزیر 
امور خارجه عراق در این کنفرانس گفت:  »با ابوالغیط درباره اوضاع منطقه و روابط عراق با اتحادیه عرب و نتیجه سفرهای خارجی ]مقامات[ عراق گفت و گو کردیم.« فؤاد 
حسین ادامه داد: »من با ابوالغیط سفرهای نخست وزیر به برخی از کشورهای ]حاشیه[ خلیج ]فارس[ را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. درباره روابط عراق با ترکیه 
و ایران و اوضاع سوریه گفت و گو کردیم«. وزیر خارجه عراق در بخش دیگری از اظهاراتش گفت که در گفت و گو با ابوالغیط درباره اوضاع سوریه خاطر نشان شده است 
که اوضاع این کشور ثبات ندارد که این مسئله بر اوضاع عراق تاثیر منفی دارد. فؤاد حسین همچنین اشاره کرد که دبیرکل اتحادیه عرب پس از دیدار با مقامات عراقی 
به اربیل سفر خواهد کرد. در مقابل دبیرکل اتحادیه عرب گفت: »اتحادیه عرب از سران عراق طی چند ماه آینده میزبانی خواهد کرد. ما در آنچه در راستای تامین منافع 
عراق است، تحت فرمان عراق هستیم«. این کنفرانس پس از سفر »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق به کشورهای امارات و عربستان سعودی برگزار شده است.

گفت و گوی مقامات بغداد و دبیرکل اتحادیه عرب درباره عراق و ایران
احمدی نژاد: 

از هیچ کسی نمی ترسم

خبر  روز

وز عکس ر

تجدید عهد علمای 
اهل تسنن پاکستان با 

آرمان های امام خمینی)ره(
رهبــران و اعضــای ارشــد گروه های 
مختلف سیاســی و مذهبی اهل تسنن 
در پاکستان با تمجید از مواضع وحدت 
آفرین جمهوری اسالمی ایران به ویژه 
در بحث آزادی قدس، با آرمان های امام 
خمینی )ره( برای حمایت از فلسطین 
و بزرگداشت روز جهانی قدس تجدید 

عهد کردند.

ردپای یک سفیر در پرونده مرگ قاضی منصوری؟
برادر غالمرضا منصوری گفت: جهت روشن شدن بعضی از زوایای قتل قاضی منصوری، الیحه احضار سفیر 
وقت ایران در رومانی به قاضی پرونده ارائه شده است. وی گفت: مشخص نیست سفیر ایران در رومانی 
احضار خواهد شــد یا خیر؟ اما پیش از این هم صحبت از نقش سفیر ایران در رومانی از سوی اولیای دم 
منصوری مطرح شده بود که با توجه به خبر اخیر، باید منتظر تصمیم قضایی ماند. این پرونده با توجه به 
ابعاد پنهانی که در پرونده فساد طبری داشت، در صورت رسیدگی دقیق ممکن است به مفسدین دانه درشتی 
برسد که از مرگ منصوری و عدم اعتراف او به آنچه در قبال رشوه های میلیاردی دریافت کرده، سود می بردند؛ 
زیرا با مرگ منصوری پرونده اتهامات او در دستگاه قضا بســته شد و معلوم نیست او برای حمایت از چه 
افرادی با دریافت رشوه، عدالت را قربانی کرده است و چه تعداد انسان بی گناه در پیشگاه قضاوت او خود 

یا منافع شان نابود شده اند.

وقوع حادثه  در مرکز غنی سازی نطنز
سخنگوی سازمان انرژی اتمی از وقوع حادثه  در بخشی از شبکه توزیع برق تاسیسات غنی سازی نطنز خبر داد. 
بهروز کمالوندی به خبرگزاری فارس گفت: خوشبختانه این حادثه صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته 

است. کمالوندی افزود: »علل حادثه در دست بررسی است و متعاقبا اطالعات تکمیلی اعالم خواهد شد.«

»جنیدی« کاندیدا می شود؟
معاون حقوقی رییس جمهوری با رد برخی گمانه زنی ها درباره قصد خود برای اعالم کاندیداتوری در انتخابات 
ریاست جمهوری گفت: من اصال چنین قصدی ندارم و بعد از اتمام دولت دوازدهم برنامه های شخص خودم 
از جمله تدریس و کارهای حرفه ای دیگری را انجام خواهم داد. لعیا جنیدی همچنین در پاسخ به پرسشی 
درباره طرح مجدد موضوع کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: من در این باره پیشتر 
نیز توضیح داده بودم؛ کلمه رجل در فرهنگ سیاسی به معنی شخصیت است و منطق ساده اقتضا می کند که 
در فعالیت حرفه ای سیاسی مثل انتخابات ریاست جمهوری این کلمه حمل بر همین معنی شود. اگر شورای 
نگهبان معتقد به این است که رجل معنی لغوی دارد باید نظریه می داد و آن را اعالم می کرد، ولی هیچ وقت 

این را نگفته؛ عالوه بر اینکه اساسا کلمات در حوزه حقوق در معنای لغوی صرف مورد توجه قرار نمی گیرند.

»محسن رضایی« اعالم کاندیداتوری کرد؟
اظهارات تازه محسن رضایی درخصوص اقتصاد کشور شائبه کاندیداتوری وی را بیش از پیش قوت بخشیده 
است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی از برنامه هایش برای اقتصاد کل کشور سخن به میان 
آورده و با بیان اینکه االن حدود ۱۰ هزار صفحه برنامه داریم گفته که ان شاء ا... در دولت مردمی چه ما باشیم و 
چه هر کس دیگر، اجرا خواهد کرد. محسن رضایی در تازه ترین اظهارات خود گفته است: درباره اقتصاد مردمی 
چه در سطح اقتصاد کشور، چه در سطح اقتصاد دولت، اقتصاد کسب و کارها و چه در سطح اقتصاد مردم برنامه 
وجود دارد. یعنی اینکه چه کنیم که در اقتصاد از برخی از کشورهای همسایه بیشتر از این عقب نیفتیم و از آنها 
جلو بزنیم. رضایی گفت: یک اقتصاد هم اقتصاد دولت است که این همه استقراض کرده و غریب ۲۰۰ هزار 

میلیارد تومان دارد استقراض می کند، برای این هم باید برنامه پیاده کنیم که این برنامه طراحی شده است.

نخست وزیر کره جنوبی در تهران
»چانگ سیه کیون« نخست وزیر کره جنوبی، برای دیداری ســه روزه از ایران، عازم تهران شد. خبرگزاری 
یونهاپ کره جنوبی اعالم کرد: انتظار می رود که چانگ در جریان سفر سه روزه خود به ایران که سه شنبه به 
پایان می رسد، در مورد راه های بهبود روابط سئول و تهران و سایر موارد گفت و گو کند. این دیدار اولین سفر 

یک نخست وزیر کره جنوبی طی 44 سال گذشته است.

کافه سیاست

رییس دولت نهم و دهم گفت: به وقت انتخابات 
مطالبی دارم که درباره وضعیت موجود کشــور 
عرض خواهم کرد و به فضل الهی از کسی هم 
نمی ترســم. محمود احمدی نــژاد این روزها 
بساط جلسات انتخاباتی را برپا کرده و هر روز 
در جمع طیفی از اقشار مردم سخنرانی می کند. 
وی اخیرا وعده داده اســت در ایــام انتخابات 
مسائلی را بیان خواهد کرد. احمدی نژاد در دیدار 
با جمعی از مردم اســتان کرمــان گفت:اولین 
اصل در مقام اداره کشور این است که باید معلوم 
باشد در عرصه اقتصاد، سیاســت، فرهنگ و 
اجتماع چه کسی تصمیم گیر است و مسئولیت 
تصمیمات نیز با کیست؟ و اال تجربه نشان داده 
است که بهترین طرح ها هم از مسیر مجلسی 
با این کیفیت و این نظام تصمیم گیری، راه به 
جایی نمی برد. بنا به روایت ســایت نزدیک به 
رییس جمهوری ســابق، احمدی نژاد با اشاره 
به ســنگ اندازی های صورت گرفته در مسیر 
پرداخت یارانه به مردم گفت: در بحث یارانه ها، 
قانونی را تصویب کردند که هر کسی می خواست 
آن را اجرا کند، هم خودش و هم کشــور زمین 
می خورد زیرا همه راه ها را بسته بودند، در حالی 
که در قانون قبل از آن، دولــت از اختیار کامل 
و مســئولیت اندک برخوردار بود اما مجلس، 
مســئولیت دولت را صد در صد و اختیاراتش 
را نزدیک صفر کرد! من بــه ناچار برای رهبری 
نوشــتم که این مصوبه اجرا شــدنی نیست و 
دولت قادر به اجرای آن نیست. رییس دولت 
نهم و دهــم به اظهارات مخالفــان دولت های 
نهم و دهم در جلســات خصوصی اشاره کرد و 
گفت: آنها می گفتند اگــر احمدی نژاد یارانه ها 
را اجرا کند، آرای او به شــدت افزایش می یابد! 
بنابراین قانون را به گونه ای نوشــتند که نشود 
آن را اجرا کرد، اما رهبری دستور دادند و دوباره 
وارد مباحثات شــدیم و ۱۲ بند حداقلی، برای 
اجرا آماده شد و ما آن را اجرا کردیم و بعد هم از 
زمین و زمان بر سر آن ریختند و تخریب کردند. 
مشکالت تاریخ از حضرت آدم تا االن را به این 
مبلغ اندک یارانه ارتباط داده اند ؛اما این موضوع 
هم مانند مسکن مهر و طرح های دیگری که به 

نفع مردم بود، از دست شان در رفت.

بین الملل
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طرح نظارت بر بازار ماه رمضان آغاز شد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران از آغاز طرح ویژه ضیافت برای نظارت بر 
بازار ماه رمضان خبر داد و گفت که پرونده بازرسی و نظارت بر بازار شب عید با بیش از ۲۸ میلیارد تومان 
پرونده بسته شد. یدا... صادقی با اشاره به اینکه طرح  نظارتی ویژه پایان سال و نوروز ۱۴۰۰ از ۱۵ بهمن 
۱۳۹۹ آغاز شد و ۱۵  فروردین  ۱۴۰۰ پایان یافت، اظهار کرد: دراین طرح عالوه بر اقالم و کاالهای پرمصرف 
ویژه شب عید مثل کیف و کفش  شیرینی  و خشکبار، لباس  و پوشاک و خدمات عمومی )قالیشویی و 
خشکشویی و ...( بر کاالهای  اساسی خانوار مانند فرآوردهای لبنی، اقالم پروتئینی، میوه و مواد شوینده  
نیز بازرسی مستمر انجام گرفت. به گفته وی، از تعداد ۶۸ هزار بازرسی انجام شده در مدت یاد شده،  
۱۲ هزار و ۱۷۵ پرونده و گزارش بازرسی به ارزش ۲۸ میلیارد و ۲۵۹ میلیون تومان تنظیم و جهت سیر 
مراحل  قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. این مقام مسئول، بیشترین بازرسی های انجام 
شده را درمورد اقالم پروتئینی گوشت قرمز، مرغ  و تخم مرغ  با ۱۹ هزار و  ۵۸۰ مورد عنوان کرد و گفت 
که بیش از  ۴۰۰۰ پرونده تخلف  به ارزش پنج میلیارد و ۱۷۶ میلیون تومان در این بخش تشکیل شده 
است. رییس سازمان صمت استان تهران در ادامه از آغاز طرح ضیافت ماه مبارک رمضان )طرح بازسی 
و نظارت  ویژه ماه مبارک( به مدت یک ماه خبر داد و گفت: نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان هر ساله 
به صورت مشترک  توسط بازرسان این سازمان و اتاق اصناف و با همکاری دستگاه های مربوطه مثل 
شبکه بهداشت، پلیس امنیت اقتصادی  و سازمان تعزیرات حکومتی درسطح  استان اجرا می شود. 
اولویت  این طرح  عالوه بر کاالهای پر مصرف  مثل خرما، آش و حلیم، اقالم پروتئینی و لبنیات، نظارت 

بر کاالهای تنظیم بازاری مانند برنج، شکر،  روغن نباتی و گوشت منجمد است.

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اعالم کرد:

فروش مرغ بیش از نرخ مصوب مجاز نیست
نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اعالم کرد که در کل کشور باید مرغ با قیمت مصوب 
۲۴ هزارو۹۰۰ تومان توزیع شود و اگر چنین اتفاقی نمی افتد سیستم توزیع با مشکالتی همراه است. 
حبیب اسدا... نژاد با بیان اینکه همه مرغداران مرغ زنده را با قیمت هرکیلو ۱۷ هزارو۱۰۰ تومان تحویل 
کشتارگاه می دهند و این رقم در برخی استان ها کمتر هم می شود، گفت: بنابراین در کل کشور باید مرغ 
با قیمت مصوب توزیع شود و هیچ فروشگاهی مجاز به فروش مرغ باالتر از ۲۴ هزارو۹۰۰ تومان نیست. 
اگر چنین موضوعی در حال وقوع است، سیستم توزیع همچنان مشکل دارد. وی ادامه داد: براساس 
آنالیزهایی که انجام داده بودیم نرخ مصوب مرغ بایستی بیشــتر از این مقدار می شد ولی چون بازار 
نیازمند ثبات بود تولیدکنندگان قیمت مصوب را پذیرفتند و آن را اجرا می کنند. موضوعی که باید به آن 
توجه شود قیمت جوجه یکروزه است که به بیش از ۶۰۰۰  تومان رسیده و با قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان 
به دست تولید کننده نمی رسد؛ در حالی که قیمت جوجه یک روزه بر مرغ حدود ۷ درصد اثر تورمی دارد. 
نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور اضافه کرد: همچنان نهاده با ۱۰ تا ۱۵ روز تاخیر 

به دست مرغدار می رسد که این مشکل هم بایستی حل شود.

وضعیت بیکاری 1۸ تا 35 ساله ها
تعداد بیکاران ۱۸ تا ۳۵ ساله در ایران به ۱.۷ میلیون نفر رسیده که البته کاهش داشته است.

گزارشی که مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری در زمستان ســال گذشته منتشر کرد از این 
حکایت داشت که حدود ۲۵.۶ میلیون نفر به عنوان جمعیت فعال )بیکار و شاغل( هستند که از این 
تعداد ۲۳.۱ میلیون نفر از جمعیت ١٥ ساله و بیشتر شاغل و ۲.۴ میلیون نفر بیکارند و نرخ بیکاری در 
این دوره به ۹.۷ درصد کاهش یافته است. اما بررسی وضعیت اشتغال بین جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله 
نشان می دهد که حدود ۱.۷ میلیون نفر از جمعیت بیکار به آنها اختصاص دارد که این تعداد در زمستان 
۱۳۹۸ حدود ۱.۹ میلیون نفر گزارش شده بود، بر این اساس که تعداد ۲۵۷ هزار نفری بیکاران در سن 

۱۸ تا ۳۵ سالگی کم شده است.

ثبت امالک تحت تملک مالکان و سرپرستان خانوار درحالی استارت خورده که استان اصفهان بیشترین خانه های خالی پس از تهران را داراست؛

علیه قانون گریزی

طرح خوبی که کاش »بد« اجرا نشود . یک  زینب ذاکر
برنامه مالیاتی برای شفاف سازی و احقاق 
حقوق عامه مردم که می تواند نتایج خوبی داشته باشد اگر این بار این طرح 
به بن بست نخورد!  از روز شنبه ثبت امالک مسکونی در سامانه اسکان کلید 
خورد. بر اســاس این طرح؛ کلیه خانوارهای مالک و مستاجر می بایست 
نسبت به درج مشخصات سکونت)ملک( خود در سامانه جامع امالک و 
اسکان ظرف ۲ ماه اقدام کنند. تاریخ ثبت نام نیز بر اساس آخرین رقم کد 
ملی سرپرست مشخص شده اســت.  در همین رابطه،  معاون مسکن و 
ساختمان اداره کل راه و شهرســازی اصفهان گفت: ضروری است تمامی 
مالکان و سرپرستان خانوار، امالک تحت تملک و محل اقامت خانوار خود 
را به مدت دو ماه با مراجعه به سامانه ملی امالک و اسکان کشور ثبت کنند. 
امیر زاغیان در جمع خبرنگاران درمورد مشموالن مالیات بر خانه های خالی 
گفت: واحد های مسکونی واقع در شهر های با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر 
که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور )موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ 
مکرر این قانون( به عنوان »واحد خالی« شناسایی می شوند، از سال دوم به 
بعد مشــمول مالیات معادل مالیات بر اجاره هســتند. بــه گفته زاغیان؛  
مالکانی که دارای دو ملک در قالب یک ملک اصلی در شهر های ساکن و 
ملک دیگر در قالب اسکان فرعی در شهر های مجاور و شهرستان های محل 

تولد هستند، مشمول مالیات نمی شوند. این مقام مسئول بیان کرد: بقیه 
امالک هم در صورت خالی بودن از سکنه و به مستاجر تعلق نگرفته باشد، 
مشمول مالیات است و با شناســایی امالک خالی از سکنه که تعداد این 
واحد های مسکونی قابل مالحظه و انباشــته شده است به چرخه اسکان 
برگردانده می شود. اما هدف از اجرای این طرح، شناسایی واحدهای خالی 
از سکنه از طریق سامانه امالک و اسکان در مرحله اول در جهت اجرای قانون 
مالیات بــر خانه های خالی و هدف دوم هم شناســایی محل ســکونت 
خانوارهای شهری و روستایی و به نوعی اتصال کد ملی سرپرست خانوار و 
اعضای خانواده به کد پستی محل ســکونت عنوان شده است. اگرچه در 
سرشــماری های متعدد نفوس و مسکن طی ســال های گذشته، به رغم 
مراجعه واحد به واحد خانه ها، طبیعتا باید چنین نتایجی حاصل می شد، اما 
هیچگاه آمار به دست آمده نتوانست برای اجرای برنامه های دولت اعم از 
تنظیم بازار مسکن و نیز برنامه ریزی برای شناســایی خانواده های فاقد 
مســکن یا افراد دارای بیش از یک ملــک و اخذ مالیــات از مالکانی که 
واحدهای مسکونی خود را خالی نگه می دارند، مثمر ثمر بوده و دولت به یک 
بانک اطالعاتی دقیق در خصوص امالک موجود در کشور دست پیدا کند. بر 
اساس اصالحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم )قانون مالیات 
بر خانه های خالی( طی سال گذشته در مجلس یازدهم، هر خانوار یک محل 

به عنوان محل اصلی سکونت و یک واحد مسکونی دیگر هم در شهر دیگری 
به عنوان اقامتگاه فرعی می تواند داشــته باشــد. همچنین اگر افراد و یا 
خانوارها بیش از واحدهای مذکور داشته باشند که بیش از ۱۲۰ روز خالی از 
سکنه باشد، مشــمول قانون اخذ مالیات از خانه های خالی می شود. بر 
اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، مالک اعمال مالیات بر 
واحدهای مشمول دریافت این پایه مالیاتی، مالیات بر اجاره بهای ساالنه 
ای است که با استفاده از دفترچه تقویم امالکی که ساالنه از سوی سازمان 
امور مالیاتی تهیه و به دستگاه های ذی ربط ابالغ می شود، تعیین خواهد 
شد. در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم آمده است: واحدهای 
مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد 
سامانه ملی امالک و اسکان کشور )موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این 
قانون( به عنوان »واحد خالی« شناسایی می شوند )یعنی بیش از ۱۲۰ روز 
خالی بمانند( به ازای هر ماه، مشــمول مالیات معــادل مالیات بر اجاره 
می شوند که ازقضا رقم ســنگینی هم هست؛ ســال اول: ۶ برابر مالیات 
متعلقه، سال دوم: ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال ســوم به بعد: ۱۸ برابر 
مالیات متعلقه. معاون وزیر اقتصاد پیش از این تاکید کرده بود که جریمه 
مالیاتی خانه های خالی به قدری سنگین است که توصیه می شود مردم به 
هیچ وجه صبر و معطل نکنند تا گرفتار شوند. به گفته »پارسا«، چیزی حدود 
۵۰ درصد اجاره ماهانه یک واحد مسکونی، میزان جریمه مالیاتی است که 
از مالک آن اخذ می شود. به عبارت دیگر هم درآمد اجاره آن واحد از دست 
مالک خارج شده و هم ۵۰ درصد آن چیزی که می توانسته دریافت کند را 
باید به عنوان مالیات پرداخت کند. به هرحال موضوع مالیات بر خانه های 
خالی وقتی قابل تامل تر می شود که بدانیم بیش از ۵۷ درصد از واحدهای 
مسکونی خالی از سکنه در ۷ استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، 
آذربایجان شرقی و البرز و خوزستان توزیع شده اند که مراکز این استان ها به 
لحاظ شرایط قیمتی در سطح باالتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند. 
این نحوه توزیع نشان می دهد تعداد زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی 
در شــرایطی قرار دارند که انگیزه کافی برای احتکار آنها وجود دارد. گزیده 
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ نشان می دهد، تعداد 
خانه های بدون سکنه یا به اصطالح خالی استان اصفهان هم با یک جهش 
۱۰۰ هزار واحدی از ۱۴۰ هزار و ۹۴۲ به ۲۴۲ هزار ۹۰ واحد رسیده است.  این 
آمار همچنین نشان می دهد، اصفهانی ها بعد از پایتخت نشین ها بیشترین 
تعداد خانه های خالی را دارند. بر اســاس این آمار، استان اصفهان با ۹.۴ 
درصد از کل این خانه ها در کشــور بعد از تهران بیشترین تعداد خانه بدون 
ســکنه را دارد. در ســال ۱۳۹۰ نیز اصفهان بعد از پایتخت، باالترین تعداد 

خانه های بدون سکنه را به خود اختصاص داده بود.

رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از هفت 
برابر شــدن صادرات محصــوالت و خدمات دانش  
بنیان واحدهای فناور مســتقر در این مرکز به ارزش 
۳۷ میلیون دالر در سال ۹۹ خبر داد. جعفر قیصری 
افزود: شــرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور 
مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان سال ۹۹ 
موفق به صادرات محصوالت و خدمات خود به ارزش 
۳۷ میلیون دالر شدند که نسبت به سال ۹۸ که معادل 
۵.۲ میلیون دالر بود، هفت برابر رشد یافت. وی با بیان 

اینکه محصوالت و خدمات دانش بنیان اصفهان سال 
گذشته به بیش از ۴۰ کشور صادر شد، از جمله آنها به 
فناوری بایوجمی به کره جنوبی، تجهیزات هیدرولیکی 
به ترکیه، دســتگاه های  ضدعفونی کننده دســت به 
امارات و عمان، دستگاه های مکنده جمع آوری مواد از 
جمله کود دامی به قزاقستان، دستگاه های جت پرینتر 
به عراق، افغانستان و ترکمنستان و پکیج های تصفیه 
فاضالب به افغانســتان اشــاره کرد. قیصری، دیگر 
محصوالت و خدمات دانش بنیان صادر شده به خارج 
کشور در سال ۹۹ را پنل های نمونه برداری و سنجش 
گاز به مالزی و امارات، انواع نرم افزارها و سامانه ها به 
روسیه، گرجستان و ترکیه و انواع آب نماهای مدرن 
پیش ســاخته با فناوری های نوین به عمان عنوان 

کرد. رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیان 
اینکه صادرات سال گذشته توسط ۴۸ شرکت دانش 
بنیان و واحد فناور مستقر در این مرکز صورت گرفت، 
تصریح کرد: برخی از این شــرکت ها برای نخستین 
بار وارد عرصه صادرات شدند. وی یکی از برنامه های 
اولویت دار شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را تالش 
برای ارتباط واحدهای فناور بــا بازارهای بین المللی 
با فعالیت در عرصه های جهانــی و با هدف افزایش 
صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان دانست 
و خاطرنشان کرد: صادرات در سال های ۹۷ و ۹۸ به 
دلیل تحریم های ظالمانه با ســختی همراه بود؛ اما 
سال ۹۹ همراه با تالش بیشتر شرکت ها با افزایش 

آن مواجه شدیم.

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

صادرات محصوالت دانش بنیان اصفهان ۷ برابر شد

بازدید بهارستانی ها از 
واحدهای صنعتی برخوار، 

شاهین شهر  و میمه

خبر  روز

اقتصاد فناورانه چه جایگاهی در اصفهان دارد؟
استان اصفهان با دارا بودن تنها شهرک علمی و تحقیقاتی کشور، پتانسیل های بسیاری برای تبدیل 
شدن به قطب اقتصادی مبتنی بر علم و نوآوری از طریق ارتقای اکوسیستم فن آفرینی و کارآفرینی، 
جذب طبقه خالق و توسعه فناوری های نو دارد. شرکت های دانش بنیان با هدف گسترش و کاربرد 
نوآوری و تجاری سازی نتایج تحقیقات در حوزه فناوری های ارزش افزوده باال و برای توسعه کسب 
و کار بر پایه قابلیت های اعضای هیئت علمی، پژوهشــگران، کارکنان و یا واحدهای فناور مستقر 
در مراکز تحقیقاتی شــکل گرفته و فعالیت می کنند. در ایران با توجه به سیاست های کالن کشور، 
نگاه ویژه ای به مقوله اقتصاد دانش بنیان می شود به عنوان نمونه در سند نقشه جامع علمی کشور 
به صراحت از ایجاد شرکت های دانش بنیان حمایت شــده و راهی برای جهت دادن چرخه علم و 
فناوری و نوآوری به ایفای نقش موثرتر در اقتصاد عنوان شده است. در برنامه پنجم توسعه کشور، 

سیاست های متنوعی برای حمایت از تجاری سازی در نظر گرفته شده است. 
از مهم ترین این سیاســت ها حمایت مالی و تسهیل شــکل گیری و توسعه شرکت های کوچک و 
متوسط خصوصی و تعاونی است که در زمینه تجاری سازی دانش و فناوری و فعالیت شرکت های 
دانش بنیان به ویژه تولیــد محصوالت مبتنی بر فناوری های پیشــرفته و صادرات خدمات فنی و 
مهندســی نقش دارند. در کنار این تدوین آیین نامه ها و قوانین مربوط به حمایت از شــرکت ها و 
موسسه های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات در سال ۹۲ و ارائه تسهیالت خاص و 
معافیت های مالیاتی، فعالیت های شرکت های دانش بنیان این فضا را به وجود آورده است که این 

شرکت ها با اطمینان خاطر بیشتر فعالیت کنند.
با توجه به انتخابات پیش رو باید دید که کاندیدهای انتخابات شــورای شهر، تصمیمی در رابطه با 
استفاده از این پتانسیل استان اصفهان جهت بهبود اقتصاد شهری اصفهان در برنامه های خود دارند 
یا خیر؟ قطعا یکی از راه های برون رفت از رکود در اقتصاد کالن کشور آن است که هر کدام از استان ها 
با بهره برداری از پتانسیل هایی که در منطقه خود وجود دارد می تواند استان خود را از رکود خارج کند 

و خروج تک تک استان ها از رکود اقتصادی موجب خروج اقتصاد کالن کشور از رکود خواهد شد.
کوروش خسروی، عضو کمیســیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شــورای شهر اصفهان و 
همچنین دبیر جشنواره شیخ بهایی در رابطه با پتانســیل های استان اصفهان برای اقتصاد دانش 
بنیان می گوید: از حدود ۵ هزار و ۸۰۰ شرکت دانش بنیانی که در کشــور شناسایی شده و تاییدیه 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور را گرفته اند، حدود ۵۳۰ شرکت، حدود ۱۰ درصد از شرکت های 
دانش بینان کشــور متعلق به اصفهان اســت. پس از تهران، اصفهان بیشترین تمرکز شرکت های 
دانش بنیان را دارد .بقیه استان ها نیز فاصله زیادی از اســتان اصفهان دارند، اصفهان با وجود دارا 

بودن ۶ درصد جمعیت کشور حدود ۱۰ درصد شرکت های دانش بینان را در خود جای داده است.
از طرف دیگر اولین مرکز رشد و اولین پارک فناوری کشور در قالب شهرک علمی تحقیقاتی در اصفهان 
ایجاد شده است. تنها استانی که مجوز شهرک علمی تحقیقاتی دارد اصفهان است، تعریف مرکز رشد 
و پارک فناوری ابتدا از استان اصفهان در کشــور عنوان شد و این استان اولین مجوز را تحت عنوان 
شهرک )مجموعه ای از چندین شهرک علمی فناوری( علمی تحقیقاتی دریافت کرد، بقیه استان ها 
نیز مجوز شهرک ندارند، این فقط دو مورد از پتانســیل های اقتصاد دانش بنیان در استان اصفهان 

بوده و موارد دیگری نیز وجود دارد.
خسروی همچنین می افزاید: در حال حاضر حمایت از شرکت های دانش بنیان در پارک های فناوری 
متمرکز است، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، پارک فناوری سالمت و پارک قیاس الدین کاشانی 
در کاشان، پارک های علمی و فناوری استان اصفهان هستند که عمده تمرکز این شرکت ها در این 
سه مرکز قرار گرفته است. عالوه بر این استانداری اصفهان نیز، با شروع موضوع منطقه ویژه علم و 
فناوری حمایت هایی را شروع کرده است که از جمله دستاوردهای آن می توان به کمک به بهره برداری 
از یک شرکت تولید ایمپلنت اشاره کرد. اســتانداری اصفهان به تازگی به این موضع ورود کرده، اما 
اصفهان اولین استانی است که مدیریت دولتی آن به موضوع حمایت از شرکت های دانش بینان 

ورود کرده است.

کافه اقتصاد

ذره بین

کارشناس و فعال اقتصادی گفت: نرخ بیکاری در اصفهان باالتر از میانگین کشوری است و در این ارتباط مسئوالن کشوری و استانی با توجه به اینکه در یک استان صنعتی 
قرار داریم باید جوابگو باشند. علی نادری اظهار داشت: در تعامل با دیگر کشورها باید دقت الزم را مبذول کنیم و مراقب باشیم صنایع کشور را به شرکت های نامعتبر و بی هویت 
خارجی واگذار نکنیم که در غیر این صورت تولید داخلی به پای شرکت های نامعتبر ذبح می شود؛ این کار از ریشه غلط است و به صنعت ما ضربه های زیادی وارد می کند. 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه با انواع تحریم ها و مشکالت کرونا و اقتصاد نابه سامان روبه رو هستیم، باید تالش کنیم که مشکالت ناشی از آن را با دانش فنی، نظارت و 
هدایت خارجی رفع کنیم. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: استان اصفهان اکنون با نرخ بیکاری باالیی روبه رو است که حتی از میانگین کشوری باالتر است و در این 
ارتباط مسئوالن کشوری و استانی با توجه به اینکه در یک استان صنعتی و ظاهرا برخوردار قرار داریم باید جوابگو باشند. نادری با بیان اینکه بخش خصوصی ایران و استان 
اصفهان به عنوان صنایع مادر نباید به پای خرج های منابع داخلی ذبح شود، تاکید کرد: دولت نباید اعتمادش را از تولید داخل بردارد و به تولید کننده ضربه بزند. وی تصریح 
کرد: بانک مرکزی نیز حمایت از تولید کننده را از روی دوش خود برداشته و مدیران دولت ساالر هم به توان داخلی امید ندارند و همین امر باعث شده که به سمت نادرست 
هدایت شویم. تا زمانی که راه حل و سیاست خارجی درستی برای کشورهای همسایه نداشته باشیم قطعا نمی توانیم به تولید پایدار و اقتصاد سامان یافته دست پیدا کنیم.

کارشناس و فعال اقتصادی مطرح کرد:

نرخ بیکاری اصفهان باالتر از میانگین کشوری

تعطیلی بازار تهران 
در پیک چهارم کرونا

با توجه به گســترش ویروس 
کرونا و همچنین بنــا بر نظر 
ســتاد ملــی کرونــا مبنی بر 
تعطیلــی ده روزه، بــه منظور 
پیشگیری از شــیوع گسترده 
این ویروس، بازار بزرگ تهران 
و همچنین اصناف و مشاغل 
در گروه هــای دوم، ســوم، 
چهارم و غیر ضــرور در تهران 

به حالت تعطیل کامل درآمد.

وز عکس ر

عکس: آنا فتو

نماینده مردم شاهین شهر و میمه مجلس 
شــورای اســالمی گفت: دعوت از اعضای 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اســالمی به منظور بررسی موانع و مشکالت 
بخش صنعت دو شهرســتان و درراستای 
عمل به شعار امســال »تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها« اســت. حسینعلی حاجی 
دلیگانی پس از بازدید هشت نفر از اعضای 
گروه صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
از واحدهای صنعتی برخوار و شاهین شهر و 
میمه اظهار کرد: دعوت از اعضای کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی 
به منظور بررســی موانع و مشکالت بخش 
صنعت دو شهرســتان و درراستای عمل به 
شعار امسال »تولید، پشــتیبانی ها و مانع 
زدایی ها« است. نماینده مردم شاهین شهر در 
مجلس شورای اسالمی افزود: اعضای گروه 
صنایع و معادن از منطقه صنعتی دولت آباد 
با بیش از هــزار و ۸۰۰ واحد کوچک صنعتی 
و کارگاهی و بیــش از ۲۰ هزار نفر اشــتغال 
بازدید کردند. وی خاطرنشان کرد: برخی از 
متقاضیان تاسیس واحدهای جدید صنعتی 
در دولت آباد خواســتار آن هستند که محیط 
 زیست و جهاد کشاورزی اســتان اصفهان 
با صدور مجــوز تاســیس واحدهای جدید 
موافقت کنند. حاجی دلیگانی اضافه کرد که از 
طرفی این دو اداره بیان می کنند چون منطقه 
صنعتی دولت آباد در محــدوده  کمتر از ۵۰ 
کیلومتری اصفهان قرار دارد نمی تواند توسعه 
یابد. عضو هیئت رییســه مجلس شــورای 
اســالمی بازدید از ناحیه صنعتی کمشچه را 
از برنامه هــای دیگر گروه صنایــع و معادن 
مجلس بیان کرد که اعضای این گروه از یک 
واحد تولید سیلندرهای مخصوص اکسیژن 
بیماران تنفســی)کرونایی( دیــدن کردند. 
وی توضیح داد: یکــی از واحدهای صنعتی 
کمشچه)شرکت زمهریر( منبع های اکسیژن 
بیش از ۷۰۰بیمارستان و مرکز درمانی کشور را 

در دوره فراگیری کرونا تولید می کند.
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رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری:

چهارمحال و بختیاری طی دو هفته آینده 
وضعیت خطرناکی را تجربه می کند

رییس مرکز بهداشــت چهارمحال و بختیاری گفت: متاسفانه در حال حاضر 
استان چهارمحال و بختیاری در وضعیت کرونا جزو چهار استان اول است و تا 
دو هفته آینده وضعیت بسیار حساس و خطرناکی را در استان تجربه می کنیم.

سید راشــد جزایری ادامه داد: 15 هزار و 251 خانواده تحت پوشش تیم های 
حمایتی طرح شهید سلیمانی قرار گرفته اند.وی با اشاره به اینکه 39 هزار شغل 
توسط تیم های نظارتی ما رصد شده است، گفت: تا کنون پنج هزار و 661 اخطار 
و 595 پلمب توسط تیم های نظارتی در ایام کرونا صورت گرفته است.جزایری 
ادامه داد: تیم های ما بیش از 9 هزار مراجعه مستقیم به درب منازل داشتند و 

بیش از 36 هزار مورد تست کرونا انجام داده اند.
وی با اذعان بر اینکه یکی از مهم ترین هدف های طرح شهید سلیمانی کاهش 
درمان های سرپایی بود،  افزود: 13 هزار و 478 مورد مثبت شناسایی شدند و 
با درمان و قرنطینه شدن بعد از اجرای طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، 
80 درصد بستری ها و 90 درصد فوتی ها کاهش پیدا کرده بود.جزایری با تاکید 
بر اینکه طرح شهید سلیمانی در گام چهارم موفق ترین طرح بود بیان داشت: 
متاســفانه در ایام عید مردم قرنطینه خانگی را شکستند و به گردش رفتند و 
خیابان ها مملو از افراد شد و همین باعث شد که پیک چهارم کرونا رقم بخورد 
.وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر اســتان چهارمحال و بختیاری در 

وضعیت کرونا جزو چهار استان اول اســت، گفت: تا دو هفته آینده وضعیت 
بسیار حساس و خطرناکی را در استان تجربه می کنیم.جزایری با بیان اینکه 
در حال حاضر ویروس غالب انگلیســی است، گفت: متاســفانه تعداد موارد 
سرپایی پنج برابر، بیش از دو برابر موارد بستری و دو برابر مرگ و میر در این 
استان افزایش پیدا کرده است. وی یاد آور شد: روزانه بیش از دو هزار تست در 

این استان انجام می دهیم.
جزایری با بیان اینکه این استان طی ارزیابی های صورت گرفته در رعایت کردن 
پروتکل های بهداشتی جزو سه استان اول شناخته شده بود، گفت: متاسفانه 
قبل از عید در کاهش پروتکل ها سرعت گرفتیم و از 85 درصد به زیر 50 درصد 

رسیدیم.
وی با اذعان بر اینکه گام پنجم طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را آغاز 
کرده ایم، گفت: در گام پنجم سه هدف اصلی بیماریابی، رهگیری حداکثری و 

واکسیناسیون طی 6 ماهه اول سال در دستور کار ما قرار گرفته است.
جزایری خاطر نشــان کــرد: همچنان قرنطینــه معکوس جزو دســتور کار 
است، تیم های نظارتی تحت پوشش مرکز هســتند و فاز اول واکسیناسیون 
شروع شده اســت. 50 درصد کادر درمان واکسیناســیون را انجام داده اند و 

واکسیناسیون جانبازان و همچنین کادر اورژانس 115 در حال انجام است.

 رییس سازمان صمت
چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 صدور ۷43 جواز 
تاسیس صنعتی

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
چهارمحال وبختیاری با اشــاره به صدور 36 هزار 
و 33 فقره جواز تاســیس صنعتی طی یک سال 
اخیر در کشــور گفت: در این مــدت 743 جواز 
تاســیس صنعتی برای ســرمایه گذاری در حوزه 
صنعت این اســتان صادر شــده اســت. سجاد 
رســتمی اظهار کرد: اجرای طرح هــای مرتبط با 
این تعداد جواز صنعتی صادر شده در چهارمحال 
و بختیــاری بــه 89 هــزار و 561 میلیــارد ریال 
ســرمایه گذاری نیاز دارد و اشــتغال مورد نظر در 
جواز های صنعتی صادره در استان طی یک سال 
اخیر 12 هزار و 666 نفر پیش بینی شده است.وی 
افزود: جواز های صادر شده صنعتی در استان در 
این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 
از نظر تعداد 42.3 درصد، از لحاظ سرمایه 357 
درصد و از نظر اشتغال 108.4 درصد افزایش دارد. 
رستمی گفت: چهارمحال و بختیاری در این مدت 
توانســته رتبه دهم کشــوری در صدور جواز های 
تاســیس صنعتی را بــه خود اختصــاص دهد و 
طی یک ســال اخیر 73 فقره پروانه بهره برداری 
ایجادی در استان صادر شــده است. وی افزود: 
اجرای طرح هــای مرتبط بــا این تعــداد پروانه 
بهره بــرداری در چهارمحــال و بختیــاری به 150 
هزار و 964 میلیارد ریال سرمایه گذاری نیاز دارد 
و اشــتغال مورد نظر در پروانه هــای بهره برداری 
صنعتی صادره در استان طی یک سال اخیر 989 
نفر پیش بینی شده است. چهارمحال و بختیاری 
افزون بر 850 واحد تولیدی و صنعتی فعال دارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در نشست بررسی هویت گذاری دام با تاکید بر تسریع در اجرای طرح هویت گذاری دام در استان گفت: 
تاکنون 251 هزار رأس دام سبک و سنگین در استان هویت گذاری شده است. عطاا... ابراهیمی افزود: از این تعداد 218 هزار رأاس دام سبک و 33 هزار رأس 
دام سنگین در استان پالک گذاری و در سامانه ثبت شده است. ابراهیمی اضافه کرد: هویت دار کردن دام ها امری ضروری است وایجاد بانک یکپارچه اطالعات، 
بهبود نظام آمار و اطالعات، کنترل تردد دام، بهبود سیستم های پرورش و اصالح نژاد دام، کنترل بهداشــت دام و اختصاص فرآورده های دامی از مزایای طرح 
هویت گذاری است.وی با بیان این که اختصاص نهاده های دامی با هویت گذاری دام انجام می گیرد، ادامه داد: دامداران پس از هویت گذاری در سامانه بازارگاه 
می توانند میزان نهاده های مورد نیاز خود را خرید کنند و سپس مورد اســتفاده دام قرار دهند. ابراهیمی شناسایی دام های موجود، ثبت اطالعات دام و دامدار، 
برآورد تولیدات دامی، جابه جایی کنترل شــده دام و در نهایت مبارزه با قاچاق دام زنده را از اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: بر اساس دستورالعمل اجرایی 
پالک کوبی دام های سبک و سنگین طرح هویت گذاری دام، اقدامی اجباری شده است و در این راستا ارائه هرگونه خدمات و تخصیص نهاده های دامی صرفا 

به دامدارانی انجام می گیرد که اقدام به پالک کوبی دام های خود کرده باشند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به لزوم حضور بخش خصوصی در کنار دولت، به عنوان راهکار تقویت پشتیبانی و 
کاهش موانع تولید گفت: بخش خصوصی برای تحقق شعار سال جاری آماده کمک به دولت برای تحقق این شعار است.آیت ا... احمدی تاکید کرد: با توجه به 
نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«، بخش خصوصی آمادگی دارد تا در کنار دولت برای تحقق اهداف مورد 
نظر تالش کند. وی افزود: در این راستا بهره گیری از نظر کارشناسان متخصص بخش خصوصی و استفاده از توان مدیریتی دولت مردان نقش آفرین خواهد بود.

احمدی تصریح کرد: به همین منظور افزایش کمی و کیفی برگزاری نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و تخصصی شدن مصوبات، می تواند 
زمینه های دست یابی به اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در نام گذاری سال جاری را فراهم کند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری اظهار داشت: حذف کاغذبازی اداری، تســهیل در قوانین بانک ها، تامین به موقع سرمایه در گردش و ســرمایه ثابت، بهبود قوانین مالیاتی و تامین 
اجتماعی، تامین ارز، بازاریابی، تامین مواد اولیه و ایجاد رقابت سالم در بازارهای داخلی و خارجی می تواند به تحقق اهداف شعار سال کمک کند.وی گفت: کمک 
به راه اندازی دوباره واحدهای تولیدی راکد و تالش برای استفاده از ظرفیت کامل کارخانجات، وضعیت »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« را بهبود می بخشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

هویت گذاری 251 هزار رأس دام در چهارمحال و بختیاری
رییس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری:

بخش خصوصی برای تحقق شعار سال آماده کمک به دولت است

همزمان با سراسر کشور انجام می شود؛

آغاز مرحله سوم پویش »ایران همدل« در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری گفت: در آستانه ماه مبارک رمضان مرحله سوم پویش 
ایران همدلـ  اطعام مهدوی، با هدف رفع بخشی از نیازهای اقتصادی مردم استان برگزار می شود.علی 
ملک پور بیان کرد: سال گذشته در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری، پویش ایران همدلـ  
اطعام مهدوی در دو مرحله ماه مبارک و ماه محرم و صفر برگزار شد.وی افزود: مرحله سوم این پویش 
نیز امسال در آستانه ماه مبارک رمضان در قالب راه اندزی آشپزخانه های مهدوی و طبخ غذای گرم برای 
افطاری و همچنین توزیع بسته های مواد غذایی با رعایت پروتکل های بهداشتی اجرا می شود.  مدیرکل 
کمیته امداد استان با اشاره به شناسایی مناطق محروم و افراد نیازمند استان ادامه داد: در این ایام غذای 
گرم با مشــارکت داوطلبانه نیکوکاران و خیران تهیه و در بین نیازمندان توزیع می شود.ملک پور ضمن 
دعوت از مردم نیکوکار استان جهت فعالیت در این آشپزخانه ها گفت: تمامی آشپزخانه ها به صورت مرتب 

ضدعفونی و تمامی نکات بهداشتی نیز در طول مراحل پخت غذا رعایت می شود.

 جذب۶50میلیارد ریال برای مکانیزاسیون کشاورزی
چهارمحال و بختیاری 

رییس اداره امور فناوری مکانیزاسیون جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: از محل منابع خط 
اعتباری شماره هشت مکانیزاسیون در راستای تجهیز و نوســازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی 
استان در سال گذشته، 650 میلیارد ریال جذب شد که نسبت به سال 1398 رشد 200 درصدی داشت.

امرا...اسماعیلی با اشاره به اجرای طرح حمایت از تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی 
و افزایش ســهم منابع خط اعتباری شماره هشــت مکانیزاســیون افزود: ارتقای شاخص ضریب 
مکانیزاسیون استان در سال گذشــته به میزان 1.95 رسید که نسبت به برنامه ابالغی 25صدم درصد 
رشد داشت.به گفته وی، پارســال 340 دستگاه انواع تراکتور، 16 دســتگاه انواع کمباین غالت و 85 
دستگاه انواع تیلر باغی از محل تسهیالت خط اعتباری مکانیزاسیون به ناوگان ماشینی استان افزوده 
شد.اسماعیلی گفت: ارتقای درجه مکانیزاسیون استان در سال گذشته به میزان سه درصد بود که در 
این راستا تعداد 700 دستگاه انواع کارنده، ادوات دنباله بند و تجهیزات از طریق تسهیالت بانکی جذب 
شد.وی افزود: در سال گذشته مجموع اعتبارات هزینه شــده برای تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی 
استان از محل منابع خط اعتباری مکانیزاســیون و سهم آورده متقاضیان و خرید نقدی ماشین آالت 

مبلغ 890 میلیارد ریال بود.

دانش آموزان چهارمحال و بختیاری برای ثبت سفارش اینترنتی 
کتاب اقدام کنند

 مدیرکل آموزش و پــرورش چهارمحال و بختیاری از آغاز ثبت ســفارش و خرید اینترنتی کتاب های 
درسی سال تحصیلی 1401-1400 از روز یکشنبه 22 فروردین خبر داد و گفت: دانش آموزان برای ثبت 
سفارس اینترنتی کتاب های درسی خود اقدام کنند.فرحناز قائدامینی افزود:ثبت نام کتاب های درسی 
دانش آموزان پایه دوم تا ششــم ابتدایی، هشــتم، نهم، یازدهم و دوازدهم تا 22 خردادماه و ثبت نام 
کتاب های درســی پایه اول، هفتم و دهم از 6 تیرماه تا 16 شــهریورماه ادامه خواهد داشت.وی اظهار 
www. یا www.irtextbook.ir داشت:در این طرح اولیای دانش آموزان می توانند با مراجعه به سامانه

irtextbook.com برای دریافت کتاب های درسی دانش آموزان ثبت نام کنند و یا مدیر آموزشگاه به 
صورت جمعی به تعداد کل دانش آموزان مدرسه ثبت نام و هزینه کتاب ها را پرداخت کند.وی با تاکید بر 
ثبت سفارش و خرید اینترنتی کتاب های درسی تنها از طریق اینترنتی، افزود: امکان ویرایش و اصالح 
اطالعات مربوط به ثبت سفارش و خرید اینترنتی کتاب های درســی برای دانش آموزان استان از 12 

تیرماه امسال فراهم خواهد شد.

بام ایرانخبر خوان

فقدان سند مالکیت
1/2۵ طبق تقاضای وارده ۴۰۴118۵ مورخ 99/12/18 ابراهیم شجاعیان به استناد دو 
برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضاء شهود رسما گواهی گردیده نامبرده مدعی 
است که سند مالکیت ششدانگ اعیان آپارتمان )مسکن مهر( به مساحت 81/16 متر 
مربع بشــماره ۴668 فرعی از ۳۳ اصلی بانضمام پارکینگ قطعه 1مساحت 1۰ متر 
مربع و انباری قطعه 2 مســاحت ۳/۰۴ متر مربع واقع در بخش دو کاشان ذیل ثبت 
11۳69۳ دفتر 68۵صفحه ۴۳۵ به نام ابراهیم شجاعیان ثبت و سند صادر و تسلیم 
گردیده است. که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند المثنی 
را نموده که در جریان رسیدگی میباشد چون در خواست صدور سند مالکیت المثنی 
نموده طبق تبصره 1ماده 12۰ اصال حی آئین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر 
کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی تا 1۰ روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت تامراتب صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد برابر 
 سند رهنی ۵62۷8 مورخ 91/۵/26 دفتر 26 کاشان در رهن بانک مسکن میباشد. 
م الف: 1119837 مهدی اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت و امالک اسناد 

کاشان
تحدید حدود اختصاصی

1/26 شماره نامه : 1۴۰۰8۵6۰2۰2۴۰۰۰۳6۴-1۴۰۰/۰1/1۷ چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک ۴۳۴8/292۳ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای اکبر ابراهیمی سهر فروزانی فرزند کریم و خانم احترام رضائی 
فرزند محمد علی در جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 1۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/2۰ ساعت 9 صبح در 
 محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 2۰ قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. م الف: 1120394 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

1/2۷ شــماره نامــه : 1۴۰۰8۵6۰2۰2۴۰۰۰۳۳۴-1۴۰۰/۰1/1۷ نظــر بــه 
اینکــه بــه موجــب رای شــماره 1۳996۰۳۰2۰2۴۰۰۳961 و رای شــماره 

1۳996۰۳۰2۰2۴۰۰۳96۰ مورخ 1۳99/۰9/29 هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
1۷۷/۵6 متر مربع تحت شــماره فرعی ۴۷1۴ از اصلی ۴۴8۳ مفروز و مجزی شده 
از شماره 1۳1 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان در مالکیت خانم 
شفیقه عالئی ششجوانی فرزند عزیزاله نسبت به سه دانگ مشاع و آقای مصطفی 
خلیلی فرزند حیدر نسبت به سه دانگ  مشاع مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه 
تحدید حدود می باشد لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 1۳ قانون فوق الذکر و  طبق 
تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/2۰ ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین و مجاورین مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود و فقط تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون 
ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به 
مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی 
ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید 
 و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد.

  م الــف: 1119831 قویــدل رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک 
جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
1/28 شــماره نامه : 1۴۰۰8۵6۰2۰2۴۰۰۰۳۷2-1۴۰۰/۰1/21 نظر به اینکه به 
موجب رای شــماره 1۳996۰۳۰2۰2۴۰۰۳6۰8 مورخ 1۳99/۰8/2۷ هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 6۵/9۷ متر مربع تحت شــماره فرعی ۴۷1۷ از اصلی ۴۴8۳ مفروز 
و مجزی شده از شماره 1۳1 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان در 
مالکیت آقای اردشیر نور افشان فرزند محمد کریم مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد 
سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 1۳ قانون فوق الذکر و  طبق 
تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/2۰ ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین و مجاورین مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود و فقط تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون 
ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به 
مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی 
ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید 

 و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد.
 م الف: 1121377 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
1 شــماره آگهــی: 1۴۰۰۰۳9۰2۰۰۴۰۰۰۰۰2 شــماره پرونــده:  /29
1۳96۰۴۰۰2۰۰۴۰۰۰۳1۷ آگهــی مزایــده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی: 
96۰121۴ و 96۰121۵ تمامی ششــدانگ یک دســتگاه آپارتمان به پالک ثبتی 
شــماره ۳9۵۷9 فرعی از 1۵19۰ اصلی مفروز و مجزی شــده از ۴۳98۳ فرعی از 
اصلی مذکور قطعه سه تفکیکی بخش پنج ثبت اصفهان به  آدرس: اصفهان خ جی 
خ سروستان کوچه دلگشا مجتمع مسکونی امرداد طبقه اول سمت غرب با کدپستی 
8199918۴9۵ به مســاحت 166/2 متر مربع که مقدار ۷/1۷ متر مربع آن تراس 
مسقف می باشــد واقع در طبقه اول غربی که از حد شمال دارای پیشرفتگی است و 
دسترسی به حیاط مشــاعی ندارد به انضمام انباری شماره ۳9۵8۷ فرعی قطعه 2 و 
پارکینگ شماره ۳9۵9۷ فرعی قطعه 2 که سند مالکیت آن در صفحه ۳۴۴ دفتر ۵۴۷ 
ذیل شماره 1۰9۵۷6 به شماره چاپی 688۴۷۵ سری د سال 91 به نام محمد حسن 
عمادی اندانی فرزند محمد علی ثبت و صادر شده است با حدود و مشخصات: به حدود 
شمااًل: بطول ۷/۰۵ مترپنجره و دیواریست بفضای خیابان شرقاً اول بطول 6/۴۰ متر 
دیواریست اشتراکی با آپارتمان ۳9۵۷8 فرعی دوم در پنج قسمت که اول جنوبی و 
سوم بطور پخ و پنجم شمالی است بطولهای ۰/88 و 1/9۵ و 1/2۵ و ۳/۷۰ و 1/۷۷ متر 
در و دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعی سوم بطول 1۰/6۰ دیواریست اشتراکی با 
آپارتمان مذکور جنوباً بطول ۷/۵۷ متر پنجره و دیواریست و دیوار کوتاه است بفضای 
حیاط مشاعی غربًا اول بطول 2۳ متر دیواریست بفضای پالک ۳9۵۷6 فرعی دوم 
بطول ۰/8۵ متر دیواریست بفضای خیابان حقوق ارتفاقی دسترسی به حیاط مشاعی 
ندارد و حدود انباری پالک ۳9۵8۷ فرعی قطعه 2 واقع در زیرزمین به مساحت ۴/۷1 
متر مربع به حدود اربعه: شــمااًل: اول بطول ۴/1۰ متر دیواریست اشتراکی با انباری 
۳9۵86 فرعی شــرقاً بطول 1/1۵ متر در و دیواریست به محوطه مشاعی پارکینگ 
جنوبًا بطول ۴/1۰ متر در و دیواریست اشتراکی با انباری ۳9۵88 فرعی غربًا بطول 
1/1۵ دیواریســت به عرصه پالکی ۳9۵۷6 فرعی حقوق ارتفاقــی با حق العبور از 
پارکینگ ۳9۵96 فرعی و پارکینــگ ۳9۵96 فرعی و انباریهای ۳9۵88 و ۳9۵89 
فرعی از این پارکینگ حق العبور دارند حدود پارکینگ پالک ۳9۵9۷ فرعی قطعه 2 
واقع در زیرزمین به مساحت 12/۵ متر مربع به حدود اربعه: شمااًل: بطول ۵ متر خط 
مستقیم مفروض به محوطه مشاعی پارکینگ شرقًا: بطول 2/۵۰ متر خط مستقیم 
مفروض به محوطه مشاعی پارکینگ جنوبًا: بطول ۵ متر خط مستقیم مفروض به 
محوطه مشــاعی پارکینگ غرباً: بطول 2/۵۰ متر خط مستقیم مفروض به محوطه 
مشاعی پارکینگ با حق العبور از پارکینگ ۳9۵98 فرعی و با قید به اینکه پارکینگ 
۳9۵96 فرعی و انباریهای ۳9۵88 و ۳9۵89 فرعی از این پارکینگ حق العبور دارند 
که طبق نظر کارشناس دادگستری  آپارتمان یاد شده واقع در طبقه اول غربی یک 

مجتمع 9 واحدی 6 طبقه با قدمت 1۰ ساله )شامل: طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ 
و انباری که توسط رمپ به کوچه شــمال راه دارد- طبقه همکف شامل البی و یک 
واحد مسکونی - چهار طبقه فوقانی در هر طبقه 2 واحد بصورت شرقی غربی( و دارای 
پایان ساخت 1۰/88/192۵9 مورخ 88/1۰/1۴ از شهرداری منطقه 1۰ اصفهان است. 
سازه این مجتمع از نوع بتن آرمه و سقف تیرچه بلوک بصورت تمام کار با نمائی تلفیق 
از آجرنما و کامپوزیت و پنجره های آلومینیوم مجهز به شیشه 2 جداره می باشد مجتمع 
یاد شده بصورت تمام شده و با داشتن یک دستگاه آسانسور نفر و مشترکات مورد نیاز 
)آب- برق- گاز( می باشد. کف آپارتمان مورد نظر توسط سرامیک و دیوارها تلفیقی 
از کاغذ دیواری و روکوب p.v.c و دکوربندی پوشیده شده است و نیز سقف این واحد 
آپارتمانی توسط گچ و نقاشی و بعضا حجم سازی توسط گچ بری تزیین یافته است.  
آشپزخانه بصورت اوپن می باشــد و مجهز به کابینت m.d.f می باشد و نیز دارای 
اطاقهای خواب و اطاق میهمان و ســرویس های بهداشتی مورد نیاز می باشد. نوع 
دربهای داخلی چوبی و پنجره ها آلومینیوم با شیشه دو جداره  و نیز درب ورودی از نوع 
ضد سرقت است سیستم گرمایش و سرمایش این  آپارتمان بطریق چیلر و موتورخانه 
پیش بینی شده است که طبق اسناد رهنی شماره 212۷2 و 21۷8۰ تنظیمی در دفتر 
اسناد رسمی شماره 1۴6 اصفهان در رهن بانک شــهر واقع می باشد و طبق اعالم 
بانک مورد وثیقه دارای بیمه نامه تا تاریخ 1۴۰۰/۰2/1۵ می باشد و از ساعت 9 الی 12 
روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/2/8 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقی چهار راه اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ 
طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 12/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
) دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمناً این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1۴۰۰/۰1/2۳ درج و منتشــر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده 
باید ده درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طی فیش سپرده 
در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل 
فیش واریزی به همراه تقاضای کتبی و کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمناً برنده 
مزایده باید ما به التفاوت مبلغ فــروش را ظرف پنج روز در وجه صندوق اجرای اداره 
ثبت اسناد و امالک اصفهان تودیع نماید در غیر این صورت ضمن ابطال مزایده وجه 
 علی الحساب پرداختی بنفع دولت ضبط و تجدید خواهد شد. م الف:1121539 

زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان



کرونا در سمیرم رکورد زد
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان سمیرم گفت: کرونا در ســمیرم رکورد زد به طوری که در 
۲۴ ساعت منتهی به اولین روز هفته، ۱۱۹ نفر به این بیماری کووید- ۱۹ دچار شدند. سیدحجت ا... 
موسوی اظهار داشت: این تعداد مبتالی روزانه از ابتدای فراگیر شــدن کرونا تا به امروز بی سابقه 
بوده است. به گفته وی، در موج های قبلی)۱۴ ماه گذشــته( روزانه بین ۱۵ تا ۵۰ نفر مبتالی روزانه 
به بیماری کووید-۱۹ در این خطه داشتیم؛ اما طی یک هفته اخیر شمار افراد مبتال از ۱۰ نفر به ۲۵، 
از متوســط روزانه ۲۵ نفر به ۵۰ مبتال و به یک باره به ۱۱۹ نفر رسیده اســت. معاون شبکه بهداشت 
سمیرم با ابراز نگرانی از شــیب تند مبتالیان به این بیماری خطرناک تصریح کرد: ۹۵ نفر از میان 
مبتالیان سه رقمی شهرستان مربوط به شــهر ۳۰ هزار جمعیتی سمیرم است. موسوی با اشاره به 
ادامه تالش  کارکنان مجموعه بهداشت و درمان این شهرستان و ستاد مدیریت کرونا، خاطرنشان 
کرد: این تالش ها تنها در صورت مشارکت همگانی و موثر مردم و عمل به قانون، ثمربخش خواهد 
بود. موسوی در باره کوچ زودهنگام عشایر و خطر جابه جایی ویروس از استان های گرمسیری جنوب 
کشور به این شهرستان ییالقی هم هشدار داد و از عشایر خواست تا حد امکان کوچ بهاره خود را به 

تعویق بیندازند تا شرایط کرونایی سمیرم بهتر شود.

مساجد اصفهان باز است، اما بدون اجتماع
مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان گفت: این لفظ که مساجد استان تعطیل 
هستند اشتباه است. مساجد باز است، اما اجتماع نداریم. حجت االسالم والمسلمین سید صادق 
ابطحی  اظهار داشت: مساجد به هیچ عنوان تعطیل نیست. باز اســت، اما اجتماع نماز جماعت را 
نداریم. با توجه به شرایط فعلی بسیاری از مساجد در فضای مجازی فعالیت دارند که از این طریق 
برای مردم مطالبی را منتشر می کنند و طبق هرســال برنامه های ویژه ای از صدا وسیما نیز پخش 
خواهد شد. وی با اشاره به این که حضور افراد به صورت انفرادی در مساجد اشکالی ندارد، گفت: طبق 
آمار بیشترین رعایت شیوه نامه های بهداشــتی را مومنین داشته اند که این روند باید ادامه داشته 
باشد. ابطحی گفت: بسیاری از مساجد بسته های معیشتی را قبل از سال جدید توزیع کردند که در 
ماه مبارک رمضان طرح کمک های مومنانه توســعه پیدا می کند و بسته های ارزاق بین نیازمندان 

توزیع می شود.

 دانشگاه هنر اصفهان در جایگاه نخست 
دانشگاه های هنر کشور 

دانشــگاه هنر اصفهان براســاس اعالم پایگاه اســتنادی علــوم جهان اســالم )ISC(، رتبه اول 
دانشگاه های هنر کشــور را در سال ۹۹ کســب کرد. دانشگاه هنر اصفهان بر اســاس اعالم پایگاه 
استنادی علوم جهان اسالم )ISC(، رتبه اول دانشــگاه های هنر کشور را در سال ۹۹ کسب کرد. در 
این رتبه بندی دانشگاه های هنر تهران، هنر اسالمی تبریز و هنر شیراز در رتبه های دوم و تا چهارم قرار 
گرفتند. در این رتبه بندی، معیار های کلی در ارزیابی و رتبه بندی دانشــگاه ها و موسسات آموزش 
عالی در ۶ حوزه آموزش )با وزن ۳۰ درصد(، پژوهش )با وزن ۲۵ درصد(، فناوری و نوآوری )با وزن 
۲۰ درصد(، بین المللی سازی )با وزن ۱۰ درصد(، اثرگذاری اقتصادی )با وزن ۱۰ درصد( و خدمات 
اجتماعی، زیر ساخت و تسهیالت )با وزن ۵ درصد( اســت که هر کدام از این معیار های اصلی، به 
تعدادی شاخص اصلی و زیر شاخص تقسیم می شــوند که عملکرد دانشگاه در هر یک از آن ها به 
صورت جداگانه ارزیابی می شود. دانشگاه هنر اصفهان در سال ۵۵، با نام دانشکده پردیس اصفهان 
و با محوریت دروس هنری تاسیس شد. این دانشــگاه اولین مرکز آموزش عالی در کشور است 
که مرمت آثار هنری و باستانی را تدریس کرد. دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان در دانشکده های 
حفاظت و مرمت، پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، معماری، طراحی صنعتی و شهرســازی، 

هنر های تجسمی و کاربردی و صنایع دستی تحصیل می کنند.

دوراهیترسجانوغمنان؛اصفهانتعطیلنیستونمیشود

قرمزی من از تو! 

ترس جان یا غم نان؟ دوراهی ســختی  پریا پارسادوست
است. مردم و مســئوالن هردو بر سر این 
دوراهی مانده اند با این تفاوت که مســئوالن تصمیم گیرنده هستند و 
مردم اجرا کننده. اگر آزادباش ایام تعطیالت داده نشده بود، شاید حاال 
با فاجعه کرونای انگلیسی و قرمزشدن کل کشور روبه رو نبودیم آن هم 
در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا در تدارک بازگشت به شرایط عادی 

هستند و ایران هنوز درگیر »پیک« است!
مصوبه تعطیلی کشور در ایام کرونا به جز یک مقطع چندروزه، هیچگاه 
به درســتی و کامل اجرا نشــد. حتی وقتی صحبت از تعطیلی مشاغل 
گروه های مختلف بود، بازهم مشــاهدات عینی نشان می داد مردم و 
کسبه و کارمندان مشــغول کارند و در برخی مشاغل مثل قهوه خانه ها 
و آرایشگاه ها، شکل کار کمی عوض شده واال کار همچنان پشت پرده و 
حتی پنهانی ادامه دارد . حاال و در پیک چهارم بازهم صحبت از تعطیلی 
مشاغل و دورکاری کارمندان است و در حالی که همه سر کار می رویم، 

مملکت تعطیل است! 
شلوغی خیابان ها، ترافیک اتوبان ها، مترو ، مغازه ها ؛ همه و همه نشان 
از این دارد که دیگر حتی مصوبه های ستاد کرونا هم برای مردم چندان 

محلی از اعراب ندارد چون قرار نیست تاوان تصمیمات اشتباه تصمیم 
گیرندگان را تنها و تنها مردمی بدهند که تــرس جان دارند؛ اما غم نان 

هم دارند. 
در اصفهان و در ایام نوروز شاهد حضور گردشگران در اماکن گردشگری 
بودیم . تصمیم گرفته شد صنعت گردشگری را نجات بدهند اما حاال همه 
صنایع را به دردسر انداخته اند! در واقع اشتباه مسئوالن در تعطیل نکردن 
اماکن گردشگری اصفهان با وجود تاکید کارشناسان شبکه بهداشت و 
سالمت موجب شد که شهرهای گردش پذیر مانند اصفهان در وضعیت 
ویژه کرونایی قرار بگیرند؛  در شرایطی که گردشگران بدون رعایت هیچ 
نوع پروتکلی در اماکن گردشگری مانند باغ فین و میدان امام)ره( در 
گردش و تردد بودند و حتی برنامه های شاد و مفرح هم در اماکنی مثل 
میدان نقش جهان اصفهان برای آنها برگزار می شد،  این وضعیت دور از 
انتظار نبود . با این وجود پیگیری رسانه ها موجب شد که این اماکن از 
هفته دوم عید تعطیل شوند؛ اما این امر همچون نوشدارویی بود که پس 

از مرگ سهراب فرا رسید.
 با وجود اینکه مسئوالن علوم پزشکی و کارشناسان سالمت در اصفهان 
و کاشان از هفته دوم عید وضعیت این شــهرها را نارنجی و در آستانه 

قرمز اعالم کردند؛ اما مسئوالن همچنان بر زرد بودن این استان ها تاکید 
داشتند و زمانی که خبرنگاران از رضایی، اســتاندار اصفهان در ارتباط با 
دلیل عدم این اعالم پرسیدند، او در جواب گفت که »باید هم به فکر جان 

مردم باشیم و هم نان مردم!«
و حاال هم غم جان هســت و هم غم نان! چندسال قبل هم گفتند قرار 
اســت » هم چرخ زندگی مردم بچرخد و هم چرخ سانتریفیوژها« و 
هروقت با دوگانه های اینچنینی روبه رو بودیم، عجیب است که با نتایج 

تلخی هم مواجه شدیم. 
اصفهان شرایط  ویژه ای را در زمینه کرونا پشت سر می گذارد و البته در 
نهایت هم با تصمیم ستاد مقابله با کرونا تعطیلی دو هفته ای اصفهان 
منتفی شد. سخنگوی ســتاد مقابله با کرونا در استان  گفت: تعطیلی 
کامل استان اصفهان منتفی است و بر اساس مصوبه ستادملی کرونا 
اجرای طرح جامع هوشمند مقابله با کرونا با قدرت در دستورکار قراردارد.

 »طرح جامع هوشمند مقابله با کرونا«؛ مسئوالن در زمینه اسم سازی و 
ارائه طرح عالی هستند. طرح هایی که فقط اسم های پرآب و تاب دارند و 
به مرحله اجرا که می رسند، شبیه همان سیب و گالبی های درخت برجام 

می شوند که دست آخر »گندیده« از آب درآمدند! 

معاون مرکز ویروس شناسی دانشگاه اصفهان گفت: 
گروهی از محققان از مراکز تحقیقاتی مختلف، طرح 
تحقیقاتی در زمینه مقابله با همه گیری ناشی از کووید 
۱۹ با کمک افزایش ایمنی مخاطی از طریق آنتی بادی 
اختصاصی خوراکی که در شیر و آغوز دام تولید شده 
اســت، را آغاز کرده اند. این طرح اکنون در فاز سوم 
کارآزمایی بالینی قرار داشته و هنوز نتایج قطعی آن 
منتشر نشده است. حسن نیلی احمدآبادی با اعالم 
این خبر، اظهار کرد: گروهی از محققان مشغول به کار 

روی یک طرح تحقیقاتی در زمینه درمان کووید ۱۹ با 
کمک شــیر حاوی آنتی بادی اختصاصی علیه این 
بیماری هســتند که این طرح اکنون در مرحله سوم 
کارآزمایی بالینی است و هنوز نتایج قطعی آن منتشر 
نشده اســت. وی هدف از این فاز مطالعه را تعیین 
اثربخشی شــیر حاوی آنتی بادی اختصاصی علیه 
کووید ۱۹ روی بیماران سرپایی اعالم کرد و گفت: در 
این مطالعه دو گروه متشکل از ۲۱۹ نفر، مورد بررسی 
قرار می گیرند که به یک گروه شیر حاوی آنتی بادی 
و به گروه دیگر شــیر معمولی داده می شود و نتایج 
به دست آمده این دو گروه مقایسه و تاکنون نشان 
دهنده اثربخش بودن شیر حاوی آنتی بادی است. 
معاون مرکز ویروس شناســی دانشگاه اصفهان در 

خصوص اثربخش بودن ایــن روش درمانی، تاکید 
کرد: از شــروع عالئم افرادی که در ایــن طرح مورد 
مطالعه قرار می گیرند نباید بیش از ۷ روز گذشــته 
باشد، در صورتی که بیماری پیشرفت کرده و التهاب 
ریه اتفاق افتاده باشد، انتظار اثربخشی زیادی از این 
شیر نداریم. نیلی تصریح کرد: در این طرح، فرضیه 
این است که شیر حاوی آنتی بادی در مرحله ابتدایی 
به دلیل افزایش ایمنی مخاطــی می تواند از اتصال 
ویروس به گیرنده هــا در مراحــل ابتدایی بیماری 
جلوگیری کند، اما اینکه چه میزان اثربخش است، 
بعد از مطالعه کارآزمایی بالینی مشــخص می شود 
که هنوز نتیجه قطعی این مطالعه منتشــر نشده و 
نمی دانیم دقیقا این شیر به چه میزان اثربخشی دارد.

معاون مرکز ویروس شناسی دانشگاه اصفهان مطرح کرد:

درمان کووید ۱۹ با کمک شیر حاوی آنتی بادی

همغمجانهستوهمغمنان!چندسالقبلهم
گفتندقراراست»همچرخزندگیمردمبچرخدوهم
چرخسانتریفیوژها«وهروقتبادوگانههایاینچنینی
روبهروبودیم،عجیباستکهبانتایجتلخیهممواجه

شدیم

آغاز واکسیناسیون 
کرونا به پزشکان 

مطب ها در قم
۴۵٠ دوز واکســن اسپوتنیک 
وی، ویــژه پزشــکان بــا نظر 
ســازمان نظــام پزشــکی قم 
اختصاص یافته است که تزریق 

آن تا یک هفته ادامه دارد.

اعمال قانون ۲۴ هزار خودرو در اصفهان
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت:۲۴ هزار خودرو در اصفهان به دلیل لغو محدودیت های 
تردد شــبانه اعمال قانون شــدند. ســرهنگ محمدرضــا محمدی با اشــاره به اســتمرار طرح 
ممنوعیت های تردد شــبانه در اصفهان گفت: این ممنوعیت ها از ساعت ۲۲ تا سه بامداد اجرایی 
می شود. وی افزود: با توجه به استمرار اجرای ممنوعیت و اعمال قانون تردد های غیر مجاز توسط 
دوربین ها و ماموران تاکید می شــود، کســبه و صنوف به منظور جلوگیری از نقض قانون، زودتر 

تعطیل کنند تا در زمان شروع ممنوعیت های شبانه در منزل باشند. 
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان اضافه کرد: این طرح تا اطالع ثانوی ادامــه دارد و هر گونه 
تغییر وضعیت پس از جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم می شود. وی با بیان اینکه حداقل 
یک ماه توقیف در انتظار پالک های نقض کننده محدودیت های کرونایی در استان اصفهان است، 
ابراز داشت: از زمان اجرای این طرح تاکنون ۱۰۰ خودرو توقیف شده و ۲۴ هزار خودرو نیز به علت 
لغو تردد های شبانه در موج چهارم کرونا در کالن شهر اصفهان و معابر درون شهری استان اعمال 

قانون شدند. 
سرهنگ محمدی تصریح کرد: همچنین کسانی که به صورت غیرمجاز به ویژه پالک های غیرمجاز 
مربوط به شهرستان های استان و یا استان های دیگر در شهر های وضعیت قرمز تردد داشته باشند، 
به جرم تهدید علیه ســالمت عمومی جامعه و بی توجهی به قوانین بهداشتی عالوه بر جریمه یک 

میلیون تومانی توقیف سیستمی و توقیف فیزیکی به مرجع قضایی معرفی می شوند.

قاچاقچی 300 کیلو مواد مخدر در بن بست پلیس
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف ۳۰۰ کیلو مواد مخدر در بازرسی از یک دستگاه خودروی 
وانت مزدا درشهرســتان نایین خبر داد. ســرهنگ محمدرضا هاشــمی فر بیان داشت: ماموران 
یگان امداد و ایست و بازرســی چوپانان حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصالتی این 
شهرستان به یک دستگاه خودروی وانت مزدا تک کابین مشکوک شده و آن را برای بررسی های 

بیشتر متوقف کردند. 
وی افزود: ماموران پس از متوقف کردن خودروی مذکور در بازرسی دقیق از آن ۲۰۰ کیلو حشیش 
و ۱۰۰ کیلو تریاک که به طرز ماهرانه ای در قســمت باربند خودرو جاساز شده بود را کشف کردند. 
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری راننده خودرو و تحویل وی به مرجع قضایی 
خبر داد و گفت: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد که این محموله از مرزهای شرقی کشور 
بارگیری و قاچاقچی مواد مخدر قصد انتقال آن به تهران را داشت که با هوشیاری به موقع ماموران 

از عملی کردن نقشه خود ناکام ماند.

جاساز 8تن ميوه قاچاق زیر بار بادمجان 
فرمانده انتظامی شهرستان نایین از کشــف 8 تن ميوه قاچاق به ارزش ۴ ميليارد و ۵۰۰ میلیون 
ريال در بازرســی از یک دســتگاه خودروی کامیــون بنز حامل بــار قانونی بادمجــان خبر داد.  
سرگرد هادی کيان مهر گفت: ماموران پاســگاه چوپانان فرماندهی انتظامی شهرستان نایین در 
راستای اجرای طرح تشديد مقابله با قاچاق کاال و ارز  حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای 

مواصالتی به يک دستگاه کاميون بنز مشکوک و آن را برای بررسی های بیشتر متوقف کردند. 
وی افزود: پس از متوقف شدن خودرو ماموران در بازرســی دقیق از آن  ۲۹۹ کارتن پرتقال ، ۴۲ 
کارتن انبه ، ۲۴۰ کارتن ليموترش ، ۱8۵ کارتن انگور ، 8۳ کارتن ســيبری ، ۹۹ کارتن سيب و ۴۷ 

کارتن انار که در زیر بار قانونی بادمجان جاساز شده بودند را کشف کردند. 
فرمانده انتظامی شهرســتان نایین ارزش این محموله قاچاق مکشوفه را برابر اعالم کارشناسان 
مربوطه ۴میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و اظهار داشت:  دراین رابطه خودرو توقيف و راننده 

آن نیز به همراه پرونده برای انجام اقدامات  قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

با مسئولان جامعه
س: ایمنا

عک

وز عکس ر

عکس: برنا

اخبار

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

روش  جدید درمان کرونا به 
تایید علوم پزشکی اصفهان 

نیاز دارد

خبر  روز

ســخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان 
گفت: روش های جدید مطرح شــده توسط 
برخی از محققان در ارتبــاط با درمان بیماری 
کووید ۱۹ به تایید این دانشگاه نیاز دارد. آرش 
نجیمی افــزود: مطالبی دربــاره یک روش 
درمانی جدید برای بیماری کووید ۱۹ با عنوان 
تولید پادتن کرونا از شــیر دام در شبکه های 
اجتماعی منتشر شد؛ اما نتایج تایید شده آن 
هنوز به دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان ارائه 
نشده است. وی اظهار داشــت: این طرح به 
عنوان یکی از پروژه های تحقیقاتی در دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان تصویب شد و هنوز در 
مراحل بررسی اولیه قرار دارد و اظهار نظر قطعی 
درباره اثر بخشی آن به بررسی مستندات علمی 
نیاز دارد. نجیمی با اشاره به اینکه مستندات 
علمی و نتایج این طرح بایــد به معاونت غذا 
و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارائه 
شود، تاکید کرد: تاکنون هیچ تاییدیه ای درباره 
اثربخشــی نتایج این روش از طرف دانشگاه 
صادر نشــده اســت. وی با بیان اینکه انتشار 
چنین اخبــاری وقتی هنوز بــه تایید مراجع 
مربوطه نرســید به ایجاد ذهنیت نادرســت 
در بین مردم و سســت شــدن آنها در رعایت 
شیوه نامه های بهداشــتی منجر می شود، از 
محققان خواست تا از هرگونه اظهارنظر درباره 
نتایج طرح های پژوهشی تا زمانی که به تایید 
نرســید، خودداری کنند. سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان درباره اعالم تاریخ های 
متفاوت درباره واکسیناسیون کرونا برای مردم، 
گفت: چنین کاری باعــث از بین رفتن اعتماد 
مردم می شــود و نباید تاریخ قطعی برای آن 
اعالم کرد از طرفی نیز پس از واکسیناســیون 
تا ۴۵ روز ایمنــی کامل در برابــر کرونا ایجاد 
نمی شود. نجیمی به روند رو به رشد آمار ابتال 
و بستری کرونا در اصفهان اشاره و خاطرنشان 
کرد: آمار بیماران بستری شده در بیمارستان ها 
به شــدت در حال افزایش است به طوری که 
روز گذشته یک هزار و ۷۳۱ بیمار دارای عالئم 
کرونا در بیمارستان های استان بستری بودند.

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت: پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای استان اصفهان در ســتاد ملی مقابله با کرونا مورد بررسی قرار گرفت و در 
نهایت به تصویب نرسید. حجت ا... غالمی درباره جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که روز شــنبه برگزار شد، اظهار کرد: هشتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا به شکل ارتباط تصویری با ۳۱ استان برگزار شد و از بین پیشــنهادهایی که به این ستاد رسیده بود در نهایت مصوب شد طرح جامع هوشمند با محوریت 
محدودیت های تعریف شده پنجگانه در سراسر کشور و به ویژه استان اصفهان و شــهرهای قرمز و نارنجی با شدت بیشتری اعمال شود.  وی افزود: دو جلسه 
هماهنگی با دستگاه های مختلف اجرایی داشتیم که بر این اســاس اداره صمت، اتاق اصناف، اتحادیه ها، شبکه بهداشت، علوم پزشکی، بازرسی استانداری و 
سایر دستگاه های اجرایی بر اجرای دقیق محدودیت های پنجگانه طرح جامع هوشمند نظارت کامل خواهند داشت.  سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در 
اصفهان، تصریح کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا واحدهای تولیدی که بر اثر کرونا آسیب دیده و وام تســهیالت ویژه گرفته بودند سر رسید این وام ها به 
مدت ۶ ماه دیگر تا پایان شهریورماه تمدید شد تا فشار از دوش این واحدها برداشته شود. وی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس تصویب ستاد ملی کرونا مقرر 
شد بسته حمایتی ماه مبارک رمضان به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومان به ۶۰ میلیون نفر از کسانی که در گذشته نیز بسته حمایتی دریافت می کردند، پرداخت شود.

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان:

مراسم ماه رمضان اصفهان در فضای باز برگزار می شود
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  سپاهان اصفهان- نفت مسجد سلیمان؛

طالیی پوشان به دنبال بازپس گیری صدر جدول

بیستمین هفته فصل جاری رقابت های 
 سمیه مصور

لیگ برتر عصر امروز با برگزاری دو دیدار 
پیگیری می شــود که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال ســپاهان در 

ورزشگاه نقش جهان، میزبان تیم نفت مسجد سلیمان است.
طالیی پوشان نصف جان در شــرایطی آماده بیستمین دیدار خود در 
رقابت های لیگ برتر می شوند که هفته گذشته موفق شدند در تهران 
تیم سایپا را با تک گل عزت پورقاز از میان بردارند تا اولین گام در سال 

1400 را با پیروزی برداشته باشند. 
تیم سپاهان این روزها در بهترین شــرایط روحی و روانی خود به سر 
می برد. شاگردان محرم نویدکیا نیم فصل دوم مسابقات لیگ را فوق 
العاده شــروع کرده اند به طوری که  با کســب 4 پیروزی و به دست 
آوردن 12 امتیاز، بهترین عملکرد ممکن را در  دور برگشت رقابت های 

لیگ بر جای گذاشته اند. 
سپاهانی ها هم اکنون با کســب 40 امتیاز و با یک امتیاز کمتر  ویک 
دیدار کمتر نســبت به تیم پرســپولیس تهران در رده دوم جدول رده 
بندی قرار گرفته اند. طالیی پوشــان برای باز پس گیری صدر جدول 

نیاز مبرمی به کســب تمام امتیازات این دیدار خانگی دارند تا فاصله 
امتیازی خود را با سرخ پوشان حفظ کرده و با خیال راحت تری بر صدر 
جدول تکیه بزنند. در آن ســوی میدان تیم نفت مسجد سلیمان قرار 
گرفته است، تیمی که به تازگی محمود فکری سکان هدایت این تیم 
را بر عهده گرفته و به دنبال نشــان دادن توانایی های خود است. تیم 
نفت مسجد سلیمان هفته گذشــته مقابل نساجی مازندران با دو گل 
شکست خورد تا شرایط خوبی در جدول رده بندی نداشته باشد.  آنها 
هم اکنون با 4 برد، 8 مساوی و 7 شکســت 20 امتیاز به دست آورده 
و در رده دوازدهم جدول جای  گرفته اند، جایگاهی که مســئوالن این 
باشگاه را بر آن داشت تا به فکر تغییر سرمربی بیفتند. تیم نفت مسجد 
سلیمان با توجه به فاصله 2 امتیازی با  سایپا و نتیجه بازی این تیم با 

مس رفسنجان، چاره ای جز پیروزی در این دیدار ندارد.
تقابل سپاهان و نفت مسجدسلیمان را می توان ابتدای پیچ خطرناک 
لیگ برای طالیی پوشان دانست. سپاهان در هفته های بیست ویکم 
تا بیست وچهارم، 3 بازی ســنگین مقابل تیم های پرسپولیس، فوالد 
و نساجی در پیش دارد و بازی با تیم مس رفسنجان تنها تقابل نسبتا 

آسان آنها در این مدت به شــمار می آید. از طرف دیگر لیگ قهرمانان 
آسیا از روز چهارشنبه آغاز می شود و با توجه به متمرکز برگزار شدن این 
رقابت ها و حضور 3 هفته ای نماینده های ایران در کشورهای میزبان، 
سازمان لیگ رقابت های لیگ و جام حذفی را به گونه ای برنامه ریزی 
کرده که ســپاهان در فاصله ای نزدیک به 24 روز، تنها 2 بازی برگزار 
می کند و همیــن نکته می توانــد آمادگی ســپاهان را کاهش داده و 
نویدکیا را برای حفظ آمادگی روحی و جسمی تیمش دچار دردسر کند.
نیاز هر دو تیم به پیروزی در این میدان و کســب کامل امتیازات این 
دیدار باعث می شــود یکی از زیباترین دیدارهای هفته بیستم رقابت 
های لیگ برتر در ورزشــگاه نقش جهان شکل بگیرد. هر دو تیم هیچ 
بازیکن محروم و مصدومی نداشــته و با ترکیب کامــل در این دیدار 
حاضر می شوند.دیدار تیم های ســپاهان اصفهان و تیم نفت مسجد 
سلیمان عصر امروز و از ســاعت 18:50 در ورزشگاه نقش جهان آغاز 
می شود. دیدار رفت دو تیم با شکست دو بر یک سپاهانی ها به پایان 
رســید تا این دیدار به منزله دوئل انتقامی برای شاگردان محرم نوید 

کیا محسوب شود.

»فرهاد« و اقتداری که واقعی بود
در روزهای پایانی اسفند 1399 بود که بعد از برتری استقالل مقابل پیکان در جام حذفی، با اعالم 
فرهاد مجیدی، محمد دانشــگر مدافع وســط آبی ها به دلیل بی انضباطی از حضور در تمرینات 
منع شد. بسیاری تصور می کردند که با گذشت چند روز و عذرخواهی مدافع حاشیه ساز استقالل، 
مجیدی هم او را می بخشد و دانشــگر دوباره به استقالل بر می گردد. این اتفاق اما در سال 1400 
رخ نداد و دانشگر تا نیمه فروردین ماه هم از ســوی کادرفنی استقالل بخشیده نشد.با این حال 
هنگامی که موعد ارسال لیســت آسیایی رسید، بسیاری انتظار داشــتند با توجه به حساسیت و 
فشردگی بازی ها، فرهاد تیمش را با تمام قوا به عربستان ببرد و دانشگر را هم در لیست نفراتش 

جا دهد. 
حتی در رسانه ها این مطلب ذکر شد که دانشگر قرار است عذرخواهی کند و با تیم به آسیا برود؛ اما 
وقتی روز شنبه لیســت نهایی آبی ها برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا اعالم شد، مشخص شد 
که فرهاد مجیدی همچنان بر سر همان حرف ابتدایی خود ایستاده و قصد ندارد مدافع جنجالی 
و بی انضباط خود را به هیچ قیمتی به عربســتان ببرد. تصمیمی که نشان از اقتدار واقعی فرهاد 
مجیدی دارد و قطعا باعث می شود تا سایر بازیکنان استقالل هم حواس خود را جمع کنند و فکر 

بی انضباطی را هم از سر خود بیرون کنند تا گرفتار چنین تنبیه سختی نشوند.

جریمه سنگین در انتظار 2 پرسپولیسی
بازیکنان مبتال به ویروس کرونا در تیم فوتبال پرسپولیس با جریمه سنگین از سوی این باشگاه 

روبه رو شدند.
شیوع جهانی بیماری کرونا باعث تدوین آیین نامه انضباطی در باشگاه پرسپولیس برای مقابله با 
این ویروس شد.از این رو بازیکنان، مربیان، کادر پزشکی و تدارکات پرسپولیس که بندهای این 

آیین نامه را رعایت نکنند، با جریمه های 20 الی 140 میلیون تومانی روبه رو می شوند.
اتفاقی که بابت عکس یادگاری و حضور در جمع های خصوصی بدون رعایت پروتکل های بهداشتی 
برای برخی بازیکنان نظیر میالد ســرلک، علی شــجاعی و مهدی عبدی رخ داد تا آنها با جریمه 
20 میلیون تومانی روبه رو شوند.حاال با توجه به ابتالی فرشــاد فرجی و سعید آقایی به ویروس 
کرونا، ســنگین ترین جریمه برای این دو بازیکن در نظر گرفته شــده است.باشگاه پرسپولیس 
قصد دارد پس از دریافت گزارش از کادر پزشــکی تیم درباره جریمه 100 تــا 140 میلیون تومانی 

تصمیم گیری کند.

»نکونام« به رکورد 8 ساله العین پایان داد
فوالدی ها شنبه شب دســت به کار بزرگی زدند و با نتیجه غیرمنتظره 4 بر صفر از سد العین عبور 
کردند تا بــا راهیابی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا، تعداد نماینــدگان ایران را به عدد 4 
برسانند.العین طی سال های گذشته یکی از قدرتمندترین تیم های آسیایی بود که سابقه قهرمانی 
در این رقابت ها را نیز دارد، طی سالیان گذشته همواره به عنوان یکی از نمایندگان امارات در این 
رقابت ها شرکت کرده بود ولی در بازی های امسال، آنها به سد بزرگ فوالد برخورد کردند و از دور 

رقابت ها کنار رفتند.
العین از سال 2012 که نتوانست در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا کند،طی سال های 
اخیر به صورت متوالی و طی 8 دوره گذشته همواره در مرحله اصلی و گروهی ACL حاضر بود ولی 
حاال نکونام و شاگردانش به نوار حضور دائمی نماینده امارات پایان دادند تا پس از 9 سال، آنها یک 
بار دیگر از خانه نظاره گر بازی های آسیایی باشند.عالوه بر این، العین پیش از دیدار شنبه شب، 3 
بار در مرحله پلی آف حاضر شده بود که در هر سه مرتبه موفق شده بود با پیروزی بر حریف خود، 
راهی مرحله گروهی شود ولی این اتفاق این بار رخ نداد تا شــاگردان نکونام با شایستگی کامل 

راهی مرحله اصلی این بازی ها بشوند.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

 حمله عجیب
  فدراسیون هندبال به 

»عزیزی خادم«
فدراســیون هندبال موفق شد میزبانی 
مســابقات قهرمانــی آســیا را دریافت 
کند و همین بهانه ای شــد برای کنایه به 
فدراســیون فوتبال. صفحه رسمی این 
فدراســیون با انتشار یک اســتوری که 
تصویر بازیکنان تیم ملی را نشان می دهد، 
نوشت: »وقتی دیپلماسی هندبال آبروی 

از دست رفته در فوتبال را خرید«!

شکستن رکورد سرعت امسال بوندسلیگا توسط »هالند«
تیم دورتموند در چهارچوب رقابت های بوندسلیگا روز شنبه به مصاف اشتوتگارت رفت و توانست 
این تیم را 3-2 شکست دهد. ارلینگ هالند، سوپراســتار تیم دورتموند در این دیدار گلی به ثمر 
نرساند؛ اما باز هم به تیتر چند رسانه تبدیل شد.سایت اســپورت بایبل نوشته: هالند 20 ساله در 
یک صحنه توانسته با ثبت رکورد سرعت 22 مایل بر ســاعت )3۶.04کیلومتر( رکورد سرعت در 

بوندسلیگای امسال را بشکند. 
این مسئله را چند حساب توئیتری هم منتشــر کرده اند و باعث بروز واکنش ها شده اند.یکی از 
هواداران نوشته: دیوانه وار اســت که هالند رکورد ســرعت در بوندس لیگا را شکسته، او بازیکنی 
خاص است. هوادار دیگری نوشته: هالند امروز سرعت 3۶ کیلومتر بر ساعت داشت. این بازیکن 
در یک آزمایشگاه ساخته شده، شرط می بندم. هواداران دیگری هم با انتشار نظرات خود در این 
بحث شرکت کردند.هالند البته در این دیدار تنها این رکورد را ثبت نکرد و پاس گل سوم تیمش را 
ارســال کرد تا در دقیقه 80 دورتموندی ها گل برتری را به ثمر برسانند و پیروز شوند.گفتنی است 
دورتموند با این برد با کسب 4۶ امتیاز در رده پنجم قرار گرفت. این تیم 7 امتیاز با فرانکفورت رده 

چهارمی اختالف دارد.

دلیل اخراج »زالتان« چه بود؟!
دیدار پارما و میالن در هفته ســی ام ســری آ با برتری 3-1 روســونری خاتمــه یافت. زالتان 
ابراهیموویچ در دقیقه ۶0 این بازی از زمین اخراج شــد.در ابتدا دلیل اخراج زالتان ابراهیموویچ 
مشخص نبود ؛اما او پس از گفتن چیزی خطاب به فابیو مارسکا، داور این مسابقه از زمین اخراج 
شد.به نقل از اسکای ایتالیا، زالتان در طول مسابقه بارها با مارسکا بحث کرد و آخرین صحبت او 
خطاب به داور، این جمالت بوده است: چه بد که به حرف های من اهمیت نمی دهی. عجیب به 
نظر می رسد.ظاهرا زالتان بی دلیل با کارت قرمز داور روبه رو شده است. به نظر می رسد مارسکا، 

صحبت های بازیکن میالن را اشتباه شنیده است.
 اکنون بایــد منتظــر گــزارش داور بود. مجــازات اخــراج مســتقیم، دو جلســه محرومیت 
خواهد بــود اما میالن آمــاده دفاع از حق خود و زالتان اســت. گفتنی اســت؛ مارســکا در این 
فصــل، قضــاوت هــای جنجالــی داشــته اســت. او داور بــازی 0-0 رم و ساســولو بــود 
که اعتراض شــدید رمی ها را بــه همراه داشــت؛ پدرو و فونســکا در این بازی اخراج شــدند. 
 در جریــان تســاوی 0-0 اودینــزه و اینتر نیــز آنتونیو کونته توســط همیــن داور از کنــار زمین 

اخراج شد.

مقصد نهایی »کاوانی« مشخص شد
پایــگاه خبــری »تــودو فیچاخــس« اســپانیا با انتشــار گزارشــی مدعی شــد ادینســون 
کاوانی برای پیوســتن بــه بوکاجونیــورز به توافــق نهایی رســیده و این انتقال قطعی اســت، 
 اما ایــن باشــگاه آرژانتینــی تا پیــش از پایــان فصل جــذب این بازیکــن را اعالم رســمی

 نخواهد کرد.
به تازگی نشریه انگلیســی »دیلی میل« مدعی شــده بود؛ جان مورتو مدیر ورزشی تیم فوتبال 
منچســتریونایتد و »اد وودوارد« مدیر اجرایی این باشــگاه با این مهاجــم اروگوئه ای مالقاتی 
داشته اند تا او را برای ماندن در جمع شیاطین سرخ برای یک فصل دیگر متقاعد کنند.ادینسون 
کاوانی که در تابســتان اخیر با امضای قراردادی یک ســاله با قابلیت تمدید برای ســال دوم به 
منچستریونایتد پیوست، این فصل در 19 بازی لیگ برتری برای شیاطین سرخ به میدان رفته و 
ضمن به ثمر رساندن ۶ گل، دو پاس گل هم ساخته اســت.اولگنار سولسشایر، سرمربی نروژی 
سرخ پوشان منچســتر بار ها از کاوانی 34 ســاله تمجید کرده و عملکرد او را مورد ستایش قرار 

داده است.

چهره  روز

»قلعه نویی« در اندیشه 
کسب سهمیه آسیایی

تیم فوتبال گل گهر که با برگزاری بازی های 
معوقه خود می تواند جهش بزرگی در جدول 
رده بندی داشته باشد، تمرینات خود را برگزار 
می کند.با وجــود اینکه تمامی نــگاه ها در 
فوتبال ایران به رقابــت های لیگ قهرمانان 
آسیا دوخته شده ؛ اما اینجا و در کمپ الیاف، 
امیر قلعه نویی برای رسیدن به هدف بزرگی، 
تمرینات شاگردانش را جدی تر از هر زمان 
دیگری زیر نظر دارد.گل گهر که اکنون در رتبه 
هفتم جدول رده بندی قرار دارد، نســبت به 
رقبای باال دست خود یک بازی کمتر انجام 
داده و درصــدد پیروزی و رســیدن به رتبه 
چهارم جدول اســت هر چند که تعداد بازی 
های فوالد رتبه چهارمی با گل گهر یکســان 
است.ســیرجانی ها با 2۶ امتیــاز پایین تر 
از فوالد، تراکتور و آلومینیــوم 27 امتیازی 
هستند و پیروزی در بازی بعدی و رسیدن به 
امتیاز 29، می تواند شاگردان ژنرال را برای 
کسب ســهمیه لیگ قهرمانان آسیا بسیار 

باانگیزه تر از قبل کند.
تمرینات گل گهر برای دیدار  مقابل پیکان، در 
کمپ الیاف تهران نیز برگزار شد و شاگردان 
قلعه نویی، نکات فنی و تاکتیکی را زیر نظر 
کادرفنی انجــام دادند.گل گهــر که دومین 
فصل حضور در لیگ برتــر را تجربه می کند، 
اکنون فرصت بسیار خوبی را به دست آورده 
تا با کسب پیروزی، به جمع تیم های مدعی 
کسب سهمیه اضافه شود و در صورتی که این 
اتفاق برای سیرجانی ها رخ دهد، امیر قلعه 
نویی دستاورد بزرگی برای این تیم به دست 

آورده است.

فوتبال جهان قهرمانی اصفهان در مسابقات فیتنس قهرمانی کشور
در نخستین دوره مسابقات فیتنس کشور ورزشکاران اصفهانی، قهرمانی را از آن خود کردند. در این مسابقات که با حضور 214 ورزشکار در 9 رده قدی به میزبانی تهران برگزار شد 
،ورزشکاران استان اصفهان توانستند در هفت رده و باکسب دو نشان طال، دو نقره و سه برنز در نخستین دوره مسابقات فیتنس کشور با اقتدار بر سکوی قهرمانی بایستند.در این 
رقابت ها سروش ابراهیمی دسته قدی179-فیتنس استایل مدال طال، احمد جمشیدی دسته قدی175-ماسل استایل مدال طال، پیام سجادیه دسته قدی175-فیتنس 
استایل مدال نقره، مسعود یغمائیان دسته قدی175+ماسل اســتایل مدال نقره، امیر حسین خوروش دسته قدی175-فیتنس استایل مدال برنز، حسین فرهنگ دسته 
قدی179-فیتنس استایل مدال برنز، فرهاد روح االمین فیتنس اسپرت دسته قدی175-مدال برنز را کسب کردند.شبیر حسینی و مهرشاد چاوشی در رشته فیتنس استایل 
هم به ترتیب مقام چهارم و ششم کشور را کسب کردند.کمتر از یک ماه پیش هم تیم های هیئت بدنسازی استان اصفهان سه عنوان قهرمانی در سه رده مختلف را در مسابقات 

پرورش اندام قهرمانی کشور به میزبانی جزیره کیش کسب کردند.

سه ملی پوش شنای اصفهان درصدد کسب سهمیه 
المپیک توکیو هستند.رییس هیئت شنا، شیرجه و 
واترپلوی استان با اشاره به اینکه در مجموع ۶ شناگر 
شانس کسب سهمیه المپیک را دارند، گفت: از این 
۶ شناگر ســه نفر اصفهانی هســتند.پیمان گرامی 
اظهار کرد: شــناگران کشــورمان در ماده های 100 و 
200 متر آزاد و 100 متر قورباغــه تا حدودی به رکورد 
ورودی المپیک نزدیک شده اند و می توان امیدوار 
به کسب سهمیه بود.گرامی با بیان اینکه کرونا سال 
سختی را برای ورزش های آبی رقم زد ،افزود: در این 
مدت همواره استخر ها و مراکز آبی تعطیل بودند و 
بعضی مواقع هم به صورت مقطعی باز بودند که این 
شرایط را برای تمرینات مســتمر و هدفمند خیلی 
ســخت کرد.رییس هیئت شنای اســتان گفت: با 
تالش های اداره کل ورزش و جوانان استان و هیئت 

پزشکی ورزشی و همکاری معاونت بهداشت استان 
و اداره کل آموزش و پــرورش از دی ماه، تمرینات 
ملی پوشــان در یکی از استخر ها به صورت مسمتر 
و هماهنگ شروع شده است.پیمان گرامی افزود: 
با تالش و همت شــناگران جوان استان اصفهان تا 
حدودی زمان از دست رفته تمرینات جبران شده و 
خود را به رکورد مد نظر ورودی المپیک نزدیک کرده 
اند هرچند که نبود مسابقات رسمی سبب شده که 
ملی پوشان طی یک سال گذشته از فضای رقابتی 
دور باشند.وی گفت: علیرضا یاوری، مهرشاد افقدی 
و متین سهران که به ترتیب 20، 19 و 18 سال دارند 
سه ملی پوش شنای استان اصفهان هستند که زیر 
نظر گامر دیالنچیان مربی تیم ملی آماده هســتند 
برای کشــورمان افتخار آفرینی کنند.رییس هیئت 
شنای استان افزود: با توجه به شــرایط سنی این 

شناگران اگر حتی موفق به کسب سهمیه در المپیک 
توکیو هم نشوند می توان به عنوان یک شانس اصلی 
برای چند المپیک دیگر از آن ها نام برد.پیمان گرامی 
افزود: امیدواریم اســتخر بزرگ انقــالب اصفهان 
که پایگاه قهرمانی شنا هم محســوب می شود به 
زودی در اختیار ملی پوشــان قرار بگیرد چراکه این 
اســتخر از چند جهت هم مکان تمرینی مناســب، 
هم فضای تمرینی اســتاندارد و هم امکانات برای 
تمرینات استاندارد و بین المللی بهتر است.آخرین 
رقابت های انتخابی و کسب سهمیه المپیک در رشته 

شنا اواخر خرداد برگزار خواهد شد.

 تالش سه ملی پوش اصفهانی شنا برای کسب سهمیه
 المپیک توکیو

تقابل سپاهان و نفت مسجدسلیمان را می توان ابتدای 
ک لیگ برای طالیی پوشان دانست.  پیچ خطرنا
سپاهان در هفته های بیست ویکم تا بیست وچهارم، 
3 بازی سنگین مقابل تیم های پرسپولیس، فوالد و 
نساجی در پیش دارد و بازی با تیم مس رفسنجان تنها 

تقابل نسبتا آسان آنها در این مدت به شمار می آید
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نصب سردیس شهید حبیب الهی، ابتدای خیابان طیب اصفهان 
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان از نصب سردیس شهید رضا حبیب الهی، اولین 
سردار جانباز جبهه های جنگ تحمیلی در خیابان  طیب شهر اصفهان خبرداد.حسن موذنی در این 
باره گفت: این پروژه توسط خانواده شــهید حبیب الهی به تایید رسیده و در تقاطع خیابان طیب 
و مسجد سید که محل زندگی این شهید بزرگوار بوده اســت نصب شد.وی با اشاره به اینکه این 
سردار شهید خرداد سال1360 دست راست خود را از دســت داد و اولین سردار جانباز جبهه های 
جنگ تحمیلی شد، خاطرنشان کرد: او چندین بار در جبهه مجروح شد ولی پس از بهبودی دوباره 
به جبهه بازگشت و مســئولیت های مختلف از جمله فرماندهی سپاه دوم صاحب الزمان)عج(، 
فرماندهی سپاه سوم و فرماندهی سپاه اصفهان را برعهده داشت.مدیرعامل سازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان با تاکید بر لزوم اشــاعه فرهنگ ایثار و زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا تصریح 
کرد: یکی از سیاست ها و برنامه های سازمان زیباسازی اصفهان نیز طراحی و ساخت سردیس 

شهدای گرانقدر و بزرگان این دیار و نصب در سطح شهر است.

افزایش 25 درصدی کرایه تاکسی های اصفهان
الیحه فهرســت نرخ های پیش بینی افزایش کرایه انواع تاکسی های شــهری اصفهان برای سال 
1۴00 و افزایش ۲۵ درصدی این نرخ نسبت به ســال گذشته در یکصد و شصت و ششمین جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح شــد. امیر احمد زندآور،  رییس کمیسیون حمل و نقل 
و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان در تشــریح نظر این کمیسیون، گفت: طبق گفته 
مدیران سازمان تاکسیرانی، هزینه های ناوگان این سازمان ۸1 درصد افزایش داشته است بنابراین 
کمیسیون با افزایش ۲۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی در سال آینده موافقت کرد.همچنین علیرضا 
نصر اصفهانی ،رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در این رابطه گفت: در تهران نرخ کرایه تاکسی 
3۵ درصد افزایش داشته است اما سال گذشــته با افزایشی که به دلیل فاصله گذاری فیزیکی در 
تاکسی ها اعمال شد، افزایش این نرخ در سال جاری به میزان ۲۵ درصد به حدی است که رانندگان 
و شهروندان را راضی نگه می دارد.در نهایت این افزایش نرخ به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

آخرین جزئیات پروژه خط دو متروی اصفهان
مدیر عامل سازمان قطار شهری اصفهان اظهار کرد: از ابتدای ســال ۹۸ عملیات حفاری خط دو 
متروی اصفهان به صورت تونل های دو چشمه به قطر 6.۵ متر با استفاده از »تی. بی. ام« هایی 
از جبهه شمال شرق آغاز شده و ایستگاه ها یکی پس از دیگری در حال احداث است.محمدرضا 
بنکدار هاشمی افزود: در خط دو مترو اولویت نخست اجرا از سمت ایستگاه دارک )شمال شرق 
اصفهان( تا ایســتگاه مدرس نجفی )بخش غرب اصفهان( به طول 1۴.۵ کیلومتر با 16 ایستگاه 
برنامه ریزی شده است.مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان خاطرنشان کرد: سال گذشته با 
حمایت شهرداری و شورای شهر اصفهان 30 درصد کل سازه و سیویل و عملیات عمرانی مورد نیاز 
خط دو با 1۲ ایستگاه انجام شده است.بنکدار هاشمی با بیان اینکه دستگاه های »تی. بی. ام« از 
جبهه شمال شرق از ایستگاه دارک به سمت زینبیه، عاشق اصفهانی و عمان سامانی حرکت کرده 
و تا یک ماه آینده اولین »تی. بی. ام« وارد ایستگاه الله می شود، گفت: با ورود »تی. بی. ام« به 
ایستگاه الله، ایستگاه پنجم را از سمت شمال شــرق خط دو مترو فتح خواهیم کرد.بنکدار ادامه 
داد: حرکت »تی. بی. ام« ها در ادامه به سمت ایستگاه های قدس و امام علی )ع( خواهد بود. 
امسال در صدد فعال کردن دو ایســتگاه آمادگاه و امام علی )ع( هستیم تا در بخش میانی شهر 
نیز عملیات عمرانی خط دو مترو را شاهد باشــیم.وی تصریح کرد: در جبهه غربی ایستگاه های 
فلســطین و هاتف و در جبهه شمال شرقی دو ایستگاه ابن ســینا و امام علی )ع( اجرایی نشده 
که در ســال جاری با تامین اعتبار مورد نیاز عملیات اجرایی آنها را آغاز خواهیم کرد تا قبل از ورود 

»تی. بی. ام« ها ساخته شود.

رییس شورای اسالمی شهر خبر داد:

انبوه پروژه های آماده افتتاح در اصفهان

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در یکصد و شصت و ششمین جلسه 
علنی شورای اســالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه برنامه افتتاح هفتگی 
پروژه های شهری اصفهان تحت عنوان »هر یکشنبه، یک افتتاح« به دلیل 
شرایط ناشی از شیوع کرونا، متوقف شده است، اظهار کرد: تعداد زیادی از 
پروژه ها آماده تحویل به شهروندان اســت و این تعداد آنقدر زیاد است که 
می توانستیم هر هفته دو روز را برای افتتاح و بهره برداری از آن ها اختصاص 
دهیم اما شرایط حاکم، مانع از این کار شــد.علیرضا نصراصفهانی افزود: 
مجموعه پل های سردار شهید سلیمانی قرار بود با حضور معاون اول ریاست 
جمهوری افتتاح شود که این سفر منتفی شد و امیدواریم شرایط هرچه زودتر 
برای افتتاح این پروژه فراهم شود.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه 
داد: پروژه های دیگر مانند ورزشگاه رستم، میدان شهدای هسته ای و خیابان 
ارغوانیه، فرهنگسرای دکتر محمدجواد شریعت، طرح بازآفرینی چهارباغ 
عباسی و میدان امام حسین )ع(، ورزشگاه آیدین ملکیان، خیابان آیت ا... 
طاهری، راه اندازی ســامانه های AVL و AFC و دفاتر تسهیلگری همگی 
آماده افتتاح است.وی تصریح کرد: امید است به زودی بتوانیم با حضور مردم 
این پروژه ها را افتتاح کنیم و برای تمام کسانی که جهت سامان بخشیدن به 

این پروژه ها تالش کردند آرزوی توفیق و سربلندی دارم.

از ترویج منکرات در ماه رمضان جلوگیری شود
نصراصفهانی با اشــاره به خطبه پیامبر اکرم )ص( در روزهای پایانی ماه 

شعبان، ماه مبارک رمضان را ماهی دلنشــین، ارجمند و ارزشمند دانست 
و اظهار کرد: امیدوارم همگان بتوانیم با ورودی با برکت به این ماه، فرصت 
خودسازی بیشتر در ماه مهمانی خدا را مغتنم بشماریم.وی با بیان اینکه 
برنامه های مناســبتی در ماه رمضان باید بتواند فضای معنوی مناسبی را 
برای شهروندان ایجاد کند، افزود: از معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
و اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری درخواست داریم با توجه به 
محدودیت ها، برنامه ها را به سمتی سوق دهند که موانعی که بر سر راه رونق 
مساجد در ماه رمضان است تا حدی جبران شود.نصراصفهانی گفت: در این 
خصوص نقش دیگر ســازمان های متولی امور فرهنگی نیز حائز اهمیت 
است و باید در جهت ارتقای فضای معنوی شهر تالش کنند.رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر لزوم حفظ حرمت ماه مبارک رمضان، ادامه 
داد: چه کسانی که به دالیلی معذوریت دارند و روزه نمی گیرند و چه آن هایی 
که در زمره روزه داران هستند، باید مراقبت کنند تا حرمت این ماه عزیز پاس 
داشته شود.وی تاکید کرد: شایسته است از هرگونه اقدامی که منجر به هتک 
حرمت ماه رمضان می شود، پرهیز کرده و در این ماه مروج معروف باشیم 

و از ترویج منکرات در شهر جلوگیری کنیم.

دستگاه اکسیژن در بیمارستان ها تامین شود
نصراصفهانی افزود: کرونای جهش یافته سرکشی خود را آغاز کرده، همچنان 
در کشور استمرار حیات می دهد، جان عزیز بسیاری از شهروندان را می گیرد، 

بیمارستان ها دوباره درگیر مبارزه با آن شده اند و کادر درمان را با موج جدیدی 
از بیماری مواجه کرده است.وی با تاکید بر اینکه شهروندان باید مراقبت های 
الزم را داشته باشند تا ســالمت جامعه به بهترین شکل رقم بخورد، گفت: 
وقتی شمار مبتالیان زیاد می شود، نیاز به تجهیزات درمانی و دارویی بیش 
از گذشته خواهد بود بنابراین مسئوالن مربوط در تامین این تجهیزات، به 
ویژه تامین دستگاه اکسیژن اهتمام کنند و امیدواریم دیگر از مدیریت هیچ 

بیمارستانی نشنویم که بیماران با کمبود دستگاه اکسیژن مواجه هستند.

بسته تشویقی ساخت وساز به شورای شهر ارائه شود
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه شهرداری باید هرچه زودتر 
الیحه بسته تشویقی ساخت وساز را همانند سال گذشته ارائه دهد، افزود: 
برای آنکه فرصت را در این زمینه ازدست ندهیم، الزم است هرچه سریع تر 
شرایط بهره مندی شهروندان از بسته های تشویقی را ایجاد کنیم.وی اظهار 
امیدواری کرد: با اراده ای که شهردار اصفهان و تاکیدی که شورای شهر دارد، 
پس از تصویب بسته های تشویقی، شهرداری های مناطق از دریافت مبالغی 
تحت عنوان خودیاری فاصله گرفته و اجازه تنفس فعالیت به شهروندان 
به ویژه سرمایه گذاران را بدهند.نصراصفهانی افزود: سرمایه گذاران باید حق 
و حقوق شهر را پرداخت و زمینه های ایجاد انگیزه در این افراد فراهم شود 
زیرا صنعت ساختمان در ســالی که باید مانع زدایی تولید به نحو مناسبی 
انجام شود، می تواند چرخ تولید را به حرکت در آورده و اشتغالی که به واسطه 

بسته های تشویقی ساخت وساز در شهر ایجاد شده را استمرار بخشد.

پرونده های مربوط به تعاونی ها در مناطق رسیدگی شود
وی تاکید کرد: تعداد معدودی از پرونده ها در شهرداری مناطق مختلف وجود 
دارد که با وجود تعداد کم، افراد زیادی را درگیر کرده است بنابراین امیدواریم 
هرچه سریع تر حل شود تا مشــکل کسانی که به واســطه بالتکلیفی این 
پرونده ها آسیب می بینند درحالی که هیچ نقشی در آن نداشته اند، رفع شود.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: از شهردار حقوقدان، مشاوران 
حقوقــی و اداره حقوقی شــهرداری انتظار داریم، این مســائل به ویژه در 
خصوص تعاونی ها به زودی رفع شود زیرا حل مسائل یکی از این پرونده ها 
موجب رضایتمندی تعداد زیادی از شهروندان خواهد شد.وی همچنین در 
این جلسه یاد و خاطره شهید سپهبد صیاد شیرازی را گرامی داشت و او را 
اسوه اخالص، تواضع و فروتنی، شهامت و شجاعتی دانست که شهره خاص 
و عام بود.نصراصفهانی با اشاره به درگذشت مرحوم نکویی، رییس شورای 
هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان، او را انسانی شریف، پارسا، پاکدست، 

مسئولیت شناس و ساده زیست معرفی کرد.

فرماندهی و مســئول نمایندگی ولی فقیه در لشــکر 
1۴ امام حســین علیه الســالم جهت بررســی روند 
امدادرســانی رزمندگان این لشکر و همچنین عرض 
خدا قــوت به نیروها عــازم منطقه شدند.ســرهنگ 

پاسدار محمد هاشمی پور با حضور در منطقه زلزله زده 
سی سخت از نزدیک به بررســی روند امداد رسانی و 
همچنین رفع موانع و مشــکالت این برنامه جهادی 
پرداخت.فرمانده لشکر 1۴ امام حسین)علیه السالم( 
در این بازدید از زحمات و جانفشــانی های مخلصانه 
رزمندگان و بســیجیان لشــکر 1۴ امام حسین علیه 
الســالم تقدیر و تاکید کرد:همانگونه که رزمندگان و 
بسیجیان در طول هشت ســال دفاع مقدس با نثار 

جان شان به اسالم و انقالب و نظام خدمت کردند، امروز 
نیز وظیفه ما خدمت رسانی به همه محرومان است.

حجت االسالم والمسلمین رییسیان نیز در این دیدار 
صمیمانه، مجاهدت نیروها رانعمتی از جانب خداوند 
دانست وافزود: نیاز انسان ها به یاری ما نعمتی ازجانب 
خداوند است که ما باید این نعمت را قدر بدانیم و با تمام 
توان در راه رضای خداوند که همان خدمت به بندگان 

خداست تالش و مجاهدت داشته باشیم.

حضور فرماندهی و نمایندگی ولی فقیه در لشکرمقدس 14 امام 
حسین)ع( در مناطق زلزله زده سی سخت

از تشکیل تیم تا قواعد کار تیمی
یکی از مهم ترین گام های راه اندازی کســب وکار و کارآفرینی، تشکیل تیم و تقویت مهارت های کار 
تیمی است.»هفت سکوی ردپا« عنوان رویداد توان افزایی مهارتی نوجوانان است که از سوی خانه 
جوان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری اداره کل آموزش 

و پرورش استان ویژه دانش آموزان هنرستانی در حال برگزاری است.
این وبینار که پیش تر به موضوعاتی مانند خودشناســی، مســئله بینی و مســئله یابی، خالقیت، 
راهکاریابی و روش حل مسئله و بوم کسب وکار با رویکرد کارآفرینی اجتماعی پرداخته بود، در گامی 

دیگر به سراغ موضوع »قواعد کار تیمی« رفت.
امین ابوعطا، دکترای مدیریت کسب وکار، مدرس و مشاور کسب وکار و مدرس مفاهیم کارآفرینی 
به کودکان و نوجوانان در این وبینار ابتدا به تعریف »تیم« پرداخت.به گفته وی، تیم تعداد محدودی 
از افراد با مهارت های مکمل اســت که به منظور دستیابی به هدف مشــترک و اهداف عملیاتی و با 
رویکرد مسئولیت متقابل اعضا نسبت به یکدیگر تشکیل شــده است. در تیم، مجموعه ای از افراد 
با اهداف واحد حضور دارند که برای رســیدن به آن اهداف به صورت اشتراکی کار انجام می دهند.

این مدرس و مشاور کسب وکار افزود: هدف مشترک و داشــتن ارتباط متقابل در کار تیمی بسیار 
مهم است.ابوعطا گفت: کار کردن در فضای تیمی باعث می شود خرد جمعی به کمک ما بیاید و هر 
چه تعداد ایده ها بیشتر باشد، ایده های نو بیشتر به وجود می آید که در نهایت به خدمت یا محصول 
جدید تبدیل می شود.وی با بیان اینکه همیشه هم به تشکیل تیم نیاز نداریم، ادامه داد: تیم ها باید 
زمانی تشکیل  شوند که امور محوله تا حدودی پیچیده باشند. یک فرد در بسیاری از موارد نمی تواند 
به تنهایی تصمیم گیری کند، بنابراین یک تیم تشکیل می شــود تا اعضای آن به طور مساوی برای 

تسهیل امور با یکدیگر مشارکت کنند.
این مشاور کســب وکار تاکید کرد: اگر تمام اعضای تیم با وحدت در کنار یکدیگر کار کنند، هر تیمی 

می تواند به بهترین شکل نتیجه بگیرد.
ابوعطا با اشــاره به قواعد تشــکیل تیم افزود: هر تیمی برای کســب موفقیــت و حرکت کردن در 
مســیر صحیح نیاز به راهنما و رهبر دارد که این راهنما باید دارای ویژگی هایی باشــد؛ آینده نگری 
درباره نتایج تیم، برخورداری از قابلیت های علمی و مهارت باال، برقرارکننده ارتباط و تعامل بســیار 
خوب، داشتن صالحیت های اخالقی باال به منظور اعتمادسازی و داشتن اقتدار برای جلوگیری از 
گسستگی سیستم از جمله ویژگی های راهنمای تیم است.وی بیان کرد: فواید کار گروهی شامل 
مسئولیت پذیری و انگیزش بیشتر برای یادگیری، عالقه مندی بیشــتر به درس و مدرسه، کسب 
توانایی ابراز نقاط قوت خود، افزایش عزت نفس، پرورش مهارت های خودمدیریتی، توجه به تفاوت 
سبک های یادگیری، افزایش توان جهت کار گروهی و احساس لذت دانش آموزان از بخش های 
یادگیری است.به گفته مدرس وبینار هفت سکوی ردپا، هر گروه قوانینی دارد از جمله اینکه همه افراد 
در تیم از حق نظردهی برخوردارند، کارها باید مساوی تقسیم شود و تمام کار بر دوش سرگروه نیفتد، 
کارها باید طبق زمان معین شده انجام شود، اعضای تیم به  موقع در جلسات گروه حاضر شوند، در 
جلسات به ارائه گزارش های منظم بپردازند، بین نظرات و رفتار اعضای گروه تبعیضی نباشد و تمام 

اعضای گروه از قوانین اطالع داشته باشند و از آنها پیروی کنند.
ابوعطا تصریح کرد: نظم، احترام متقابل، انتقادپذیری، مشــارکت تمام افراد در گروه، صبور بودن، 
قضاوت نکــردن یکدیگر، دغدغه مند بودن، پشــتیبانی از یکدیگر، مشــورت کــردن، اطمینان به 

هم گروهی ها و دادن انگیزه به هم تیمی ها نیز می تواند جزو قوانین کار گروهی و تیمی باشد.
وی اظهار داشت: زمانی که یک گروه با همکاری هم فعالیتی را انجام می دهند، تمام اعضای آن باید 
از نحوه پیشرفت کارها باخبر باشــند. اعضا نباید به عنوان مجموعه ای از اعضای جدا از هم کار کنند 

بلکه آنها باید مانند تیم با یکدیگر همکاری کنند.
این مدرس و مشاور کسب وکار به عوامل موثر در موفقیت یک تیم اشاره کرد و افزود: هدف گذاری 
یکی از عوامل موثر در موفقیت یک تیم است. اهداف مشــترک باید شفاف، روشن، واضح، قابل 

دستیابی و برای اعضای تیم قابل درک باشد. 

خبرخوان

خبر ویژهگزارش

مدیر عامل سازمان فاوا شهرداری 
اصفهان:

پروژه های ICT شهرداری 
آماده بهره برداری است

مدیر عامل ســازمان فاوا شــهرداری اصفهان 
گفت: پایان سال گذشــته حدود 30 پروژه در 
حوزه فناوری اطالعــات و ارتباطات به مرحله 
نهایی و بهره برداری رســید که بــه زودی 1۴ 
پروژه مهم آن به طور رسمی رونمایی می شود.

ســیدحمیدرضا ابطحی اظهار کرد: ســازمان 
فاوا شــهرداری به عنوان یک سازمان دانش 
محور، پایه و اساس تحقق شهر الکترونیکی 
و هوشمند بوده و با وجود پایین بودن اعداد و 
ارقام بودجه آن نسبت به پروژه های عمرانی، 
تاثیرگذاری آن در تحقق اهداف و برنامه های 
مدیریت شهری بسیار چشــمگیر است.وی 
با اشــاره به ماموریت و چشــم انداز سازمان 
فاوا شــهرداری، افزود: ماموریت این سازمان 
به کارگیــری قابلیت هــا و ظرفیت هــای فاوا 
جهت توانمندسازی شهرداری اصفهان، جلب 
رضایت شــهروندان و تحقق تعالی سازمانی 
شهرداری است و چشــم انداز آن در افق 1۴00 
به گونه ای تدوین شــده که در هوشمندسازی 
شهر پیشرو، در حکمرانی مطلوب فاوا پیشران 
و در درآمدزایی فنــاوری اطالعات و ارتباطات، 
پایدار باشد.مدیر عامل سازمان فاوا شهرداری 
اصفهان با اشاره به تعدادی از پروژه های اجرا 
شده در سال گذشته، خاطرنشــان کرد: اهم 
این پروژه ها در زمینه شــبکه و زیرســاخت؛ 
ســامانه های حوزه های معاونت برنامه ریزی 
و توسعه ســرمایه انســانی، معاونت مالی- 
اقتصــادی، معاونت خدمات شــهری و اداره 
کل ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری و 
 )GIS(پروژه هــای حــوزه اطالعات مکانــی
شــهرداری اصفهان اســت.وی اظهــار ابراز 
امیدواری کرد با تالش تمامی ارکان ســازمان 
در شــورا، هیئت مدیــره و کارکنــان در جهت 
ایجاد اســتقالل مالی و درآمد پایدار، کاهش 
وابستگی به شهرداری، بهره گیری از امکانات 
و زیرساخت های موجود، شناسایی فرصت ها 
و تسهیل سرمایه گذاری، اقدام کرده و در سال 
1۴00 شاهد رشد و شکوفایی بیشتری در حوزه 

فناوری اطالعات باشیم.

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« خبر داد:

حل مشکالت محالت کالن شهر اصفهان با مشارکت معتمدان مردم
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«، اظهار کرد: شهرداری اصفهان سال ۹۹ را با افتتاحیه های هفتگی آغاز کرد و تا اسفندماه چندین پروژه بزرگ و کوچک از جمله 
خیابان های تابان، آسمان، پل آفتاب، نمایشگاه بین المللی اصفهان، سالن اجتماعات گلستان شهدا و تعداد زیادی پروژه های کوچک تر را در مناطق 1۵ گانه شهر به طور رسمی 
افتتاح کرد که در حال حاضر در اختیار شهروندان است.قدرت ا... نوروزی افزود: عملیات احداث پروژه عظیم مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح سردار شهید سلیمانی روز ۲۵ 
اسفندماه سال گذشته، رو به اتمام است که برای جلوگیری از ورود کامیون ها به منطقه 1۵ و تسهیل تردد مردم این پل ها به طور موقت برای ورود خودروها و بهره برداری آزمایشی 
باز شد تا به زودی در فرصتی مناسب شاهد افتتاح رسمی آن باشیم.شهردار اصفهان با بیان اینکه شرایط کرونایی در برگزاری آیین افتتاح رسمی پروژه مجموعه پل ها و تقاطع 
غیر همسطح سردار شهید سلیمانی تاخیر ایجاد کرد، ادامه داد: هم اکنون تیم عمرانی شهر احداث شش کیلومتر مسیر سخت حلقه حفاظتی شهر حدفاصل پل آفتاب تا پل 
سردار شهید سلیمانی را در دست احداث دارد که امیدواریم با همکاری مردم آن محل، با سرعت پیش رود.وی خاطرنشان کرد: با تکمیل این شش کیلومتر، نیمرخ شرقی حلقه 
حفاظتی شهر از مزایای آن برخوردار خواهد شد و احداث نیمرخ غربی نیز در آینده ای نزدیک با مشارکت شهرهای همجوار در دستور کار شهرداری قرار می گیرد.نوروزی، تعیین 
بودجه برای انتخاب پروژه ها به صورت مشارکت با مردم را اتفاق مهمی در تصویب بودجه 1۴00 شهرداری دانست و گفت: در بودجه شهرداری، میزان درآمد و مخارج مشخص 
است به عنوان مثال اینکه چه اعتباراتی از بودجه در مترو، حلقه حفاظتی شهر یا خیابان سازی و سایر موارد هزینه می شود.وی با بیان اینکه در بودجه امسال بالغ بر ۲00 میلیارد 
تومان برای مشارکت معتمدان مردم در مناطق مختلف در نظر گرفته شده تا با نظر معتمدان و بررسی شهرداری هزینه شود، افزود: این اقدام جدید باعث حل مشکالت محالت در 
مناطق مختلف شهر با نظر معتمدان مردم می شود.شهردار اصفهان اظهار امیدواری کرد این اقدام اثر بخش، باعث توسعه محالت بر اساس نظر معتمدان مناطق شهر، خواهد شد.

چشمه دیمه، سرچشمه 
قدیمی زاینده رود

زاینده رود چندین سرچشمه مختلف 
دارد، قســمت اصلــی سرچشــمه 
زاینده رود کوهرنــگ در چهار محال و 
بختیاری است.چشــمه دیمه یکی از 
سرشــاخه های اصلی رودخانه زاینده 
رود قبل از ایجاد تونل کوهرنگ است که 
در 10 کیلومتری چلگرد در کنار روستایی 

با همین نام واقع شده است.

وز عکس ر
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شرکت فوالدســنگ مبارکه اصفهان به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه 
فوالد مبارکه، در سال جهش تولید با کلکســیونی از رکوردها توانست نقش پر 
رنگی در پشتیبانی و تامین مواد اولیه صنعت فوالد کشور از خود به جا بگذارد. 
یکی از اقدامات الزم جهت تقویت صنعت فوالد، توجه به مواد اولیه ای همچون 
سنگ آهک، آهن و دولومیت و... است که از مهم ترین مواد اولیه کوره  های قوس 
الکتریکی و به طور کل فوالد خام محسوب می شود.در همین راستا شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان بزرگ ترین شرکت ایرانی فعال در صنعت فوالد با درک این نیاز 
ملی و در راستای پشتیبانی از این صنعت پر اهمیت، سرمایه گذاری گسترده  ای 
در زمینه اکتشاف و تامین پایدار مواد اولیه مورد نیاز خود و صنعت فوالد کشور 
انجام داده است.در حال حاضر فوالد مبارکه جایی ایستاده است از سنگ تا رنگ 
و نه تنها کل زنجیره فوالد از سنگ آهن تا ورق رنگی به طور کامل در این مجموعه 
تولید می شود؛ بلکه پشتیبانی بسیاری از صنایع و تامین مواد اولیه آنها توسط 
این شرکت یا شرکت های زیرمجموعه آن صورت می گیرد.یکی از این شرکت 
ها در زنجیره توانمند فوالد مبارکه، شرکت »فوالدسنگ مبارکه اصفهان« است 
که به عنوان بزرگ ترین تولید کننده سنگ آهک در کشور، مواد اولیه مورد نیاز 
گروه فوالد مبارکه و به طور کلی صنعت فوالد کشور را تامین می کند و توانسته 

است در سال گذشته کلکسیونی از رکوردها را از خود به جا بگذارد.

افزایش 2.5 برابری ظرفیت تولید محصوالت کلیسنه در فوالد سنگ
مهرداد فقیهیان، مدیرعامل شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان، با بیان اینکه قرارداد 
فاز 3 توسعه شــامل احداث دو کوره 600 تن در این شرکت مبادله شد، اظهار کرد: 
این رویداد مهم ظرفیت تولید محصول کلسینه را به بیش از دو و نیم برابر افزایش 
می دهد و شرکت فوالد سنگ را نه تنها به عنوان تنها نماینده ایران در اتحادیه جهانی 
آهک، بلکه به عنوان بزرگ ترین آهک ســاز خاورمیانه تثبیت می کند.وی افزود: 
ابالغ و تعیین فعالیت های شرکت فوالد سنگ در زمینه مواد معدنی شامل خرید، 
تملک، اکتشاف، اســتخراج، فرآوری و بهره برداری از معادن سنگ آهن، سنگ 
آهک، دولومیت و ســایر مواد معدنی مورد نیاز صنعت فوالد خبر از ایجاد یکی از 
بزرگ ترین هلدینگ های معدنی-صنعتی کشور می دهد.مدیرعامل شرکت فوالد 

سنگ مبارکه اصفهان گفت: این شرکت توانست طی سال گذشته برای اولین بار در 
تاریخ فعالیت اش به ثبت رکورد حفاری به میزان 8.478 متر، استخراج و حمل 
از معدن به میزان 170 هزار تن و تولید محصول اصلی دانه بندی شده به میزان 98 
هزار و 325 تن در ماه دست پیدا کند.وی اضافه کرد: یکی دیگر از برنامه های مهم 
سال گذشته تکمیل ساخت و راه اندازی کوره های منحصر به فرد چیساکی بود که 

در سال جهش تولید توانستیم به این فناوری هم دست پیدا کنیم.

جابه جایی رکورد تولید ماهیانه آهک کلسینه
فقیهیان به بومی سازی و تغییرات در طراحی و فرآیند تولید اشاره کرد و افزود: 
بومی سازی در شرکت فوالدســنگ مبارکه اصفهان باعث اخذ ظرفیت اسمی 
تولید از کوره ها شد و زمینه ثبت رکورد ماهانه تولید آهک کلسینه به میزان 22 
هزار و 979 تن را فراهم کرد.شایان ذکر است روند رو به رشد این مجموعه نشان 
می دهد، شرکت فوالد مبارکه در راســتای حفظ شرایط تولیدی و دستیابی به 
مقادیر از پیش تعیین شده تولید در سند راهبردی خود به جد کوشیده و درصدد 
است عالوه بر تامین کامل نیازهای فوالدی ایران، بخشی از نیاز جهانی به این 

محصول ارزشمند را در قالب صادرات تامین کند.

معاون بهره برداری و توسعه آب شــرکت آبفای استان اصفهان گفت: سیاست 
شرکت آبفای استان جیره بندی آب نبوده اســت و این امر در صورت مدیریت 
مصرف تحقق می یابد.ناصر اکبری در خصوص خبرهای منتشره مبنی بر احتمال 
جیره بندی آب در اصفهان اظهار کرد: متاســفانه بارش ها در شرایط نرمالی قرار 

ندارد و با توجه به اینکه بارش ها 33 درصد کمتر از حد معمول بوده، اکنون ذخیره 
سد زاینده رود به کمترین حد خود رسیده است.وی افزود: در این شرایط نیازمند 
اقدامات فنی، توسعه زیرساخت ها و تکمیل سامانه اضطراری آبرسانی هستیم. 
وی در عین حال بر مدیریت مصرف آب توسط مردم تاکید کرد.معاون بهره برداری 
و توسعه آب شرکت آبفا اســتان اصفهان تصریح کرد: سیاست شرکت در هیچ 
زمانی جیره بندی آب شرب نبوده و نیست و اگر مردم مدیریت مصرف را سرلوحه 
کار خود قرار دهند، می توان بدون جیره بندی و محدودیت ، از شرایط موجود عبور 
کرد.اکبری افزود: به دلیل خشکی زاینده رود و خارج شدن چاه های فلمن از مدار 
بهره برداری، در شرایط اوج مصرف در حدود 3 مترمکعب بر ثانیه کمبود آب داریم.

وی با بیان اینکه اصفهانی ها همواره یاد گرفته اند در شرایط سخت با بهره گیری 
از روش های بهینه، مصرف آب را مدیریت کنند، افزود: متاسفانه در این مدت به 
علت شیوع ویروس کرونا، مصرف آب بین 12 تا 16 درصد افزایش داشته و بنابراین 

شرایط سخت تری را نسبت به سال های گذشته داریم.

مدیر تولیــد و توزیع برق شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: بــا تالش مجدانه 
کارکنان نیروگاه های ذوب آهن در فصل تابستان سال گذشته عالوه بر تامین 
برق مصرفی کارخانه، حدود 12400 مگاوات ساعت برق به مدیریت شبکه برق 
کشور فروخته شد. ضمن این که با پیک سایی انجام شده حدود 5  میلیارد و 
750  میلیون تومان تخفیف در قبض برق شرکت ذوب آهن از طرف شرکت برق 
منطقه ای اصفهان لحاظ شد.محسن شیرازی به پروژه بازسازی و افزایش دیگ 
بخار 4 نیروگاه مرکزی  که در سال 1400 در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت، 
اشاره کرد و گفت: ساخت سپتینگ جمع آوری آب های شست وشوی سولفور 
دار در محوطه کارگاه دیگ نیروگاه حرارتی، تعویض تعدادی از مقره های خطوط 
230 کیلو ولــت و همچنین اصالح دکل های خطــوط 230 کیلو ولت، تعویض 
حدود 15 کیلومتر کابل 63 کیلو ولت در تونل های کابل کارخانه و تعویض لوله 
های فرسوده واقع در تصفیه خانه شیمیایی قدیم که باعث افزایش تولید آب 

نرم شد، از جمله اقدامات این مدیریت در سال گذشته بود.

مدیر تولید و توزیع برق شرکت از بازســازی مخزن پساب تصفیه خانه واقع در 
محوطه نیروگاه هاربین خبر داد و افزود: تعمیرات اساسی ترانسفورماتور تغذیه 
کوره پاتیلی فوالد سازی، بازسازی دستگاه باالنس واقع در آگلومراسیون برای 
باالنس پروانه های بزرگ و ساخت مگنت های کوچک مخصوص بلند کردن ریل 
و شمش از مگنت های اسقاطی فوالد سازی در تعمیرگاه الکتریکی نیز حاصل 

تالش همکاران این مدیریت در سال 99 بود.
وی به برنامه ها و اهداف ســال 1400 این مدیریت نیز پرداخت و گفت: اجرای 
ادامه پروژه خرید، نصب و راه اندازی سیستم اسکادا در دیسپاچر برق کارخانه، 
آغاز اجرای پروژه خرید، نصب و راه اندازی سیستم اسکادا در نیروگاه ها، اجرای 
پروژه ســاخت و نصب دو عدد دیفیوز مربوط به برج های خنک کننده نیروگاه 
حرارتی،     بازسازی آخرین فیلتر شنی استخری در تصفیه خانه شیمیایی جدید، 
ادامه بازسازی و تعویض لوله های واقع در تصفیه خانه شیمیایی قدیم و شروع 
پروژه بهسازی تجهیزات محوطه 230 کیلو ولت در پست برق 230 ، برنامه هایی 

هستند که در دستور کار قرار دارند.
شیرازی به برنامه ریزی جهت تولید برق حداکثری در تابستان 1400 و استفاده 
از تخفیف در قبض برق کارخانه تاکید کرد و گفت: استفاده از قراردادهای خرید 
برق دو جانبه و خرید برق از بورس برای کاهش هزینه های خرید برق، تعویض 
و نوسازی کابل های فشار قوی در پســت برق دیزل خانه و تعویض حدود 15 
کیلومتر کابل 63  کیلو ولت، جایگزین کردن کلیدهای سکشــن 3 در نیروگاه 
حرارتی، ادامه تعویض ترانس های ســافتول کارخانه، احداث کوره خشک کن 
موتورها در تعمیرگاه الکتریکی و ســاخت ســیم های چهارگوش مخصوص 
الکتروموتورهای فشار قوی در تعمیرگاه الکتریکی ، پروژه هایی هستند که در 

سال جدید اجرا خواهد شد.

معاون بهره برداری شرکت  ذوب آهن در تشریح دســتاوردهای سال 99 ذوب 
آهن اصفهان گفت: در سال 1399 ویروس کرونا بیشترین تاثیر را بر صنعت فوالد 
گذاشت،کمبود مواد اولیه طی سه ماهه اول ســال در دو بعد کمی و کیفی ذوب 
آهن اصفهان را با چالش هایی مواجه ساخت و متاسفانه اندکی از برنامه و اهداف 
تدوین شده، فاصله گرفتیم، بنابراین به سمت تولید محصوالتی با ارزش افزوده 
باال رفتیم.مهرداد توالییان افزود: تولید انواع ریل به میــزان 50 هزار تن تا پایان 
سال 1399 یکی از دستاوردهای شاخص ذوب آهن اصفهان بود، این محصول 
استراتژیک هم اکنون در هفت محور راه آهن کشور مورد استفاده قرار می گیرد. 

همچنین این کارخانه به منظور تنوع بخشی به سبد محصوالتش، ریل زبانه سوزن، 
ورق سازه های فوالدی، آرک معدن و ... را نیز تولید کرد.معاون بهره برداری شرکت 
تاکید کرد: تولید فوالد خام ذوب آهن در سال گذشته 4 هزار تن بیش از سال 98 
بود و البته به دلیل مشکالت ذکر شده، تحقق برنامه تولید به لحاظ کمی امکان پذیر 
نشد .توالییان گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته کوره بلند شماره یک ایران 
در ذوب آهن اصفهان پس از پنج سال توقف در مدار تولید قرار گرفت و هم اکنون با 
شرایط نرمال در حال تولید است. امیدوارم ذوب آهن اصفهان با تامین پایدار مواد 

اولیه بتواند در سال جدید با ظرفیت کامل تولید داشته باشد.

دستاورد دیگری در سال جهش تولید؛

پشتیبانی فوالد مباركه در تامین مواد اولیه صنعت فوالد
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان:

سیاست شرکت آبفا جیره بندی آب شرب در اصفهان نیست

مدیر تولید و توزیع برق شرکت ذوب آهن اصفهان خبر داد:

تامین ۱۲۴۰۰ مگاوات ساعت برق شبکه سراسری توسط ذوب آهن اصفهان

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

تامین ریل هفت محور راه آهن کشور، دستاورد بزرگی است

هرچند آمار دقیق و مستندی از غارهای ایران وجود ندارد، 
اما بازدید از غار و غارنوردی در ایران طرفداران زیادی دارد. 
در این بخش، تعــدای از غارهای ایران را به شــما معرفی 

می کنیم که هر کدام به دلیلی مشهورند.
غار نمکدان قشم؛ طویل تریــن غار نمکی جهان: این غار در 
استان هرمزگان و جزیره قشم قرار گرفته است. غار نمکدان 
در 90 کیلومتری مرکز شهر و در ارتفاع 237 متری سطح دریا 
واقع شده است. نمکدان قشم شامل چندین مسیر است 
که طوالنی ترین آن غار نمکدان3 نــام دارد. این غار حدود 
6400 متر اســت و طوالنی ترین غار نمکی ایران به حساب 
می آید. بدیهی است هر چقدر به عمق بیشتری از غار برسید، 
نور کمتر می شود و در نتیجه برای بازدید از آن به چراغ های 
پرنور احتیاج خواهید داشــت.  غار نمکدان ســه، دریاچه 
نمکی به عمق یک متر دارد کــه در فاصله 160 متری دهانه 
آن قرار گرفته اســت. به عالوه چندین تاالر بزرگ و کوچک 
در آن وجود دارد که اولین آنها در فاصله تقریبی 700 متری 
از ورودی اســت. غار نمکدان، یک جریان آب دائمی دارد 
که از غار بیرون می ریزد و دریاچه ای ســفیدرنگ می سازد 
که از دور شبیه برف به نظر می رسد. به عالوه، نمک این غار 
خاصیت درمانی دارد و بسیاری از ورزشکاران حرفه ای از آن 

استفاده می کنند.
غار بورنیک؛ غاری با دهانه عظیم: این غار در 135 کیلومتری 
تهران و 6 کیلومتری روســتای هرانده اســت. غار بورنیک 
بخشــی از دره ای طویل و پرپیچ و خم اســت که رودخانه 
پرآب نمــرود از آن می گذرد. نام این غار ترکیبی اســت از 
»بــور« و »نیک« که معنــای جای نیک یا محــل نیک را 
می رســاند. بورنیک، 3 تاالر مجزا دارد و در ارتفاع تقریبی 
1950 متر از سطح دریا واقع شده است.بورنیک و تاالرهای 
متعددش می توانند خطرناک باشند، چرا که در بخش هایی 
از آن پرتگاه هایی با عمق 20 متر پیدا می کنید. غار پوشیده 
از چکنده هــا و چکیده های مخروطی اســت که شــکلی 
منحصربه فرد به آن می دهد. بورنیک را به دهانه عظیمش 
می شناســند و دهلیزهایی که باید خمیده و ســینه خیز از 

آنها عبور کنید.
غار ســهوالن؛ غاری در خشــکی و آب: غار آبی ســهوالن 
در اســتان آذربایجــان غربی قــرار گرفته، از ســطح دریا 
1750 متر ارتفــاع و 17 کیلومتر تا بــوکان و  43 کیلومتر تا 
مهاباد فاصله دارد. سهوالن ترکیب ســهول + الن است که 
به معنی جای خنک اســت. ســهوالن دو بخش خشــک 
و آبــی دارد که هر کــدام ورودی خود را دارنــد، اما بخش 

آبی چنــد برابر بخش خشــکی اســت. در انتهای بخش 
خشــک به چند جزیره می رســید کــه در نتیجــه ریزش 
ســقف به وجود آمده انــد. از آنجایــی که کف غــار را آب 
گرفته، ســهوالن فاقد چکانده اســت و فقط چکیده دارد. 
 تنها اســتثنا، چکیده بزرگی اســت که در یکــی از تاالرها 

دیده می شود.
یکی از ویژگی های این غار شــکل چکانده های آن اســت 
که جلوه ای زیبا به غار بخشــیده اند. متاســفانه با کاهش 
بارندگی و خشکســالی، میزان آبی که از چکانده ها سرازیر 
می شده، بســیار کم شــده و به جز چند مورد از آنها، باقی 
خشک هستند. وجود برجستگی هایی در بخش  آبی غار به 
ما نشان می دهد که احتماال پیدایش آن مانند سایر غارهای 
آهکی نیســت.غار ســهوالن را دو خطر تهدید می کند، اول 
حفر چاه و تخلیه آب های زیرزمینی که ممکن است باعث 
خشک شدن این غار شود و دوم چراغ هایی که برای تسهیل 
بازدید مردم نصب شــده و باعث به وجود آمدن جلبک ها 
شــده اند. از آنجایی که این غار به یک مقصد گردشــگری 
تبدیل شــده، برنامه ریزی هایی هم برای آســان تر کردن 
بازدید انجام شــده، فقط باید مراقب بود که این بازدیدها، 

آسیبی به غار نزنند.

آشپزی

بستنی خانگی
 مواد الزم: شیر پر چرب  یک لیتر،  زعفران   به مقدار 

الزم،  شکر500 گرم،  گالب   نصف استکان، ثعلب فقط یک قاشق 
مرباخوری سرخالی،  خالل پسته 50 گرم،  خامه معمولی  100 گرم

 طرز تهیه:  برای درست کردن بستنی سنتی، ابتدا خامه را در یک سینی بریزید و با یک جسم 
صاف آن را کف سینی پهن کنید تا قطر آن تقریبا به 2 میلی متر برسد. سینی خامه را در فریزر 

قرار دهید تا یخ بزند. در این فاصله شیر را در یک قابلمه بریزید و روی گاز قرار دهید تا بجوشد، در 
این زمان زعفران دم کرده را به همراه گالب به شیر اضافه کنید. شکر و ثعلب را در ظرفی مخلوط و به 

تدریج به قابلمه شیر اضافه کنید و خوب هم بزنید تا زمانی که غلیظ شود. زیر قابلمه را خاموش کنید و 
روی یخ قرار دهید تا خنک شود ، کمی مواد را هم بزنید تا کشدار شود. بعد از این که مواد کمی خنک 

شد آن را داخل فریزر قرار دهید تا منجمد شود. هر نیم ساعت مواد را از فریزر بیرون آورید و هم 
بزنید، تا پنج مرحله این کار را انجام دهید تا بستنی به خوبی کش بیاید.  در آخر پسته و خامه 

یخ زده را خرد و به بستنی اضافه کنید ، بستنی را دربستنی خوری بریزید و سرو کنید.
   برای تهیه بستنی بهتر است از خامه  35 درصد به باال استفاده کنید. اگر ثعلب 
مورد استفاده در بستنی خوب و مرغوب نباشد ،بستنی یخ می زند و کشدار 

نمی شود.توجه داشته باشید استفاده از ثعلب زیاد خطر دارد. 
شکر زیاد مانع بستن بستنی می شود. شیر را قبل از 

تهیه بستنی حتما بجوشانید. 

غارهای شگفت انگیز در ایران

روایت »فرهاد اصالنی« در برنامه 
سحرگاهی ماه رمضان

 »ماه ماه« ویژه افطار روی آنتن
 رادیو می رود

برنامه زنده »خدا اجازه...؟« ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک 
رمضان رادیو جوان است که از ساعت 3:30 تا 5:30 بامداد به 
صورت زنده و با اجرای فاطمه عباسی و روایت فرهاد اصالنی 
روی آنتن می رود.یکی از بخش های جذاب برنامه، آیتم نمایشی 
با روایت فرهاد اصالنی است که ماجرای جوانی را بیان می کند که درون 
چاهی سقوط کرده و ماجراهای مختلفی برایش رقم می خورد. 

برنامه »ماه ماه« به تهیه کنندگی مســعود حسنی ویژه افطارهای ماه 
مبارک رمضان از رادیو سالمت پخش می شود. مسعود حسنی، تهیه 
کننده برنامه »ماه ماه« در این باره توضیح داد: این برنامه با محوریت 
ماه رمضان به مدت سه ساعت هر روز پخش می شود. برنامه شامل دو 
بخش است؛ یک بخش با محوریت برنامه های عصرگاهی، شاداب و پر 
انرژی می رویم و بخش دوم با محوریت افطار و اذان پخش می شود.
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