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شرکت گاز استان اصفهان م الف:1126668

مسئوالن برق استان خبر از احتمال وقوع زودهنگام خاموشی ها در اصفهان داده اند؛

گوش به زنگ خاموشی ها
3

 اصفهانی ها در خط مقدم درمان 
 با حضور وزیر بهداشت،تزریق واکسن مشترک ایران و کوبا از اصفهان کلید خورد؛ 
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معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن تا نیمه نخست 
 امسال درگیر بحران

 آب است

شهردار اصفهان مطرح کرد:
اطلس های فرهنگی 
اصفهان، مرجع دیگر 

کالن شهرها

رییس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل 
آموزش و پرورش استان: 
 اولویت ثبت نام

 دانش آموزان در مدارس 
محدوده سکونت است
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان:

 تگرگ و صاعقه در
 راه است
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 گردوغبار؛ تراژدی غم انگیزی که
 همچنان روی صحنه است

نابودی قلب زاگرس

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

به شماره فراخوان )200009138000016( مورخ ) 1400/01/30( را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری 

مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به 

آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 47939448 می باشد.

 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت10:00 دوشنبه تاریخ 1400/01/30 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه تاریخ 1400/02/09 می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19:00 روز دوشنبه تاریخ 1400/02/20 می باشد.
   زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت : 11:00 روز  سه شنبه تاریخ 1400/02/21 می باشد. 

مبلغ تضمین مناقصه: 2،982،434,000ریال می باشد. 
   به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد 4 از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

   ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده، اشخاص مشــمول آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب 

نامه شماره26510/ت39039ک مورخ 1388/2/9

   اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان 

اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک- امور قراردادها و تلفن )داخلی 2466 و یا 2575( 031-38132

   اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 021 41934

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

شرکت گاز استان اصفهان

آگهی مزایده 

محسن صدرالدین کرمی- شهردار میمه م الف:  1128191

آگهی مزایده 

محسن صدرالدین کرمی- شهردار میمه م الف:  1128312

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 99/1246  مورخ 99/10/24  شورای محترم اسالمی شهر میمه در نظر دارد ازطریق 
مزایده عمومی نسبت به واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی سبک شهر میمه اقدام نماید .

لذا متقاضيان ميتوانند ازتاریخ درج آگهی درروزنامه حداكثر تا  تاریخ 1400/02/16  به شهرداری واقع درمیمه ، بلوارانقالب 

اسالمی مراجعه و نســبت به دريافت فرم مربوط به  شــركت در مزایده  اقدام و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن  

45422434 – 031 این شهرداری تماس حاصل ویابه سایت     WWW.meymeh.ir    مراجعه نمایند.
ضمنًا شهرداری دررد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختاراست و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 11-1400 مورخ 98/2/5 شورای اسالمی شــهردر نظر دارد ازطريق مزايده عمومي 

نسبت به فروش دستگاه خودرو  ایسوزو FVR/34 4*2   18 تن کمپرس صفر کیلومتر شهرداری میمه اقدام  نمايد . 

 لذا متقاضيان ميتوانند از تاریخ درج آگهــی درروزنامه حداكثر تا تاریخ 1400/2/20   به  شــهرداری میمه واقع در میمه ،  

بلوارانقالب اسالمی  مراجعه و نسبت   به  دريافت  فرم مربوط   به  شــركت در مزایده  اقدام و   یا جهت کسب اطالعات   با 

شماره تلفن 45422434 –  031 این شهرداری تماس حاصل و  یا به سایت WWW.meymeh.ir   مراجعه نمایند. 

ضمنًا شهرداری دررد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختاراست و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده میباشد. 

نوبت اول نوبت اول

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان:

3دیواری کوتاه تر از اصناف برای مهار کرونا پیدا نکرده ایم
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نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که میزان رضایت از عملکرد شغلی 
جو بایدن در ۱۰۰ روز اول شروع به کارش سومین مورد پایین برای یک 
رییس جمهوری آمریکا از ۱۹۴۵ اســت و بعد از دونالد ترامپ در ۲۰۱۷ 
و جرالد فورد در ۱۹۷۴ قرار گرفته است.نظرســنجی »ای بی ســی« و 
واشنگتن پست نشان می دهد که ۵۲ درصد از آمریکایی ها عملکرد جو 
بایدن را تایید می کنند، بیــش از ۴۲ درصدی که در همین بازه زمانی از 
ترامپ طرفداری کردند؛ اما کمتر از ۶۱ درصدی که نظر مثبت به ریاست 
جمهوری باراک اوباما داشتند. محبوبیت جرالد فورد، سی و هشتمین 
رییس جمهوری آمریکا پس از عفو ریچارد نیکسون هم ۴۸ درصد بود.
بایدن، باالترین میــزان تایید را )۶۵ درصد( بابت ارائه بســته پاندمی 
دارد و مدیریت او در این پاندمی ۶۴ درصد حمایت شد. در همین حال 
پایین ترین میزان حمایت از او نحوه مدیریت او در بحران مهاجران در 
مرز جنوبی آمریکا با ۳۷ درصد رقم خورد. عملکرد اقتصادی او هم ۵۲ 
درصد تایید گرفت.این نظرسنجی به صورت تلفنی از ۱۸ تا ۲۱ آوریل به 
زبان انگلیسی و اسپانیایی بین ۱۰۰۷ فرد بالغ در سراسر آمریکا انجام 
شد. میانگین محبوبیت ۱۴ رییس جمهوری آمریکا از هری ترومن در 

سال ۱۹۴۵ تا بایدن در ۱۰۰ روز اول ۶۶ درصد بوده است.
در پشت محبوبیت کلی بایدن در این نظرسنجی ای بی سی که از طرف 

انجمن تحقیقات »لنگر« انجام شــد، طیفــی از ارزیابی های مختلف 
وجود دارد. حمایت از بسته زیرساختی ۲ تریلیون دالری او به ۵۲ درصد 
سقوط کرد، همچون میزان تاییدیه او برای مدیریت اقتصاد. همچنین او 
تنها ۳۷ درصد بابت کار روی وضعیت مهاجران در مرز مکزیک – آمریکا 
مورد حمایت قرار گرفت.به طور گســترده تر، ۵۳ درصــد ابراز نگرانی 
می کنند که بایدن برای افزایش انــدازه و نقش دولت در جامعه ایاالت 
متحده کارهای زیادی انجام خواهد داد. به همین ترتیب، ۴۰ درصد او 
را »بیش از حد لیبرال« می دانند، بیشتر از آخرین سلف های دموکرات 
او در ۱۰۰ روز اول کارشــان -باراک اوباما ۳۳ درصــد و بیل کلینتون ۲۶ 
درصد. )این میزان بعدا در دوره ریاست جمهوری اوباما افزایش یافت.(

قابل توجه است که در حالی که محبوبیت کلی بایدن در سوابق تاریخی 
عقب است، از ســلف قبلی او میزان باالتری را نشان می دهد. ترامپ 
،اولین رییس جمهوری آمریکاســت که هرگز به تایید اکثریت دست 
نیافت و بــا ۳۸ درصد محبوبیت شــغلش را ترک کرد کــه این میزان 
۱۴ درصد کمتر از وضعیت امروز بایدن اســت. ترامــپ بابت مدیریت 
کروناویروس هم ۳۸ درصد تایید شــد که باز هم ۲۶ درصد پایین تر از 

وضعیت امروز بایدن است.
در مقابل، امتیاز بایدن برای اداره اقتصاد اساســا همان رتبه ترامپ در 

ژانویه اســت و این را به عنوان یک چالش واضح نشــان می دهد. در 
واقع فقط ۴۲ درصد از آمریکایی ها اقتصــاد را مثبت ارزیابی می کنند، 
بسیار پایین تر از ســطح قبل از پاندمی. در عوض ۵۸ درصد می گویند 
که وضعیت اقتصاد در شــکل نه چنــدان خوب یا ضعیفــی قرار دارد. 
دارایی های ریاست جمهوری غالبا با شــرایط اقتصادی ارتباط نزدیک 

دارد.
حزب گرایی شدید طی ســال های اخیر عاملی در رتبه بندی کلی بایدن 
اســت. فقط ۱۳ درصد از جمهوری خواهــان کار او را تایید می کنند که 
این دقیقا مطابق با تایید دموکرات ها در مورد ترامپ در ۱۰۰ روز اول کار 
اوست. در عوض، اوباما در آوریل ۲۰۰۹ به میزان ۳۶ درصد مورد حمایت 
جمهوری خواهان قرار گرفت و جورج بوش هــم در ۱۰۰ روز اول کارش 
۳۹ درصد از سوی دموکرات ها تایید شــد.میزان تایید بایدن در میان 
گروه های زیر به اوج خود رسیده است، دموکرات ها ۹۰ درصد، لیبرال ها 
۸۶ درصد و ســیاه پوســتان ۸۲ درصد. این در میان فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی به نســبت غیر تحصیل کرده ها ۱۲ درصد باالتر است و ۶۰ 
درصد به ۴۸ درصد را نشــان می دهد. همچنین حمایت از او در میان 
زنان ۸ درصد باالتر از مردان است و ۵۶ درصد به ۴۸ درصد را نشان می 

دهد که بار دیگر بازتاب الگوهای آشنا از نوامبر است.

بعید می دانم لوایح مرتبط با FATF در مجمع تصویب شود!
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشــاره این موضوع که »در هر صورت الیحه FATF برای 
تصویب، موافقت دو سوم مجمع را می خواهد« و این که »اگرچه فضا تلطیف شده« گفت: با همه  

این اوصاف بازهم بعید می دانم لوایح مرتبط با FATF در مجمع تصویب شود. 
حسین مظفر،  افزود: در هر صورت لوایح مرتبط با FATFدر دستور کار مجمع وجود دارد و هر زمان 
اجازه  برگزاری جلسات صادر شود قطعا به آن نیز رسیدگی خواهد شد مشروط به این که اروپایی ها 
و آمریکا از موشک و تحریم نگویند و دولت نیز مســتندات و توضیحات مکتوب خود را ارائه دهد 

مسئله ای که تاکنون اتفاق نیفتاده است. 

انتقادات جعفرزاده ایمن آبادی از مجلس یازدهم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم گفت: کارنامه مجلس یازدهم به شدت منفی بوده 

و بر زندگی مردم هم تاثیر گذاشته است.
 »غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی«، عضو کمیســیون برنامه و بودجه در مجلس دهم، در رابطه با 
تخلفات  صورت  گرفته  توسط  مجلس  یازدهم در بودجه ۱۴۰۰ گفت: پس از تصویب بودجه در صحن و 
ارجاع آن به شورای نگهبان نسخه ای از بودجه در اختیار دولت و نسخه ای هم در اختیار مجلس قرار 
می گیرد، طبق مستندهایی که شنیده ام پس از دست کاری در احکام  بودجه نمایندگان حواس شان 
نبوده که دولت نسخه اولیه را در اختیار دارد و بودجه ارسالی از سوی مجلس را با آن نسخه اولیه مورد 
قیاس قرار می دهد، دولت پس از مشاهده تخلفات بنا داشته با مجلس برخورد کند اما با وساطت  
رییس مجلس و عده ای دیگر مواجه می شوند محال است چنین تخلفاتی مرسوم باشد. وی ادامه 
داد: کارنامه مجلس یازدهم به شدت منفی بوده و بر زندگی مردم هم تاثیر گذاشته است، به گونه ای 

که مردم دیگر رغبتی به انتخابات و رای دادن ندارند.

جزئیات دیدار »ظریف« با امیر قطر
امیر قطر در دیدار وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اهمیت روابط دو کشور و همچنین همکاری های 

فیمابین در منطقه، عالقه مندی کشورش را برای گسترش همکاری های دوجانبه یادآور شد.
 محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران که به منظور دیدار و گفت و گو با مقامات 
قطری در دوحه به سر می برد، با »شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر دولت قطر دیدار و گفت وگو کرد.

وزیر امور خارجه کشــورمان در این دیدار با تشــریح آخرین تحوالت روابط دو کشور در حوزه های 
مختلف سیاســی و اقتصادی، زمینه ها و ظرفیت های موجود برای گسترش مناسبات دو کشور را 

مثبت ارزیابی کرد.

اظهارات جنجالی »رفیق دوست« در مورد »سعید محمد«
فرمانده اسبق سپاه، درباره کاندیداتوری سعید محمد گفت: من با اکثر مسئوالن سپاه که صحبت 

کردم از او حمایت نمی کردند.
 محسن رفیق دوست، طی گفت وگویی  درباره کاندیداتوری سعید محمد در انتخابات ۱۴۰۰ گفت: او 
را نمی شناسم، اصال از کجا پیدا شد. وی ادامه داد: یکی از شرایط ریاست جمهوری این است که رجل 
سیاسی و مذهبی باشد و او نیست و با تصویب قانون انتخابات اوت می شود. من با اکثر مسئوالن 

سپاه که صحبت کردم از او حمایت نمی کردند.
رفیق دوست گفت: من االن در سپاه نیستیم و اخبار را دنبال می کنم. تا اینجا مسئله عزل او بیشتر 
تایید شده است. هم آقای جوانی ،معاون سیاسی گفت و نماینده ولی فقیه هم تایید کرده است. 
نپرسیدم که موضوع تخلف چه بوده چون می دانستم که رجل سیاسی و مذهبی نیست و جایگاهی 

پیدا نمی کند.

سیاستکافه سیاست

نگاهی به ۱۰۰ روز اول کاری »بایدن«از نظر مردم آمریکا

مقتدی صدر در واکنش به آتش سوزی در بیمارستان بغداد: 

می ترسم این حادثه در قالب حوادث قبل از انتخابات باشد 
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در واکنش به حادثه آتش سوزی در بیمارستان ابن الخطیب بغداد 
توئیت کرد: می ترسم این حادثه دردناک یکی از حوادث پی در پی  باشد که قبل از انتخابات پارلمانی 
اکتبر آینده رخ خواهند داد. رهبر جریان صدر عراق روز  یکشــنبه هشــدار داد، فاجعه آتش سوزی 
بیمارستان ابن الخطیب که ناشی از انفجار کپسول بوده در قالب حوادثی باشد که همزمان با نزدیک 
شدن به زمان انتخابات پارلمانی پی در پی رخ خواهند داد.به نوشته روزنامه رای الیوم چاپ لندن،  
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در واکنش به حادثه آتش سوزی در بیمارستان ابن الخطیب بغداد 
توئیت کرد: می ترسم این حادثه دردناک یکی از حوادث پی در پی  باشد که قبل از انتخابات پارلمانی 
اکتبر آینده رخ خواهند داد.وی نسبت به اهداف خرابکاران و اقدامات شان علیه امنیت کشور همزمان 
با نزدیک شدن به زمان انتخابات پارلمانی هشدار داد. مقتدی صدر تاکید کرد: به همه درباره کشاندن 

ملت به جنگی که هیچ ارتباطی به آنها ندارد، هشدار می دهم.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به ارتش دستور آماده باش داد
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی خواســتار ادامه آمادگی ارتش این رژیم برای هرگونه ســناریوی 
احتمالی در غزه شد.به نقل از پایگاه خبری معا فلسطین، بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
روز یکشنبه در نشستی به همراه آویو کوخاوی، رییس ســتاد ارتش و شماری دیگر از فرماندهان 
ارشد این رژیم به ارتش دستور داد تا همچنان در وضع آماده باش باقی بمانند.کوخاوی نیز در این 
نشست گفت: اکنون مصلحتی برای تشدید اوضاع در غزه وجود ندارد و ارتش اسراییل آماده برای 
مقابله با هر سناریویی است.وی افزود: در روزهای اخیر، ما در فلسطین و در چندین جبهه با حوادث 
خشونت آمیز روبه رو بوده ایم و در تالشــیم تا ثبات و آرامش را برای ساکنان جنوب )غالف غزه( 
بازگردانیم و همزمان، برای احتمال تشدید یا گسترش نبرد کامال آماده بوده و در حال آماده سازی 

مقدمات الزم برای آن هستیم.

روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان آغاز شد
»آستین اسکات میلر« فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اعالم کرد که روند خروج 

نظامیان آمریکایی و ناتو از شماری از پایگاه ها در افغانستان آغاز شده است.
خبرگزاری روسی »اسپوتنیک« در این خصوص گزارش کرد، هفته گذشته، ائتالف ناتو اعالم کرد که 
خروج منظم نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان از اول ماه می )۱۱ اردیبهشت ماه( آغاز خواهد 

شد و ظرف چند ماه تکمیل می شود.
خبر آغاز روند خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان در حالی منتشر شده است که پیش از 
این »جو بایدن« رییس جمهور آمریکا وعده داده بود تا خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را تا 

۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱ )۲۰ شهریور ماه( تکمیل کند.

درخواست حزب ا... عراق برای برکناری »الکاظمی«
گردان های حزب ا... عراق خواســتار برکناری دولت مصطفی الکاظمی در پی حادثه آتش سوزی 
در بیمارستان »ابن الخطیب« شد که به کشته شــدن ۸۲ تن انجامید.به نقل از روسیا الیوم، این 
جنبش در بیانیه مطبوعاتی اظهار داشــت: »روز به روز ، کشور ما به سرعت به سمت فاجعه در حال 
حرکت است گاهی توسط اشغالگران و گاهی به خاطر فساد مفسدان که نتیجه فقدان قانون است.«

این گردان ها در بیانیه خود آورده است: »در شرایطی که به خاطر فاجعه بیمارستان الخطیب مردم 
عزادار هســتند، ما خواهان برکناری دولت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق هستیم که دلیل 

افزایش مشکالت عراقی ها و فقر مردم شده است.«

خبر روز

یک کارشناس حوزه قفقاز :

ایران ادامه کار با »پاشینیان« 
را ترجیح می دهد 

یک کارشناس حوزه قفقاز با تشریح ابعاد و دالیل 
استعفای نخست وزیر ارمنستان گفت: او اطمینان 
دارد که مجددا می تواند آرای الزم را کسب کند و 
با این اقدام قصد دارد فشارها را برداشته و بگوید 
با وجود مخالفت ها رای آوردم.سید محمدرضا 
دماوندی در تحلیــل خود از اســتعفای نیکول 
پاشــینیان، نخست وزیر ارمنســتان و تحوالت 
داخلی این کشــور اظهار کرد: استعفای پیش از 
موعد نیکول پاشینیان با اطمینانی که نسبت به 
رای آوری در محاسبات خودش دارد، این مفهوم 
را القا می کند که او می خواهد فشــارها را بردارد 
و بگوید با وجود مخالفت ها اســتعفا می دهم تا 
تکلیف مشخص شود.وی تصریح کرد: پاشینیان 
زمانی که روی کار آمد شعارهایی مانند مبارزه با 
فســاد، توجه به رای مردم و حضور و مشارکت 
مردم را مطرح کرد و ســه ســال پیش توانست 
با شعار مبارزه با فساد قدرت را به دست آورد، در 
حال حاضر او استعفا داده و در محاسبات خودش 
معتقد است که مردم کماکان به آنها اقبال دارند و 
اکنون هم با قاطعیت یقین دارد که مجددا رای می 
آورد.این پژوهشگر حوزه قفقاز درباره موقعیت 
ارمنســتان و توجه به ظرفیت های آن از ســوی 
ایران گفت:  باید اهمیت کشورهای پیرامونمان، 
خصوصا قفقاز را به درستی تشخیص دهیم. قابل 
انکار نیست که منطقه قفقاز، به خصوص قفقاز 
جنوبی، منطقه بسیار با اهمیتی است و کشورهای 
دیگر به این منطقه توجه کافــی دارند و جایگاه 
ویژه ای را در حوزه سیاســت خارجی شان به آن 
می دهند.وی در ادامه درمورد موضع ایران نسبت 
به استعفای نخست وزیر ارمنســتان نیز اظهار 
کرد: زمانی که پاشــینیان در صدد توسعه روابط 
با رژیم صهیونیستی بود ایران نگرانی های خود 
را منتقل کرد و زمانی هم که جنگ با آذربایجان 
اتفاق افتاد و با شکست ارمنستان به پایان رسید، 
ایران این پیام را مطرح کرد که همکاری شــما با 
اسراییل نتیجه اش اینگونه است. زیرا اسراییل  با 
آذربایجان دارای روابطی است و در جنگ هم از 
آذربایجان حمایت کرد و همین مسئله باعث شد 
تا ارمنستان از اسراییل فاصله گرفته و به سمت 

ایران متمایل شود.

اخبار

شبکه ایران اینترنشنال یک  فایل صوتی سه ساعته از 
سخنان محمدجواد ظریف را که ادعا می کند افشا شده، 
در شبکه خود پخش کرد.در این فایل صوتی که به عنوان 
سلسله مصاحبه های تاریخ شفاهی دولت تدبیر و امید 
در ابتدای فایل از آن یاد می شود، صحبت هایی جنجالی 
در مصاحبه با محمدجواد ظریف، سخنگوی وزارت امور 
خارجه درخصوص مسائل مختلف مطرح شده است.

صحبت هایی دربــاره اتفاقات مهــم تاریخی از جمله 
قطعنامه ۵۹۸، برجام، دوران ریاست جمهوری احمدی 
نژاد، نحوه انتخاب ظریف به سمت وزیر امور خارجه و 
... مطرح شده است.خطیب زاده در واکنش به فایل 
صوتی مخدوش منتشره در برخی رسانه ها با صدای 
دکتر ظریف در خصوص سردار سرافراز شهید سلیمانی 
اظهار داشت: فایل صوتی منتشر شده از دکتر ظریف 
یک فایل تقطیع شده و گزینشــی از یک گفت وگوی 

داخلی ۷ ساعته است که به هیچ وجه منعکس کننده 
میزان احترام، تعاریف مفصل و تقدیرهایی که ایشان 
در ادامه گفت وگو به تفصیل از تدبیر، خرد، رشــادت 
و نقش منحصر به فرد سردار ســلیمانی در توفیقات 
منطقه ای جمهوری اســالمی ایران دارند، نیســت.

خطیب زاده با بیان این نکته که دوستی دیرینه و قرابت 
های دکتر ظریف با سردار سلیمانی بر کسی پوشیده 
نیست، افزود: این گفت وگو صرفا برای ثبت در حافظه 
سازمانی دولت تدبیر و امید ضبط شده بوده و قرار به 
انتشار آن نبوده و معلوم نیست توسط چه افرادی و با 
چه اهداف و نیاتی به صورت گزینشی در فضای مجازی 
منتشر شده است.ســخنگوی دستگاه دیپلماسی در 
پایان با بیان اینکه متاســفانه با توجه به افزایش بی 
اخالقی های سیاسی که این روزها به صورت فزاینده 
شاهد آن هستیم، باید منتظر تقطیع و پخش بخش 

های گزینشی دیگری از این گفتگو و یا موارد مشابه هم 
باشیم، تاکید کرد: در صورت موافقت نهادهای ذی ربط 
کل گفت وگوی ۷ ساعته منتشر خواهد شد.عطاءا… 
مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت اصالحات هم در توئیتی 
نوشــت: حاال دولت تدبیر و امید در فکر بقیه نوارهای 
گفت وگو باشد. امیدوارم وزیر اطالعات و دفاع و کشور و 
دبیر شورای عالی امنیت ملی اگر گفت وگو کرده باشند 
جای نوارها امن باشــد. پیداســت موش تا انبار شما 
حفره زده است. وقتی ترتیب اینگونه مصاحبه ها را می 

دهید در فکر حفاظت اسناد هم باشید. تدبیر؟!

واکنش ها به انتشار مصاحبه جنجالی »ظریف«

وز عکس ر

»ظریف« در مراسم بزرگداشت 
سردار شهید سید محمد حجازی

مراسم بزرگداشت سردار شهید سید محمد حجازی 
یکشــنبه ۵ اردیبهشــت با حضور سرلشکر باقری، 
رییس ستاد کل نیرو های مسلح، سرلشکر سالمی، 
فرمانده ســپاه، حجت االســالم رییسی، رییس 
قوه قضاییه، محمدباقــر قالیباف، رییس مجلس 
شورای اسالمی، سردار حاجی زاده، فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه، سردار قاآنی، فرمانده سپاه قدس، 
سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی  و جمعی از 

شخصیت های لشکری و کشوری برگزار شد.

فرمانده کل سپاه: 

سردار حجازی از فرماندهان متفکر و اهل تدبیر بود
فرمانده کل سپاه گفت: سردار شهید سید محمد حجازی را به تفکر و اندیشه و در عین حال به مجاهدت و در میدان بودن می شناختیم.سردار سرلشکر پاسدار 
حسین سالمی در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید سردار حجازی با بیان اینکه این شهید عزیز اهل میدان بود و مثل سردار حاج قاسم سلیمانی و سایر فرماندهان 
شهید، مرد میدان عمل و مجاهدت بود، گفت: سردار حجازی در ۴۳ سال بعد از انقالب مســتمر در هر جبهه ای که نیاز بود اعم از دفاع مقدس حضور یافت و در 
بنیانگذاری نیروی مقاومت بسیج دربعد از دفاع مقدس، ۱۰ سال زحمت کشید.وی افزود: نسلی که امروز به عنوان بسیج می شناسیم، محصول مجاهدت های 
سردار حجازی است.سرلشکر سالمی در ادامه خاطرنشان کرد: سردار حجازی موقعیت های مختلفی را تا جانشینی فرماندهی کل سپاه تجربه کرد و سپس به 
لبنان رفت و در کنار سیدحسن نصرا...، برای تقویت حزب ا... لبنان تالش های بسیار ارزنده ای انجام داد.فرمانده کل سپاه گفت: بعد از شهادت شهید سلیمانی، 
این سردار دالوردر کنار سردار قاآنی، خأل وجود سردار سلیمانی را به زیبایی پر کرد و توانست انسجام، اطمینان و اعتماد را در جبهه مقاومت اسالمی در کل منطقه 

ایجاد کند.سرلشکر سالمی افزود: او یک فرمانده رشید و کامل و به اخالق حسنه معروف بود و در تقوا سرآمد و اهل تواضع بود و مقام برای او معنایی نداشت.

عاملی  اخیر  ی  ل ها سا طی  شدید  حزب گرایی 
در رتبه بندی کلی بایدن است. فقط ۱۳ درصد از 
جمهوری خواهان کار او را تایید می کنند که این دقیقا 
مطابق با تایید دموکرات ها در مورد ترامپ در ۱۰۰ روز 

اول کار اوست
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کاهش 30 درصدی تولید پولکی در اصفهان

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان قند، پولکی و نبات اصفهان با بیان اینکه شیوع کرونا 
منجر به کاهش ۳۰ درصدی ظرفیت تولید قند و پولک در کارگاه های اصفهان شــده است، گفت: 
پس از ماه مبارک رمضان قیمت ها مجدد افزایش خواهد یافت.علیرضا شیروانی ، با بیان اینکه 
شــیوع کرونا منجر به کاهش ۳۰ درصدی ظرفیت تولید قند و پولک در کارگاه های اصفهان شده 
است، اظهار کرد: با توجه به کاهش ۳۰ درصدی تقاضا، ظرفیت تولید نیز کاهش یافت ؛اما با این 
وجود تعدیل نیرو نداشــته ایم.وی افزود: از طرفی مواد اولیه تولید پولک و نبات در سال جدید 
چندین برابر افزایش قیمت داشته است به عنوان نمونه قیمت هر کیلو جعبه در اسفند ماه گذشته 
۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و اکنون به هر کیلو ۱۸ و یا ۲۳ هزار تومان رسیده و نمی توان اعتراضی نیز 
به این افزایش قیمت ها داشــت.رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان قند، پولک و نبات 
اصفهان گفت: با وجود نام گذاری سال به جهش و حمایت از تولید در عمل شاهد هیچ گونه حمایت 
از تولید نبوده و اکنون تولید کنندگان بســیار تحت فشار هستند. افزایش قیمت های اعمال شده 
در محصوالت ما تناســبی با افزایش قیمت مواد اولیه ندارد به طوری که واحدهای صنفی به این 

قیمت ها معترض اند زیرا برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.

مدیر کل بنیاد مسکن استان مطرح کرد:

اختصاص 180 میلیارد ریال قیر رایگان برای طرح هادی 
روستاهای اصفهان

مدیر کل بنیاد مسکن انقاب اســامی اســتان اصفهان گفت: قیر رایگان اختصاص یافته برای 
اجرایی کردن طرح هادی در روستاهای اســتان اصفهان در سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال 
بوده است.غامحسین خانی نشان کرد: از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۷ مقدار حدود ۷۸ هزار 
تن قیر رایگان به اســتان اصفهان اختصاص یافت که در ۲۴ شهرستان استان، برای تعداد ۷۶۵ 
روستا عملیات اجرای آسفالت معابر داخل بافت روستاها به مساحت هفت میلیون و ۴۹۰ هزار 
مترمربع انجام پذیرفته است.وی ادامه داد: در کنار سهمیه قیر رایگان مبالغی در قالب همیاری 
مردم و شوراهای اسامی روستاها و کمک مالی از محل اعتبارات دهیاری برای اجرای آسفالت 
در روستاها هزینه شده است.مدیر کل بنیاد مسکن انقاب اسامی استان اصفهان بیان داشت: 
برای سال ۱۳۹۸ قیر رایگان به صورت ریالی معادل ۲۶۴ میلیارد ریال مصوب شده بود که تاکنون 

۱۲۸ میلیارد ریال اعتبار برای ۱۱۱ روستا تامین شده است.

پیش بینی برداشت 130 هزار تن گندم در استان اصفهان
پیش بینی می شود حدود ۱۳۰ هزار تن محصول گندم از مزارع دیم و آبی استان اصفهان برداشت 
شود.معاون ســازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: امســال در پی کاهش بارندگی ها و 
جاری نبودن زاینده رود در ایام مختلف سال برآورد می شــود حدود ۱۳۰ هزار تن محصول گندم 
از مزارع دیم و آبی این استان برداشت شود.رستمی افزود: با افزایش دمای هوا، کاهش میزان 
محصول در هر هکتار از اراضی کشــاورزی را در پی دارد و در بخش کشت آبی کاهش سطح زیر 

کشت گندم را امسال شاهد هستیم.
وی گفت: برداشــت گندم در مناطق گرمسیر این اســتان ازجمله آران و بیدگل و کاشان در اواخر 
اردیبهشت آغاز می شود و در مناطق سردسیر و کوهستانی همچون فریدن، فریدون شهر و بویین 
میاندشت پایان تیر و اوایل مرداد برداشت آغاز خواهد شد.مدیر سازمان تعاون روستایی استان 
اصفهان هم گفت: پارســال خرید تضمینی گندم ۲۵ هزار ریال بود که امسال به ازای هر کیلوگرم 
۴۰ هزار ریال رسید و با پیگیری های وزیر جهاد کشاورزی ۱۰ هزار ریال هم به عنوان جایزه تحویل 
گندم در نظر گرفته شد.محسن حاج عابدی افزود: پارسال ۹۳ درصد گندم تضمینی این استان 

معادل ۱۱۲هزار تن را سازمان تعاون روستایی خریداری کرد.

خبر روز

رییس اتحادیه آرایشگران مردانه اصفهان مظرح کرد:

عدم همکاری ادارات و بانک ها با اصناف اصفهان در 
محدودیت های کرونایی

رییس اتحادیه آرایشگران مردانه اصفهان گفت: ادارات وبانک ها باتوجه به اعمال محدودیت های 
کرونایی وعدم فعالیت آرایشــگاه های مردانه بااین واحدهای صنفــی درزمینه پرداخت بدهی ها 
همکاری ندارند.اصغر شجره طوبی با اشاره به اعمال ممنوعیت فعالیت آرایشگاه های مردانه با اوج 
گرفتن شیوع کرونا در استان اصفهان اظهار داشت: در شهرستان اصفهان دو هزار واحد صنفی دارای 
مجوز در زمینه آرایشگاه مردانه فعالیت دارند.وی با بیان اینکه این واحدهای صنفی از ۱.۵ ماه گذشته 
تاکنون تعطیل هستند، ابراز داشت: باید توجه داشت که آرایشگری شغل خدماتی است و جنسی 
برای فروش وجود ندارد که پس از بازگشــایی واحد صنفی آن را گران تر به فروش برسانیم و ضرر 
حاصل از ممنوعیت فعالیت را جبران کنیم. رییس اتحادیه آرایشگران مردانه اصفهان با بیان اینکه 
متاسفانه فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز در دوران ممنوعیت فعالیت ها منجر به از دست رفتن 
مشتریان واحدهای صنفی مجاز شده، اضافه کرد: در این زمینه نیز نظارت جدی صورت نمی گیرد 
و واحدهای مجاز روز به روز متضررتر می شوند.وی با بیان اینکه به صورت میانگین هر روز تعطیلی 
یک واحد صنفی آرایشگری ۴۰۰ هزار تومان ضرر را به واحدهای صنفی تحمیل می کند، ادامه داد: 
بسیاری از واحدهای صنفی در اصفهان درخواست تعلیق پروانه و تعطیلی واحد صنفی خود را دارند.

 اجرای طرح دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی در اصفهان
تاکنون حدود ده هزار خودروی عمومی، تاکسی اینترنتی بنزین سوز در این استان برای گازسوز شدن 
رایگان ثبت نام کرده اند. معاون فنی عملیاتی منطقه اصفهان اظهار داشت: در خصوص دوگانه سوز 
کردن   خودروهای عمومی و تاکسی های اینترنتی  در سامانه gcr.niopdc.ir تا پایان فروردین 
ماه سال ۱۴۰۰ تعداد ۹۶۳۲ دستگاه خودرو در سامانه مذکور ثبت نام و با توجه به زیرساخت های 
مناســب منطقه و وجود ۲۴ کارگاه تبدیل در آن ،تعداد ۶۴۳۷ خــودرو تبدیل وضعیت و در ناوگان 
حمل ونقل استان فعال و مابقی در کوتاه ترین زمان ممکن  تبدیل وضعیت خواهند شد. ساسان 
تیموری تصریح کــرد: اجرای طرح رایگان دوگانه ســوز کردن خودرو های عمومــی، تغییر الگوی 
مصرف، جایگزینی گاز »سی ان جی« به جای سوخت های مایع در سبد سوخت خانوار ها، فراهم 
کردن شرایط برای جذب سرمایه گذار و استفاده از توان بخش خصوصی برای ساخت جایگا ه های 
»سی ان جی« از  اقدامات این شرکت در راستای توسعه صنعت »سی ان جی« در اصفهان است.

فرماندار سمیرم :

بیش از 20 هزار متر مربع گلخانه در شهرستان سمیرم احداث شد
فرماندار سمیرم گفت: ۲۰ هزار و ۵۰۰ متر مربع گلخانه طی سه سال گذشته در چهار بخش شهرستان 
سمیرم احداث شده اســت.محمدرضا عســگریان در جلسه کارگروه توســعه بخش کشاورزی 
شهرستان ســمیرم،اظهار کرد: تولید محصول بیش از ۲۰ هزار مترمربع گلخانه در سمیرم در زمینه 
گل و گیاه، گیاهان دارویی، ســبزی و صیفی اســت و بخشــی از محصول آن ها به سایر استان ها 
صادر می شود.به گفته وی، ترویج کسب و کار احداث گلخانه هیدروپونیک و خاکی به عنوان کشت 
جایگزین چند سالی است که در دستور کار مدیریت جهاد کشــاورزی قرار دارد و تسهیات خوبی 
نیز برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.فرماندار سمیرم با بیان اینکه شرایط احداث گلخانه در 
سمیرم مناسب است، ادامه داد: موقعیت جغرافیایی این شهرستان به ویژه بخش پادنا می تواند 
زمینه سرمایه گذاری سودآوری را برای کشت گلخانه ای فراهم کند.عسگریان در همین رابطه تصریح 
کرد: طرح بهره برداری از شهرک گلخانه ای شهر ُکمه، مرکز بخش پادنا در زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار 

با تخصیص آب الزم از رودخانه ماربر در دست مطالعه کارشناسی و بررسی نهایی است.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیر بازرسی و نظارت اصناف 
اصفهان:

دیواری کوتاه تر از اصناف 
برای مهار کرونا پیدا 

نکرده ایم
مدیر بازرســی و نظارت اصنــاف اصفهان 
با تاکیــد بــر اینکــه متاســفانه تصمیم 
گیران برای مهــار کرونا دیــواری کوتاه تر 
از اصناف پیدا نکــرده اند، گفــت: اگرچه 
امــروز قدرت خریــد مردم اندک اســت، 
اما مغــازه دار به امید یک فــروش در روز 
مغــازه اش را باز مــی کند، امــا زمانی که 
 تعطیل کننــد، دورهمی هــای خانوادگی

 بیشتر می شود.
 جواد محمدی فشارکی با بیان اینکه بنابر 
مطالعات صورت گرفته اصنــاف بین ۱۱ تا 
۱۵ درصد در انتقال ویروس کرونا تاثیرگذار 
هســتند، تصریح کرد: این درحالی است 
که ۸۵ درصد عامــل انتقال ویروس کرونا 
در کشــور رها و در حال فعالیت هســتند، 
متاسفانه ستاد مقابله با کرونا تمام تمرکز 
خود را روی اصناف و تعطیلی آنها در زمان 

پیک کرونا گذاشته است.
مدیر بازرســی و نظارت اصناف اصفهان با 
بیان اینکه در شــرایط فعلی برای تصمیم 
گیران راحت ترین روش مقابلــه با کرونا 
پاک کردن صورت مســئله است و راحت 
ترین راه را در تعطیلــی واحدهای صنفی 
مــی دانند، تاکید کــرد: متاســفانه امروز 
بسیاری از باشگاه های ورزشی و بدنسازی، 
مجموعه های دولتــی و غیردولتی، مترو، 
اتوبوســرانی پروتکل های مقابله با کرونا 
را رعایت نمی کنند و با وجــود ممنوعیت، 
 هنــوز در پــارک ها خانــواده هــا دور هم 

تجمع دارند.
وی گفت: وقتــی به متصــدی یک واحد 
صنفی گفته می شــود که به دلیــل کرونا 
باید مغازه خود را تعطیل کند، باید از محل 
دیگری این واحد صنفی را حمایت و تامین 
مالی کنیم، در حالی که نه تنها این کار نمی 
شود، بلکه مغازه دار باید چک خود را پاس 

کند و اجاره مغازه بسته را هم بپردازد. 

معاون مدیریت حفظ نباتات اداره کل جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان گفت: کنترل زود هنگام و به موقع 
ملخ هــا در مراتع می توانــد از حمله بــه زمین های 
کشاورزی و خســارات ناشــی از آن جلوگیری کند.

تقی شیخ علی با اشاره به آســیب ملخ ها به مزارع 
کشــاورزی اظهار داشــت: به طور کلی دو نوع ملخ 
مهاجر که از جنوب کشــور و حاشــیه  خلیج فارس و 
شبه جزیره  عربســتان می آیند که ملخ بومی آسیب 
زننده هســتند.وی با بیان اینکه تولید و رشــد این 

ملخ ها وابســته به بارش باران اســت، افزود: تخم 
ملخ ها در خاک نهفته اســت و با بارش باران مراحل 
پوره و تبدیل شدن به حشره  کامل را طی کرده و حمله 
می کنند. سال گذشــته به دلیل بارندگی ها احتمال 
حمله بیشــتر از امســال بود.معاون مدیریت حفظ 
نباتات اداره کل جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با 
اشاره به اینکه امسال به دلیل بارندگی کمتر احتمال 
تبدیل پوره به حشره کامل بسیار کم است، بیان کرد: 
سه شهرســتان تیران و کرون، لنجان و مبارکه کانون 
تولید ملخ بومی هســتند که به دلیــل بارش های 
کم امســال تاکنون این ملخ ها عامل طغیانی پیدا 
نکردند.شــیخ علی در خصوص تغذیــه  این ملخ ها 
گفت: ملخ های بومی و مهاجر در مراتع وجود دارند و 

در صورتی که مراتع تغذیه مناسبی نداشته باشند،به 
مزارع کشاورزی حمله  می کنند.وی با گله از نهادهای 
محیط زیســتی در کوتاهی کردن کنترل ملخ ها در 
مراتع تصریح کرد: متاســفانه این نهاد اجازه  مبارزه  
جهاد کشاورزی را نیز به بهانه  آلودگی محیط زیست 
نمی دهد.معاون مدیریت حفظ نباتات اداره کل جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان ادامه داد: در صورتی که 
ملخ از مراتع کنترل نشــود و به مزارع برسد تمامی 
مزارع گندم، جو، یونجه، حبوبــات و انواع درختان را 
از بین می برند و سم پاشــی در مزرعه نیز خطراتی را 
به دنبال دارد. کنترل زود هنــگام و به موقع ملخ ها 
در مراتع می تواند از حمله به زمین های کشاورزی و 

خسارات ناشی از آن جلوگیری کند.

علت حمله ملخ ها به مزارع اصفهان؛

 بارندگی احتمال حمله ملخ ها را بیشتر می کند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

تگرگ و صاعقه در راه است
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان در باره وقوع تگرگ و صاعقه به دامداران، باغداران، زارعان و کســانی که قصد صعود به ارتفاعات را دارند، هشدار داد.منصور 
شیشه فروش افزود: پیش بینی های صورت گرفته هواشناسی در سطح زرد مبنی بر این است که شاهد وقوع رگبار، صاعقه)رعد و برق(، بارش تگرگ و خیزش گرد و غبار 
در مناطق شمال شرق، شرق و جنوب استان خواهیم بود.وی با اشاره به اینکه سال گذشته سه نفر در استان بر اثر صاعقه آسیب دیدند و یک نفر از آنها جان باخت، گفت: 
به کوه نوردان و کسانی که قصد صعود به ارتفاعات را دارند نیز توصیه و تاکید می شــود که در این شرایط از تصمیم خود منصرف شوند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان به زارعان، دامداران و باغداران نیز توصیه کرد که ضمن احتراز از حضور در فضاهای باز، در مکان های سرپوشیده قرار بگیرند و توصیه های ایمنی برای خودداری از 
تماس با اشیای فلزی مانند ادوات کشاورزی)برای مصونیت در برابر صاعقه( را رعایت کنند.وی همچنین در باره بارش تگرگ در شمال شرق استان از جمله شهرستان نطنز 
و در جنوب استان شامل شهرضا، دهاقان و سمیرم هشدار داد و گفت: وزش باد موقت همراه با خیزش گرد و غبار در ساعات عصرگاهی و پایان شب به دلیل  رفت و برگشت 
سامانه ناپایدار در استان آغاز شده است.به گفته شیشه فروش، اکنون در برخی از مناطق استان بارندگی ولی در کان شهر اصفهان خیزش گرد و غبار و تندبادهای لحظه ای 

آغاز شده که وضعیت هوا را برای گروه های حساس، ناسالم کرده است.

وز عکس ر

مسئوالن برق استان خبر از احتمال وقوع زودهنگام خاموشی ها در اصفهان داده اند؛

گوش به زنگ خاموشی ها

طی روزهای اخیــر وزارت نیرو اعام کرد  مرضیه محب رسول
رکورد های تــازه ای از افزایــش میزان 
مصرف برق در کشور زده شده است. گرمای زود هنگام هوا و کمبود آب 
و بارندگی ها در سال گذشته و امسال از جمله نگرانی هایی است که 
کارشناسان صنعت برق را واداشته تا نســبت به کمبود شدید برق در 
سراسر کشور و از جمله اصفهان هشــدارهایی را صادر کنند. آنگونه که 
آمارها نشان می دهد مصرف برق در فروردین امسال حدود ۲۰ درصد 
بیشتر بوده است. این رشد مصرف در حالی اتفاق افتاده که محدودیت  
های کرونایی، بســیاری از اصنــاف را در محاق تعطیلــی فرو برده و 
وضعیت تولید در بســیاری از واحدهای صنعتی را نیز تحت  الشعاع 

خود قرار داده است. 
کارشناسان صنعت برق مدعی هستند که رشد مصرف با وجود تعطیلی 
ها نشان دهنده سهم باالی مزارع استخراج رمز ارز از مصرف برق کشور 
است.  اصفهان از جمله استان هایی است که امسال با کمترین بارش 
ها روبه رو بوده عاوه بر این استان های تغذیه کننده منابع آبی اصفهان 

از جمله چهارمحال و بختیاری هم امسال با خشکسالی و کاهش باران 
مواجه بوده اند.این مسئله موجب شده تا وزیر نیرو اعام کند امسال 
نیروگاه های برقابی را نداریم و ۳ هزار مــگاوات از ظرفیت تولید برق 

امسال کاسته خواهد شد.
 به همین دلیل هم قطعــی آب و هم قطعی برق در مــاه های آینده 
با توجه به گرامای هــوا قابل پیش بینی خواهد بــود. عاوه بر بارش 
ها، کمبود تولید گاز در کشــور به دالیلی موجــب کاهش تولید برق در 
نیروگاه ها هم شده است. این مســئله هفته گذشته چندین بار برق 
تهرانی ها را قطع کرد هر چند این موضوع از ســوی شرکت گاز رد شد؛ 
اما همچنان جزو احتماالتی اســت که خطر خاموشــی ها را افزایش 
خواهد داد. هر سال معموال این اتفاق در ماه های تیر و مرداد رخ می 
 داد؛ اما امسال در اردیبهشت احتمال قطعی برق برای اصفهان مطرح

 شده است. 
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع برق اصفهان گفته است: 
با توجه به کاهش میزان بــارش و افزایش دما، میزان مصرف برق در 

ساعات پیک باال رفته و در نتیجه امکان قطعی برق را افزایش می دهد، 
اما در صورتی که مدیریت مصرف برق از طریق مشــترکان انجام شود 
احتمال خاموشی ها به حداقل و حتی به صفر می رسد. مرسل صالحی 
در ادامه افزود: هم اکنون با رشد ۱۷ درصدی مصرف مواجه هستیم، به 
این معنا که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد مصرف داشته ایم 
و اگر مردم همکاری نکنند بحث قطعی را خواهیم داشــت و مدیریت 

آن دشوار است.
وی خاطرنشــان کــرد: بیشــترین مصــرف در بخــش خانگی ۳۵ 
درصد را به خــود اختصاص می دهد که نشــان دهنــده این موضوع 
اســت که هنوز فرهنــگ مدیریت مصــرف در این بخــش به خوبی 
نهادینــه نشــده اســت.صالحی تصریح کــرد: در ســاعات پیک که 
امسال یک ســاعت بر آن افزوده شده اســت؛ یعنی از ساعت ۱۲ تا 
۱۷ مصرف کننــدگان باید ســعی کنند از لــوازم پرمصرف اســتفاده 
نکنند، بــه عبارتی فرهنــگ ســازی و آموزش روش هــای صحیح 
 بــرای فرهنگ پذیــری مصــرف بــرق ،از الزامــات اصــاح الگوی 

مصرف است.
وی به نقش تبلیغات در مدیریت مصرف اشــاره کرد و گفت: در سال 
گذشــته با تبلیغات تلویزیونی و برنامه های متعدد فرهنگی از طریق 
آموزش دانش آمــوزان، تابلوهای شــهری، برنامه هــای رادیویی و 

تلویزیونی و مطبوعات این فرآیند را پیش بردیم.
وی تاکید کرد: در سال گذشته ســهم اصفهان برای مدیریت مصرف 
۱۱۵ مگاوات بود و در ســال جاری ۳ مگاوات افزایش یافته و به تعهد 
مصرفی ۱۱۸ مگاواتی رسیده است، به طوری که در بخش صنعت ۷۰ 
مگاوات، در کشاورزی ۲۵ مگاوات، تجاری ۳ مگاوات، در اداری و سی 
ان جی ۱۰ مگاوات و در مولدهای ۱۰ مگاوات در ساعات پیک کاهش 

مصرف داشته باشیم.
صالحی با اشــاره به برق امید ابراز داشــت: طرح »بــرق امید« در 
سال گذشته ویژه مشترکان خانگی برگزار شــد و طی آن هزینه برق 
مشترکانی که در ماه های گرم ســال ۱۰۰ کیلووات ساعت و در ماه های 
غیر گرم ۸۰ کیلووات ساعت مصرف کنند، مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی 

خواهد بود.
بررسی اظهارات مسئوالن نشان می دهد قطعی برق در بهار و تابستان 
امسال اتفاق خواهد افتاد این در حالی است که نه تنها توانیر برنامه ای 
برای افزایش تولید برق ندارد بلکه در عمل به دالیل فنی و تکنولوژیک 
بخش هایی از نیروگاه ها از مدار تولید خارج شــده اند در این شرایط 
تقریبا تنها گزینه باقی مانده، امید به کاهش مصرف از ســوی مردم و 

همان نسخه تکراری صرفه جویی است.

مرکز ساخت پروتز 
و ارتز 

»پروتز« به وسیله ای پزشکی 
گفته می شــود که در امتداد 
بدن یا اندام قرار می گیرد و به 
منظور جبران عضو قطع شده 
به فــرد آمپوتــه )قطع عضو( 

تجویز می شود.
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استاندار چهارمحال و بختیاری:

برگزاری مراسم ها، مهم ترین عامل شیوع کرونا در استان است
استاندار چهارمحال و بختیاری در نشست مقابله با کرونا با اشاره به اینکه برگزاری مراسم ها و دورهمی 
ها مهم ترین عامل شیوع کرونا در چهارمحال وبختیاری است، اظهار داشت: بیشترین موارد ابتال به 
کرونا مربوط به برگزاری مراسمی اســت که به صورت تجمعی در برخی منازل و آرامستان ها برگزار 
شده است. اقبال عباسی،  گفت: با وجود اینکه هشدارهای الزم در زمینه برگزار نشدن مراسم متوفیان 
توسط مسئوالن در سطح استان داده می شود؛ اما برخی خانواده ها نسبت به این هشدارها بی توجه 
هستند.استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: برگزاری مراسم ترحیم و چاپ آگهی ترحیم در سطح 
استان ممنوع است.وی بیان کرد: انتشار آگهی ترحیم در گروه ها و شبکه اجتماعی رصد می شود و با 
متخلفان در این مورد برخورد خواهد شد.وی گفت: در حال حاضر ۱۰ شهرستان چهارمحال و بختیاری 
در وضعیت قرمز قرار دارد و نظارت ها در راستای اجرای محدودیت ها و پروتکل های بهداشتی با جدیت 
توسط بازرسان در حال انجام است.استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تمهیداتی برای حمایت 
از اصناف در سطح استان اندیشیده شده است تا آسیب های کمتری به بخش اصناف استان وارد شود.

کشت گندم در 58 هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری
در ســال زراعی جاری، گندم دربیــش از 58 هزارهکتار از اراضی کشــاورزی چهارمحال و بختیاری 
کشت شده است. رییس جهاد کشاورزی استان گفت: سطح زیر کشت گندم آبی در استان ۲۰ هزار 
هکتار و گندم دیم ۳8 هزار هکتار است. ابراهیمی افزود:  در بخش عمده ای از کشت پاییزه گندم به 
صورت مکانیزه و بخشی نیز به صورت نیمه مکانیزه انجام شده است.به گفته وی، گندم دیم از ارقام 

سرداری،صدرا و هشترود و گندم آبی ارقام پیشگام ،حیدری و میهن است.

رویش بذر گیاه کلوس برای نخستین بار در چهارمحال 
گیاه کلوس برای نخســتین بار درچهارمحال و بختیاری رویش بذر داشته است و این محصول برداشت 
نخواهد شــد. رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان لردگان گفت: عملیات احیا و بذرکاری 
رویشگاه کلوس در کوه قارون منطقه بارز و شوارز انجام و اکنون این رویشگاه احیا شده است.حسنی افزود: 
برای احیا و بذرکاری این رویشــگاه با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و برای تامین بذر کلوس، 
عملیات بذرپاشی در 5۰ هکتار از مساحت کوه قارون اجرا شد.وی گفت: این گونه خوراکی ارزشمند که به 
دلیل بهره برداری نادرست و غیراصولی در منطقه بارز و شوارز منقرض شده بود، هم اکنون این منطقه قرق 
و تحت حفاظت است و با متخلفان در خصوص بوته کنی این محصول برخورد قانونی می شود.رییس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لردگان گفت: این گونه گیاهی برای نخستین بار رویش بذر داشته است 
و محصول برداشت نخواهد شد همچنین امسال کلوس ها چند برگی است و برداشت امکان پذیر نیست. 
حسنی گفت: برای حفظ این گونه خوراکی و احیای این رویشگاه، ورود دام و گردشگران به این منطقه ممنوع 
است و جوامع محلی و دوستداران طبیعت تا احیای کامل این گونه با ارزش همکاری الزم را داشته باشند.

اجرای ۶00 کیلومتر تار فیبر نوری روستایی در چهارمحال 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت های ارتباطی و الکترونیکی 
گفت: تاکنون ۱۴8 کیلومتر تار فیبر نوری در روستا های این استان اجرا شده است. مرتضی باللی ادامه داد: 
برای اجرای این میزان تار فیبر نوری 88 میلیارد ریال از اعتبارات ملی ابالغی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
اختصاص داده شده اســت.وی افزود: با اجرای این طرح، زمینه ایجاد زیرساخت الزم در روستا ها و تامین 
پهنای باند اپراتور های موجود در مسیر های فیبر نوری و ایجاد زیرساخت الزم برای توسعه دولت الکترونیک 
مانند ســالمت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و آموزش الکترونیک فراهم می شود.به گفته وی، برای 
توسعه ارتباطات روستایی در استان ۶۰۰ کیلومتر تار فیبر نوری دیگر در روستا های این استان اجرا خواهد شد.

بام ایرانخبر خوان

گردوغبار؛ تراژدی غم انگیزی که همچنان روی صحنه است

نابودی قلب زاگرس
چند سالی است که وجود گردوغبار به چالشــی برای کشور تبدیل شده و 
این مســئله برای مردم به ویژه در جنوب و غرب کشور مشکل آفرین شده 
است. براســاس آمارهای بارش  در کشور، امســال برخی از استان های 
پربارش دچار کمبود بارش هستند که چهارمحال و بختیاری نیز با کاهش 
۲۶ درصدی بارش ها نسبت به سال گذشته مواجه بوده ، وقتی هوا خشک 
است و بارندگی نیست خاک مستعد فرسایش بادی می شود و گردوغبار 
پدید می آید.بــه گفته کارشناســان، رعایت حقابه های زیســت محیطی 
دشــت ها و تاالب ها، حفاظت از عرصه های جنگلی و مرتعی، جلوگیری از 
آتش سوزی های طبیعی، افزایش سرانه فضای سبز، بهینه سازی مصرف 
منابع آب، همکاری  دستگاه ها در راستای تغذیه مصنوعی دشت ها و کاشت 
گیاهان بومی و روش های مناسب برای احیای دشت های مستعد تولید 
گردوغبار از جمله راهکارهای ضروری به منظور جلوگیری از تولید گردوغبار 
محسوب می شوند. مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه طی چند ســال گذشته اقدامات مناسبی در راســتای احیا و مرمت 
تاالب های سراسر کشور صورت گرفته است، اظهار کرد: نمونه این احیا تاالب 
گندمان در استان است. شهرام احمدی با بیان اینکه گردوغبار سه منشأ دارد، 
افزود: کشورهای خارجی، سایر استان های داخل کشور و منشأ درون استانی 
سه عامل اصلی هستند، باید خاطرنشــان کرد که گردوغبارهای سال ۹۹ و 
امسال همه منشأ خارج از کشوری داشتند زیرا خشکسالی تقریبا تمامی 

خاورمیانه را در بر گرفته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه گردوغبار 
در نیمه دوم سال در استان بیشتر خود را نشــان می دهد، گفت: در فصل 
پاییز که رطوبت کم اســت، گیاهان مرتعی خشک هســتند، محصوالت 
کشاورزی چیده شده اند و شرایط برای گردوغبار بیشتر فراهم است.احمدی 
درخصوص کشــت گیاهان برای جلوگیری از گردوغبار خاطرنشــان کرد: 
عواملی همچون اقلیم، جنس خاک، ارتفاع، میزان بارندگی هر شهرستان 
و منطقه در تصمیم گیری برای کشــت نوع گونه گیاهی موثر است.مهدی 
پژوهش، عضو هیئــت علمی گروه منابع طبیعــی چهارمحال و بختیاری 
درخصوص دالیل افزایش گردوغبار در چهارمحــال و بختیاری اظهار کرد: 
تغییر اقلیم، کمبود بارش ها را برای استان رقم زده، عالوه بر این کمبود، شکل 
بارش ها از برف به باران تغییر کرده است، در طول سال بارش ها معموال از 
آذرماه آغاز و تا اواخر اردیبهشت ادامه دارد این در حالی است که بارش ها در 
سال زراعی جاری تنها به دو ماه اسفند و فروردین کاهش یافته است.وی با 
بیان اینکه خاک نیاز به رطوبت دارد، افزود: این رطوبت برای رشد گیاه الزم 
است، نبود رطوبت باعث شده تا گیاه رشد نکند، از طرفی وجود رطوبت باعث 
پیوستگی ذرات خاک شده و این پیوستگی مانع از این است که ذرات خاک 

در مقابل انرژی خاک حرکــت کنند.عضو هیئت علمی گروه منابع طبیعی 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به مدیریت های نادرست پوشش های گیاهی، 
گفت: ظرفیت چراگاه ها حد مشخصی دارد، ورود بیش از حد دام ها باعث 
از بین رفتن کامل پوشش گیاهی می شود زیرا دام گیاه را از ریشه مصرف 
می کند.پژوهش با بیان اینکه قطع درختان و از بین بردن پوشش های گون 
توسط افراد سودجو صورت می گیرد، ادامه داد: باید دید که برای کنترل مراتع 
و اراضی ملی چه اقداماتی صورت گرفته و چه کمبودهایی وجود دارد، وقتی 
محیط زیست و منابع طبیعی به حفاظت از اراضی موظف می شوند در این 
شرایط باید دید اراضی چه میزان بوده و تعداد محیط بانان چند نفر هستند.

وی اضافه کرد: کمبود نیروی جنگل بان باعث سوءاستفاده سودجویان و 
آسیب به جنگل ها و در نتیجه از بین رفتن پوشش سطحی و مستعد شدن 

خاک برای فرسایش می شود.
عضو هیئت علمی گروه منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
سه دشت خانمیرزا، شهرکرد و بروجن به عنوان کانون های ریزگرد استان 
شناخته شــده اند، تصریح کرد: علت آن پایین رفتن سطح سفره های آب 
زیرزمینی و از بین رفتن پوشش گیاهی است، زیرا برداشت بی رویه آب از 
سفره های زیرزمینی صورت گرفته و از زمانی که تونل اول کوهرنگ احداث 
شد، مجوز برداشت آب از سفره ها اعالم شد تا اهالی چهارمحال و بختیاری 
از آب زاینده رود استفاده نکنند.وی درخصوص نوع خاک استان و تاثیر آن 

در بروز گردوخاک، بیان کرد: بافت دشت شهرکرد رسی است و در واقع بافت 
دشت های استان ریز است، زمانی که آب از دامنه کوه های اطراف دشت ها 
شــروع به حرکت می کند خاک را پایین آورده، با نزدیک شدن به قسمت 
کم شیب انرژی آب کمتر شــده و ذرات ریز در دشت ها قرار گرفته و بافت 
خاک، رسی می شود.پژوهش افزود: رسی شدن خاک، خود مانع نفوذ آب 
به داخل زمین می شــود و اگر یک بارندگی رخ دهد آب روی سطح خاک 
می ماند و سفره ها تغذیه نمی شوند در نتیجه شرایط برای جابه جایی ذرات 

خاک توسط باد و یا عبور دام به راحتی فراهم می شود.
عضو هیئت علمی گروه منابع طبیعــی چهارمحال و بختیاری درخصوص 
تاثیر سدها در بروز گردوغبار اظهار کرد: وجود این سدها باعث تغییر اقلیم 
شده، زمانی که ســد احداث می شــود، ابرهایی که وارد استان می شوند 
شکسته شده و ایجاد بارش نمی کنند زیرا ابر باید فشرده باشد؛ اما وجود 
این سدها از فشردگی ابرها ممانعت می کند.پژوهش تاکید کرد: سد کارون 
۳ و کارون ۴ که در مســیر ابرهای چهارمحال و بختیاری احداث شده اند، 
بزرگ ترین فاجعه برای اســتان بوده و تونل بهشــت آباد تیر خالص برای 
بیابانی شدن این استان اســت، در صورت تکمیل جریان این تونل، انتظار 
می رود شــکل فرســایش خاک از آبی به بادی تغییر کند و با این شرایط 
یک کویر در زاگرس ایجاد شده و نابودی قلب زاگرس یعنی چهارمحال و 

بختیاری را رقم می زند.
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تحدید حدود عمومی

2/17 آگهی تحدید حدود عمومی مربوط به منطقه ثبت اســناد و امالک 
جنوب شرق اصفهان

پیرو آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال1399 و به موجب ماده14 قانون ثبت 
اسناد و امالک تحدید حدود رقبات زیر واقع در بخش6 ثبت اصفهان بشرح 

زیر آگهی می شود:
1-امالک واقع در گشاران بخش 6 به شماره های اصلی زیر:

38 اصلی بانــوان عزت و ملــک و حبیبه ومعصومه و ملوک و اشــرف و 
توران و شــهرت همگی عمرانی شــهری وراث مرحوم عزیزاله عمرانی 
شهری و بانوحلیمه خاتون محمده شهر آستانی :بترتیب شماره شناسنامه 
1و135و1و9و692 و5 و440 فرزنــدان مرحومان فوق والغیر کما فرض 
اله بقانون ارث هر یک نســبت به یک نهم از ششدانگ یک قطعه زمین 
بمســاحت یکهزارو دویست و سی وشــش متروپنجاه و نه دسیمتر مربع 
)1236/59(پــالک38 اصلی واقع در قریه گشــاران بخش6 حوزه ثبتی 

جنوب شرق اصفهان. 
روز شنبه:1400/03/01

39 اصلی خانمها 1- توران به شناسنامه 440وشماره ملی 1282751948 
متولد1340  2-اشرف به شناسنامه 5و شماره ملی1291224221 متولد 
1320  3-حبیبه به شناسنامه 1 و شماره ملی 1291243208 متولد1324  
4-ملک به شناســنامه 135 و شــماره ملی 1289385629 متولد 1350  
5- عزت به شناســنامه1 و شــماره ملــی 1291317491 متولد1337  
6- ملوک به شناســنامه 692وشــماره ملی1282754467 متولد1342 
همگی عمرانی شــهری وراث مرحوم عزیزاله همگی صادره از اصفهان 
تابعین دولت جمهوری اسالمی ایران و مقیم شهر اصفهان تمامت 48 حبه 
)بالسویه(از72 حبه ششدانگ یک قطعه  زمین مزروعی محصور بمساحت 
ششــدانگ2427/86 متر مربع واقع در گشاران پالک 39 اصلی بخش 6 

ثبت اصفهان.

روز شنبه:1400/03/01
40 اصلی بانوان عزت و ملــک و حبیبه و معصومه و ملوک و اشــرف و 
توران و شــهرت همگی عمرانی شــهری وراث مرحوم عزیزاله عمرانی 
شهری و بانوحلیمه خاتون محمده شهر آستانی : بترتیب شماره شناسنامه 
1و135و1و9و692 و 5 و440 و فرزنــدان مرحومان فــوق و الغیر کما 
فرض اله بقانون ارث هر یک نســبت به یک نهم ازششدانگ یک قطعه 
زمین محصور بمســاحت هفتصدو ســی ویک متر و نودو هفت دسیمتر 
مربع)731/97( پالک شماره40 اصلی واقع در قریه گشاران بخش6 حوزه 

ثبتی جنوب شرق اصفهان.
روز شنبه:1400/03/01

2-امالک واقع در صحرای برزو اشکاوند بخش6 به شماره1733 اصلی 
و فرعی زیر:

16 فرعی سید حســن خبوشانی فرزند ســید مصطفی به شناسنامه 372 
متولد1324 صادره از اصفهان و شــماره ملی1285357639 تابع دولت 
جمهوری اسالمی ایران ششــدانگ یک قطعه زمین محصور پالک16 
فرعی بمساحت 501/53 متر مربع مجزی از پالک1733/7 بخش 6 ثبت 
اصفهان)مساحت مورد نظر پس از کسر حریم کانال به مساحت 257/28 
متر مربع از کل تصرفات که 758/81 متر مربع میباشد منظور شده است( 

روز یکشنبه:1400/03/02
3-امالک واقع در روســتای حیدر آباد بخش6 و به شماره2191 اصلی و 

فرعی زیر:
433 فرعی آقای ابوالقاسم اشــرف زاده تخت فوالدی شماره شناسنامه 
98 صادره اصفهان با شــماره ملی 1289257280فرزند احمد تابع دولت 
جمهوری اسالمی ایران ششدانگ یک قطعه راهرو پالک شماره بمساحت 
یکصدو چهل وپنج متر وسی و هشت دسیمتر مربع)145/38( جهت الحاق 
و تلفیق به پالک شــماره 2191/251 می باشد پالک شماره2191/433 
 مفــروز و مجــزی شــده از شــماره2191 اصلــی واقــع در بخــش

 6 ثبت اصفهان.

روز دوشنبه:1400/03/03
4-امالک واقع در مرغ بخش6 به شماره 2248 اصلی و فروعات زیر:

5846-خانم ســمیه بیاتی پوده ش.ش1988 صادره از حوزه 4 اصفهان 
فرزند اکبر با شــماره ملی1288271956 تابع دولت جمهوری اســالمی 
ایران ششدانگ یکبابخانه بمساحت دویست و چهل و نه مترو شصت و پنج 
دسیمتر مربع)249/65( پالک ثبتی شماره2248/5846 مفروز و مجزی از 
شماره2248 اصلی واقع در مرغ بخش6 حوزه ثبتی جنوب شرق اصفهان.

روز سه شنبه:1400/03/04
5854-آقای محمد شاه زیدی شماره شناسنامه 1039 صادره از اصفهان 
فرزند عبدالحسین با شماره ملی 1287763561 ششدانگ یک قطعه زمین  
محصوربا بنای احداثی در آن بمساحت دوهزارو ششصدو و سی و سه متر 
و هشتاد و نه دسیمتر مربع )2633/89(پالک شماره2248/5854 مفروز و 

مجزی شده از2248 اصلی واقع در بخش6 ثبت اصفهان.
روز سه شنبه:1400/03/04

5857-اقای مســعود مبلغ فرزند مرتضی ش.ش230 صادره از اصفهان 
کد ملی 1288350252 تابع دولت جمهوری اســالمی ایران ششدانگ 
یک قطعه زمین نیمه محصوربمساحت دو هزارو متر مربع )2000(پالک 
شماره2248/5857 مفروز و مجزی شده از شــماره2248 اصلی واقع در 

بخش6 حوزه ثبتی جنوب شرق اصفهان .
روز سه شنبه:1400/03/04

5858-آقای احمد خلیلی فــرد بروجنی فرزند جواد به شناســنامه200 
وکد ملی4650284686 صادره از بروجن تابع جمهوری اســالمی ایران 
آدرس:اصفهان سپاهان شهر خیابان نظام مجتمع بهار 7 طبقه دوم واحد 
جی2 کد پستی8179994831 ششدانگ یک باب انبار بمساحت199/58 
متر مربع پالک5858 فرعی مجزی شده از 2248 اصلی واقع در بخش6 

ثبت اصفهان.
روز سه شنبه:1400/03/04

4-امالک واقع در قارنه قلعه ســرخی بخش20به شــماره151 اصلی و 

فرعی زیر:
63-آقای عبدالحســین بهرامی نژاد ش.ش6 صادره حوزه 16 اصفهان 
با شماره ملی 1291822712 فرزند محمد تابع دولت جمهوری اسالمی 
ایران ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی بمساحت یکصدو و بیست و سه 
هزارو و دویست و چهل و پنج متر مربع )123245(پالک شماره151/63 
مفروز و مجزی شده از شــماره 9فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش20 
حوزه ثبتی جنوب شرق اصفهان که دارای یک حلقه چاه آب و موتور خانه 

مشاعی می باشد.
روز چهار شنبه:1400/03/05

لذا در روزهای ذکر شده به ترتیب از ســاعت8/30 صبح به بعد در محل 
شــروع و بعمل خواهد آمد و به موجب ماده 14 قانــون ثبت به صاحبان 
امالک و مجاورین آنها به وســیله این آگهی دعوت میشود که در ساعت 
مقر درمحل حضور بهم رســانند. چنانچه هر یــک از صاحبان امالک و 
نماینده قانونی آنها درموقع تحدید حدود حاضر نباشــند متعاقب ماده 15 
قانون مزبور ملک آنها با حدود اظها رشده از طریق مجاورین تحدید حدود 
خواهد شد و اعتراض مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مقررحاضر 
نباشند مطابق ماده20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس فقط تا30 
روز پذیرفته خواهد شد و مطابق ماده86 آیین نامه قانون ثبت معترض باید 
اعتراض کتبی خود را مســتقیمًابه اداره ثبت تسلیم و ظرف مهلت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی دادخواســت را به مراجع ذیصالح 
قضایی تقدیم و رســید عرضحال اخذ وبه اداره ثبت ارایــه نماید در غیر 
اینصورت متقاضی یا نماینــده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم  
 و اداره ثبت بدون توجه بــه اعتراض عملیات ثبتی را بــا رعایت مقررات

 ادامه می دهد.
تاریخ انتشار:1400/02/07

م الف: 1128107 ناصر صیادی  صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
2/16 شماره: 1400/000763-1400/1/17 چون تحدید حدود ششدانگ 
یکقطعه زمین محصور با بنای 20 متر مربع شماره پالک 610/875  واقع 
در بخش 6 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای مجید محمدیان 
فرزند منصور در جریان ثبت است و رای شماره 139960302210003370 
مورخ 99/10/25 هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک 
منطقه جنوب شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با 
توجه به اینکه ســابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق مشاهده 
نگردید لذا به اســتناد ماده 13 آیین نامه قانون مزبــور تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1400/03/02 ســاعت 10 صبح در محل شــروع و بعمل 
 خواهد آمد  لذا به موجب این آگهــی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون 
ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 

با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 
خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر ایــن صورت متقاضی ثبت و 
یا نماینده قانونــی وی می تواند به دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تســلیم نماید سپس اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  
م الف:1120225 ناصر صیادی صومعه رییس ثبت اســناد و امالک 

منطقه جنوب شرق اصفهان

آگهی تغییرات شــرکت صاحبان حرفه صنف باطریساز کاشان 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 477 
و شناسه ملی 10260098163 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/11/02 و به استناد نامه شماره 
259 مورخ 1400/1/18 اداره تعاون شهرســتان کاشان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : محمد کاظم نیک مهر با کدملی 1262836931 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و ماشااله پیرچراغ با کدملی 1260462846به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و علی ارسالن با کدملی 1261668553 به سمت منشی هیئت مدیره و 
ماشااله پیرچراغ به کدملی 1260462846 به سمت مدیرعامل به مدت سه سال 
انتخاب شدند. کلیه قراردادها،اسناد رسمی تعهدآور از قبیل چک،سفته و برات 
و اوراق بهادار با امضاء آقای ماشااله پیرچراغ ) مدیرعامل ( و آقای محمدکاظم 
نیک مهر ) رئیس هیئت مدیره ( همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار است و در 
 غیاب آقای محمد کاظم نیک مهر ) رئیس هیئت مدیره ( آقای علی ارســالن 
) منشی هیئت مدیره ( حق امضاء خواهد داشت . ضمنا" اسناد عادی و نامه ها 
با امضاء آقای ماشــااله پیرچراغ ) مدیرعامل ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کاشان )1127711(

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی مصــرف کارمندان گمرک 
اصفهان به شماره ثبت 8597 و شناسه ملی 10260296899 
به استناد نامه شــماره 73422 مورخ 1399/12/11 اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی شهرستان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده مورخ 1399/11/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورتهای 
مالی منتهی به سالهای 1396/12/29 و 1397/12/29 و 1398/12/29 به 
تصویب رسید. - صفدر زندی لک به شــماره ملی 2390022812، محمد 
حیدری به شماره ملی 1286135389، محمود قاسمی بیستگانی به شماره 
ملی 1171193513 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، سعید تفضلی به 
شماره ملی 5759458949 و جعفر احمدی به شماره ملی 1827961643 به 
 عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ســه سال انتخاب شدند. 
- مسعود امینی به شماره ملی 1285925629 به سمت بازرس اصلی و اسداله 
کاظمی به شماره ملی 1091547211 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1127713(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه ارتباطات اندیشمندان آرارات 
سهامی خاص به شماره ثبت 34263 و شناسه ملی 10862024335 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/20 آقای منوچهر عطایی به شماره 
ملی 5279419362 به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم زینت روشن دوست به شماره 
ملی 1280843098 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای محمدرضا میرزاعلیان به 
شماره ملی 1288156782 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب و کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان )1127712(



معــاون اداری مالی دانشــگاه صنعتــی اصفهان 
گفت:دانشگاه بر اساس قانون به مدیران و کارکنان 
می تواند پاداش پرداخت کند و هیچ گونه رقم نجومی 
و خارج از قانون در این مجموعه پرداخت نشده است.

سعید سلطانی درباره حواشی پرداخت پاداش های 
نجومی به برخی از مدیران دانشگاه صنعتی و اعتراض 
گروه های مختلف دانشگاهی به این موضوع اظهار 
داشت: خبری که درباره پرداخت پاداش های نجومی 
در دانشگاه صنعتی اصفهان منتشرشده صحت ندارد 

و پاداش های پرداختی بر اساس قانون بود و مانند 
گذشته در مواردی مانند پایان سال و یا برای افرادی 
که مسؤولیت بیشتری دارند پرداخت شده و به گروه 
خاصی اختصاص نداشته است.وی ادامه داد: انتشار 
این خبر باعث دلســردی مدیران دانشگاه شده در 
حالی که پرداخت پاداش ۳۰ میلیون تومانی صحت 
نداشته است و بر اســاس مصوبات دولت و قانون 
حداکثر معادل دو ماه حقوق، یک مدیر باالدســت 
برای افراد مجموعه خود می تواند پاداش پیشــنهاد 
کند و باالترین پــاداش پرداختی دانشــگاه هم در 
حــدود ۱۰ میلیون تومان بــوده و اغلب پاداش های 
پرداختی کمتر از این رقم است.معاون اداری مالی 
دانشــگاه صنعتی پیرامون عدم اعمال افزایش ۵۰ 

درصدی حقوق کارکنان در سال گذشته توضیح داد: 
دانشــگاه در این زمینه تابع دســتورات وزارت عتف 
است و در تمام دانشگاه های کشــور این افزایش از 
ابتدای بهمن ۹۹ در حقوق کارمندان اعمال شــده و 
دانشگاه صنعتی هم مانند ســایر دانشگاه ها اعمال 
کرده است.سلطانی بابیان اینکه در نامه اولیه قرار بود 
این افزایش از ابتدای اسفند ۹۸ اعمال شود، گفت: 
دانشــگاه این موضوع را از وزارتخانه پیگیری کرده و 
وزارت هم در این  باره به سازمان برنامه نامه زده است 
ولی هنوز نتیجه ای حاصل نشده است. درصورتی که 
وزارتخانه اصالح احکام حقوق کارمنــدان از ابتدای 
اسفند ۹۸ را به ما ابالغ کند و ردیف بودجه آن را تعیین 

کند ما آماده ایم آن را اجرا کنیم.

 واکنش معاون مالی دانشگاه صنعتی اصفهان به 
پاداش های نجومی

وزیر بهداشت از 
آیت ا...مظاهری در 
اصفهان عیادت کرد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی شامگاه یکشنبه از آیت 
ا...حســین مظاهــری، رییس 
حــوزه علمیه اصفهــان در یکی 
 از بیمارســتان های این شــهر

 عیادت کرد.

 جاساز ۳۰ قبضه سالح شکاری و جنگی در کپسول
 گاز در اصفهان

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری 2 قاچاقچی اسلحه و کشف ۳۰ قبضه سالح 
شکاری و جنگی که داخل یک کپسول گاز »سی ان جی« جاســاز شده بودند، خبر داد.محمدرضا 
هاشمی فر اظهار داشــت: ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان با اشرافیت و 
هوشمندی خود مطلع شدند 2 نفر که در زمینه قاچاق اسلحه فعالیت می کنند محموله ای از سالح را 

وارد استان کرده و قصد فروش آنها را دارند که بالفاصله در این خصوص وارد عمل شدند.
جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات علمی و کسب 
اطالعات الزم مخفیگاه متهمان را در یکی از محله های شهرســتان خمینی شهر شناسایی و در یک 
عملیات ضربتی طی هماهنگی با مقام قضایی این افراد را دســتگیر کردند.وی گفت: ماموران در 
بازرسی از مخفیگاه متهمان از داخل یک کپسول گاز »سی ان جی« ۱۴ قبضه اسلحه شکاری غیر 
مجاز و ۱۶ قبضه اســلحه کلت کمری جنگی به همراه تعداد ۳۰۰ عدد فشنگ جنگی مربوط به کلت 
را کشف کردند.هاشمی فر با اشاره به تحویل متهمان دستگیر شده به مراجع قضایی اظهار داشت: 
ماموران پلیس استان با هوشــیاری و هوشــمندی تمام فعالیت های مجرمانه را رصد می کنند و 
مجرمان مطمئن باشند که در سریع ترین زمان ممکنی که حتی در ذهن آنها نمی آید، سایه پلیس 

را بر سر خود خواهند دید.
جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در خبری دیگر بیان داشت: ماموران واحد رزمی یگان 
تکاوری فرماندهی انتظامی استان اصفهان حین کنترل و رصد هوشمندانه خود در کویر شهرستان 
نائین به 2 نفر کولبر مشکوک شده و به آن ها دســتور توقف می دهند، اما این افراد توجهی نکرده و 

اقدام به فرار می کنند. 
ســرهنگ محمدرضا هاشــمی فر افزود: ماموران بالفاصله به تعقیب متهمان پرداخته و مشاهده 
می کنند راکب یک دستگاه موتورسیکلت در حال ســوار کردن متهمان است که در نهایت با انجام 
یک اقدام به موقع و ضربتی هر ۳ نفر دستگیر شدند.جانشــین فرمانده انتظامی استان اصفهان 
از کشف ۱۳۰ کیلو حشیش و 2۰ کیلو تریاک در بازرســی از کوله های همراه متهمان و تحویل آنان 
به مرجع قضایی خبر داد و گفت: باند ها و شــبکه های قاچاق مواد مخدر برای انتقال محموله های 
خود از راه های بیابانی و کویری اســتفاده می کنند، اما مطمئن باشند که پلیس اشرافیت باالیی بر 
تمام مناطق دارد و اجازه نخواهد داد این افراد ســوجود برای کسب منافع خود جامعه اسالمی ما 

را آلوده کنند.

دستگیری موبایل قاپ ها در کاشان
فرمانده انتظامی شهرســتان کاشــان گفت: در پی وقوع چندین فقره موبایل قاپی در سطح شهر 
کاشان، اکیپ ویژه ای از کارآگاهان اداره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی این 
شهرستان رســیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دســتور کار خود قرار دادند. سرهنگ  حسین 
بساطی افزود: کارآگاهان پس از بررسی صحنه های وقوع جرم و انجام یک سری اقدامات علمی و 
تخصصی هویت 2 نفر از موبایل قاپ ها را به دست آورده و پس از جست وجو های تخصصی سرانجام 

متهمان را حین تردد در سطح شهر شناسایی و در یک عملیات ضربتی آن ها را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان کاشــان تصریح کرد: متهمان که در مواجهه با مدارک و مســتندات 
کارآگاهان چاره ای جز بیان حقیقت نداشتند در تحقیقات صورت گرفته به ارتکاب ۱۱ فقره موبایل 
قاپی با همدســتی 2 نفر دیگر اقرار کردند که این افراد نیز در عملیاتی ضربتی شناسایی و دستگیر 

شدند.
این مقام انتظامی از کشــف تعــدادی گوشــی تلفن همراه، 2 قبضه ســالح ســرد و یک پالک 
موتورسیکلت ســرقتی طی بازرســی از مخفیگاه متهمان خبر داد و گفت: در این خصوص پرونده 

تشکیل و متهمان دستگیر شده برای رسیدگی به جرائم خود تحویل مرجع قضایی شدند.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

اجرای طرح »سالم 
مسجد« در اصفهان 

جانشــین مجمع رهروان امــر به معروف 
و نهی از منکر اســتان اصفهان گفت: طرح 
»سالم مسجد« برای دومین سالی است 
که به مرحله اجرایی می رســد که با توجه 
به محدودیت  حضــور در برنامه ها از زمان 
شیوع ویروس منحوس کرونا، این تهدید 

به یک فرصت تبدیل شد.
حجت االســالم و المســلمین حمیدرضا 
صادق زاده با اشــاره به طرح سالم مسجد 
اظهار داشــت: طرح سالم مســجد برای 
دومین سالی اســت که به مرحله اجرایی 
می رسد که با توجه به محدودیت  حضور در 
برنامه ها از زمان شیوع ویروس منحوس 
کرونا، ایــن تهدید به یــک فرصت تبدیل 
شــد و هماهنگی های الزم با امور مساجد 
استان اصفهان و سایر استان ها و همچنین 
قرارگاه مهر و امید مســاجد کشور وابسته 
به مجمع رهروان امر بــه معروف صورت 

گرفت.
وی ادامــه داد: اقدام ســالم مســجد در 
چارچوب فضــای مجازی و بــا محوریت 
شناســایی و شــور برنامه هایی که دارای 
امــکان برگزاری در فضــای مجازی بوده، 
صــورت می گیــرد کــه در قدم نخســت 
مســاجدی که آمادگــی شــرکت در این 
طرح را داشتند، شناســایی شده و ضمن 
تشــکیل یک گــروه در فضــای مجازی، 
برنامه ریزی های الزم بــرای امیدآفرینی، 
شناسایی و رسیدگی به امور فقرا، مباحث 
سبک زندگی، آسیب های اجتماعی و امر 
به معروف و نهی از منکر صورت می گیرد.

جانشــین مجمع رهروان امــر به معروف 
و نهی از منکر اســتان اصفهــان بیان کرد: 
تاکنون با احتســاب شــبکه های مجازی 
حدود ۸۰۰ مســجد از کشــور در این طرح 
شــرکت کردند، الزم به ذکر اســت به ۳۰ 
مسجدی که در زمینه کمک رسانی به فقرا 
فعالیت می کنند نیز تعدادی بســته اقالم 
کمک های مومنانه برای توزیع در اســتان 

اهدا می شود. 

رییس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش استان: 

اولویت ثبت نام دانش آموزان در مدارس محدوده سکونت است
رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه اولویت ثبت نام دانش آموزان در مدارس محدوده محل سکونت 
آنهاست، گفت: والدین دانش آموزان پایه اول و هفتم از هم اکنون نسبت به دریافت کد پستی صحیح محل سکونت خود اقدام کنند.علیرضا محمودی  اظهار کرد: زمان ثبت 
نام برای پایه اول ابتدایی از اول خردادماه و متوسطه اول و دوم نیز پس از امتحانات پایانی و اعالم نتایج در اوایل تیرماه خواهد بود که زمان دقیق آن را اطالع رسانی خواهیم 
کرد.وی با اشاره به اینکه ثبت نام ورودی های پایه اول و هفتم در ۶ ناحیه شهر اصفهان از طریق سامانه خواهد بود، تصریح کرد: برای ثبت نام در این پایه های تحصیلی 
والدین و دانش آموزان وارد سامانه ای می شوند که آدرس دقیق آن را در زمان ثبت نام اعالم می کنیم و احراز محل سکونت آنها از طریق کد پستی انجام می شود. بعد از ثبت 
کد پستی صحیح در سامانه، محدوده محل سکونت در جنسیت و مقطع تحصیلی برای دانش آموز نمایش داده می شود و والدین و دانش آموزان با انتخاب مدرسه، وارد 
درگاه پست می شوند، پست محل سکونت را بررسی و تایید می کند و اطالع رسانی از طریق پیامک انجام می شود. ثبت نام در سامانه به مدیر مدرسه ارجاع و فرآیند ثبت نام 
تکمیل خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه نیازی به مراجعه حضوری به مدارس برای ثبت نام در پایه اول و هفتم نیست، گفت: تمام مراحل ثبت نام در این دو مقطع به صورت 

الکترونیک انجام و توسط مدرسه به اطالع والدین دانش آموزان رسانده می شود، فقط تحویل مدارک دانش آموزان در روزی که مدرسه اعالم می کند، انجام می شود.
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حرکت اوقاف در جهت شعار سال
معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: کارگاه بزرگ صنایع 
دستی استان اصفهان در حمام تاریخی خوانســار بهره برداری می شود.  امیر حسین اسماعیلی 
پور با اشاره به نام گذاری سال جاری به نام »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« اظهار داشت: در 
سال جاری همچون سال های گذشته رئوس برنامه های اوقاف از سوی نماینده ولی فقیه و رییس 
سازمان اوقاف و امور خیریه ابالغ می شود.وی با بیان اینکه در سال جاری بر اساس فرمایشات 
رهبر معظم انقالب اولویت برنامه های اوقاف در ســال جاری تامین نیازهای عموم مردم از قبیل 
گوشت، طیور و محصوالت کشاورزی اســت، ابراز کرد: بر این اساس دو پروژه در استان اصفهان 
برای تامین گوشت اجرایی شده که یکی از آنها مزرعه شماره دو چاه آب امامزاده آقا علی عباس 
)ع( است که با ۸۰۰ رأس دام در حال بهره برداری است.معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه اســتان اصفهان با بیان پروژه دوم پرورش دام اوقاف اصفهان در کوهپایه در حال 
انجام است، تصریح کرد: این پروژه در موقوفه سلطان حسین صفوی معروف به فشارک کهنه که 
مزرعه پسته، پرورش شترمرغ، دام، تولید ماهی ســردآبی با حضور سرمایه گذار به مجوز رییس 

سازمان اوقاف در دست بهره برداری است.
وی با اشاره به طرح های کشــاورزی اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان نیز گفت: یکی از این 
پروژه ها مزرعه تولید دام ســبک یک هزار رأســی در اردســتان اســت و دیگری تولید نهال در 
شهرستان تیران و کرون روســتای دولت آباد اســت که در زمین ۱2 هکتاری با دریافت مجوز در 

دست بهره برداری است.

مراجعه دیرهنگام به مراکز درمانی، علت مرگ و میر باال
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بیماران با مشاهده اولین عالئم کرونا در اسرع 
وقت به مراکز درمانی مراجعه کنند.بهروز کلیدری ادامه داد:یکــی از اصلی ترین دلیل باال بودن 
آمار مرگ و میر در این روزها این است که بیماران کرونایی با وضعیت وخیم به بیمارستان و مراکز 
درمانی مراجعه می کنند و در مراحل اولیه شروع بیماری آن را جدی نمی گیرند.وی افزود: در این 
شرایط شدید کرونایی، بیماران با مشــاهده اولین عالئم بیماری کرونا می بایست در اسرع وقت 

به مراکز درمانی مراجعه کنند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در خصوص علت مرگ و میر باال در استان اظهار 
داشت: اگر مراجعه کنندگان در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه کنند درصورت لزوم بستری 
می شوند و بهبود می یابند، اما بیمارانی که با حال وخیم بستری می شوند شانس کمتری برای 

بهبودی دارند.

افزایش ابر و وزش باد شدید، پدیده هفته آسمان اصفهان
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: در اکثر مناطق استان وضعیت جوی در 
بعد از ظهرها به  صورت افزایش ابر و وزش باد نسبتا شــدید تا شدید و رگبارهای بهاری موقتی و 
رعد و برق به  ویژه در نیمه شمالی استان خواهد بود.حجت ا... علی عسگریان با اشاره به وضعیت 
هوای استان اظهار داشت: نقشه های هواشناسی بیانگر ناپایداری هایی همرفتی در سطح استان 

طی هفته جاری است.
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناســی اصفهان افزود: بر این اساس در اکثر مناطق استان 
وضعیت جوی در بعد از ظهرها به  صورت افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید تا شدید و رگبارهای 
بهاری موقتی و رعد و برق به  ویژه در نیمه شمالی استان خواهد بود و در مناطق شرقی وزش باد 
گاهی همراه با گرد و خاک است.وی با اشاره به اینکه بیشینه دمای هوا  در اکثر مناطق استان یک 
تا 2 درجه کاهش خواهد داشت، گفت: بوئین میاندشــت با ۳ درجه و خور و بیابانک با ۳۶ درجه 

سانتی گراد به ترتیب خنک ترین و گرم ترین نقطه استان پیش بینی می شود.

با حضور وزیر بهداشت،تزریق واکسن مشترک ایران و کوبا از اصفهان کلید خورد؛

اصفهانی ها در خط مقدم درمان

وزیر بهداشت شامگاه یکشنبه به اصفهان  پریسا سعادت
سفر کرد تا شــاهد تزریق اولین سری از 
واکسن های مشترک تولید شده ایران و کوبا باشد. این اتفاق در حالی 
در اصفهان رخ داد که اصفهان بیشترین تلفات مرگ و میر و ابتال به کرونا 
را داشته است. هر چند مسئوالن مدعی هستند که میزان مرگ و میرها 
در اصفهان کمتر از آمار کشوری است، اما بیمارستان ها تقریبا ظرفیت 
شان پر شده و همچنان پروتکل ها و تالش ها برای کم شدن ترددها در 
سطح شهرهای بزرگ استان از جمله اصفهان تقریبا با شکست روبه رو 

شده است.
 این وضعیت در حالی است که استاندار در جریان این مراسم نسبت به 
رد برخی از درخواست های ستاد کرونای اصفهان از سوی تهران انتقاد 
کرد. استاندار اصفهان با اشاره به آمار بیماران کووید در استان اصفهان، 
گفت: تعداد مرگ و میر اســتان اصفهان کمتر از کشور است. با وجود 
اینکه جمعیت مسن بیشتری داریم و خیلی از بازنشستگان کشور در 
این استان اقامت دارند، اما با این وجود به برکت تالش کادر بهداشت 
و درمان، تعداد مرگ و میرهای ما در استان کمتر از کشور است، اگرچه 
یک مورد هم زیاد است.رضایی با تاکید براینکه همدلی خوبی در بخش 
های مختلف در اســتان وجود دارد، تصریح کرد: اکثر قریب به اتفاق و 

صد در صد درخواست های دو رییس دانشگاه علوم پزشکی استان را 
پذیرفته و طبق آن عمل می کنیم، با وجود همه مســائل، اولویت را بر 
اساس نظرات دانشگاه می دانیم، البته مسائلی هم در این میان داریم.

وی اضافه کرد: حتی پیشنهاداتی نیز داده ایم که در ستاد ملی تصویب 
نشده است. این همدلی و هماهنگی در بخش های مختلف وجود دارد، 
برخی استان ها که فکر می کنید عملکرد و هماهنگی خوبی داشته اند به 
این دلیل است، اختیارات الزم داده شده و اگر اختیارات الزم داده شود 

راحت تر می توانیم آنچه الزم است را انجام دهیم.
استاندار اصفهان خطاب به وزیر بهداشت، گفت: با فهم و دانش باالی 
مردم استان منتظر واکسن هستیم و امیدوارم خداوند توفیق دهد، این 
واکسن را به همه اســتان ها بدهید، اما شرایط اصفهان خاص است و 
امیدواریم عنایت ویژه ای داشته باشید، ما در چهار راه کشور قرار داریم و 
بیمارانی از خوزستان و چهارمحال و بختیاری با آمبوالنس برای استان 
ما آورده اند که وظیفه انســانی ما بوده با منت پذیرفته ایم. خود را جدا 
نمی دانیم و همدلی و وفاق در همه بخش ها داریم، کل امکانات آماده 

خدمت گزاری است.
وزیر بهداشــت به عنوان مهمان ویژه این مراســم با بیان اینکه پس از 
اینکه به تولید واکســن ورود کردیم و موفق شدیم، تماس های زیادی 

برای واردات واکسن به کشور داشتیم، ابراز داشت: در یک موارد دالالن 
که متوجه ضرر خود شدند تماس هایی را داشتند تا واکسن های خود 
را با قیمت های گزاف به ما بفروشــند.وی با بیان اینکه واردات واکسن 
به صورت قطره چکانی در کشــور انجام شده اســت، ابراز داشت: ۸۵ 
درصد از واکسن دنیا توسط هفت کشــور دنیا مصرف می شود و هر چه 
اضافه بیاید آن را به مرغ و خروس های خود می دهند.وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه ایران سرافرازتر از آن است که 
جلوی دیگر کشورها برای دریافت واکسن دست دراز کند، ابراز داشت: 
می دانستم که کووید ۱۹ حداقل سه سال کشور را درگیر می کند و باید هر 
۶ ماه واکسن تزریق کنیم و از این رو باید در کشور به تولید می رسیدیم 
و الزم است زیرساخت آن را فراهم کنیم.نمکی با بیان اینکه ژنرال های 
عرصه تولید کرونــا کار خود را کرده انــد، گفت: آنها نه بــا توئیت و نه با 
نیشخند متوقف نخواهند شد و قطار تولید در کشور راه افتاده است.وی 
با بیان اینکه تولید واکسن کرونا در ۶ پلتفرم در حال انجام است، اضافه 
کرد: همه اقدامات به صورت هماهنگ و نه جزیره ای است و به زودی 
از تولیدات جدید رونمایی خواهیم کرد.وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی ادامه داد: واکســن برکت نیز در فاز دو و سه را شروع کرده و به 

زودی نتایج آن را خواهیم دید.

می دانستم که کووید ۱۹ حداقل سه سال کشور را درگیر 
می کند و باید هر ۶ ماه واکسن تزریق کنیم و از این رو 
باید در کشور به تولید می رسیدیم و الزم است زیرساخت 

آن را فراهم کنیم

با مسئولان جامعه
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  کشتی فرنگی در انتظار کسب آخرین سهمیه المپیک؛

رزرو بلیت توکیو در بلغارستان

 پیکارهای گزینشــی المپیک در صوفیه 
 سمیه مصور

بلغارستان، آخرین فرصت کسب سهمیه 
المپیک برای آن دســته از کشــتی گیرانی اســت که در رقابت های 
گزینشی قاره ای موفق به کسب ســهمیه المپیک نشده اند. تیم ملی 
کشــتی فرنگی ایران که خود را برای حضور پر قــدرت در رقابت های 
المپیک 2021 توکیو آماده می کند، تاکنون موفق به کســب 5 سهمیه 

شده است.
 شاگردان محمد بنا در آخرین رقابت های گزینشی قاره ای که اواخر 
فرودین ماه سال جاری در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد، موفق به 
کسب سه سهمیه شدند ولی از کسب ســهمیه در وزن 87 باز ماندند 
تا دو هفته آینده تکلیف تنها ســهمیه باقی مانده ایران در رقابت های 

المپیک توکیو مشخص شود.
نماینده کشــورمان در این وزن برای گرفتن ســهمیه المپیک باید در 
پیکارهای گزینشــی المپیک که در ســطح جهانی اردیبهشت ماه در 
صوفیه بلغارســتان ) 6 تا 9 مه برابر با 16 تا 19 اردیبهشت( برگزار می 
شود، حضور یابد. هنوز از سوی محمد بنا، کشــتی گیر اعزامی به این 

رقابت ها معرفی نشده است.

حسین نوری که در مسابقات گزینشی المپیک در قزاقستان در نیمه 
نهایی برابر حریف چینی شکست غافلگیر کننده ای را پذیرفت، قطعا 

به مسابقات گزینشی بلغارستان اعزام نخواهد شد. 
محمد بنا که عزم خود را برای کســب آخرین سهمیه جذب کرده و به 
هیچ وجه نمی خواهد بــا تیمی ناقص راهی توکیو شــود، این روزها 
رامین طاهری و ناصر علیزاده را زیر نظر گرفته تا در نهایت فرنگی کار 

آماده تر راهی بلغارستان شود.
طی روزهای اخیر ناصــر علیزاده به عنوان فرد اعزامی معرفی شــده 
بود، اما گفته می شود بنا اعالم کرده روند اخذ ویزا برای هر دو کشتی 
گیر انجام شــود تا در روزهای نزدیک به اعزام، تصمیم نهایی خود را 

اعالم کند. 
باید دید ناصر علیزاده جوان تر که اخیرا مدال طالی آســیا را کســب 
کرده، راهی صوفیه می شــود یا رامین طاهری باتجربه تر که قبال یک 
بار در مســابقات جهانی این شانس را از دســت داده است! در وزن 
87 کیلوگرم تاکنون نمایندگان کشــورهای کره جنوبی، قزاقســتان، 
مجارستان، اوکراین، آلمان، بالروس، قرقیزســتان، ازبکستان، کوبا، 
آمریکا، مصر، الجزایر، جمهوری آذربایجان و گرجستان موفق به کسب 

سهمیه شده اند و روسیه، ترکیه، صربستان، مولداوی در کنار ایران هنوز 
در این وزن سهمیه نگرفته اند و نماینده کشورمان کار بسیار سختی را 
برای گرفتن ســهمیه المپیک دارد به ویژه آنکه دو نفر برتر هر وزن در 

بلغارستان سهمیه المپیک را خواهند گرفت.
»محمدرضــا گرایی« و »محمدهــادی ســاروی« در اوزان 67 و 97 
کیلوگرم، نمایندگان کشــورمان در رقابت های المپیک توکیو هستند. 
این دو ملی پوش ایرانی با شــرکت  در رقابت های المپیک کشــتی 
گزینشی المپیک در قاره آســیا که طی روزهای 20 الی 22 فروردین 
و مسابقات کشــتی قهرمانی که در روزهای 2۳ الی 28 فروردین ماه 
1۴00 در شهر آلماتی کشور قزاقستان برگزار شد، با حضور در دیدار فینال 

موفق به رزرو بلیت توکیو شدند.
پیش از این   »علیرضا نجاتی«، »محمدعلی گرایی« و »امیر قاسمی 
منجزی« در پیکارهای جهانی قزاقستان 2019 موفق به کسب سهمیه 

المپیک در وزن های 60، 77 و 1۳0 کیلوگرم شده بودند.
کوبا، تنهای کشوری است که تاکنون موفق به کسب هر 6 سهمیه شده 
و  ژاپن، میزبان بازی های المپیک تاکنون موفق به کسب 2 سهمیه در 

وزن های 60 و 77 کیلوگرم شده است.

گالیه »پروین« در مراسم خاکسپاری جاسمیان
علی پروین، پیشکسوت محبوب قرمزها در مراسم خاکســپاری حمید جاسمیان، کاپیتان فقید 
قرمزها حاضر شد. وی در این مراسم با گالیه صحبت هایی را مطرح کرد. پروین گفت: »متاسفانه 
آقای جاســمیان کرونا گرفت و از دنیا رفت. من به عمرم چهره فوتبالی با شخصیت تر از او ندیده 
بودم. خدا به خانــواده اش صبر بدهد.« پروین دربــاره گالیه های جاســمیان از کم توجهی به 
پیشکســوتان فوتبال توضیح داد: »همیشــه این را گفته ایم. متاســفانه به پیشکسوتان محل 
نمی گذارند. تا کسی بازی می کند، یاد او هســتند ولی وقتی رفت به دست فراموشی سپرده می 
شود. نمی گویند تا طرف زنده است به دادش برســیم. وقتی مرد چه فایده ای دارد؟! البته من 
منظورم مسائل مالی نیست،منظورم مسائل معنوی اســت. همین که یک نفر از سازمان ورزش 
به پیشکســوتان ســر بزند می دانید چقدر روی روحیه اش اثر می گذارد، ولی متاسفانه از این 

کارها نمی کنند.«

شکایت باشگاه پرسپولیس از یک کانال حاشیه ساز
مدیران باشگاه پرســپولیس قصد دارند از یک کانال حاشیه ساز در فضای مجازی شکایت کنند.

مدتی است که یک کانال ورزشی در تلگرام و اینســتاگرام برای پرسولیس و چند تیم سرشناس 
دیگر از جمله استقالل و سپاهان اصفهان حواشی عجیبی را ایجاد می کند.این کانال که به شکل 
عجیبی، اخبار جانبدارانه ای را منتشر می کند و حتی به واســطه برخی افراد و چند ایجنت ها، به 
اخبار داخلی تیم های پرسپولیس و استقالل دسترسی پیدا کرده، قبل از هر بازی اقدام به انتشار 

ترکیب تیم ها هم می زند.
در همین خصوص و باتوجه به پیگیری مسئوالن پرسپولیس در چند وقت گذشته و ادامه یافتن 
حاشیه ســازی این کانال، مدیران باشــگاه قصد دارند به زودی از این کانال حاشیه ساز شکایت 
کنند.این در حالی است که مدیران باشگاه پرسپولیس نشان داده اند که همواره کارهای حقوقی 
را در سکوت خبری پیش می برند و عالقه ای به ایجاد ســر و صدا برای شکایات و پیگیری های 
قضایی ندارند، اما ادامه حاشیه سازی این کانال باعث شده تا قصد پرسپولیسی ها برای شکایت، 

جدی شود.

تخلف آکادمی کیا، محرز شده است
کمیته انضباطی هیئت فوتبال اســتان تهران بعد از ماه ها بررسی شــکایت چند باشگاه رده های 
سنی نوجوانان و جوانان، آکادمی کیا را به دلیل استفاده از بازیکن صغر سن و تخلف در این زمینه 
محکوم کرد و عالوه بر جریمه نقدی آکادمی و محرومیت دو ســاله بازیکن، نتایج تیم هایی که 
با این تیم به رقابــت پرداخته بودند نیز تغییر یافت. حال پس از درخواســت تجدید نظر خواهی 
به کمیته اســتیناف از سوی آکادمی کیا، شــایعه گرفتن آزمایش DNA از بازیکن مد نظر مطرح 

شده است.
کاظم سلیمانی، دبیر و معاون کمیته انضباطی در گفت وگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال در 
این مورد توضیحاتی را ارائه کرد  که در ادامه می خوانید:پس از شکایت تیم های مهریاران حافظ، 
پیکان و ایرانمهر علیه آکادمی کیا از سری مسابقات لیگ برتر نوجوانان و شکایت تیم پارس جاوید 
از آکادمی کیا از سری مســابقات لیگ برتر جوانان مبنی بر اســتفاده این باشگاه از یک بازیکن 
غیرمجاز به نام محمد صدرا طاهر اســماعیل، کمیته انضباطی هیئت تهران به بررســی شکایت 

پرداخت و پس از مشخص شدن تخلف توسط آکادمی کیا، رای صادره اعالم شد.
بر همین اساس نتیجه مسابقه این تیم برابر پارس جاوید و دیدارهای تیم نوجوانان آکادمی کیا 
با سه تیم مذکور سه بر صفر اعالم شد. همچنین باشگاه کیا هم 10 میلیون تومان جریمه نقدی شد 
و این بازیکن هم ضمن محرومیت از حضور در کلیه مسابقات فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی 

5 میلیون تومان جریمه شد.

زشدر حاشیه ور

وز عکس ر

زندگی 17 میلیارد 
پوندی مالک 
منچسترسیتی

17 میلیارد پوند تنها بخشــی 
از ثــروت خانــدان آل نهیان 
است که شیخ منصور، مالک 
باشگاه منچسترسیتی و گروه 
فوتبال ســیتی بــا آن در دنیا 

پادشاهی می کند.

کاپیتان آبی ها در رادار تیم اللیگایی
مدافع راست اســپانیایی و باتجربه تیم چلسی به شدت مورد توجه ســران اتلتیکومادرید قرار 
گرفته اســت.یکی از عوامل اصلی موفقیت تیم چلســی در خــط دفاعی به ویــژه از زمان روی 
 کار آمدن توماس توخل مطمئنا ســزار آزپلیکوئتا، مدافع راســت و کاپیتان ۳1 ســاله آبی های

 لندن است.
از همین رو نشــریه ورزشــی »ال گل دیجیتال« مدعی شد باشــگاه اتلتیکومادرید برای جذب 
آزپلیکوئتا به شدت عالقه مند است و دیگو سیمئونه امیدوار است با جذب این بال راست کهنه کار، 
بتواند نقاط ضعف خود در جناح راست را تقویت کند.این درحالی اســت که قرارداد آزپلیکوئتا با 
چلسی تا پایان تابستان اعتبار دارد، اما باوجود همه پیشــنهادات آبی های لندن پیشنهاد تمدید 
قرارداد را به وی داده اند و باید دید آزپلیکوئتا بازگشــت به خانه را به بســتن بازوبند کاپیتانی در 

چلسی ترجیح خواهد داد یا خیر.

پائولو فونسکا:

آینده من مهم نیست!
پس از شکست ۳-2 آاس رم مقابل کالیاری در هفته سی و سوم ســری آ، پائولو فونسکا گفت 
وگویی با خبرنگاران داشــت. رم در 1۴ بازی نیم فصل دوم سری آ موفق به کسب فقط 18 امتیاز 
شده است.فونسکا در مصاحبه با اســکای ایتالیا گفت:به نظرم با رویکرد مناسبی وارد این بازی 
شدیم. مقابل تورینو برای برد تالش نکردیم، اما شرایط متفاوت بود و کامال جنگنده ظاهر شدیم. 
گل اول را خیلی زود دریافت کردیم ولی این گل را جبران کردیم. ســعی داشتیم با نزدیک شدن 
به دروازه حریف، فرصت گلزنی ایجاد کنیم و کالیاری را تحت فشــار بگذاریم. متاسفانه کالیاری 
بازهم روی اشــتباهات فردی ما به گل رســید؛ اما در هر صورت این بازی را نمی توانم با دیدار با 

تورینو مقایسه کنم.
 تیم عملکرد کامال متفاوتی ارائه کرد،  کریس اسمالینگ عملکرد خوبی داشت و پس از مدت ها 
دوری از میادین بســیار مهم بود که حداقل ۴5 دقیقه بازی کند. اسمالینگ شرایط مناسبی دارد 
و به نظرم می تواند مقابل منچستریونایتد به میدان برود. شــاید به طور همزمان از اسمالینگ و 
کریستانته استفاده کنیم. هرگز به آینده خود اهمیت نمی دهم و حاال که در نیمه نهایی لیگ اروپا 
مقابل منچستریونایتد به میدان خواهیم رفت، بیش از هر زمان دیگری به تمرکز روی کارمان نیاز 
داریم. برای این بازی حساس، تمرکز بسیار مهم است. می دانیم منچستریونایتد در ضدحمالت 
بسیار سریع و خطرناک است؛ اما اگر برای دفاع مطلق به الدترافورد برویم، شرایط برای ما بسیار 
دشوار می شــود. باید توپ را حفظ کنیم و موقعیت بسازیم. الزم اســت شخصیت خود را نشان 

بدهیم و کار را برای آنها سخت کنیم.

»تونی کروس« آماده رویارویی با چلسی
هافبک آلمانی رئال مادرید به تمرینات گروهی رئال بازگشــت تا نشــان دهد که مشکلی برای 
رویارویی با چلســی ندارد. به نقل از مارکا، تونی کروس یکی از بازیکنــان کلیدی و باتجربه رئال 
مادرید است که به خاطر آسیب دیدگی چند دیدار اخیر تیم را از دست داد.خبر خوب برای رئالی 
ها اینکه تونی کروس در تمرین گروهی اخیر تیم شرکت کرد تا قبل از دیدار حساس برابر چلسی 
در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا به کادر فنی چراغ سبز نشــان دهد.رئال مادرید در نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان به مصاف چلسی خواهد رفت.زیدان امیدوار است که تونی کروس و مندی به این 

بازی حساس برسند.
 ادن هازارد هم به شرایط بازی رسیده اما سرخیو راموس و لوکاس واسکز به این بازی حساس 
نخواهند رســید. البته فدریکو والورده هم همچنان در قرنطینه است و بسیار بعید است که بتواند 

به تیم اضافه شود. 

خبر   روز

»حمید جاسمیان« یکی از 
ژن های خوب فوتبالی 

بیماری کرونا یکی دیگــر از بزرگان فوتبال 
ایران را از ما گرفت، فوتبالیســتی جنتلمن 
و با سابقه که روزگاری با پرسپولیس آقایی 

می کرد و با این تیم قهرمان می شد.
 حمید جاســمیان یکی از شخصیت هایی 
اســت که برای هویت فوتبــال در آبادان و 
اســتان خوزســتان خیلی زحمت کشیده 
است. اگر در این ســال ها و بعد از گذشت 
چندین دهه اهالــی ورزش و به خصوص 
فوتبال ،اســتان خوزستان و شــهر آبادان 
را فوتبال خیز مــی دانند بــه خاطر وجود 
جاســمیان هاســت کــه روزگاری یکی از 
بهترین های کشــور بودند.جاسمیان یک 
آبادانی بــود و اولویت او شــاهین آبادان 
بود . او با سابقه 6ســال حضور در شاهین 
آبادان به تهران آمد و شش سال دیگر هم 
در شــاهین تهران توپ زد . فوتبالیستی با 
کالس که به ســیم خاردار معــروف بود و 
رد شدن توپ توســط مهاجمان  از او بسیار 

سخت و دشوار بود .
جاسمیان که خود را شــاگرد استاد اخالق 
پرویز دهداری می دانســت بعد از ســال 
هــا عضویت در شــاهین بعد از تاســیس 
پرسپولیس به این تیم پیوست و با بازوبند 
کاپیتانی پرسپولیس، سه بار قهرمان ایران 

شد.
مصاحبه ای تاریخی از جاسمیان از سال ها 
قبل دیده می شود که او از پرویز دهداری با 
احترام حرف می زند و مــی گوید او به من 
درس زندگی و فوتبال داد. پســر دوســت 
داشتنی آبادان از ظرفیت باالی شهرآبادان 
در ورزش می گوید؛ظرفیتی که بعد از سال 
ها همچنان پتانسیل باالی خودش را حفظ 

کرده است.
از دست دادن مرد دوست داشتنی فوتبال 
ایران به دلیل بیماری منحــوس کرونا در 
این روزها برای جامعه ورزش تلخ و ناگوار 
اســت.مردی که در روزگار پیشکسوتی هم 
همان شکوه و جالل دوران بازی را به همراه 

خود داشت.

فوتبال جهان حرف های قوی ترین مرد آسیا که ایرانی است
 بی شک یکی از استعدادهای وزنه برداری ایران ملی پوش دسته +109 کیلو گرم تیم ملی است. علی داوودی با قد و قامتی بلند و کشیده و جثه ای بزرگ، اول راه وزنه 
برداری قرار دارد و خیلی ها او را در آینده قوی ترین مرد جهان تصور می کنند. داوودی موفق شد قهرمان آسیا شود و حاال در این باره می گوید: »خدا را شکر توانستم 
مدال طال آسیا را به خودم اختصاص دهم و عنوان قوی ترین مرد قاره را هم مال خود کنم. خوشــحالم این اتفاق افتاده و توانستم سهمیه ام را هم برای المپیک 
قطعی کنم. ان شاءا... یکی از نمایندگان خوب کاروان ایران در توکیو باشم.«او البته با آمادگی کامل به رقابت های آسیایی نرفت: »بله، این 80 درصد آمادگی من 
بود. مشغول درمان آسیب دیدگی زانویم بودم. همچنین قبل از سفر یک عمل سرپایی داشتم که کارم را سخت کرد. باز هم خدا را شکر دل مردم ایران را شاد کردم. 

این مدال را به همه تقدیم می کنم و امیدوارم حتی برای لحظه ای لبخند را روی لبان شان نشانده باشم.«

نایب رییس فدراســیون کشــتی گفــت: مربیان 
سرمایه های کشــتی کشور محســوب می شوند و 
حفاظت از این سرمایه ها از وظایف فدراسیون کشتی 
است. حمید سوریان افزود: از نظر فدراسیون کشتی 
مربیان فعال در سراســر کشور بعنوان بازوان اصلی 
و سرمایه های کشتی محســوب می شوند و وظیفه 
داریم که در حفظ این ســرمایه ها کوشا باشیم.وی 
ادامه داد: از طریق انســتیتو کشتی )حضور میدانی 
در اســتان ها و آیتی محور کردن آموزش( به دنبال 
رشد و ارتقای دانش فنی مربیان کشتی در سراسر 
کشور هستیم و اگر این امر اتفاق بیفتد قطعا شاهد 
یک تحول محسوس در کشتی ایران خواهیم بود.

سوریان تصریح کرد: همانگونه که به دنبال افزایش 
دانش فنی مربیان و به روز کردن آنها هســتیم، به 
دنبال این نیز هســتیم که خدماتی را به این عزیزان 

زحمتکش که حاصل کار آنها در تیم های ملی کشتی 
افتخارآفرین هستند، بدهیم و یکی از این اقدامات 
اجرایی کردن طرح بیمه مربیان بود. وی ادامه داد: 
برای اجرای طرح بیمه مربیان که برای اولین بار در 
تاریخ به انجام رســیده، چندین ماه کار کارشناسی 
را انجام دادیــم و در گام اول بیمــه درمانی مدنظر 
ما بود و ســعی کردیم که بهترین نوع بیمه درمان را 
برای مربیان کشــتی درنظر بگیریم.سوریان اظهار 
داشت: البته به دنبال این هســتیم که در گام های 
بعدی برای مربیانــی که فعال تر باشــند و از لحاظ 
فنی و اخالقی در ســطح باالیی قرار داشته باشند، 
طرح بیمه تکمیلی و بیمــه عمر را نیز اجرایی کنیم و 
خانواده های آنها را نیز زیر پوشش بیمه تکمیلی قرار 
دهیم که امیدوارم بتوانیم در این راه موفق باشــیم.

نایب رییس فدراسیون کشــتی در مورد اینکه این 

بیمه شامل چه مربیانی می شــود، گفت: از نظر ما 
مربیانی که در باشــگاه های کشــتی فعال هستند، 
وزن کشتی گیران خود را کم نمی کنند، کشتی گیران 
آنها به تیم های بزرگساالن راه پیدا می کنند و در امر 
سازندگی هســتند و کال زحمت کشتی را می کشند 
در اولویت هستند. ضمن اینکه از هیئت های کشتی 
می خواهیم تا نســبت به معرفی مربیانی که دانش 
فنی خود را به روز کرده اند، مسائل اخالقی را مدنظر 
دارند، در کالس های کنترل و ارتقا شرکت می کنند 
و با انستیتو کشتی نیز در تعامل هستند، اقدام کنند.

سوریان: 

مربیان، سرمایه های کشتی کشور هستند

محمد بنا که عزم خود را برای کسب آخرین سهمیه جذب 
کرده و به هیچ وجه نمی خواهد با تیمی ناقص راهی 
توکیو شود، این روزها رامین طاهری و ناصر علیزاده 
را زیر نظر گرفته تا در نهایت فرنگی کار آماده تر راهی 

بلغارستان شود
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معاون شهردار اصفهان تشریح کرد:

جزییات برنامه های هفته فرهنگی اصفهان
معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان اظهار کرد: با ابتکار 
دوره پنجم شورای شهر دو نقطه عطف در تقویم شهری اصفهان رقم خورد که یکی هفته نکوداشت 

اصفهان )۲۵ آبان تا یکم آذر( و دیگری 
هفته فرهنگــی اصفهان )ســوم تا نهم 
اردیبهشت ماه( است که می توانیم در حد 
و مناسبت برای بازنمایی جلوه های زیبا و 
هویتی شهر اهتمام داشته باشیم.محمد 
عیدی با بیان این که سال گذشته پس از 
برگزاری هفته نکوداشــت »ستاد هفته 
فرهنگی اصفهان« تشــکیل و برنامه ها 
ارائه شد، افزود: در ســال جاری هفته 
فرهنگی اصفهان با مــاه مبارک رمضان 

تقارن یافته است، در این راستا در برنامه ریزی های انجام شــده آیین هویتی ماه رمضان را در این 
هفته مورد توجه قرار دادیم؛ البته شیوع کرونا مانع از برگزاری بسیاری از برنامه ها به صورت حضوری 
شده است.معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: برای نخستین بار در شهر اصفهان فرهنگســرای مجازی را افتتاح کردیم و در این فضا موفق 
شدیم با برقراری ارتباط با شبکه آپ و فیلیمو مخاطبانی فراتر از مرزهای جغرافیایی اصفهان و ایران 
داشته باشیم.عیدی از برگزاری ۹۵ عنوان برنامه در سطح ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان خبر داد و اظهار کرد: ۴۰ درصد برنامه های عرصه محور 

این هفته به دلیل شیوع کرونا لغو شده تا حفظ سالمت شهروندان در ارجحیت باشد.
وی با بیان این که ویژه برنامه »بهشت اجابت« به مدت ۳۰ شب سحرگاهان در تخت فوالد پخش 
می شود، گفت: این برنامه سال گذشته نیز یکی از برنامه های شاخص صدا و سیما بوده است؛ برنامه 
دیگر »فرمول جاذبه« در ۱۳ قسمت تهیه شده که به معرفی ۱۳ شخصیت ملی آرمیده در تخت فوالد 

می پردازد و از شبکه ملی صدا و سیما پخش می شود.
معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: همچنین 
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان از آثاری با عنوان »پل« رونمایی کرد و کلیپ 

مربوط به اصفهان و ۱۰ کلیپ با موضوع معرفی شهر اصفهان به ۱۰ زبان زنده دنیا رونمایی شد.
وی با بیان این که تا قبل از شــرایط کرونایی در ماه مبارک رمضان ویژه برنامه جام موالی عرشیان 
برگزار می شد که با تاکید شورای شــهر به منظور عدالت محوری و حفظ حقوق شهروندان به »جام 
موالی عرشیان و بانوی قدسیان« تبدیل شد و از یک رشته به ۳۸ رشته ورزشی ارتقا یافت، گفت: در 
سال ۹۸ تحت عنوان این برنامه دو هزار کاپ ورزشی به افراد شرکت کننده در این برنامه اهدا شد و 
قطعا با فروکش کردن شیوع کرونا باز هم این جام برگزار می شود، اما آنچه در حال حاضر می توان در 
فضای مجازی انجام داد رشته های ورزشی همچون شطرنج است که به مناسبت هفته نکوداشت 
اصفهان بین شهروندان اصفهان و سن پترزبورگ )خواهرخوانده اصفهان( از طریق فضای مجازی 
برگزار می شود.عیدی با ابراز خرسندی از این که ویژه برنامه تولیدی »شهر قشنگ« به عنوان برنامه 
ترکیبی با حضور هنرمندان و فرهنگیان و با اجرای مهران رجبی از صداوسیمای مرکز اصفهان در حال 
پخش است، تصریح کرد: تولیدات حوزه فرهنگی شــهرداری اصفهان در فضای مجازی به آن حد 
از مرغوبیت رسیده که صدا و سیما نیز آنها را مطالبه کرده و تعدادی را در حال پخش دارد همچنین 

فیلیمو حاضر به خرید این برنامه ها شده است.
وی با اشاره به برگزاری برنامه »هفت شب، هفت موسیقی« به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان 
اظهار کرد: شــب نخســت این برنامه مصادف با وفات حضرت خدیجه)س( بود از این رو پیش 

درآمدی از تعزیه را داشتیم چرا که اصفهان در این عرصه پیشگام و صاحب سبک است.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

اطلسهایفرهنگیاصفهان،مرجعدیگرکالنشهرها

به مناســبت هفته فرهنگــی اصفهان، اولین مجموعــه اطلس های 
آمایش وضعیت اجتماعی شــهر اصفهان از سوی سازمان فرهنگی – 
اجتماعی شهرداری اصفهان رونمایی شــد. به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه ای شهرداری اصفهان، در یکصد و شــصت و هشتمین جلسه 
علنی شورای اسالمی شــهر اصفهان با حضور شهردار اصفهان، معاون 
فرهنگی شــهردار و ســایر اعضا و مدیران شهری از دســتاوردهای 
حوزه فرهنگی به ویژه اولیــن مجموعه اطلس های آمایش وضعیت 
اجتماعی شهر اصفهان، همچنین هفتاد عنوان کتاب کودک و نوجوان 
با عنوان »شهر من« در ادامه برنامه های »هر یکشنبه، یک افتتاح« 

رونمایی شد. 
اطلس آمایش مشارکت اجتماعی که مشتمل بر شش اطلس است 
نیازهای حوزه زنان، فرهنگ شــهروندی، وضعیت سالمت جسمانی 
و روانی، پدافند غیرعامل اجتماعی، خانــواده و آمایش اجتماعی را 

بررسی کرده است.
در ایــن مجموعه اطلس با اســتفاده از تحلیل محتــوای کیفی کالن 
شــهر در یک تحلیل پیامد گرا، موضوعات مناســب برای ساماندهی 

وضعیت نهاد خانواده، زنان، نقاط تاکید فرهنگ شهروندی، سالمت و 
چالش های امنیت اجتماعی استخراج شده و به این پرسش پاسخ 
داده که برای ساماندهی این وضعیت در چه جغرافیایی چه کارهایی 

انجام شود.
در این مراســم، قــدرت ا... نــوروزی، شــهردار اصفهان با تشــکر 
از حــوزه فرهنگی شــهرداری که توانســت در شــرایطی کــه امکان 
برگــزاری برنامه های عرصــه محور فرهنگــی هفته اصفهــان نبود، 
نــوآوری به خرج دهــد و همــه فعالیت هــای تعطیــل را تبدیل به 
فرصت کنــد، اظهار کــرد: برنامه های متنــوع هفتــه اصفهان توجه 
بســیاری از شــهرها را جلب کرده اســت و برنامه های متناســب با 
 مــاه مبــارک رمضــان، امــروز در فضــای مجــازی بیننــده های

 زیادی دارد. 
وی ادامه داد: تدویــن ۹7 برنامه به صورت مجــازی حاصل تعامل 
کمیسیون فرهنگی شورای اســالمی شهر اصفهان و سازمان فرهنگی 
 – اجتماعی شــهرداری اســت که آمار بینــدگان آن فقــط در یکی از 

سایت ها به ۴۰ هزار نفر می رسد. 

دستاوردها و تولیدات فرهنگی شهرداری در اختیار 
رسانه ملی و فضای مجازی قرار گیرد

شهردار اصفهان تصریح کرد: تدوین اطلس های مختلف برای درک از 
نیازهای شهر و شــهروندان بوده است و اگر هرکسی بخواهد در زمینه 
توسعه شــهری و فضای کالبدی اقدامی انجام دهد می تواند از این 
منابع که در حوزه فرهنگی تدوین شده اســتفاده کند و این اطالعات 

دسته بندی شده در اختیار حوزه های مدنی قرار گیرد.
 وی افزود: اطلس، هدایت گری است که می تواند برنامه ریزان را به 

هدف خود نزدیک کند. 
این اطلس ها تحلیل واقعی از شرایط ارائه می دهد که این تحلیل ها 
به برنامه ریزی صحیح کمک می کند.شــهردار اصفهان تاکید کرد: در 
این اطلس ها بازنمایی فضای شهری مبنای برنامه ریزی های دقیق 
فرهنگی، توسعه شهری، عمرانی و ... می شود. این اطلس ها در هیچ 
کالن شهری تدوین نشــده و اصفهان می تواند مرجع کالن شهرها در 

این خصوص و الگوگیری دیگر شهرها باشد. 

در فضای مجازی باید سواد رسانه ای حاکم شود
نوروزی با اشــاره به اینکه تدوین پک آموزشــی در خصوص ســواد 
رسانه بســیار اهمیت دارد چراکه ســواد رســانه ای نیاز به حمایت و 
آگاهی رســانی دارد، گفت: در فضای مجازی جامعه ما به دلیل نبود 
آموزش، ناگهان فرازهایی بدون داشتن چاشــنی های الزم و منطق 
برمی خیزد و زودهنــگام فرود می کند؛ متاســفانه ظرفیت هایی که 
می تواند انتظام بخش جامعه باشــد و در راســتای خدمت به مردم 
 قرار گیرد ابزاری بــرای تخریب جامعه، افراد و خلــل در نظم و افکار

عمومی می شود.
وی بیان کرد: مجموعه های آموزشــی ســواد رســانه ای که از سوی 
سازمان فرهنگی شهرداری تولید شده کار هنرمندانه ای است که باید 
به عنوان یک امر ضروری در حوزه فرهنگ به آن توجه شود و در اختیار 
شــهروندان، رســانه ها، فضای مجازی و ... برای ارتقای سواد رسانه 

ای قرار گیرد. 
 شــهردار اصفهان افزود: دســتاوردها و تولیدات فرهنگی شهرداری 
اصفهان، می تواند برای رســانه ملی و فضای مجازی ســالم و مفید 
باشــد؛ در همین راســتا حوزه فرهنگی بــا رادیو و تلویزیــون تعامل 
کــرده و این میــزان خالقیت و دســتاوردهای ناشــی از تهدیدهای 
 کرونایــی را در اختیــار دیگران قــرار دهد تــا همه از ایــن ظرفیت 

استفاده کنند.

با مسئولان

بررسی نسبت ادبیات و معماری در »آداب مهرازی«
سلسله پادکست های »آداب مهرازی« با حضور اســاتید فن به بررسی نسبت ادبیات و معماری 
می پردازد.امسال با توجه به شرایط خاص شیوع کرونا، برنامه های هفته فرهنگی اصفهان که از 
سوم اردیبهشت آغاز شده و تا نهم اردیبهشت ماه ادامه دارد به فضای مجازی کوچ کرده و یکی از 

ویژه برنامه های این هفته انتشار سلسله پادکست های »آداب مهرازی« است.
رییس اداره هنری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان درباره این پادکست ها 
اظهار داشت: این برنامه از سوی موزه گرمابه علیقلی آقا به عنوان دفتر تخصصی فرهنگ و معماری 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در ۱۰ قسمت ۳۰ دقیقه ای تهیه شده است.علی 
عطریان افزود: آداب مهرازی در واقع برقراری نسبت میان معماری و ادبیات است چون معماری 
اصوال حوزه ای میان فرهنگی است که یک بال آن، جریان های مهندسی و بال دیگر آن جریان های 
هنری است و به همین دلیل در طول تاریخ و فرهنگ کشور ما آثار معماری همواره مورد بررسی قرار 
می گرفته و تحلیل معماری به بررسی الیه های تاریخی و مردم شناسی آن می انجامیده است. وی 
ادامه داد: پادکست های مهرازی از زبان دانشمندان و بزرگان به تحلیل و بررسی نسبت میان ادبیات 
و معماری پرداخته  است. البته میان معماری و تمام رشته های علوم انسانی ارتباطی برقرار است و 
به همین دلیل می توانیم در آینده نسبت معماری و سایر رشته  ها را نیز در برنامه های مشابه بررسی 
کنیم.رییس اداره هنری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: مهدی 
حجت، محمدمنصور فالمکی، سیدمحمد بهشتی، نوشــاد رکنی، داراب دیبا، امیرهوشنگ اردالن، 
نوید پورمحمدرضا، حسین مسجدی، محسن سامع و شهاب الدین ارفعی از جمله اساتیدی هستند 
که با آنها در قالب عناوین الفبای بنا، کاوش های ادیبانه، آسمان معماری، مرغ باغ ملکوت، معماری 
شاعرانه، به عمل کار برآید، فهم روایی شهر، نیمه پنهان شهر، انس با خاک و رولووه در ادبیات گفت 
وگو شده است.گفتنی است؛ پادکست های آداب مهرازی تا نهم اردیبهشت ماه هر شب ساعت ۲۲ 

در »کست باکس« و »شنوتو« منتشر می شود.

»اصفهان« در قاب صدر نوشته ها
نســخه الکترونیکی مجموعه مقاالت مرحوم ســید محمد صدرهاشــمی با عنوان »اصفهان در 
قاب صدرنوشــته ها« رونمایی می شود.رضوان پورعصار با اشــاره به برنامه های هفته فرهنگی 
اصفهان توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان اظهار کرد: رونمایی از نسخه 
الکترونیکی مجموعه مقاالت مرحوم ســید محمد صدرهاشمی به همراه مراسم بزرگداشت این 
شــخصیت فرهیخته در قالب فیلم مستند توسط مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل برگزار می 
شود. مدیر مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل افزود: سید محمد صدرهاشمی، شخصیت فرهیخته 
فرهنگی اصفهان در عصر پهلوی بود که عالوه بر روزنامه نگاری و انتشار روزنامه چهلستون، تاریخ 
جراید و مجالت ایران را در ســه جلد گردآوری کرد که اقدامی مهم در تاریخ مطبوعات کشور تلقی 
می شود. وی گفت: تعدادی از مقاله های صدرهاشــمی در روزنامه و مجالت مربوط به اصفهان 
بوده که در مجموعه ای نفیس و در قالب کتاب الکترونیک گردآوری شده تا در اختیار محققان و 
متخصصان اصفهان شناسی قرار گیرد چرا که دسترســی به این مقاالت دشوار است و می تواند 
چراغ راه پژوهش در اصفهان شناسی قلمداد شود. وی تصریح کرد: برخی از مقاالت صدرهاشمی 
نیاز به بازخوانی و بازنویسی داشت که به همراه اصل تصویر روزنامه و  اسکن مجله در این کتاب 

الکترونیک آورده شده تا در دسترس اصفهان شناسان قرار گیرد. 
پورعصار به گفت وگوی شــخصیت های ممتاز اصفهان درباره صدرهاشمی اشاره ای کرد و گفت: 
مستندهای تهیه شده در این خصوص در مراسم بزرگداشت شخصیت سید محمد صدرهاشمی 
در فضای مجازی به نمایش در می آید. مدیر مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل افزود: مجموعه 
ای از تازه های نشر مرکز اصفهان شناسی نیز در این هفته رونمایی می شود که می توان به کتاب 
»یه وخدی بود« اشــاره کرد. این کتاب روایت اصفهان دیروز به سرایش حسن رشتیان در قالب 

شعر به لهجه اصفهانی است.

خبر روزخبرخوان

جمع آوری 40 خودروی 
فرسوده رها شده در شهر 

اصفهان
مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شهرداری اصفهان با ارائه گزارشی از عملکرد اداره 
کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
در فروردین ماه سال جاری، اظهار کرد: در این 
مدت برای رفع و پیشگیری از تخلف سد معبر 
دو هزار و ۵۹7 تذکر داده شــده، ۵۴۹ اخطاریه 
صادر شده و رفع تخلف دو هزار و ۱۹۸ متصدی 
صنف انجام شده است.حسن محمدحسینی 
ادامه داد: در بخش جلوگیری از نصب تابلوهای 
غیرمجاز تعــداد ۳۶۴ اخطاریه صادر شــده و 
۲۱۰ مورد نصــب تابلوی غیرمجــاز رفع تخلف 
شده است.مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات 
شــهری شــهرداری اصفهان با بیان این که در 
راســتای جمع آوری خودروهای فرسوده رها 
شده در معابر شهر در فروردین ماه امسال 7۲ 
اخطاریه صادر شده و ۴۰ خودروی فرسوده رها 
شده جمع آوری شده است، گفت: در این مدت 
همچنین ۱۳۰ نفر دستفروش و ۲۹ نفر متکدی 
جمع آوری شــده اند.وی افزود: در نخســتین 
ماه ســال ۱۴۰۰ در بخش کنترل ساختمان در 
راســتای جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی 
کارگاه های ساختمانی متخلف یا بدون مجوز 
و پروانه، از افزایش طبقات ۸۰ ســاختمان، از 
تعمیرات داخلی غیرمجاز ۳7۸ ساختمان، از 
تبدیل وضعیت ۱۲۳ ساختمان و فعالیت یک 
هزار و ۲۵۵ کارگاه ساختمانی متخلف جلوگیری 
شده است.محمدحسینی با اشاره به اقدامات 
این حوزه در بخش کنترل ضایعات سطح شهر 
)پیشــگیری و تعطیلی کارگاه های سد معبر 
کننده با مصالح و نخاله( اظهار کرد: در این راستا 
یک هزار و ۳۱۵ مورد اخطاریه صادر شده و ۲۰۰ 
کارگاه ساختمانی متخلف تعطیل شده است.

وی ادامه داد: در این مدت در راســتای اجرای 
بند ۲۰ قانون شهرداری ها مبنی بر رفع مزاحمت 
کارگاه های صنفــی مزاحم از طریــق اجرای 
تمهیدات و تعطیلی، ۲۴ رای اجرا شد و۳۶ رای 
نیز بر اســاس بند ۱۴ قانون شهرداری ها مبنی 
بر رفع خطر از بناهــای حادثه آفرین، چاله ها و 

اشیای مشرف بر معابر عمومی اجرا شد.

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: درختان موجودات زنده ای هستند 
که قطعا باید شناسنامه داشته باشــند. قانون حفظ و 
گسترش، کمیســیون ماده هفت یکی از شرح وظایف 
ســازمان پارک ها در مورد درختان را تعیین کرده است 
مبنی بر این که ۲۰ درصد درختان هر سال باید شناسنامه 
جدید دریافت کنند بــدان معنا که بار دیگــر بازبینی و 
پالک کوبی شــوند، اما این اقدام از ۲۰ سال پیش رها 
شــده بود.فروغ مرتضایی نژاد افزود: از ســال گذشته 
سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری با دعوت از 

شــرکت های متعدد فرصتی برای معرفی پالک های 
الکترونیکی ارائــه کرد و این اقدام بــه صورت پایلوت 
روی درختان پارک شهید رجایی انجام شد.مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان 
این که در بودجه ۱۴۰۰ مناطق پانزده گانه شهرداری اعتبار 
الزم برای پالک کوبی ۲۰ درصد درختان پیش بینی شده 
است، گفت: یکی از شرح وظایف ســازمان پارک ها و 
فضای ســبز پالک کوبی درختان است که آخرین متد 
پالک های الکترونیکی اســت به انــدازه چیپس های 
کوچک با ابعاد نیم ســانتی متر در دو ســانتی متر در 
ارتفاع باالتر از دو متر مربع در قســمت پوســت چوب 
پنبه بیرونی درخت نصب شده و هیچ آسیبی به درخت 
نمی زند.مرتضایی نژاد گفت: در چهارباغ با توجه به بافت 
تاریخی محدوده، پالک کوبی درختان به صورت پالک 

فلزی انجام شده است، اما در حال حاضر پالک کوبی 
درختان شــهرهای بزرگ دنیا به صــورت الکترونیکی 
انجام می شود که روی آن تمام مشخصات درخت قرار 
می گیرد.وی تاکید کرد: وقتی پالک الکترونیکی روی 
درخت نصب می شــود، اطالعات درخت روی سامانه 
هوشمند نظارت همراه سازمان پارک ها قرار می گیرد و 
تمام اطالعات در اختیار ما قرار دارد.مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان این که 
اطالعات درختان از جمله گونه، سن، وضعیت سالمت 
روی پالک الکترونیکــی آن موجود اســت و ناظران 
ســازمان امکان رصد وضعیت درختان شــهر به عنوان 
موجودات زنده شــهر را دارند، اظهــار کرد: پالک کوبی 
الکترونیکی ابتدا برای درختان با اهمیت و دارای سن 

باال و در معرض خطر آغاز شده است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

پیش بینی اعتبار برای پالک کوبی 20 درصد درختان شهر

کلیسای »گریگور 
لوساوریچ مقدس«

کلیســای »گریگــور لوســاوریچ 
مقدس« در محلــه میدان کوچک 
جلفا قــرار دارد و در ســال ۱۶۳۳ 
میالدی با همــت خواجه میناس 
از تاجــران دوره  صفوی و همکاری 
اهالی محل بنا شــده و به همین 
علت نیــز به نام کلیســای خواجه 

کوچک معروف بوده است.

وز عکس ر

رییس کمیسیون معماری، عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان :

تعهد معماران موجب حفظ آثار تاریخی می شود
رییس کمیسیون معماری، عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به سوم اردیبهشت روز بزرگداشت شیخ بهایی »روز معمار«، اظهار کرد: امیدوارم 
معماران در انجام مسئولیت سنگینی که بر عهده دارند موفق باشند زیرا معماری یکی از مهمترین جلوه های تمدن بشری در طول تاریخ بوده و در آینده بازهم شاهد 
این هنر خواهیم بود.شیرین طغیانی افزود: معماران در این رابطه ارزش آفرینان واقعی حوزه های کالبدی و فرهنگی هستند و در تجلی کالبدی جلوه های فرهنگی 
جوامع نقش موثری دارند؛ حذف معماری و ارزش های ویژه آن از تاریخ بشری باعث حذف قسمت های اعظمی از ذخایر مادی و معنوی جهان خواهد شد.رییس 
کمیسیون معماری، عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه معماران مهم ترین افرادی هستند که می توانند بافت های تاریخی را حفظ کنند، 
تصریح کرد: با وجود سهل انگاری هایی که از سوی مدیریت شهری در قبال میراث تاریخی می شود، معماران باید با تعهد کامل از شکل گیری اتفاقات ناشایست برای 
آثار تاریخی جلوگیری کنند.وی ادامه داد: پشت تمامی اتفاقاتی که اکنون در شهر شاهد هستیم تفکر یک معمار وجود دارد و اگر معماران در قبال بناهای تاریخی 

شهر تعهد و احترام قائل شوند، قطعا شاهد اتفاقاتی نظیر آنچه در کوچه سعدی، کوچه پشت مطبخ، هتل چهارباغ و گذر آقا نور ا...نجفی رقم خورد، نخواهیم بود.
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معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان در خصوص نام گذاری شعار امسال مقام 
معظم رهبری با عنوان »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«، اظهار کرد: بحث 
چالش تامین مواد اولیه در ذوب آهن کماکان پابرجاست و انتظار داریم مصوبه 
دولت در مورد اختصاص سهمیه مواد اولیه به ذوب آهن عملی شود و از سوی 
دیگر مجلس حمایت های الزم را انجام دهد تا ذوب آهن از این طریق بتواند 

حدود 30 درصد سنگ آهن مورد نیاز خود را تامین کند.
مهرداد توالئیان با بیان اینکه امســال ذوب آهن با ســه کوره بلند فعالیت می 
کند و به تبع نیازهای این مجموعه صنعتی بیشتر از سال گذشته است، گفت: 
امیدواریم با تامین مواد اولیه مورد نیاز خود و مطابق با شعار سال، رکورد برنامه 
ریزی شده خود را محقق کنیم و الزم اســت در این بحث حمایت های الزم از 

ذوب آهن صورت گیرد.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان همچنین تداوم شیوع کرونا در کشور را 
چالش دیگر ذوب آهن عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود همانند سال 
گذشته، تا دو ماه آینده وضعیت کرونا اختالالتی را در روند تولید و تامین مواد 
اولیه از معادن برای ذوب آهن ایجاد کند. وی گفت: سال گذشته با شیوع کرونا 
با دستورالعمل مقطعی استان ها برخی معادن تعطیل شدند و ذوب آهن در 
تامین مواد اولیه خود دچار مشکل شــد و طی ماه نخست سال ۹۹ حدود 50 
هزار تن از میزان تولید پیش بینی شده خود عقب ماند، البته در روزهای آخر 
سال گذشته توانستیم به صورت میلیمتری رکورد سال ۹8 خود را بهبود دهیم.
وی همچنین پیش بینی کرد حواشی کرونا به لحاظ نیروی انسانی چه در داخل 
کارخانه و چه برای صنایع دیگری، معادن و شرکای تجاری ذوب آهن اختالالتی 
را ایجاد می کند.به گفته توالئیان، ذوب آهن در کمیته ریســک خود به دنبال 
افزایش ذخایر و موجودی مواد اولیه مورد نیاز خود اســت تا در صورت برخی 
نوسانات، دچار مشکل نشود. وی با بیان اینکه با اشاره به بحران آب در استان 
اصفهان که گریبان صنعت نیز شده است، تصریح کرد: متاسفانه شرایط بارندگی 
در استان مناسب نبود و این انتقاد را داریم که مدیریت آب استان در سال ۹۹ 
در جاری سازی رودخانه زاینده رود به درستی عمل نکرد و در این بازگشایی ها 
نه تنها کشاورزان منفعتی نبردند، بلکه ذخایر پشت سد خالی شد و متاسفانه از 
روزهای نخست امسال درگیر تامین آب هستیم.معاون بهره برداری ذوب آهن 

اصفهان با بیان اینکه به دلیل کمبود آب از ابتدای فروردین ماه دو نیروگاه ذوب 
آهن اصفهان متوقف و تولید برق این مجموعه به شدت کاهش یافته است، 
افزود: در پی کم آبی اختالالتی در استفاده از کوره ها ایجاد شده است و پیش 
بینی می شود ذوب آهن اصفهان تا نیمه نخست امسال درگیر بحران آب باشد.

وی با تاکید بر اینکه در سال1400 ذوب آهن با ســه کوره بلند اهداف تولیدی 
باالتری نسبت به سال های گذشته دارد، تصریح کرد: بهترین رکورد ذوب آهن با 
سه کوره بلند 2 میلیون و 700 هزار تن است و این رکورد با دو کوره بلند 2 میلیون 
و 530 هزار تن بود، اما در سال 1400، تولید 3 میلیون تن را با سه کوره بلند برنامه 
ریزی کرده ایم که با توجه به این هدف باید این موانع برطرف شــود .توالئیان 
تاکید کرد: مطابق این اهداف و با توجه به فرمایشــات مقام معظم رهبری در 
بحث تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، امیدواریم این اتفاق عملیاتی شود.

وی با اشاره به بزرگ ترین هدف ذوب آهن در سال 1400، توضیح داد: رسیدن 
به تولید 3 میلیون تن یکی از اهداف سازمانی ذوب آهن است، از سوی دیگر 
صادرات ساالنه 40 تا 50 درصد تولید این کارخانه برنامه ریزی شده است که هر 
گونه اختالل در مباحث صادراتی، سیستم ذوب آهن را برهم می ریزد، چراکه 
بازار داخلی کشــش محصوالت ذوب آهن را ندارد.معاون بهره برداری ذوب 
آهن اصفهان گفت: ذوب آهن اصفهان طی هشت سال گذشته روی بازارهای 
صادراتی منطقه تالش کرده و قطع هر یک از این بازارها، موجب سپردن آن به 

سایر رقبا می شود.
وی با اشاره به برنامه ریزی ذوب آهن برای تولید محصوالت با ارزش افزوده 
باال، گفت: تولید ریل ذوب آهن طی سال گذشته از 20 هزار تن در ۹8 با افزایش 
3 برابر به 60 هزار تن در سال ۹۹ رسید و ذوب آهن در بحث ریل نیاز کشور را به 

صورت کامل مرتفع کرد.
توالئیان همچنین ادامــه داد: ذوب آهن در تولید ســایر محصوالت با ارزش 
افزوده همون کالف، آرک های معدن و ... عددی حدود 280 درصد افزایش تناژ 

داشت و افزایش دوبرابری این محصوالت را برای سال 1400 در برنامه دارد.
وی با بیان اینکه در سال 1400 زیاد به پشتیبانی ها خوش بین نیستم، اظهار 
کرد: به طور قطع در ســال جاری همین موانع را خواهیم داشــت، اما با تمام 

دردسرها، با عبور از این مانع ها به تولید پایدار و روبه جلو خواهیم رسید.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن تا نیمه نخست امسال درگیر بحران آب است
تفاهم نامه گردشگری؛ سرآغاز راه شکوفایی فرهنگ شهر 

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های 
مســافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی اصفهان همزمان با هفته فرهنگی اصفهان، 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
این تفاهم نامه سه ساله در جهت همکاری های مشترک و استفاده از پتانسیل های 
طرفین برای پیشبرد اهداف توسعه ای در تمام زمینه های گردشگری، شهری، ملی 

و بین المللی به امضا رسید.
همکاری مشــترک در زمینه طراحی و اجرای پروژه های گردشگری مختلف نظیر 
گردشگری ورزشی، گردشــگری خالق، اصفهان شناسی، گردشــگری فرهنگی، 
مردم شناسی حســی، میراث ناملموس و ســایر زمینه های گردشگری در سطوح 
اســتانی، کشــوری و بین المللی و همکاری مشــترک در برگزاری گردهمایی ها، 
همایش های علمی، سمپوزیم ها، وبینارها و ســمینارهای داخلی و بین المللی در 

حوزه  های مختلف صنعت گردشگری از جمله مفاد این تفاهم نامه 12 بندی است.
معاون فرهنگی شــهردار و رییس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان در نشست امضای این تفاهم نامه، شهرداری را نهادی اجتماعی و توان افزا 
دانست که باید به گردشگری توجه ویژه ای داشته و بسترهای توان افزایی در حوزه 
گردشگری را فراهم کند.محمد عیدی اظهار داشت: امکان ندارد به توسعه فرهنگی 
کشور بیندیشیم اما به توســعه گردشــگری فکر نکنیم. وی با بیان اینکه در حوزه 
گردشگری چند مفروض وجود دارد، افزود: یکی از مفروضات این است که معتقدیم 
برای کاهش مهاجرت به کالن شهر اصفهان باید سطح دید خود را از افق جغرافیای 
تعریف شدِه حقوقی کالن شهر اصفهان گسترش دهیم و بر گردشگری مرکزپیرامون 
انگشت تاکید بگذاریم، به این معنا که اگر حال گردشگری شهرستان های استان و 
این خطه پهناور فرهنگی خوب شود، کانون های فرهنگ خیز که هرکدام عرضه کننده 
تکثر در عین وحدت هستند، می توانند از نظر اقتصاد گردشگری تقویت شوند.وی 
،اقتصاد گردشگری و فرهنگ را اقتصادی پاک و سبز دانست و بیان کرد: با تقویت 
گردشگری در جای جای اســتان، انگیزه های مهاجرت به مرکز استان کمتر شده و 
پدیده هایی مانند حاشیه نشینی هم به مراتب کاهش پیدا می کند. از طرف دیگر، در 
گردشگری پایدار حق داریم از امکانات گردشگری به نفع جامعه امروز بهره ببریم، 
اما با این شرط که نسل های پس از ما نیز در این حق با ما اشتراک دارند و نباید همه 
چیز را فدا کنیم.به گفته عیدی، اگر گردشگری را به صورت پایدار گسترش دهیم از 
دل آن، گردشگری خالق می روید و گردشگری خالق وقتی توسعه می یابد که شهرها 
هویت و ریشه های خود را حفظ کنند. وی تصریح کرد: توسعه گردشگری خالق به 
حوزه شهرسازی کمک می کند تا شهر را بر پایه ریشه هایش برویاند و اگر گردشگری 
رشد کند توسعه شهر بهتر اتفاق می افتد.رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان با تاکید بر اهمیت اقتصاد فرهنگ گفت: می توانیم به توسعه 
برسیم؛ اما توسعه  فرهنگی داشته باشیم نه الزاما فرهنگ توسعه. معمار کبیر انقالب 
نیز به صورت مکرر تاکید داشــته اند که مبنای انقالب ما فرهنگی است و در اسناد 
باالدســتی نیز چنین تاکیدی وجود دارد. عیدی تصریح کرد: زمانی که گردشگران 
به اصفهــان بیایند گویی جهانی را در شــهر اصفهان متمرکــز کرده ایم چون هویت 
تاریخی شهر اصفهان بر محمل فرآیند و فرهنگ گفت وگویی است. حاصل فرهنگ 
گفت وگویی که در زمان سالجقه و صفویان ایجاد شده، رشد خالقیت فرهنگی بوده 
است. البته به گمان من یک اصفهانی حتی اگر در این دو عهد از شهر خودش خارج 
نمی شد، جهان دیده بود چون از تمام دستاوردهای جهان در این شهر استفاده می کرد 
و گردشگرانی که به اصفهان می آمدند در مهمان خانه ایران احساس غربت نمی کردند.

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: برای اینکه ما 

نیز بتوانیم روایت خود از شهر را در تاریخ ثبت کنیم، نیاز داریم موانع توسعه گردشگری 
اصفهان را با آغوش باز رفع کنیم و اجازه دهیم گفت وگوی میزبان و مهمان در فرآیندی 
طبیعی و در محملی مدنی موجب شکوفایی شهر اصفهان شود و جهان شهری که 
در خاطره ما وجود دارد را بازتولید کنیم. بنابراین امیدوارم این تفاهم نامه که به نوعی 
دست نیاز ما به سوی حوزه ای مدنی اســت، با هم افزایی ظرفیت های دو بخش، 
سمفونی فاخری درباره گردشگری ایجاد و این تفاهم نامه سرآغاز راهی باشد که به 
شکوفایی فرهنگ شهر کمک کند.وی خاطرنشان کرد: درخواست ما از انجمن صنفی 
کارفرمایان شرکت های مسافرت هوایی این است که پل ارتباطی اصفهان با جهانی 
باشد که در رصد شــهرداری قرار نگرفته، البته منظور از اصفهان جغرافیای فرهنگی 

اصفهان است که بستری بسیار گسترده است.

توسعه گردشگری اولویت بسیاری از کشورهای جهان
رییس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و دفاتر خدمات مسافرت 
هوایی، جهانگردی و زیارتی استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه مدت زیادی بود 
که تمایل داشتیم تفاهم نامه ای با شــهرداری اصفهان منعقد کنیم، اظهار داشت: 
برای نخستین بار است که تفاهم نامه ای در این سطح میان ما و شهرداری منعقد 
می شود. سید محسن روناسی ادامه داد: متاســفانه تا امروز نتوانسته ایم از تمام 
ظرفیت های شــهر اصفهان در زمینه گردشگری اســتفاده کنیم چون در این زمینه 
به صورت جزیره ای و پراکنده عمل شده است. امیدوارم با امضای این تفاهم نامه 
و ریشه کن شــدن بیماری کرونا که متاسفانه آســیب زیادی به صنعت و صنف ما 
زده است شاهد بهبود شرایط باشیم و پس از پشت سر گذاشتن این شرایط، این 
خسارات جبران شود. اولویت بسیاری از کشورهای جهان توسعه گردشگری است؛ 
اما متاسفانه ما در کشورمان از این موضوع غافل شــده ایم که امیدوارم شهرداری 
اصفهان با ظرفیت هایی که دارد در کنار 417 دفتر و شرکت مسافرتی در استان بتوانند 

در حوزه توسعه گردشگری گام های موثری بردارند.
رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیز با اشاره به 
نقش تسهیل گری شهرداری اصفهان در حوزه گردشگری گفت: شهرداری اصفهان 
همواره تالش کرده با بخش های گوناگونی که در زمینه گردشگری فعالیت دارند به 
تفاهماتی دست یابد که سود آن به شهر و شهروندان اصفهانی و در نهایت به کشور 
برسد. علیرضا مساح با اشاره به انعقاد تفاهم نامه های گردشگری با شهرهای شیراز 
و یزد و رشت و مشهد در زمینه گردشگری خالق، ابراز امیدواری کرد با عقد تفاهم نامه 
اخیر نیز بتوان از امکانات بخش عمومی در شهرداری و بخش خصوصی برای توسعه 

گردشگری استفاده کرد.

تاریخ پر است از افراد و سلسله هایی که برای حفظ قدرت 
شان آماده بودند دست به هر کاری بزنند. در ادامه تعدادی 
از مجازات های باستانی بیان شده که در طول تاریخ نصیب 
کسانی می شــد که متهم به شکســتن قانون زمان خود 
بودند. توجه داشــته باشید بیشتر این مجازات ها به دلیل 
تاثیری که بر روحیه مردم داشتند، استفاده می شدند و در 
شــکل گیری این مجازات ها ، گاه ترساندن مردم بیش از 

مجازات قانون شکن مورد توجه بوده است.
 له شدن زیر پای فیل: له شدن توســط فیل مجازاتی بود 
که در هند باســتان و کشــور های دیگر جنوب شرق آسیا 
استفاده می شد. جالب است بدانید فیل هایی برای انجام 
این مجازات تربیت می شــدند و بســته به سنگینی جرم 
فرد ممکن بود درجا او را بکشند و یا ساعت ها شکنجه اش 
کنند. این فیل های تربیت شده توانایی این را داشتند تا در 
صورت نیاز بعد از مدت زیادی شکنجه اجازه دهند فرد به 

صورت زنده قفس را ترک کند.
از وسط نصف شدن: نصف کردن بدن توســط اره از جمله 
مجازات هایی بود کــه تقریبا در تمام دنیا مورد اســتفاده 
قرار می گرفت و اسناد تاریخی از اســتفاده این روش در 

امپراتوری روم، اســپانیا و آســیا وجــود دارد. این روش 
مجازات نیــاز به توضیح بیشــتری نــدارد و همانگونه که 
مشخص است مجرم بخت برگشته بعد از زنجیر شدن، از 

وسط نصف می شد.
 جوشــانده شــدن در آب: هر چند که این روش اعدام به 
اندازه برخی دیگر مجازات های لیســت استفاده نمی شد، 
اما به هرحال در بخش هایی از اروپا و آســیا تماشــاگران 
خاص خود را داشــت. در این روش فرد محکوم به اعدام 
درون ظرفی پــر از آب و یا روغن قــرار می گرفت و پس از 
شــعله ور کردن زیر ظرف، محکوم مرگی آرام و دردناک را 

تجربه می کرد.
 مجازات با چــرخ دندانه دار: مجازات با چــرخ دندانه دار 
بیش از آنکه روشی برای اعدام باشد، راهی برای شکنجه 
و گرفتن اطالعات از زندانی بود. در این روش مجرم روی 
تختی مستطیلی دراز می کشید و دست ها و پا های او به دو 
طرف تخت و به استوانه ای گردان بسته می شد و در صورت 
عدم همکاری مجرم و ادامه شکنجه، ممکن بود دست ها 

و پا ها از بدن جدا شود.
 بریدن گوش ها: مجازات از طریق بریدن گوش ها، مجازاتی 

سبک به حســاب می آمد و در بیشــتر موارد فرد محکوم 
جز از دســت دادن یک یا هر دو گوشــش صدمه دیگری 
نمی دید، البته مگــر اینکه در روز های بعــدی جای زخم 
عفونت می کرد که در آن صورت احتمــاال باعث مرگ فرد 
می شد. این مجازات برای جرم های سبک تر به میخ کردن 
گوش به تخته ای چوبی تغییر می کرد و فرد محکوم مجبور 
بود مدتی با گوش میخ شــده به یک تخته، زندگی اش را 
بگذراند. ایــن مجازات چه به صورت بریــدن گوش انجام 
می شــد و چه میخ کردن گوش به تختــه چوبی، در هردو 
صورت همچون لکه ننگی بود که فرد قانون شــکن همواره 

با خود حمل می کرد.
 زنده زنده سوزاندن: در قرون وسطی هر کس که به خیانت 
به کشــور و یا تمرین جادوگری محکوم می شــد، به این 
شــکل دردناک اعدام می شد. بد نیســت بدانید در زمان 
اوج قدرت کلیسا، ســاده ترین راه برای رهایی از شر فردی 
که از او خوش شــان نمی آمد، اتهام جادوگری بود. در این 
حالت ماموران کلیسا به سرعت فرد محکوم به جادوگری 
 را به تکــه الواری می بســتند و آن را در میان آتشــی انبوه

 قرار می دادند.

آشپزی

دلمه  کلم 
مواد الزم: یک  کلم متوسط، 16 اونس سوسیس نصف 

شده، یک فنجان پیاز ریز خرد شده، 2 حبه سیر خرد شده، یک 
چهارم  فنجان آرد همه منظوره، یک  قاشق غذاخوری پاپریکا، یک چهارم 
قاشق چای خوری فلفل قرمز، 16 اونس گوجه فرنگی خرد شده، یک دوم 

فنجان برنج دانه بلند پخته شده، 453 گرم گوشت بوقلمون چرخ شده، 2 فنجان 
آب گوشت، 2 قاشق غذاخوری جعفری تازه خرد شده، یک قاشق چای خوری نمک، 

یک دوم قاشق چای خوری فلفل، یک عدد تخم بزرگ زده شده،3 برش بیکن
طرز تهیه:  هسته را از کلم جدا کنید. در یک قابلمه بزرگ قرار داده و با آب آن را بپوشانید. برگ های 
نرم شده را بردارید و برای نرم شدن بیشتر برگ ها به آب جوش برگردید. در یک ماهیتابه، بیکن را 
سرخ کنید تا ترد شود. بیکن را از از روغن جدا کنید و پیاز و سیر را تا زمانی که نرم شوند، در روغن 

بیکن سرخ کنید. بعد از سرخ کردن، نصف مواد را کنار بگذارید تا خنک شوند. در مخلوط 
پیاز باقی مانده، آرد، پاپریکا و فلفل قرمز را اضافه کنید. به مدت یک تا 2 دقیقه بپزید و 

هم بزنید. سپس گوجه و آبگوشت را اضافه کنید. بعد به مخلوط پیاز سرد شده، 
برنج، بوقلمون، جعفری، نمک، فلفل، تخم مرغ و بیکن را اضافه کنید. 

3-4 قاشق غذاخوری مخلوط را روی هر برگ کلم قرار دهید 
و برگ کلم را بپیچید. در سینی فر قرار دهید و 

روی آن را با پیاز بپوشانید. 

ترسناک ترین و بی رحمانه ترین شکنجه های باستانی تاریخ )2(

على صادقى مهمان تاک شوی طنز »شب 
آهنگی« می شود

 عملیات ربات ها ساخته
 می شود

 برنامه »شب آهنگى« با حضور على صادقى سه شنبه ٧ اردیبهشت 
ماه از پلتفرم »فیلم نت« پخش می شود. برنامه اینترنتى »شب 
آهنگى« به کارگردانى و اجراى حـامـد آهنگى و تهیه کنندگى 
محمد رضا صابرى هر سه شنبه ساعت ٨ شب به صورت اختصاصى 
از پلتفرم »فیلم نت« پخش مى شود. اولین قسمت این برنامه روز 
چهارشنبه 11 فروردین ماه پخش شد.

 علی عبدالعلی زاده، کارگردان و نویسنده ســینما و تلویزیون که به تازگی 
فیلمنامه »عملیات ربات ها« را نوشته است درباره داستان این فیلمنامه 
گفت: این فیلمنامه، ماجرای سرقتی را روایت می کند و بچه ای که از طبقه 
پایین جامعه بوده. این کودک در ماجرای سرقت قرار می گیرد و به کمک یک 
سری از بچه های دیگر سعی می کنند سرقت را به شکست بکشانند که در این 
میان یک رابطه عاطفی میان پسربچه داستان و دختربچه ای رخ می دهد.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

