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 چو تخته پاره بر موج!
 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گوید 

 احتمال تجربه دو موج دیگر در استان طی شش ماه آینده وجود دارد؛
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 زاینده رود غیرکارشناسی 
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در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت 
به استان اصفهان مطرح شد:

 رشد تولید
 با وجود تحریم ها

مدیرعامل مجمع خیران سالمت استان:
تخصصی بودن خیریه های 

سالمت اصفهان به رشد 
 حوزه بهداشت کمک

 کرده است
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 دستگیری ۸ لیدر و عضو یک شبکه هرمی 
 در اصفهان بار دیگر خبر رشد زیر پوستی

 این کالهبرداران را افزایش داده است؛  
 بازگشت نامحسوس 

هرمی ها
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افتتاح 
بزرگ ترین 

معدن سنگ 
آهن اصفهان

و ا ست   جز چراغی  که    به    خانه    ر

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد

چراغ های دیگر را خاموش کنید.  
چراغ های دیگر را خاموش کنید. 
چراغ های دیگر را خاموش کنید.

زاینده رود



یکشنبه 2 خرداد 1400 / 11 شوال 1442 / 23 می 2021 / شماره 3258

نخست وزیر انگلیس خطاب به چین:

 ما به قانون بین المللی دریاها باور داریم
نخست وزیر انگلیس گفت: اولین اعزام عملیاتی ناو هواپیمابر شاخص انگلیس »اچ ام اس کویین 
الیزابت« به آســیا، به کشــورهایی مانند چین نشــان خواهد داد که بریتانیا به قانون بین المللی 
دریاها معتقد است.جانسون  اظهار کرد:  ناوگروه تهاجمی که در اعزام از طریق مدیترانه، اقیانوس 
هند و دریای چین جنوبی به ژاپن با بیش از ۴۰ کشــور تعامل خواهد داشت، ارزش های بریتانیا و 
قابلیت های نظامی این کشور را نشان می دهد. جانسون به خبرنگاران حاضر در ناو در پایگاه دریایی 
»پورتموث« واقع در جنوب انگلیس گفت: یکی از کارهایی که به وضوح انجام خواهیم داد، این است 
که به دوستان مان در چین نشان دهیم به قانون بین المللی دریا معتقدیم و این موضوع را به روشی 
مطمئن و نه مقابله ای، تصدیق خواهیم کرد.جانسون افزود: نمی خواهیم با کسی دشمنی کنیم، اما 
فکر می کنیم بریتانیا به همراه دوستان و شرکای خود از جمله آمریکایی ها، هلندی ها، استرالیایی ها، 
هندی ها و بســیاری دیگر، در حمایت از حاکمیت قانون و سیستم قانون محوری که همه ما به آن 

تکیه می کنیم، نقش مهمی ایفا می کند.
 

مقتدی صدر: 

بت صهیونیست های تروریست در هم شکست
رهبر جریان صدر عراق به اعالم آتش بس در غزه واکنش نشــان داد و این پیروزی را به مقاومت 
فلسطین تبریک گفت.به نقل از ســومریه نیوز، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در واکنش به 
آتش بس غزه خطاب به مقاومت فلســطین توئیت کرد: قدس ما غزه ماســت، از شما بابت این 
پیروزی بر دشــمنی که در برابر ایمان و شجاعت شما تسلیم شد، تشــکر می کنم.وی افزود: این 
پیروزی باید برای همه درس عبرتی باشد. برای کشورهایی که عادی سازی روابط کردند، بت جدیدی 
شکست، بت دولت شر و تروریست، بت صهیونیســت های تروریست و نژادپرست.مقتدی صدر 

پیش از این آمادگی خود را برای دفاع از مسجداالقصی اعالم کرده بود.
 

»گانتس« برای بازسازی غزه شرط گذاشت
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنانی گفت که عملیات بازســازی غزه بستگی به حل و فصل 
مسئله نظامیان مفقود شده صهیونیست در نوار غزه دارد.بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
در سخنانی پس از برقراری آتش بس با گروه های مقاومت فلسطین در نوار غزه اظهار کرد: بازسازی 
غزه در گرو حل و فصل مسئله سربازان اسیر اسراییل در غزه است. وی افزود: »اسراییل سیاستش 
در قبال غزه را تغییر خواهد داد و نخواهد پذیرفت که هیچ موشــک و یا بالن های آتش زایی از غزه 
شلیک شود و درصورت شلیک پاسخ قاطعانه ای خواهیم داد.«گانتس گفت: »رهبران حماس و 

به ویژه محمد الضیف و یحیی السنوار همچنان در تیررس ما قرار دارند.«
 

»ترامپ« از محافظانش در ملک شخصی اش کرایه می گیرد
طبق سوابق هزینه ای که به واشنگتن پست رسیده، »دونالد ترامپ«، رییس جمهور سابق آمریکا از 
زمان ترک سمت خود و به دنبال استفاده ماموران سرویس مخفی آمریکا از اتاقی در استراحتگاه 
ماراالگو متعلق به وی در فلوریدا حین انجام ماموریت حفاظتی، بیش از ۴۰ هزار دالر کرایه دریافت 
کرده است.به نقل از وب سایت خبری اکســیوس، هزینه اتاق تک نفره که از ۲۰ ژانویه تا دست کم 
۳۰ آوریل، به قیمت ۳۹۶.۱۵ دالر به ازای هر شب، مورد استفاده قرار گرفته، در نهایت از پول مالیات 
پرداخت می شود. این ادامه رفتار پرمناقشــه ترامپ مبنی بر اجاره گرفتن از کسانی است که برای 
حفاظت از او منصوب شــده اند. طبق اعالم واشنگتن پســت، ترامپ پس از تاریــخ ۳۰ آوریل )۱۰ 

اردیبهشت(، برای گذراندن تابستان به باشگاه خود در بدمینستر، نیوجرسی نقل مکان کرد.

وعده های نامزد های ریاست جمهوری در حوزه سیاست خارجی؛ آیا قابل اجراست؟

جدی نگیرید!
درحالی کــه بــه زودی تبلیغات انتخابات ریاســت جمهــوری آغاز 
می شود، برخی از نامزد های مطرح در مورد مباحث سیاست خارجی 
نیــز صحبت هایی را مطرح کــرده اند، این درحالی اســت که به گفته 
کارشناســان سیاســی، اصوال دولــت نمی تواند خود رأســا در حوزه 

سیاست خارجی اقدامی را انجام دهد.
به گزارش فــرارو، در حالی که این روز ها مذاکــرات مربوط به احیای 
برجام در وین در جریان است، بســیاری از ناظران سیاسی معتقدند، 
در نهایت دو طرف بر ســر احیای برجام به توافق خواهند رسید، حال 
در چنین وضعیتی این ســوال به میان می آید، آیا با تغییر دولت روند 

مذاکرات نیز ممکن است با تغییر و تحول روبه رو شود؟
فریدون مجلســی، کارشناس مســائل بین الملل با اشــاره به اینکه 
شعار های نامزد های ریاست جمهوری در حوزه سیاست خارجی صرفا 
کارکرد تبلیغاتی دارد، گفت: با توجه به اینکــه دیگر امروز کامال عیان 
شده سیاست های کلی کشور در حوزه سیاست خارجی توسط رهبری 
تعیین می شــود، عمال دولت و وزارت امور خارجه، کاره ای نیســتند، 
بنابراین اظهاراتی که نامزد های ریاســت جمهوری در مورد سیاســت 
خارجی بیان می کنند صرفا می تواند جنبه و مصرف تبلیغاتی داشــته 
باشد.وی افزود: از ســوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که در حال 
حاضر دو گفتمان در انتخابات از لحاظ رویکرد تعامل با جهان روبه روی 
هم قرار دارند که به نظر می رسد در این رابطه طرفی که به سمت هسته 
سخت قدرت نزدیک تر است دست باال را در انتخابات دارد، این طیف 
معتقد به مقاومــت در برابر آمریکا و مخالف هرگونــه تعامل با جهان 
است و خواستار انزوای ایران در سطح بین الملل بوده و همواره در این 

زمینه بیان ایدئولوژیک دارد.
مجلســی یادآور شــد: طی ۱۷، ۱۸ ســال گذشــته نیز همواره طیف 
تندرو منویــات خود در حوزه سیاســت خارجی را جلو بــرده، این در 
حالی اســت که از اوایل دهه ۸۰ و در زمان دولت اصالحات، مذاکرات 
هسته ای ایران و غرب آغاز شد، هنوز بعد از این همه سالی که گذشته 
پرونــده تعامل ایران با جهان بســته نشــده و در دولت های مختلف 
 این مذاکــرات ادامه داشــته، بدون این کــه به یک نتیجــه دائمی

 ختم شود.
این کارشــناس مســائل بین الملل اضافه کرد: در حال حاضر نیز به 
نظر می رسد که پرونده هســته ای در اختیار آقای عراقچی است و وی 
مذاکرات را مدیریت می کند، از ســوی دیگر آقــای ظریف نیز به نظر 
می رســد در موضوع مذاکرات نقش چندانی در حــال حاضر ندارد، با 
توجه به اتفاقات و حاشــیه هایی که برای او طــی این مدت رخ داده، 

همچنین بعد از ۸ سال نیز او با اتمام کار دولت باید کناره گیری کند بعد 
از ســال هایی که در متن مذاکرات حضور فعالی را داشته که منجر به 

امضای توافق هسته ای و برجام در سال ۲۰۱۵ شد. 
علی بیگدلی، کارشناس مســائل بین الملل با اشــاره به اینکه اصوال 
رؤسای جمهور در ایران هیچگونه اختیاری در حوزه سیاست خارجی 
ندارند، گفت: با توجه به اینکه قانون اساسی نیز بر این موضوع تاکید 
کرده که سیاســت های کلی و خطوط اصلی سیاست خارجی توسط 
رهبری تعیین می شود عمال شعار هایی که نامزد های ریاست جمهوری 
در حوزه سیاست خارجی و تعامل با کشور های دنیا می دهند، نمی تواند 

قابل استناد باشد.
وی افزود: به نظر می رسد در حوزه سیاست خارجی همچنان مسائلی 
که طی این ســال ها جاری و ســاری بوده، ادامه پیدا کند مگر اینکه 
یک تغییــر در حوزه سیاســت گذاری های کالن کشــور رخ دهد که با 
توجه به وضعیت حاضر بعید اســت که چنین اتفاقی بیفتد، بنابراین 
با تغییر دولت، سیاســت خارجی ایران تغییر چندانــی نخواهد کرد. 
در حال حاضر وضعیت ایران بســیار خاص و به نوعی بغرنج اســت، 

زیرا که از لحاظ اقتصادی و معیشــتی مــردم در تنگنای فراوانی قرار 
دارند، اگر رییس جمهور آینده ایران می خواهد وضعیت اقتصادی را 
سروسامان دهد، این موضوع در گرو حل و فصل مسائل بین المللی 
ایران با کشور های جهان است و تا زمانی که این موضوعات حل نشود، 

وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت.
این استاد دانشگاه یادآور شد: وعده های اقتصادی که برخی از نامزد ها 
در مورد بهبود وضعیت معیشتی مردم می دهند، تنها در صورتی محقق 
می شــود که تحریم ها برداشــته شــود، در غیر این صورت وضعیت 
اقتصادی حتی وخیم تر نیز خواهد شد، بنابراین تا تکلیف برجام و رفع 

تحریم ها مشخص نشود اوضاع اقتصادی تغییر نخواهد کرد.
بیگدلی اضافه کرد: در مــورد مذاکرات برجام کــه در وین در جریان 
است نیز باید گفت به نظر می رســد توافقات برای بازگشت همزمان 
ایــران و آمریکا به تعهــدات برجامی بــا توجه به توافق ســال ۲۰۱۵ 
حاصل شده به نحوی که ایران غنی سازی زیر ۵ درصد را از سر خواهد 
 گرفت و آمریکا نیز تحریم های در حوزه هــای مربوط به برجام را رفع 

خواهد کرد.

 ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در پاســخ بــه
 ســوال خبرنــگاران در خصوص رای صادر شــده 
 از ســوی دادگاهی در کانــادا اظهار داشــت: رای

 مورد اشــاره فاقد مبنا بوده و از مستندات و دالیل 
عینی نیز برخوردار نیست و با توجه به انتشار آن در 
فضای مجازی از عالقه مندان به اینگونه موضوعات 
دعــوت می کنیم با مطالعــه آن بر بــی مبنایی آن 

واقف شوند.
سعید خطیب زاده  افزود: همگان می دانند دادگاه 
کانادا از اســاس صالحیت ندارد که به این سانحه 
هوایی یا قصور احتمالی در واقعــه ای که خارج از 

ســرزمین و حوزه صالحیت کشوری کانادا رخ داده 
است رسیدگی کند، هر چند با در نظر گرفتن منظومه 
رفتاری کانــادا در این موضوع، انتظــار عدم رعایت 
مبانی بدیهــی و اولیه حقوقی از ســوی کانادا قابل 

پیش بینی است.
خطیب زاده در ادامه تاکید کرد: حتی قانون داخلی 
مورد استناد دادگاه هم بر خالف مبانی حقوقی بوده 
و در واقع نقض تعهدات بین المللی کانادا محسوب 

می شود.
ســخنگوی وزارت امور خارجه با تاسف بار خواندن 
رفتار کانادا در موضوع هواپیمای اوکراینی و رویکرد 

کامال سیاســی در به کار گیــری رویه های قضایی 
توســط کانادا افزود: دادگاه کانادایی بــا تبعیت از 
دادگاه های آمریکا ابتدا متهم را تعیین، سپس به هر 
اطالعات مربوط یا نامربوط مندرج در منابع عمومی 
به ویژه فضای مجازی متوسل شده است تا دلیلی 
برای ذهنیت جانبدارانه و از پیش تعیین شده خود 

دست یابد.

سخنگوی وزارت خارجه:

 رای اخیر دادگاه کانادا فاقد مبنا بوده و مستند نیست

کارشناس مسائل منطقه و فلسطین مطرح کرد:

آخرین گام های یک محکوم به پایان!
یک کارشناس مسائل منطقه و فلسطین گفت: درگیری های اراضی اشغالی شرایط ناپایداری در منطقه ایجاد کرده است و اگر این وضعیت ادامه یابد، احتمال 

گسترش آن در سطح منطقه وجود دارد.
حسن هانی زاده با بیان اینکه این حوادث به دستور نتانیاهو و برای باقی ماندن در چرخه قدرت شکل گرفته اســت، اظهار کرد: اما از آنجایی که حماس و جهاد 
اسالمی آمادگی الزم را به لحاظ نظامی پیدا کرده اند به نظر می رسد توانستند قواعد را به نفع ملت فلسطین تغییر دهند. در بیش از یک هفته ای که گذشته است 
همه شهرها در سرزمین های اشغالی درگیر شده و زیر موشک های دوربرد حماس هستند و تمام تاسیسات حیاتی در این بخش ها تعطیل شده است از جمله 
فرودگاه بن گورین و این نشان می دهد ابتکار عمل میدانی با وجود هزینه سنگین انسانی به نفع رزمندگان فلسطینی است. متاسفانه تا کنون ۲۷۰ نفر شهید و ۶ 

هزار نفر مجروح شدند و بسیاری از خانه ها تخریب شده است.
هانی زاده تصریح کرد: به هر حال نتانیاهو برای همیشــه به لحاظ سیاسی به بایگانی تاریخ سپرده شده اســت و یهودیان نسبت به عملکرد سیاسی، امنیتی و 
اقتصادی نتانیاهو ناراضی هستند. تظاهرات علیه نتانیاهو و حزب لیکود نشان می دهد این رژیم ناکارآمد است و باید چرخه قدرت را ترک کند؛ اما قصد نتانیاهو 

این است که برای مدت بیشتری در چرخه قدرت بماند. 

خبر روز

وز عکس ر

تصویر سردار 
سلیمانی در 

دست مخالفان 
عادی سازی با 

 رژیم صهیونیستی
 در تونس

سعودی ها همچنان مدعی هستند
وزیر امور خارجه سعودی می گوید بدون حل آنچه که او »مشکل رفتارهای ایران« خواند، ثبات در 
منطقه ایجاد نخواهد شد.فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در گفت وگو با شبکه العربیه تاکید 
کرد: ما بر این باوریم که بدون رسیدگی به دغدغه های کشورهای منطقه و از بین بردن نگرانی هایشان 
نسبت به رفتارهای ایران، ثبات در منطقه ایجاد نخواهد شــد.بن فرحان همچنین مدعی دخالت 
ایران در امور کشورهای منطقه در راستای ایجاد ناامنی شد و خاطرنشان کرد: مشکل موشک های 
بالستیک ایران باید حل شود.وزیر خارجه سعودی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد 

که در خصوص پرونده هسته ای ایران باید به توافقی با پایه های قوی تر رسید.

قدردانی نماینده آمریکا در امور ایران از سفارت سوئیس در تهران
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران با انتشار پیامی از سفارت سوئیس که طی بیش از چهار دهه 
گذشته حافظ منافع آمریکا در ایران بوده است، تشــکر کرد.رابرت مالی در حساب کاربری رسمی 
خود در توئیتر نوشت: ۴۱ سال پیش در این ماه، سفارت سوئیس در تهران به عنوان نیروی محافظ 
ایاالت متحده در ایران تعیین شد. وی ادامه داد: از کار سخت آنها در نمایندگی از ما و محافظت از 
شهروندان ایاالت متحده در ایران بسیار سپاسگزاریم. از زمان شکل گیری انقالب اسالمی و قطع 

روابط دیپلماتیک تهران و واشنگتن، سوئیس حافظ منافع ایران در آمریکا و بالعکس بوده است.
 

چالش شورای نگهبان در برابر رد صالحیت »سعید محمد«
اعتماد نوشت: درحالی که سخنگوی شورای نگهبان از تمدید مهلت بررسی صالحیت کاندیداها تا 
۵ روزه دوم مهلت قانونی خبر داده، گمانه زنی ها درباره سرنوشت داوطلبان هر روز بیشتر می شود.

از جمله درباره سعید محمد که از اواخر سال گذشته حاشیه هایی درباره او ایجاد شده بود. زمانی که 
سردار یدا... جوانی، معاون سیاسی ســپاه اعالم کرد که سردار محمد به  خاطر تخلفاتی که در قرارگاه 
خاتم داشته، کنار گذاشته شده است. موضوعی که البته خیلی زود از سوی سخنگوی سپاه تکذیب 
شد اما اثر خود را گذاشت و با این اظهارنظر سردار جوانی بعید اســت که محمد موفق به عبور از سد 
نظارت استصوابی شورای نگهبان شود. به  هر حال اما او ثبت نام کرده و وارد گود شد. با این همه اما غائله 
پایان نیافت و همزمان با تمدید مهلت بررسی صالحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان، برخی منابع 
مدعی شده اند که حجت االســالم عبدا...حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه، در محل شورای 
نگهبان حاضر شده تا از عدم احراز صالحیت یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری اطمینان حاصل کند.

واکنش به ادعای رایزنی سپاه درباره یکی از کاندیداها
سردار رمضان شریف با تکذیب اخبار منتشره پیرامون مراجعه نماینده ولی فقیه در سپاه به شورای 
نگهبان در خصوص یکی از نامزدهای ریاست جمهوری تصریح کرد: اینگونه اخبار صرف نظر از کذب 

و بی اساس بودن ، پیگرد قانونی و قضایی را در پی خواهد داشت .

جهانگیری به صداوسیما: 

دروغ ممنوع!
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در توئیتی نوشــت: »صدا وسیما طبق روال گذشته 
تحریف و تخریب را ادامه می دهد. دفاع از عملکرد دولت را رییس جمهوری و وزرا انجام می دهند. 
من می خواهم از عواملی بگویم که مسبب بحران های امروز ایران هستند و از برنامه هایی که برای 
مقابله با آنها دارم. به قصد افق گشــایی آمده ام«. جهانگیری این توئیت را با هشتگ دروغ ممنوع 

منتشر کرد.

کافه سیاست

یک مقام وزارت خارجه آمریکا: 

 به پیشرفت معناداری
 در وین رسیده ایم

یک ســخنگوی وزارت امورخارجــه آمریکا 
تصریح کرد: پیشــرفت های معنــاداری در 
مذاکرات وین حاصل شــده؛ اما اختالفات 

مهم هنوز پابرجاست که باید رفع شود.
وی دربــاره روند مذاکــرات ایران و ســایر 
طرف های برجام برای بازگشت به این توافق 
تاکید کرد که مذاکره کنندگان غربی در آخرین 
دور از این رایزنی ها به پیشــرفت معناداری 
دســت پیدا کرده اند.این ســخنگو که اشاره 
ای به نام او نشده اســت، افزود: دور جدید 
مذاکرات برجامــی مثبت بود و ما شــاهد 
پیشــرفت معناداری بودیم؛ امــا اختالفات 
مهم هنــوز به قوت خود باقی اســت که باید 
حل وفصل شود.وی همچنین گفت: موضع 
آمریکا همیشه این بوده است که ما آماده ایم 
تا تحریم های ناســازگار با برجام را برداریم 
اما این، تنها در صورت بازگشــت دوجانبه به 
پایبندی به توافق انجام خواهد شد.این مقام 
وزارت امورخارجه آمریکا افزود: ماهیت دقیق 
گام های مرتبــط با تحریم هایــی که ایاالت 
متحده باید برای رسیدن به این هدف بردارد، 
یکــی از موضوعات این گفت وگوها اســت. 
چهارمین دور نشســت کمیسیون مشترک  
برجام که با حضور ایران و ســایر طرف های 
توافق، یعنی انگلیس، آلمان، فرانسه، چین، 
و روسیه طبق روال قبل در شهر وین پایتخت 
اتریش برگزار شــده بود، روز چهارشــنبه به 
پایان رسید و مذاکره کنندگان برای مشورت 

با پایتخت ها به کشورهای خود بازگشتند.
عباس عراقچی ،رییس تیــم مذاکره کننده 
ایران در ویــن، در این باره گفــت: ما موفق 
شدیم در طول این دو هفته به مقدار زیادی 
کار را پیش ببریم و  االن می توانیم بگوییم که  
به چارچوب یک توافق رسیده ایم. به ساختار 
توافق دست پیدا کرده ایم و متن اصلی توافق 
و ضمیمه هایی که خواهد داشــت مشخص 
شده اســت. البته مذاکرات در مورد متن  به 
پایان نرســیده و در مورد بسیاری از بندهای 

توافق، هنوز در حال مذاکره هستیم.

بین الملل
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افتتاح بزرگ ترین معدن سنگ آهن اصفهان
بزرگ ترین ذخیره ســنگ آهن اســتان اصفهان، معدن سنگ آهن چاه پلنگ شــمالی افتتاح 
شد.مدیرعامل شرکت فوالد نطنز در آیین افتتاح بزرگ ترین معدن سنگ آهن استان اصفهان گفت: 
بهره برداری از بزرگ ترین ذخیره سنگ آهن استان اصفهان معدن سنگ آهن چاه پلنگ شمالی 
با ذخیره قطعی بالغ بر ۲۰ میلیون تن، ظرفیت استخراج سالیانه ۵۰۰ هزار تن اشتغال مستقیم ۱۵۰ 
نفر و میزان ســرمایه گذاری هزار میلیارد ریال با همکاری ذوب آهن نطنز و فوالد نطنز انجام شده 
است.جواد توکلی افزود: بزرگ ترین زنجیره تولید از سنگ آهن تا فوالد را در بخش خصوصی راه 

اندازی کردیم.
وی بیان کرد: مــا می توانیم با اســتفاده از ظرفیت موجود، کارنامه اشــتغال زایی خوبی داشــته 
باشیم.رحمت ا...فیروزی پور، نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسالمی نیز در این افتتاحیه 
گفت:امیدواریم با افتتاح فاز جدیدی که با دست توانمند وزیر صمت به بهره برداری می رسد شاهد 

توسعه در این منطقه باشیم.

با گرانی سیمان، حقوق مصرف کننده ضایع می شود
رییس اتحادیه فروشــندگان مصالح ساختمانی اصفهان، با تاکید بر شــرایط ناخوشایند صنعت 
سیمان می گوید: سیمان در آغاز  ســال افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی داشــته است.ناصر محمدی، 
تصریح می کند: این گرانی های پی درپی دالیلی دارد که مهم ترینش به عدم صرفه اقتصادی تولید 
این محصول بازمی گردد که همواره توسط کارخانه داران عنوان شده است. ولی در این میان آنچه باید 
در نظر گرفته شود حقوق مصرف کننده ای است که برای خرید یک پاکت از این محصول با افزایش 
نرخ روبه رو می  شود.محمدی با اشاره به نقش دالالن در شرایط بحرانی بازار سیمان اظهار می کند: 
زمانی که سیمان از درب کارخانه با نرخی فروخته می شود و تا رسیدن به دست مصرف کننده قیمت 
آن تغییر زیادی می کند مشخص می شود که تا چه میزان در این بازار تالطم وجود دارد وتا چه حد 
واسطه ها عامل این شــرایط می شوند.وی در رابطه با تاثیر گرانی ســیمان بر صنعت ساخت وساز 
می گوید: قطعا گرانی مصالح  ساختمانی بر رکود ساخت وساز موثر است و سیمان هم یکی از همین 
مصالح است که افزایش نرخ آن مصرف کنندگان را با مشــکل مواجه می کند.محمدی می افزاید: 
البته دالیلی دیگر چون نرخ دالر ، مالیات بر خانه های خالی ، و... ازجمله مهم ترین عوامل بی رونقی 

بازار مسکن به شمار می آیند.

سخنگوی صنعت برق خبر داد:

مراکز مجاز استخراج رمز ارز خاموش می شود
سخنگوی صنعت برق گفت: به منظور تامین برق مشترکان و کمک به جلوگیری ازبروز خاموشی، 
مراکز مجاز استخراج رمز ارز در ساعات اوج مصرف برق خاموش می شوند. مصطفی رجبی مشهدی، 
ادامه داد: هم اکنون مصرف برق مراکز استخراج رمز ارز که به صورت مجاز فعالیت می کنند به ۳۰۰ 
مگاوات می رسد که برق این میزان به منظور حفظ تعادل و پایداری شبکه برق، قطع می شود.وی 
افزود: براساس بارهای شناسایی و برآوردهای انجام شده در مانورهای برگزار شده، در حال حاضر 
بیش از ۲۰۰۰ مگاوات برق در مراکز غیر مجاز اســتخراج رمز ارز در کشــور مصرف می شود، که این 
مصارف غیرقانونی به دلیل اتصاالت نادرست و افزایش نقطه ای مصرف برق باعث آسیب دیدگی و 

حتی سوختن تجهیزات شبکه شده که خاموشی هایی را به دنبال دارد.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه مصارف غیرقانونی باعث ایجاد نوسان در شبکه برق می شوند، 
از مشترکان خانگی که از دستگاه ماینر و تجهیزات مربوطه برای استخراج رمز ارز در منزل استفاده 
می کنند خواست که سریع تر نســبت خاموش کردن اقدام کنند.به گفته رجبی مشهدی؛ در صورت 
قطع کردن و شناســایی، عالوه بر ضبط تجهیزات تا تعیین تکلیف نهایی، برق منزل این دســته از 

مشترکان متخلف نیز قطع می شود.

در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان اصفهان مطرح شد:

رشد تولید با وجود تحریم ها

مرضیه محب رسول وزیر صنعت در واپسین روزهای دولت به 
اصفهان سفر کرد تا طرح های دولتی و راه 
اندازی برخی از شرکت های حوزه صنعت و معدن استان را کلید بزند. 
ســفر رزم حســینی روز جمعه با ورود به اردســتان آغاز شــد. در این 
شهرســتان وزیر از امضاهای طالیی و لزوم حذف آن صحبت کرد و با 
تاکید بر برچیده شده این مدل رایج از رانت به خصوص در صنعت فوالد 
اعالم کرد به همه دستگاه ها ابالغ شده تا هر کس از حوزه صنایع فوالدی 
درخواست مجوزی داشته باشد سریعا اقدام کنند.علیرضا رزم حسینی 
اظهار کــرد: وزارت صنعت، معــدن و تجارت در ایــن دوره تالش دارد، 
تولیدکننده، صادر کننده و واردکننده را تشویق و حمایت کند. همچنین 
وزیر صمت در حاشیه بازدید از چهار واحد صنعتی در اردستان در گفت 
وگو با خبرنگاران با اشاره به طرح آزاد کردن معادن حبس شده، افزود: 
این معدن هــا که اغلــب چندین دهــه غیرفعــال هســتند آزاد و به 
سرمایه گذاران جدید واگذار خواهد شــد.وی ادامه داد: با اجرای این 
طرح، فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران حوزه معدن و صنایع معدنی 
ایجاد شده تا در این زمینه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال کنند.به گفته 
وی، نزدیک به ۶ هزار از این نوع معدن ها در استان های کشور و از جمله 
در اصفهان وجود دارد که در هفته گذشــته اعالم شد و به تدریج واگذار 

می شوند.وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: قرار است هر واحد 
معدنی که مواد معدنی آن به اندازه کافی وجود داشــته باشد، ملزم به 
فرآوری مواد معدنی تولیدی شود.وی تصریح کرد: از چندین ماه پیش 
خام فروشی ممنوع شده است و به سمت صنایع معدنی فرآوری شده 
پیش خواهیم رفت تا از این طریق اشتغال زایی بیشتری صورت گیرد.

در این سفر علیرضا رزم حسینی، از واحدهای صنعتی فوالد کویر، سیما 
کاشی، واحد کویر مقوا و فاستونی اردستان بازدید کرد و شرکت کشت و 
صنعت شریف و همچنین معدن سنگ آهن چاه پلنگ شمالی توسط 

وزیر صمت افتتاح شد.
در ادامه سفر وزیر صنعت در کاشــان وزارت صنعت و سایپا تفاهم نامه 
احیای مســئولیت های اجتماعــی منعقد کردند. ایــن تفاهم نامه در 
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ابالغی از ســوی رهبر معظم انقالب و 
پیاده سازی اقتصاد مردمی درون زا اجرا خواهد شد.تفاهم نامه احیای 
مســئولیت های اجتماعی اقتصاد مقاومتی که به امضای علیرضا رزم 
حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و سیدجواد سلیمانی مدیرعامل 
گروه خودروسازی سایپا رسید، دستیابی به توسعه متوازن منطقه ای 
برای استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های بخش مردمی و 
غیردولتی را در دستور کار دارد. توانمندسازی روستاییان با استفاده از 

ظرفیت های بومی، اولویت دادن به رفع محرومیت، حفظ عزت نفس و 
کرامت انسانی محرومان و رفع مشکالت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
محالت شهر کاشــان از دیگر اهداف تفاهم نامه احیای مسئولیت های 

اجتماعی اقتصاد مقاومتی است.
موضوع دیگر تعیین شــده در ایــن تفاهم نامه، جلب مشــارکت های 
مردمی و توانمندسازی جوامع محلی به منظور معیشت پایدار و جذب 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.  وزیر صمت در جمع خبرنگاران 
اعالم کرد: برای تداوم فعالیت صنایع با وجود شــدت تحریم ها، ۳۸ 
میلیارد دالر برای فعال بودن صنایع درکشور مواد اولیه به کشور وارد شده 
است.وزیر صنعت، معدن وتجارت در کاشان گفت: سناریوی دولت در 
ستاد اقتصادی در شرایط شدت گرفتن تحریم ها ،صادرات غیر نفتی بود 
که طی سه سال و نیم گذشته موفق به صادرات دو ونیم میلیارد دالری 
فوالد شدیم.علیرضا رزم حســینی افزود: با تامین مواد اولیه از خارج 
صنایع کشور در چرخه تولید فعال هستند.همچنین در حوزه صنعت رشد 
هشت درصدی حاصل شده است.وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: 
تمام کارخانجات کشور با تامین مواد اولیه الزم بدون هیچ مشکلی در 
سه شیفت کاری فعال هســتند که از جمله این صنایع خودروسازی و 

پوشاک و سرامیک است.

معاون اشتغال وزیر کار از ریزش حدود دو میلیون 
شــغل در دوران کرونا خبر داد و گفــت: با پرداخت 
تسهیالت حمایتی بیش از یک میلیون نفر به چرخه 
کار برگشتند.پرداخت تسهیالت حمایتی به کسب و 
کارهای آســیب دیده از کرونا یکی از سیاست های 
وزارت کار در راستای حفظ اشتغال بنگاه ها و صیانت 
از نیروهای کار بود که بر این اساس ۱۴ رسته شغلی 
منتخب که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را 
متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی 

یا خویش فرمایی بودند توانســتند در سامانه کارا 
ثبت نام کنند و برای گرفتن وام به بانک ها معرفی 
شوند.فارغ از رســته های شــغلی، وزارت کار یک 
میلیون واحد اقتصادی آسیب دیده از کرونا را هم 
شناسایی و با ارسال پیامک، آنها را مشمول دریافت 
تسهیالت حمایتی کرونا اعالم کرد.آنطور که عیسی 
منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
کار می گوید در دوران کرونا حدود دو میلیون شغل 
ریزش کرد که با پرداخت تسهیالت کمک شد نزدیک 
به یک میلیون و ۱۰۰ هزار شــغل بازگشت مجدد به 
کار داشته باشند.وی درباره پرداخت مقرری بیمه 
بیکاری در ایام کرونا می گوید: حدود ۷۳۰ هزار نفر 
به طور اختصاصی مشــمول دریافت بیمه بیکاری 
شدند که ۲۵۰ هزار نفر از آنها همچنان بیمه بیکاری 

دریافت می کننــد بنابراین  از این جهــت نیازمند 
منابع جدید هســتیم و امیدواریم برای سال ۱۴۰۰ 
حمایت ها از حوزه بازار کار و کسب و کارهای آسیب 
دیده تداوم داشــته باشــد.وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در مواجهه با کرونا و به منظور حفظ اشتغال 
و تداوم فعالیت کســب و کارهای آســیب دیده از 
کرونا، در ۱۴ رسته اصلی و ۸۵۸ زیر رسته اعتباری 
در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار کســب و 
کارهای آسیب دیده قرار داده است. برابر آمارها در 
شوک نخست کرونا دستکم یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
شغل دچار آسیب شــدند و یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
شغل در معرض تهدید قرار گرفتند که در پی آن و بر 
اساس اعالم وزارت کار به تدریج با ریزش حدود دو 

میلیون نفر در حوزه اشتغال مواجه شدیم.

ریزش دو میلیون شغل در دوران کرونا

خبر روز

سناریوی دولت در ستاد اقتصادی در شرایط شدت 
گرفتن تحریم ها ،صادرات غیر نفتی بود که طی سه سال 
و نیم گذشته موفق به صادرات دو ونیم میلیارد دالری 

فوالد شدیم

اجرای طرح توسعه هزار هکتاری شهرک صنعتی بادرود
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: با توجه به 
موقعیت خوب شهرک صنعتی بادرود، امکان توســعه وجود دارد و زمین را می توان از منابع طبیعی 
دریافت و طرح توسعه هزار هکتاری شهرک صنعتی بادرود را تعریف و اجرایی کرد.علی رسولیان اظهار 
کرد: بادرود یکی از مناطقی است که ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری دارد و وجود آزادراه تهران به 
یزد و قطار سرا سری از جمله این ظرفیت هاست و هم اکنون بخش ۹۵ هکتاری زمین شهرک صنعتی 
بادرود آماده  شده است.رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران افزود: برای تامین گاز شــهرک اقدامات خوبی انجام  شده است و تا پایان ماه خرداد شبکه گاز 
در داخل شهرک آغاز می شود، امید داریم شــرکت ملی گاز نیز شبکه گاز را تا ورودی شهرک به  زودی 
تامین کند تا زمینه الزم را برای فعالیت بنگاه های اقتصادی فراهم کنیم.معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت تصریح کرد: با توجه به موقعیت خوب این شهرک امکان توسعه وجود دارد و زمین را می توان 
از منابع طبیعی دریافت و طرح توسعه هزار هکتاری شهرک صنعتی بادرود را تعریف و اجرایی کنیم.

معاون استاندار اصفهان:

 راهکار استاندار در حوزه راه و شهرسازی کاشان
 و آران و بیدگل محقق شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: راهکار استاندار برای رفع مشکالت مردم 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در حوزه راه و شهرسازی با حضور مستمر مدیرکل مربوطه در 
این منطقه عملیاتی شد.حجت ا... غالمی با اشاره به اینکه افزون بر ۹۰ درصد مشکالت مطرح شده 
از سوی مردم آران و بیدگل مربوط به بخش راه و شهرســازی در همان دیدارها و در تماس تلفنی 
استاندار با مدیرکل راه و شهرسازی استان مطرح و برخی از آنها حل و فصل شد، ادامه داد: استاندار 
در آن نشست راهکارهای حضور مدیر کل در شهرستان، حضور معاونان استاندار هر هفته یک بار در 
شهرستان و برگزاری نشست های کمیسیون ماده پنج و کارگروه امور زیربنایی آن را در کاشان ارائه 
کرد.معاون استاندار با تاکید بر اینکه مدیر کل راه و شهرسازی به طور معمول باید مطالب کمیسیون 
ماده پنج و کارگروه امور زیربنایی آن را تهیه کند، اظهار داشــت: اگر این کمیسیون خروجی نداشته 
باشد نشانه حضور نیافتن مدیرکل در شهرســتان یا کار نکردن کمیته کارشناسی کمیسیون است.

غالمی با تاکید بر حضور فعال اداره راه و شهرســازی کاشــان در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده 
پنج تصریح کرد: مدیر کل راه و شهرسازی اصفهان نیز بر پایه راهکار ارائه شده از سوی استاندار در 
کاشان، افزون بر حضور در این شهرستان، کمیسیون ماده پنج را نیز برگزار کرده است.وی با یادآوری 
برگزاری کمیســیون ماده پنج طی دو هفته آینده در کاشان ادامه داد: با برگزاری این کمیسیون در 
کاشان تمامی رفع مشکالت مربوط به واحدهای تولیدی در خصوص زمین، تغییر کاربری ها، گرفتن 

استعالم های برخی اداره های دارای مشکل تسریع و تسهیل گری  خواهد شد.

خرداد ماه؛ موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی
معاون درآمد های مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشور  گفت: براساس ماده ۱۰۰ قانون مالیات ها، 
موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی )صاحبان مشاغل( خرداد ماه است.محمد مسیحی 
اظهار کرد: اشخاص حقیقی )صاحبان مشاغل( مطابق قانون باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 
۱۳۹۹ خود را خردادماه ســال جاری به صورت الکترونیکی از طریــق درگاه ملی مالیات به آدرس 
INTAMEDIA.IR ارســال و مالیات خود را پرداخت کنند.وی با تاکید بر اینکه برخورداری از هر 
نوع تسهیالت و معافیت های مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر 
قانونی است، خاطرنشان کرد: فعاالن اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق های قانونی نرخ صفر 
و یا هرگونه تسهیالت دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه کنند.مسیحی 

تاکید کرد: ضروری است مؤدیان از هرگونه مراجعه غیرضروری به ادارات مالیاتی اجتناب کنند.

کافه اقتصاد
م

س: تسنی
عک

اخبار

به گفته مجری طرح های آزادراهی مرکز و جنوب کشور ، آزاد راه گذر شرقی اصفهان که از آزاد راه کاشان ،نطنز و اصفهان شروع و تا سه راهی مبارکه ادامه دارد  از سال ۸۴ 
شروع  و  در ۲ مرحله متوقف شد.صلواتی  اظهار داشت:در نهایت با فعال شدن این پروژه  در بهمن ۹۸ ،۵۹ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شد و در آبان سال گذشته)سال 
۹۹( نیز ۵۵ کیلومتر آن مورد بهره برداری قرار گرفت و ۹ کیلومتر دیگر از محور فرودگاه تا جاده نایین در حال انجام و تا تیرماه امسال به بهره داری می رسد. وی اضافه کرد: 
تاکنون کل اعتباردر نظر گرفته شده آزاد راه شرق اصفهان هزینه شده است و در گام جدید نیز حدود هزار میلیارد تومان برای آزاد راه شرق اصفهان هزینه خواهد شد.مجری 
طرح های آزادراهی مرکز و جنوب کشور افزود: همچنین قطعه سوم این آزاد راه شرق به طول ۳۰ کیلومتر از جاده نایین پشت آرامستان باغ رضوان آغاز و  تا سه راهی مبارکه 
ادامه دارد که اگر اعتبار آن که حدود هزار میلیارد تومان برآورد شده است تامین شــود  تا پایان ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد.صلواتی همچنین پروژه ملی دیگر را آزاد راه 
اصفهان به شیراز با طول حدود ۳۳۵ کیلومتر عنوان کرد و گفت:  این آزاد راه ازسه راهی مبارکه شروع می شود و تا ایزد خواست و از ایزد خواست تا شیراز ادامه دارد.وی 

افزود: حدود  ۲۲۰ کیلومتر آن محدوده استان فارس است؛ اما  محدوده ایزد خواست تا شیراز تا پایان سال بهره برداری می شود.

مرحله اول  آزاد راه اصفهان - شیراز تا پایان سال افتتاح می شود؛

وعده تازه

برداشت گیالس 
در اصفهان

با نزدیک شدن به پایان بهار، 
برداشــت گیالس در روستای 
فخرآباد از توابع شهرســتان 
مبارکه اصفهان آغاز شد.بیش 
از ۶۰ هکتــار از باغ هــای این 
روســتا زیر کشــت گیالس 
قرار دارد و ســاالنه صدها تن 
گیــالس در گرکــن مبارکــه 

برداشت می شود.

وز عکس ر

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
بارگذاری جدید بر حوضه 
 زاینده رود غیرکارشناسی 

است
عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب ومنابع 
طبیعــی مجلس شــورای اســالمی گفت: 
بارگذاری جدیــد بر حوضه آبریــز زاینده رود 
اقدامی اســت که مادامی که جبران نشــود 
حتی اگر مجوزهای الزم را داشــته باشــد، 
کاری غیرکارشناسی اســت.حجت االسالم 
محمدتقــی نقدعلــی در خصــوص پروژه 
بن -بروجن اظهار داشــت: بحث آب استان 
اصفهان، چهارمحال بختیاری و خوزستان از 
مباحثی اســت که امروزه با توجه به موضوع 
خشکسالی حادتر شده و مشکل را مقداری 
عمیق تر کرده است.عضو کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی 
ادامــه داد: طبق قاعده، بارگــذاری جدید بر 
حوضــه آبریز زاینــده رود اقدامی ا ســت که 
مادامی که جبران نشود حتی اگر مجوزهای 
الزم را داشته باشد کاری غیرکارشناسی است 
و چهارچوب های محیط زیستی و پیوست های 
اجتماعی و امنیتی در آن رعایت نشده است؛ 
امیدواریم نهادهای مربوطه، مخصوصا وزارت 
نیرو که متولی  داستان انرژی و آب در کشور 
است نسبت به کار کارشناسی و احیانا تغییر 
رویه ها در این زمینه اقدام کند.وی تاکید کرد: 
ما نظرات خود را بــه وزارت نیرو ابالغ کردیم 
و جلســاتی را با وزیر نیرو و مقامات امنیتی 
داشــته ایم، همچنین اخیرا شــورای امنیت 
کشور در وزارت کشور برای این موضوع تشکیل 
شده  است.نقدعلی مطرح کرد: این واقعیتی 
اســت که ســوءتدبیر در این قضیه می تواند 
باعث بحران های اجتماعــی و چالش های 
امنیتی شود و در حال حاضر نیز چالش های 
اقتصادی و معیشتی برای مردم درست کرده 
است.نماینده مردم خمینی شهر درخصوص 
پیگیری نمایندگان اصفهان درباره این موضوع 
اعالم کرد: نمایندگان به  طور مکرر این داستان 
را پیگیری می کنند همچنین در پیگیری های 
معمولی که دارند، در جلسات این موضوع را 

عنوان کرده اند.



4یکشنبه 2 خرداد 1400 / 11 شوال 1442 / 23 می 2021 / شماره 3258

بحران آب جدی است؛  

کاهش ۱۷ درصدی بارندگی در بام ایران
بارش ها در استان چهارمحال و بختیاری از ۱۲ سال گذشته تاکنون روند 
کاهشی به خود گرفته است و هر ساله بارندگی در این استان با کاهش 
مواجه می شــود.کاهش بارش ها موجب خشکسالی و خارج شدن 

بسیاری از اراضی کشاورزی از زیر کشت شده است.
مدیر کل هواشناســی چهارمحــال و بختیاری اظهار داشــت: میزان 
بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به میانگین 

سال زراعی گذشته ۱۷ درصد کاهش دارد.
مهران چــراغ پور بــا بیــان اینکــه میانگیــن وزنی بارندگی ســال 
زراعی جــاری چهارمحــال و بختیــاری ۳۷۶ میلی متر ثبت شــده 
اســت، گفت: منطقه کوهرنــگ پر بــارش ترین منطقــه و بروجن 
 کــم بــارش تریــن منطقــه چهارمحــال و بختیــاری گــزارش

 شده اند.
وی با بیــان اینکه این اســتان در فصل زمســتان ۱۳۹۹ نســبت به 
میانگین بلندمدت با کاهش ۴۴ درصدی بارش مواجه شــده است، 
اظهار داشــت: بارش قابل توجهی در زمســتان ســال گذشته انجام 
نشــد.چراغ پور با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری رتبه ســوم کشور 
در کاهش بارش ها به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: در سال 
 زراعی جاری شهرســتان کوهرنگ با کاهش ۳۲۰ میلی متری بارش

 مواجه بود.
مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در سال 
گذشته ۲۳ درصد مساحت اســتان دچار خشکسالی خفیف و باالی 
۵۵ درصد نیز دچار خشکسالی شدید شده است.استاندار چهارمحال 
و بختیاری چندی پیش در نشســت ستاد پیشــگیری، هماهنگی و 
فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به گزارش سازمان هواشناسی در خصوص کاهش بارش ها در استان، 
اظهار کرد: رتبه ســوم در کاهش بارش ها بزرگ ترین بحران در سال 
۱۴۰۰ است و این استان با کمبود در بخش های آب شرب، کشاورزی، 

دامداری و … مواجه خواهد شد.

منابع آب بخش کشاورزی در چهارمحال 
و بختیاری کاهش یافته است

رییس جهاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به اینکه 
خشکسالی هر ساله در چهارمحال و بختیاری تشدید می شود، گفت: 
میزان بارش ها در این استان سال به ســال با کاهش مواجه شده  و 
هم اکنون کاهش بارش ها موجب کاهش آب بخش کشــاورزی در 

این استان شده است.

عطا ا...ابراهیمی گفت: کاهش منابع آب کشاورزی به وضوح با خشک 
شدن چشمه ها و قنات ها و کاهش آبدهی چاه های آب و کاهش دبی 

آب رودخانه در این استان مشاهده می شود.
وی با بیان اینکه برای حفظ اشــتغال پایدار در بخش کشاورزی باید 
به سمت اســتفاده بهینه از منابع آب کشــاورزی برویم، عنوان کرد: 
توســعه تجهیزات آبیاری نوین در اراضی کشــاورزی بــه عنوان مهم 
 ترین اقدام در راســتای اســتفاده بهینه از آب باید مورد توجه بیشتر

 قرار گیرد.
رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هم اکنون 
بیش از ۶۷ هزار هکتار از زمین کشــاورزی چهارمحال و بختیاری به 
سیســتم آبیاری نوین مجهز شــده اند، گفت: یک هزار و ۸۰۴ هکتار 
از زمین های کشاورزی این استان در سال گذشــته به شبکه آبیاری 

نوین تجهیز شد.
وی عنــوان کرد: تجهیــز یک هــزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشــاورزی 
چهارمحــال و بختیاری به شــبکه آبیــاری نوین در ســال جاری در 

دســتور کار قرار گرفته اســت.رییس جهاد کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری تصریح کــرد: الیروبی ۶۰ قنات و احداث ۱۰۰ هکتار شــبکه 
آبیاری و زهکشــی، توســعه کانال های انتقال آب و… از مهم ترین 
برنامه ها در ســال جاری بــرای تامین منابع آب بخش کشــاورزی 
اســت.همچنین معاون بهبــود تولیــدات گیاهی جهاد کشــاورزی 
چهارمحال و بختیــاری بیان کرد: خشکســالی و کاهــش بارش ها 
 بخش کشــاورزی چهارمحال و بختیاری را با کمبود منابع آب مواجه

 کرده است.
حســین برزگــر گفــت: از مهــم تریــن برنامه هــا در راســتای 
حفظ اشــتغال پایدار بخش کشــاورزی توســعه کشــت گیاهان با 
نیــاز آب پاییــن از جملــه گیاهــان دارویــی اســت. وی تاکیــد 
کرد: توســعه کشــت گیاهان دارویــی در این اســتان بــا توجه به 
نیاز آبــی پایین می توانــد زمینه اشــتغال پایدار بخش کشــاورزی 
 را فراهم کنــد و جهــاد کشــاورزی در ایــن زمینه ســرمایه گذاری 

خواهد کرد.

 مدیرعامل شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری، از اجرای ششمین اقدام فراگیر بهینه سازی و تعمیرات شــبکه های برق با محوریت عبور از پیک تابستان 
امسال در استان خبر داد. مجید فرهزاد افزود: این اقدامات با هدف مقابله با دســتگاه های رمز ارز غیرمجاز، تعدیل و بهینه سازی روشنایی معابر، کنترل آماده 
به کاری مولد های اضطراری و بررسی آماده به کاری ســامانه های برق من و مرکز فوریت های ۱۲۱، درسطح استان اجرا شد.فرهزاد اضافه کرد: از ابتدای امسال 
تاکنون ۹ مرکز غیر مجاز استخراج رمز ارز با ۳۶۹ دستگاه ماینر و توان مصرفی یک هزار و ۴۴ کیلوات شناسایی، جمع آوری و به مراجع قضایی معرفی شده است.
وی ادامه داد: از نیمه دوم پارسال تاکنون ۲۷ هزار و ۸۱ دستگاه چراغ روشنایی معابر باتوان باال، تعدیل و بهینه سازی شده که کاهش توانی معادل ۶.۴ میلیون 
کیلوات ساعت را در پی داشته است.فرهزاد گفت: امسال تعداد ۴۰۷ مولد اضطراری )دیزل ژنراتور( در مراکز حساس ومهم، با هدف کنترل آماده بکاری در ایام 
پیک بار تابستان با موفقیت مورد آزمایش و بهره برداری قرار گرفت که از این تعداد ۲۲ دیزل ژنراتور مربوط مراکز درمانی و ۷ مولد مربوط به مراکز حیاتی است.
وی افزود: بررسی وارزیابی میزان آماده به کاری سامانه های برق من و مرکز فوریت های برق ۱۲۱ نیز از جمله اهدافی بود که در این اقدام با موفقیت انجام شد.

ساماندهی شبکه های برق برای عبور از پیک تابستانی

معرفی مدیرکل جدید کمیته امداد چهارمحال و بختیاری
در آیینی با حضور معاون امور مجلس کمیته امداد امام خمینی )ره(، جاسم محمدی فارسانی به 

عنوان مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان چهارمحال و بختیاری معرفی شد.
در این آیین از خدمات علی ملکپور، مدیرکل سابق کمیته امداد امام خمینی )ره( تقدیر به عمل آمد.

اختصاص هزار تن شکر به چهارمحال و بختیاری
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به برنامه تنظیم بازار و لزوم تامین به موقع کاال های اساسی مردم گفت: هزار تن شکر به بازار استان 
اختصاص داده شد.جهانبخش مرادی افزود: این میزان شــکر برای مصرف خانوار ها اختصاص 
یافته اســت که ۶۰۰ تن آن به قند تبدیل شده و ۴۰۰ تن به صورت شــکر وارد بازار مصرف می شود.

مرادی اضافه کرد: این سهمیه شکر در بسته های یک کیلوگرمی با قیمت ۸۷ هزار ریال به ازای هر 
کیلوگرم در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.وی ادامه داد: ســهمیه قند نیز به صورت شکسته 
در بســته های پنج کیلوگرمی با قیمت ۱۰۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگــرم به مصرف کنندگان عرضه 
می شود و توزیع سهمیه یک هزار تنی قند و شکر ویژه استان از طریق افزون بر ۲۰۰ فروشگاه در سطح 

استان توزیع می شود.

دستگیری باند جعل پلمب کنتور های اداره برق در شهرکرد
سرپرست پلیس آگاهی چهارمحال و بختیاری گفت: در پی وصول اخباری مبنی بر اینکه شخصی 
با هویت معلوم در فروشگاه لوازم برقی خود در شهرکرد پلمب کنتور های اداره برق را با قیمت باال به 
مردم می فروشد، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.جعفر نفر افزود: 
ماموران اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی استان با انجام تحقیقات فنی و تخصصی 
این مغازه فروش لوازم برقی را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی بازرسی کردند و چهار عدد پلمب 
کنتور برق از داخل گاوصندوق مغازه کشف و متصدی مغازه دستگیر شد. نفر اضافه کرد: همچنین دو 
نفر از پیمانکاران اداره برق به عنوان همدست متهم شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر شدند.

کشف و ضبط ۹5 دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرکرد
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: پس از اطالع ماموران از وجود ماینر های غیرمجاز در 
یک کارگاه در شهرکرد، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.منوچهر امان اللهی افزود: 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی اســتان با اقدامات اطالعاتی، موفق به شناسایی محل نگهداری 
ماینر های غیرمجاز شده و پس از هماهنگی با مقام قضایی بازرسی الزم را به عمل آوردند.امان اللهی 
اضافه کرد: در این بازرسی ۹۵ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۴۵ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: در این راستا یک متهم دستگیر و برای صدور حکم الزم تحویل مراجع قضایی شد.

بهره مندی بیش از 500 عضو جوان از کارگاه های تخصصی ازدواج
مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: کارگاه مهارت های پیش از ازدواج، 
با هدف پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی، ارتقای سطح روان و کسب مهارت های زندگی 
و افزایش حس تعهد و مسئولیت پذیری در شهرستان بروجن برگزار می شود.ایرج کیانی بروجنی 
افزود: این کارگاه ها می تواند در تغییر نگرش در شیوه های ازدواج آسان در جامعه موثر واقع شود. 
کیانی اضافه کرد: بیش از ۵۰۰ عضو جوان در اســتان از دوره های آموزشی پیش از ازدواج بهره مند 
می شوند. وی ادامه داد:کارگاه های پیش از ازدواج از هشتم اردیبهشت ماه امسال به صورت مجازی 

آغاز و تا پایان خردادماه ادامه دارد.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
3/7 هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 

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

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش  16 ثبت اصفهان باستاد اســناد رسمی مالکیت مشاعی 
و اسناد عادی تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15  روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
اســناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست . 
140060302018000002  کالســه پرونــده   بــر رای شــماره   برا
1398114402018000014 شــرکت گاز اســتان اصفهــان به شناســه ملی 

10101891781 نسبت به یک باب ایستگاه تقلیل فشار گاز به مساحت 494/54 
متر مربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 1887 فرعــی از 445 اصلی واقع در 

خورزوق  بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/3/2 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/3/17

م الف : 1136833 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
تحدید حدود اختصاصی

3/8 شــماره نامه : 140085602024001836-1400/02/26 نظر به اینکه به 
موجب رای شماره 139960302024004561 مورخ 1399/11/12 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 156/10 متر مربع تحت شــماره فرعی 4742 از اصلی 
4483 مفروز و مجزی شده از شماره 131 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان در مالکیت خانم زهره عسگری فرزند نصراله مستقر گردید و پرونده 
ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون 
فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
1400/03/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض 
طبق ماده 86  آئین نامــه قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، 

ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم 
دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیــر این صورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی مــی تواند به دادگاه  مربوطــه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. م الف: 1136179 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

3/9 شــماره نامه : 140085602024001842-1400/02/26 نظر به اینکه به 
موجب آراء شــماره 139960302024004989 و 139960302024004990 
مــورخ 1399/12/06 هیات قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 107/80 متر 
مربع تحت شــماره فرعی 2 از اصلی 4237  واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان در 
مالکیت آقای فرهاد باقری فرزند حسین و خانم مهناز محمد شریفی فرزند علی 
اصغر مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد 
تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز  چهارشنبه مورخ 1400/03/26 ســاعت 9 صبح در محل شروع و 
 به عمل خواهد آمد و به موجب ایــن آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اعالم 
می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین و 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق مــاده 86  آئین نامه قانون 

ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را 
به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد 
ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت 
تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
 ادامه میدهد. م الف: 1136037 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک 

جنوب اصفهان

اعالم مفقودی 
ســند خــودروی وانــت پیــکان تیــپ 1600i مــدل 
 1385 بــه رنــگ ســفید - روغنــی به شــماره پالک
 ایران 53-792 ق 61 و شــماره موتــور 11285063909 
و شماره شاســی 30511959  و شناســه ملی خودرو 
IRFC301X0VA511959 بــه نام آقای اســفندیار 
مســعودی مرغملکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بر لزوم حمایت از 
طرح های ســرمایه گذاری بخش خصوصی تاکید 
کرد.اقبال عباســی بــا بیان اینکه روند پاســخ به 
استعالم های سرمایه گذاری نباید در دستگاه های 
اجرایی طوالنی شــود، گفت: دستگاه های اجرایی 
مشخص شــده در قانون، برای اســتعالم در روند 
سرمایه گذاری باید در مهلت قانونی پاسخ مثبت یا 

منفی استعالم ها را ارائه دهند.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری نیز 
در این مورد با اشاره به اینکه ۱۰ طرح از مجموع ۱۳ 
ارائه شده در کارگروه مربوط به درخواست مدیریت 
امور اراضی اســتان برای اجرای گاوداری شیری، 
پرواربندی بره، پرورش بز و گوسفند داشتی و یک 
مجتمع گردشــگری اســت، گفت: طرح تفکیکی 
آرامستان شــهر لردگان به مساحت بیش از هفت 
هکتار نیــز در کارگــروه ارائه و به تصویب رســید.

حسین علی مقصودی، تعداد طرح های پرواربندی 
بره در شهرســتان بروجن را چهار مورد اعالم کرد و 
افزود: پرواربندی بره در بخش مرکزی شهرستان 
کوهرنگ و اراضی شهرستان خانمیرزا  هر کدام به 
مساحت یک هزار و ۳۰۰ مترمربع نیز با نظر موافق 

اعضای کارگروه تایید شد.
وی، طرح گاوداری شــیری در مستثنیات بخش 
مرکزی شــهرکرد را یکی از مهم تریــن طرح های 
ارائه شده در کارگروه دانســت و تصریح کرد: این 
گاوداری با ۶ هزار رأس دام در زمینی به مساحت 

بیش از ۳۸۷ هزار مترمربع احداث خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری 
همچنیــن به تصویــب طرح های پــرورش بز در 
یانچشــمه شهرســتان بن و گوســفند داشتی در 
شهرستان خانمیرزا اشاره کرد و یادآور شد: اجرای 
باشگاه سوارکاری در حریم شهر شهرکرد نیز با رفع 
مشکل تامین آب مورد تایید اعضای کارگروه قرار 
گرفت. مقصــودی اضافه کرد: بنا بــه نظر اعضای 
کارگروه مقرر شــد پس از تصویب کلیات ۲ طرح 
گردشــگری شــامل مجتمع های گردشگری در 
شهرستان بروجن و چم چنگ شهرستان سامان، 
چگونگی ایجاد جاده دسترســی به این مجتمع ها 

در اداره راهداری و حمل ونقل جــاده ای بازنگری 
شــود. وی افزود: پرونــده  ۱۳ طرح تایید شــده 
کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، 
شــهری و آمایش ســرزمین و محیط زیســت به 
زودی بــرای تصویب نهایی در نشســت شــورای 
برنامه ریــزی و مدیریت چهارمحــال و بختیاری 

مطرح خواهد شد. 
بررســی و ارائه پیشــنهاد در خصوص برنامه های 
توســعه اســتان در حوزه های زیربنایــی، اتخاذ 
ســازوکارهای الزم بــرای انجام وظایــف مرتبط 
با اجــرای آیین نامه اســتفاده از اراضــی، احداث 
بنــا و تاسیســات در خــارج از حریم شــهرها و 
محدوده روستاها و بررســی راهکارهای افزایش 
مشــارکت های مردم و ســازمان های مردم نهاد 
در راســتای توسعه زیرساختی شــهرها، روستاها 
و مناطق عشــایری از جمله وظایف کارگروه امور 
زیربنایی، توســعه روستایی، عشــایری، شهری 
و آمایش ســرزمین و محیط زیســت در استان ها 
به شــمار می رود.با تصویب و اجــرای طرح های 
ارائه شــده در این کارگروه زمینه افزایش اشتغال، 
کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی در اســتان 

فراهم می شود.

یک کارشــناس سنگ وگوهرشــناس وگوهرتراش 
اظهارداشت: قبرستان تاریخی ارامنه روستای سیرک 
از توابع استان چهارمحال و بختیاری با سابقه بالغ بر 
۴۰۰ سال قدمت نشان دهنده سابقه طوالنی مردمان 
این منطقه است.جاســم نصیری هفشجانی گفت: 
نوع حجــاری و حکاکی روی ســنگ های قبور هنر 

دست سنگ تراشان هفشجان را به رخ می کشد که 
با چیره دستی و ابزار ســاده اولیه توانسته اند چنین 
هنری خلق کنند  که بعد از سال ها همچنان انسان را 

محو خود می  کند.
وی افزود: این ســنگ ها باتوجه به اینکه در منطقه 
جنگلی هستند و دور قبرستان را درختان احاطه کرده 
است و نداشتن هیچ نگهبانی و با فنس یا حصاری 
باعث شده که سودجویان آثار تاریخی، به راحتی دست 
به حفاری  های غیرمجاز زده و بســیاری از سنگ ها 
تخریب و یا جابه جا شده اند که این خود باعث تخریب 
قبرســتان می شــود.نصیری ادامه داد: تعدادی از 

ســنگ ها دچار باکتری شــده که به صورت آرام این 
باکتری ها باعث خوردگی در ســنگ می شود که نیاز 
به ترمیم و گندزدایی باکتری هاست. این کارشناس 
سنگ وگوهرشــناس وگوهرتراش خاطرنشان کرد: 
اگر به حال این قبرســتان تاریخی که فارغ از دین و 
مذهب یک میراث و هویتی است، فکری نشود دیری 
نمی پاید که کامال تخریب می  شود بنابراین  مسئوالن و 
متولیان این امرکه سازمان میراث فرهنگی است، باید 
فکری کنند.برخی حفاری های غیرمجاز بر قبرستان 
۴۰۰ ســاله ارامنه ســیرک، ســبب از بین رفتن این 
قبرستان شده که سال ها پیش ثبت ملی شده است.

 13 طرح سرمایه گذاری در کارگروه زیربنایی
 چهارمحال و بختیاری تصویب شد

حفاری غیرمجاز قبرستان ارامنه در روستای سیرک



یکشنبه 2 خرداد 1400 / 11 شوال 1442 / 23 می 2021 / شماره 3258
 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گوید   احتمال تجربه دو موج دیگر در 

استان طی شش ماه آینده وجود دارد؛
 چو تخته پاره بر موج!

ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشــاره به ارتباط  کاهش موارد کرونا با فرآیند 
واکسیناسیون، اظهار داشت: هنوز برای نتیجه گیری زود است و تا به حال 155 هزار نفر در استان 
در مقابل کرونا واکسینه شــده اند.بهروز کلیدری افزود: اینکه ما نتیجه بگیریم که واکسن کرونا 
منجر به کاهش آماره شده اینگونه نیست و  اگر بتوانیم جمعیت بیشتری از استان را تحت پوشش 
واکسیناسیون قرار بدهیم، می توانیم از موج های سنگین تر در استان جلوگیری کنیم.وی با بیان 
اینکه همه نگرانی ما رو به رویی با موج جدید کروناســت، گفت: برآورد ما این اســت طی شش 
ماه آینده دو موج دیگر را در اســتان اصفهان تجربه خواهیم کرد و عمده نگرانی ما این است که با 
موج هایی مواجه شویم که واکسیناسیون در مقابل آنها نتواند مقابله کند.سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان ادامه داد: در حال حاضر جهشی از ویروس با نام ویروس آفریقایی که نمونه هایی 
هم در ایران پیدا کردیم، در مقابل واکسیناســیون مقاومت چشمگیری داشته بنابراین همه باید 

توجه داشته باشند که مراقبت کنند این جهش در استان ما گسترش پیدا نکند.

مدیرکل کمیته امداد استان:

 4500 نفر به مجموع حامیان کمیته امداد اصفهان
 افزوده شد

مدیرکل کمیته امداد اســتان گفت: ۴5۰۰ نفر همزمان با ماه مبارک رمضــان به مجموع حامیان 
یتیمان تحت پوشش کمیته امداد استان اصفهان افزوده شد.»کریم زارع« با بیان اینکه 26 هزار 
بچه یتیم تحت پوشش کمیته امداد استان اصفهان هستند، اظهارداشت: این دسته از مددجویان 
به دلیل وضع نابسامان مالی و فقر تحت پوشش هستند و حامیان آن ها به جز کمک کمیته امداد 
در رفع معیشت آن ها کمک می کنند.مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان ادامه داد: کمیته امداد 
برای کاهش نیازهای مالی این دسته از افراد نیازمند و یتیم طرح محسنین و حامیان را اجرا کرده 
و افرادی را بــرای خیرخواهی جذب می کند که ماه مبارک رمضان  همزمــان با هفته اکرام ایتام 
فعالیت گسترده ای در این خصوص انجام می شود.وی با بیان اینکه خیرین امسال نیز با کمیته 
امداد همکاری کردند، خاطرنشان کرد: ۴5۰۰ نفر همزمان با ماه مبارک رمضان به مجموع حامیان 

یتیمان تحت پوشش کمیته امداد استان اصفهان افزوده شد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور:

نوآوری به صنعت تزریق می شود
معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت: همکاری بخش خصوصی در حوزه نوآوری ضرورت 
دارد و به زودی مرکز نوآوری لوازم خانگی توسط شــرکت اسنوا پیاده سازی می شود که این امر 
نشــان دهنده همکاری خوب صنعت و دانشگاه با یکدیگر اســت به طوری که نوآوری به صنعت 
تزریق می شود. سورنا ستاری، اظهار کرد: اصفهان یکی از شــهرهای پیش رو در اقتصاد دانش 
بنیان است و با وجود شهرک علمی و تحقیقاتی و واحدهای متعدد دانش بنیان، اصفهان همواره 
یکی از استان های برتر در این بخش بوده اســت.وی با بیان اینکه در این سفر بیشتر روی مقوله 
نوآوری تمرکز داریم، افزود: اتفاقات خوبی در دانشگاه اصفهان رخ داده است که پیرو مذاکرات 
قبلی آن را توسعه خواهیم داد.  معاون علمی و فناوری رییس جمهور تاکید کرد: همکاری بخش 
خصوصی در حوزه نوآوری ضرورت دارد و به زودی مرکز نوآوری لوازم خانگی توسط شرکت اسنوا 
پیاده سازی می شود که این امر نشان دهنده همکاری خوب صنعت و دانشگاه با یکدیگر است به 
 طوری که نوآوری به صنعت تزریق می شود.وی گفت: دانشگاه اصفهان ساختمان هایی را در جهت 

طرح های نوآورانه اختصاص داده که کار بسیار بزرگی است.

دستگیری ۸ لیدر و عضو یک شبکه هرمی در اصفهان بار دیگر خبر رشد زیر پوستی این کالهبرداران را افزایش داده است؛  

بازگشت نامحسوس هرمی ها

فعالیت شــرکت های هرمی در ماه های  پریسا سعادت
اخیر با توجه به بی ثباتی اقتصادی و رشد 

بیکاری بار دیگر اوج گرفته است.
شرکت های هرمی و  اعضای آن حاال ترفندهای جدید و به روزی دارند 
که تشخیص و فهم آن برای بســیاری از افراد دشوار است، به همین 
دلیل به سرعت جذب آینده پر از پول و موفقیت ترسیم شده از سوی 
اعضا می شوند . هر چند در دوره ای فعالیت های شرکت هایی تحت 
عنوان نت ورک در اصفهان به شدت محبوبیت یافت؛ اما پس از ناکامی 
بسیاری از افراد در این شرکت ها عمال فعالیت آنها به نوعی به حاشیه 
 رفت .ولــی انگار  فعالیت غیــر مجازها به صــورت مخفیانه همچنان
  ادامه دارد ضمــن اینکه رنگ و لعاب شــروع کار با این شــرکت ها

 بســیار جذاب و در ظاهرکامال قانونی اســت. در واقع اعضای شرکت 
 های هرمی به نوعــی حوزه فعالیــت های خود را نــه خرید معمول

 بلکه در غالب برخی از کارت هــای اعتباری و پش خرید ها قرار داده 
اند. به عنوان نمونه اعضای دستگیر شده شــرکت هرمی در اصفهان 
 در پوشــش فــروش کارت تخفیف اقدام بــه اداره شــرکت هرمی

 می کرده اند.
رییــس پلیس آگاهــی فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهان گفته 

است ، ۸ لیدر و عضو اصلی این شــبکه هرمی در پارک ها با استفاده 
از  بازاریابی شــبکه ای اقدام به تشــویق اعضا در معرفی زیرمجموعه 
کرده و نحوه فعالیــت آن نیز فروش کارت تخفیف خدمات اســت، 
اما عمال کارت تخفیــف مذکور فاقد اعتبــار در اکثــر مراکز خدماتی 
 و فروشــگاه ها بوده و این شــرکت در پوشــش آن اقدام به فعالیت 

هرمی می کند. 
این اما تنها ترفند این مدل از کالهبرداران نیست از »معامالت رمزارز 
و بیت کوین« گرفته تا »ســرمایه  گذاری در بورس  های بین  المللی« 
از جمله ترفندهای اخیر شرکت های هرمی برای جذب نیروهای تازه 
نفس بوده است، اما از قرار معلوم، جدیدترین حقه یکی  از شبکه های 
هرمی، استفاده از پوشش »شرکت های کاریابی« برای جوانان جویای 
کار است. چندی پیش  جهانگیر تقی پور، معاون مبارزه با جرائم جعل 
و کالهبرداری پلیس آگاهی شهر تهران، از ترفند شرکت هرمی به نام 

کیونت»QNET« خبر داد.
به گفتــه وی، »کیونــت« در واقع همان شــرکت هرمی موســوم به 
گلدکوئیســت اســت که با تغییر عنوان و رویه، این بــار تحت عنوان 
استخدام در شرکت های دولتی و معتبر اقدام به جذب اعضای عمدتا 
جوان خود می کند.بر اســاس اظهارات این مقام مســئول در پلیس 

آگاهی، شــرکت کیونت بعد از به دام انداختن جوانــان، به بهانه عدم 
امکان استخدام، اعضای جدید شرکت را به عضویت در شرکت هرمی 
کیونت تشویق کرده و طی چندین جلسه آموزشی نهایتا به بهانه های 
واهی مثل خرید تور های مســافرتی خارجی از افــراد مبالغی ما بین 
9۰ تا 1۰۰  میلیون تومان دریافت می کنند و پس از دریافت این مبالغ 
برای جبران پول از دست رفته افراد، آنها را مجبور به عضوگیری هرمی 
از میان دوستان، بستگان و یا سایر اعضای خانواده می کنند تا زمینه 

تداوم شبکه سازی هرمی خود را فراهم آورند.
 شــرکت های هرمی کیونت»QNET« معموال با پوشــش شــرکت  
های کاریابی و اســتخدام جوانــان در مشــاغل پردرآمدی همچون 
کارخانه هــای معــروف، ادارات دولتی و شــرکت های پتروشــیمی 
اقدام به فریب و جــذب جوانان جویای کار عمدتا شهرســتانی کرده 
 و پــس از آن با ترفندهای خاصــی آن ها را وارد باتــالق فعالیت های

 هرمی می کنند. 
پژوهش های میدانی حاکی از آن است که بســیاری از شرکت های 
بازاریابی شــبکه ای، توســط لیدرهای ســابق شــبکه گلدکوئســت 
پایه گذاری شده اند و هنوز هم جزوه های آموزشی گلدکوئست در این 

شرکت  ها در حال توزیع است. 

 ۸ لیدر و عضو اصلی این شبکه هرمی در پارک ها با استفاده 
از  بازاریابی شبکه ای اقدام به تشویق اعضا در معرفی 
زیرمجموعه کرده و نحوه فعالیت آن نیز فروش کارت 
تخفیف خدمات است، اما عمال کارت تخفیف مذکور فاقد 

اعتبار در اکثر مراکز خدماتی و فروشگاه ها بوده است

با مسئولان جامعه

مدیرعامل مجمع خیرین ســالمت استان اصفهان 
گفت:یکــی از امتیازهای خیریه های ســالمت در 
اصفهان تخصصی بودن آنهاســت و همین مسئله 
روند کار در حوزه سالمت و رشــد بهداشت و درمان 
را ســرعت بخشیده است.سید حســین رضازاده ، 
در ارتباط با نقش خیریه های ســالمت در پیشبرد 
اهداف حوزه سالمت و پیشــگیری و درمان، اظهار 
کرد: خیریه های سالمت در نیم قرن گذشته نقش 
موثری در امر آموزش، پیشگیری و درمان داشته اند 

که خیریه تخصصی دیابت نیز در این ســه بخش 
به خوبی ورود پیدا کرده اســت.وی بــا بیان اینکه 
ســهم خیران در نظام ســالمت در برخی مواقع از 
ســهم دولت بیشــتر بوده و در فراهم کردن بستر و 
آماده کردن امکانات پیش قدم است، تصریح کرد: 
خیران سالمت در فراهم کردن تجهیزات پزشکی و 
رفع نیازها و کمبودهای دولتی مانند بخش  دیالیز 
و بخش مراقبت های ویژه نــوزادان نقش پر رنگی 
داشــتند.مدیرعامل مجمع خیران سالمت استان 
اصفهان افزود: هر گاه از خیران کمک یا مساعدتی 
درخواســت شــده همواره در این راه آمــاده بودند 
و این انتظار مــی رود که این حمایت هــا دو طرفه 

باشــد، باید بتوانیم از ســرمایه های اجتماعی که 
همان خیریه های سالمت هستند حراست کرده و 
حمایت های الزم انجام شود.وی گفت: ارج نهادن 
به فعالیت خیران و تکریم آن ها موجب گســترش 
فرهنگ خیر می شــود و معرفی کارهــای خیر آنها 
از طریق رســانه ها به جامعه در گسترش امور نیک 
موثر است، خیرانی که اقدام به ساخت بیمارستان 
فیض، عســگریه و زهرای مرضیــه)س( کردند یا 
معرفی چهره های شــاخصی که در توسعه دیالیز یا 
توسعه بیمارستان های اصفهان نقش داشتند و یا 
ده ها خیری که در عرصه سالمت فعال هستند، الزم 

و ضروری است. 

مدیرعامل مجمع خیران سالمت استان:

 تخصصی بودن خیریه های سالمت اصفهان 
به رشد حوزه بهداشت کمک کرده است

موزه حرم حضرت 
عباس)ع(

 یکــی از موزه های برجســته 
کشور عراق، موزه حرم حضرت 
عباس)ع( در شــهر کربالی 

معلی است.

رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اعالم کرد:

رصد تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی
پلیس اصفهان در رصد پیوســته فضای مجازی با هر نــوع تخلف انتخاباتی به شــدت برخورد 
می کند.رییس پلیــس فتــای فرماندهی انتظامی اســتان اصفهــان گفت: گاهــی در فضای 
مجازی تخلفاتی در خصوص تخریب نامزدها و شــایعه پراکنی پیرامــون آن ها صورت می گیرد 
 که  پلیس با رصد پیوســته فضای مجازی با هر نوع تخلف انتخاباتی به شــدت برخورد می کند.

سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی افزود : پلیس فتا شبانه روزی آماده پاسخگویی به شهروندان 
اســت و کاربران می توانند تخلفات صورت گرفته در خصوص انتخابــات را با مراجعه حضوری و 
همچنین اســتفاده از ســایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های 

سایبری لینک ثبت گزارش های مردمی با ما در میان بگذارند.

طی یک هفته اخیر؛

101 نفر در 4۶ حادثه در اصفهان آسیب دیدند
معاون عملیات امداد و نجات هالل احمر اســتان اصفهان گفت: طی یک هفته اخیر، 1۰1 نفر در 
۴6 حادثه در استان اصفهان آسیب دیدند.داریوش کریمی با اشاره به اینکه طی یک هفته اخیر 
۴6 حادثه به هالل احمر استان اصفهان گزارش شده است، اظهار داشت: از این تعداد 26 حادثه 
جاده ای، چهار حادثه حضوری، چهار حادثه شهری، هشت حادثه صنعتی و کارگاهی و چهار حادثه 

کوهستان بوده است.
وی با بیان اینکه در مجموع این حوادث 1۰۸ نفر حادثه دیده گزارش شــده است، ابراز داشت: از 
این تعداد 1۰1 نفر آســیب دیدند.معاون عملیات امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان با بیان 
اینکه از مجموع آســیب دیدگان حوادث در اســتان اصفهان طی یک هفتــه اخیر ۴۸ نفر نجات 
یافتند، گفت: از این تعداد ۳5 نفر به مراکز درمانی منتقل و 1۳ نفر نیز به صورت ســرپایی درمان 
شدند.وی اضافه کرد: برای امدادرســانی به این حوادث هفته گذشته در استان اصفهان 56 تیم 
عملیات امداد و نجات اعزام شده است، تصریح کرد: 1۴۴ نفر نیرو و ۴۳ دستگاه خودرونیز برای 

امدادرسانی به این حوادث اعزام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

 علت حریق بازار شب پارک هزارگل نجف آباد 
مشخص نیست

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: علت بروز حادثه حریق بازار شب پارک هزارگل 
نجف آباد هنوز مشخص نشده است.منصور شیشــه فروش در عین حال احتمال اتصالی برق را 
رد نکرد و افزود: آتش سوزی بازار شب نجف آباد در ساعت 1۴ و ۴۸ دقیقه و زمانی که این مکان 
به دلیل فعالیت در شب ها، تعطیل بود رخ داد.وی اظهار داشت: این بازار دارای 6۷ غرفه فروش 
پوشاک ، کفش و وسایل قابل اشتعال دیگر اســت که در نتیجه این حادثه ۳۴ غرفه دچار حریق 
شده اســت.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان افزود: با اعالم این حریق 6 دستگاه 
خودروی اطفای حریق از آتش نشــانی نجف آباد با 12 نیروی عملیاتی با گذشــت هشت دقیقه 
از بروز حادثه در صحنه حاضر و در مدت 15 دقیقه موفق به مهار حریق شــدند. وی با بیان اینکه 
غرفه های این بازار با لوله داربست و پوشش برزنت و به طور موقت شکل گرفته است گفت: این 
مجموعه توسط بخش خصوصی اداره و زیرپوشش بیمه قرار داشته است.شیشه فروش با بیان 
اینکه این حادثه هیچ تلفات جانی نداشته ، تاکید کرد: تمامی بازارهای محلی باید مسائل ایمنی  
درباره حریق را رعایت کنند و لوازم اطفای حریق داشته باشند و شبکه برق و آب و گاز آنها در برابر 

حوادث ایمن باشد.

وز عکس ر

سوال روزاخبار

آیا »اسلتامیویر« برای 
درمان کرونا مناسب است؟

کارشناس واحد تحقیق و توسعه معاونت 
غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: اســلتامیویر، داروی مناسبی برای 
کنترل بیمــاری و کوتاه کردن دوره بیماری 
آنفلوانزاست؛ اما شواهدی به دست نیامده 
که ایــن دارو برای درمان و پیشــگیری از 

کرونا نیز موثر است.
عبــاس آزادبخــت اظهــار کــرد: داروی 
اســلتامیویر با نام تجاری تامیفلو دارویی 
ضد ویروس است که بیشــتر برای کنترل 
ویــروس آنفلوانزا نــوع A و B اســتفاده 

می شود.
وی افزود: نوع ایرانی داروی اســلتامیویر 
چند سالی است که در کشور تولید می شود 
و اثربخشی بسیار خوبی در کنترل بیماری 
و کوتاه کردن دوره بیمــاری آنفلوانزا دارد و 
گاهی در پیشگیری از آنفلوانزای مرغی نیز 

به کار می رود.
کارشناس واحد تحقیق و توسعه معاونت 
غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
خاطرنشــان کرد: ایــن دارو بــا توجه به 
نزدیکی و شــباهت عالئم بیماری کرونا و 
آنفلوانزا  به اشــتباه برای درمــان بیماری 
کووید 19 استفاده می شود در حالی که تا به 
حال ثابت نشده است که این دارو کاربردی 

در درمان بیماری کرونا داشته باشد.
آزادبخت با بیان اینکه داروی اســلتامیویر 
عوارض خــاص خــودش را دارد، تصریح 
کرد: مصرف این دارو ممکن است عوارضی 
مثل حالت تهوع، استفراغ، سردرد، ایجاد 
حساسیت و مشکالت گوارشی، استرس و 
گیجی برای فرد داشته باشد؛ اما این عالئم 

در افراد مختلف متفاوت است.
وی ادامــه داد: مصرف تامیفلــو در دوران 
بــارداری باید حتمــا زیر نظر پزشــک و با 
توجه به وضعیــت بیمار انجام شــود و در 
دوران شیردهی نیز با توجه به اینکه دارو در 
شیر ترشح می شــود، نیاز است یک خانم 
شــیرده حتما برای مصرف آن با پزشــک 

خود مشورت کند .

عضو هیئت علمی دانشکده بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه بولنت اجویت ترکیه با بیان اینکه جهش ویروس هم می تواند به نفع ما باشد و هم به ضرر ما، گفت: جهش های 
ویروس کرونا که هم اکنون گزارش شده مثل جهش های هندی، آفریقایی و انگلیسی معموال به ضرر انسان ها بوده، ولی در مورد خطرات این جهش ها در کشور ما بسیار 
اغراق می شود.نوری زاده افزود: برخالف آنچه در ایران می شنیدیم که ویروس جهش یافته انگلیسی موجب افزایش سه برابری مرگ ومیر می شود و یا ظرف مدت سه روز 
افراد را می کشد، آخرین مقاله ای که چاپ شد نشان داد سرایت پذیری این ویروس بیشتر است، ولی در میزان مرگ ومیر هیچ افزایشی رخ نداده است. خبر بهتر اینکه 
نتیجه تمام واکسن هایی که علیه ویروس انگلیسی تست شده نشان می دهد این واکسن ها برای مقابله با ویروس جهش یافته انگلیسی نیز موثر هستند.این دکترای 
بیوتکنولوژی دارویی با اشاره به جهش دوم ویروس کرونا موســوم به جهش آفریقایی، اظهار کرد: مطالعات در مورد این ویروس جهش یافته که اولین بار در آفریقای 
جنوبی شناسایی شده کمتر است، ولی به نظر می رسد این جهش شاید بتواند بر افزایش مرگ ومیر مبتالیان تاثیر داشته باشد.وی ادامه داد: قبال گفته شد احتمال دارد 
ویروس کرونای جهش یافته هندی کمی خطرناک تر از گونه های قبلی ویروس شده باشد، به همین خاطر ابتدا پژوهشگران بسیار نگران شدند چون دو جهش خطرناک 

روی ویروس هندی اتفاق افتاده که آن را بسیار خطرناک تر کرده، ولی خوشبختانه همان اوایل مشخص شد واکسن روی این جهش های ویروس نیز اثرگذار است. 

اغراق در مورد جهش های ویروس کرونا در ایران



بعد از لغو حکم کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو از سوی دادگاه حکمیت ورزش که باعث شد تیم ملی ایران فرصت حضور در رقابت های قهرمانی آسیا 
را کسب کند، محمد محمدی بریمانلو سرگروه تیم ملی کشورمان با وجود آنکه به مدال نرسید، ولی سهمیه خود را برای حضور در بازی های المپیک قطعی کرد. 
سهمیه ای که در سایت رسمی به عنوان سهمیه قاره ای به صورت رسمی ثبت شد.با گذشت چند روز از پایان این رقابت ها و بازگشت تیم ملی به تهران، فدراسیون 
جهانی رای به محرومیت چهار ســاله ایران داد تا جودوکاران ایران تا شهریور ۱۴۰۲ از حضور در مسابقات محروم باشــند.با وجود رای محرومیت و طبق قوانین 
IOC به دلیل آنکه کسب سهمیه در زمان پیش از محرومیت اتفاق افتاده، بریمانلو می توانست در بازی های المپیک شرکت کند. اما کمیته ملی المپیک در این 
خصوص کاری صورت نداد تا در نهایت فدراسیون جهانی جودو، بعد از صدور محرومیت چهار ساله و با قراردادن کلمه »suspended« یا همان تعلیق مقابل نام 
ایران، سهمیه المپیک بریمانلو را نیز حذف کند و عمال  این جودوکار شایسته کشورمان شانس حضور در این بازی ها را از دست بدهد.بریمانلو، سهمیه حضور در 
بازی های المپیک را کسب کرده و کمیته ملی المپیک می بایست موضوع را از طریق IOC پیگیری کند. سهمیه ای که ارزش زیادی برای جودو و ورزش ایران دارد 

و می توان با رایزنی و مکاتبه شرایط حضور بریمانلو در توکیو را فراهم کرد.

سهمیه المپیکی جودو حذف شد
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تماس منچستریونایتد با »رونالدو«
روزنامه اســپانیایی »آاس« چاپ مادرید گزارش داد: مدیران باشگاه منچستریونایتد با کریستیانو 
رونالدو تماس گرفته اند و احتمال بازگشت او به اولدترافورد را مورد بحث قرار داده اند. در هفته های اخیر 

شایعه شده برنده پنج توپ طال در صورتی 
که یوونتوس موفق به کسب سهمیه لیگ 
قهرمانان اروپا نشود، در تابستان پیش رو 
از جمع راه راه پوشــان تورین جدا خواهد 
شد.شایعه احتمال جدایی رونالدوی 36 
ساله از یوونتوس اخیرا پس از خارج کردن 
خودروهای لوکس او از ویالیش در تورین 
به مکانــی دیگر، قوت گرفــت. »آاس« 
گزارش داده که کریستیانو می تواند پس از 
۱۲ سال به منچستریونایتد بازگردد، تیمی 

که بین سال های ۲۰۰3 تا ۲۰۰9 در آن عضویت داشت و از آنجا راهی رئال مادرید شد.طبق این گزارش؛ 
اولگنار سولسشایر، سرمربی نروژی شیاطین سرخ حتی با رونالدو تلفنی صحبت کرده و کریس هم 
از احتمال بازگشتش به منچستریونایتد استقبال کرده است. فوق ستاره پرتغالی یوونتوس اما هنوز 
تصمیمی برای آینده اش نگرفته و کسب سهمیه لیگ قهرمانان توسط یوونتوس می تواند در تصمیم 
وی تاثیرگذار باشد.رونالدو که تاکنون در ۱33 بازی برای یوونتوس به میدان رفته و ۱۰۱ گل به ثمر رسانده، 
قرارداد کنونی اش با این باشگاه ایتالیایی تا پایان ماه ژوئن ۲۰۲۲ اعتبار دارد و دستمزد معادل 3۰ میلیون 
یورو در سال دریافت می کند.گزارش ها حاکی از آن است؛ در صورتی که رونالدو بخواهد در پایان فصل 
از یووه جدا شود، این باشگاه برای واگذاری او به باشگاهی دیگر رقم ۲5 میلیون یورو طلب خواهد کرد.

»کین« مقصد بعدی خود را لو داد
 هری کین، گلزن اول تاتنهام و تیم ملی فوتبال انگلیس هنوز جامی به دست نیاورده و خیلی تحت 
فشار است که باالخره بتواند جام کسب کند. صحبت های زیادی درباره جدایی این بازیکن و پیوستن 
او به رئال مادرید، منچسترسیتی و منچســتریونایتد برای فصل بعد به گوش می رسد.کین گفت: با 
تماشای بازی های دی بروین، می توان این موضوع را درک کرد که او بازیکن بسیار خاص و ویژه ای 
است. برای هر مهاجمی بازی کردن کنار چنین بازیکنی افتخار است چون کوین بسیار باهوش و خاص 
است و یکی از بهترین های جهان محسوب می شود.کین به مسئوالن این تیم لندنی اعالم کرده است 
که در این تابستان خواهان رفتن از تاتنهام است و نمی خواهد در این تیم بماند. به نظر می رسد با این 
تعریف از کوین دی بروین، باید هری کین را جانشین سرخیو آگوئرو در سیتی بدانیم. البته باید دید 

سیتی حاضر است ۱5۰ میلیون پوند برای آقای گل لیگ برتر انگلیس هزینه کند یا خیر.
 

توافق مقدماتی »امباپه« با رئال مادرید
طبق اعالم شــبکه فرانســوی خانواده امباپه با رئال مادرید به توافق اولیه دست پیدا کردند تا این 
بازیکن بیش از قبل به کهکشانی ها نزدیک شود.قرارداد کیلیان امباپه با پاری سن ژرمن تابستان 
۲۰۲۲ به پایان می رســد. این بازیکن جوان همه پیشنهادهای پاری ســن ژرمن برای تمدید را رد 
کرده تا نشان دهد که به دنبال جدایی است و دوســت دارد که راهی رئال مادرید شود.شبکه کانال 
پالس فرانسه اعالم کرد که خانواده امباپه با رئال مادرید به توافق اولیه و شفاهی دست پیدا کرده اند 
و اکنون این بازیکن به دنبال راضی کردن ســران پاری سن ژرمن اســت تا این انتقال در تابستان 
پیش رو صورت گیرد.باشــگاه پاری سن ژرمن اصال دوست ندارد که این ســتاره خود را مجانی از 
 دســت بدهد و به همین خاطر باید در هفته های پیــش رو با او یا به توافق برســد و یا اینکه زمینه 

جدایی اش را مهیا کند.

تنها کمتر از دو هفته زمان تا برگزاری دیدارهای سرنوشت ساز تیم ملی در مقدماتی جام جهانی باقی مانده است؛

کسی حواسش هست؟!

رقابت های مقدماتی جام جهانی در آسیا   سمیه مصور
در شــرایطی کمتر از دو هفتــه دیگر آغاز 
می شود که تیم ملی فوتبال ایران هنوز تمریناتش برای حضور در این 
رقابت ها را شــروع نکرده اســت، رقابــت هایی که  گویا  مســئوالن 
فدراسیون فوتبال کشور متوجه حساسیت و اهمیت آن نشده اند. تیم 
ملی ایران که با ســرمربیگری مارک ویلموتس نتایج ضعیفی در دور 
رفت این مسابقات برجای گذاشته است برای صعود به مرحله نهایی 
رقابت های مقدماتی جام جهانی مسابقات حساسی را در پیش دارد 
ولی به نظر می رسد کسی اهمیت این مسابقات را درک نکرده است. 
کمتر از دو هفته زمان تا دیدارهای سرنوشت ساز تیم ملی در مقدماتی 
جام جهانی زمان باقی مانده است. دیدارهایی که عدم موفقیت در آن 
می تواند یکی از بهترین نســل های فوتبال ایران را نابود کند و به نظر 
می رسد در فدراســیون فوتبال هم عزمی برای جلوگیری از این اتفاق 
وجود ندارد. براساس برنامه اعالم شده از سوی فدراسیون، تیم ملی 
روز چهارم خرداد تمریناتش را در تهران آغاز  می کند و سپس با اضافه 
شدن لژیونرها روز ششم راهی کیش خواهد شد و از آنجا هم مستقیما 
به بحرین می رود. این یعنی تیم ملی در بهترین حالت تنها یک هفته 

برای چهار بازی حســاس تمرین خواهد داشت که در وضعیت فعلی 
زمان زیادی نیست. آن هم برای تیمی که طی دو سال اخیر سر جمع 
۱۰ بازی هم انجام نداده و در اردوهای گذشته هم بسیاری از نفراتش 

را در اختیار نداشته است.
در حال حاضر مســابقات لیگ هــای قطر، ترکیه، بلژیک، روســیه و 
پرتغال که لژیونرهای تیم ملی در آن ها بازی می کنند، به پایان رسیده 
و فدراسیون فوتبال با تعطیل کردن مسابقات لیگ برتر باید اردوی تیم 
ملی را با اکثر بازیکنان آغاز کنــد؛ اما این اتفاق رخ نداده تا تیم ملی با 

بدترین تدارکات ممکن راهی بحرین شود.
گویا مســئوالن فدراســیون فوتبــال از تبعات حــذف احتمالی آگاه 
نیســتند و دغدغــه حضــور قدرتمند تیــم ملــی را ندارنــد. در این 
بین دراگان اســکوچیچ، ســرمربی تیم ملــی هم ســکوت کرده و 
گویــا به وضعیــت فعلی راضی اســت. او کــه بزرگ ترین شــانس 
دوران مربیگــری خود را بــه دســت آورده در چند ماه اخیر نشــان 
 داده ســرمربی مطالبه گری نیســت و کار را به مســئوالن فدراسیون 

سپرده است.
اســکوچیچ پیش از این هم نســبت به از دســت رفتن مســابقات 

فیفــادی و عدم حضور بعضی از ملی پوشــان اعتراضــی نکرده بود و 
برخالف ســرمربی چون کی روش که تمام تالشــش را بــرای آماده 
کردن تیم ملی انجــام می داد، رفتار می کند. مربیــان بزرگ هرگز در 
مســیر آماده کردن تیم شــان کوتاه نمی آیند ولی اســکوچیچ تا این 
لحظه نشان داده حوصله درگیر شدن با فدراسیون فوتبال را ندارد. در 
روزهای باقی مانده هم بعید اســت اتفاق دیگری رخ دهد و تیم ملی 
با تنها یک هفته تمرین به ســراغ مســابقات حساس مقدماتی جام 
 جهانی خواهد رفت و همه امیدواریم که از این چهار مســابقه سربلند

 خارج شود.
تیم ملی ایران برای راهیابی به مرحله اصلــی و نهایی مقدماتی جام 
جهانی، باید چهار دیدار حساس و مهم را برگزار کند. این مسابقات از 
۱3 تا ۲5 خرداد در بحرین برگزار می شود که تیم ملی ایران به ترتیب 
با تیم های هنگ کنگ، بحرین، کامبوج و عراق دیدار خواهد کرد. تیم 
ملی کشــورمان در دور رفت رقابت های مقدماتی جام جهانی مقابل 
تیم های هنگ کنگ و کامبوج به پیروزی دست یافت ولی مقابل تیم 
های بحرین و عراق متحمل شکست شد تا چهار دیدار باقی مانده از 

این مرحله اهمیت زیادی برای شاگردان اسکوچیچ داشته باشد.

با نزدیک شــدن به افتتاحیه بازی هــای المپیک 
توکیو، حــال و هوای ژاپن از انتظار روحیه شــاد به 
شک و تردید شدید تبدیل شده است.دولت ژاپن 
در پی افزایش شــمار مبتالیان به کرونا در منطقه 
توکیو، درخواست هایی برای لغو این رویداد عظیم 
ورزشی داشته؛ اما تاکنون موضع خود را حفظ کرده 
و اصرار دارد با تدابیری که برای محافظت از هزاران 
ورزشکار در نظر گرفته شده، المپیک در ایمنی کامل 

برگزار می شود.
قرار بــود المپیک مردادماه ســال گذشــته برگزار 
شــود؛ اما به دلیل بحــران کرونــا در فاصله 5 ماه 
مانده، بازی ها یک سال به تعویق افتاد. سابقه لغو 
بازی های المپیک در طول تاریــخ وجود دارد؛ اما 
ژاپن نمی خواهد از او به عنــوان میزبان چهارمین 

بازی لغو شده یاد شود.

با وجود شــرایط اضطراری در توکیو و چند استان 
دیگر، دولت ژاپن اصرار به برگزاری المپیک دارد که 
دالیل آنها قانع کننده به نظر می رسد. کمیته برگزاری 
بازی هــای توکیو ۱۲.6 میلیــارد دالر برای المپیک 
هزینه کرده و تعویق یک ســاله ۲.۸ میلیارد دالر به 

هزینه ها اضافه کرده است.
بر اســاس برآورد دیگر، دولت ژاپن و شرکت های 
خصوصی درگیــر میزبانی ایــن بازی ها در صورت 
لغو کامل این رویداد، ۴۱۱ تریلیون دالر را از دســت 
می دهند.آنچــه کــه در اعــداد و ارقــام منعکس 
نمی شود، ســرخوردگی ورزشکارانی است که برای 
مسابقه در توکیو طوالنی و سخت تمرین کرده اند. 
برای بسیاری از آنها توکیو می تواند آخرین فرصت 
برای کســب مدال المپیک باشد.نظرسنجی های 
انجام شــده نشــان می دهد ۸۰ درصد مردم ژاپن 

مخالف برگزاری المپیک هستند. تعدادی از آنها با 
ریختن در خیابان و با در دست داشتن پوسترهایی 
با عنوان »نــه به المپیک« اعتراض خود را نشــان 
داده اند. بــه دنبال این ماجرا یوشــیهیده ســوگا، 
نخســت وزیر ژاپن اعالم کرد اولویــت او المپیک 
نیســت؛ اما تصمیم نهایی را باید کمیته بین المللی 
المپیک بگیرد.تا افتتاحیه المپیک تنها چند هفته 
باقی مانده ولی سرنوشت المپیک توکیو همچنان 

پا در هواست.

ژاپن با لغو المپیک چقدر ضرر می کند؟

خبر روز

مجیدی درباره »دیاباته« تصمیم می گیرد
فرهاد مجیدی در نشست خبری بعد از دیدار تیمش مقابل ذوب آهن در خصوص دیاباته گفت که 
بعد از دربی او را ندیده اســت؛ اما در عین حال گفت که در خصوص مهاجم تیمش به او گفته اند که 
آسیب دیده و در حال درمان است. این موضوع باعث شد تا شــایعاتی در خصوص نارضایتی این 
بازیکن از رفتارهای مالی باشگاه شنیده شود که باشگاه اســتقالل این اخبار را تکذیب کرد.بعد از 
این اتفاقات بود که مشخص شد دیاباته واقعا با آسیب دیدگی مواجه شده و در حال درمان است. 
در عین حال گفته می شود شیخ درخواست مرخصی دارد تا بتواند با خانواده اش دیداری تازه کند.

آبی پوشان در لیگ برتر دیدارهای معوقه ای دارند که اولین آن دیدار با صنعت نفت است و سرمربی 
استقالل تصمیم گیری در خصوص درخواست مرخصی دیاباته را به بعد از دیدار تیمش مقابل ذوب 
آهن موکول کرده اســت.دیدار تیم های اســتقالل و صنعت نفت در چارچوب هفته بیستم رقابت 
های لیگ برتر، روز دوشنبه سوم خرداد و از ساعت ۲۱:3۰ در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می شود.

در وصف حال »خطیبی«؛ 
استعفا همیشه کارساز نیست!

سرمربی تراکتور تا کنون سه مرتبه در لیگ برتر استعفا کرده است، اما تنها استعفای اول وی کارساز 
بود. رسول خطیبی لیگ بیســتم را با آلومینیوم اراک شروع کرد؛ اما بالفاصله بعد از شکست سه 
بر صفر مقابل نساجی، از سمتش اســتعفا کرد. در نگاه اول بعضی این استعفا را اشتباه قلمداد 
کردند، اما به کمک همین استعفا با ورود بازیکنان باانگیزه و دارای تجربه در لیگ برتر، ورق برای 
آلومینیوم اراک بازگشت. شاگردان خطیبی در نیم فصل اول با ۲۲ امتیاز در رده هفتم قرار گرفتند 
و در 6 دیدار پایانی بدون شکســت باقی ماندند.خطیبی به اعتبار عملکرد خوبش در آلومینیوم، 

راهی تبریز و سرمربی تراکتور شد. 
او در لیگ بیستم دو مرتبه دیگر اقدام به استعفا کرده اســت؛ یک بار برای جدایی از آلومینیوم و 
مرتبه سوم بعد از حذف تراکتور در جام حذفی. با این وجود استعفای مرتبه دوم و سوم برای وی 
خیلی نتیجه خوشایندی نداشته اســت. خطیبی در تراکتور تنها در لیگ قهرمانان آسیا توانست 
تیمش را با چاشنی شانس به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا هدایت کند.سرمربی 
۴۲ ساله تراکتور با چالش ها و انتقادات زیادی در تراکتور روبه رو شده است. تراکتور در حال حاضر 
با ۲9 امتیاز در رده هشتم لیگ برتر قرار دارد و از جام حذفی کنار رفته است تا پرشورها در دفاع از 
عنوان قهرمانی ناکام باشند. بخشی از بازیکنان تراکتور با خطیبی و کادرش همراه نیستند؛ از سوی 

دیگر  هواداران هم در حمایت از او هم نظر نیستند.

»عالیشاه« مقابل ذوب آهن بازی می کند؟
امید عالیشــاه با رهایی از بند مصدومیت می تواند این تیم را در جدال مقابل ذوب آهن همراهی 
کند.عالیشــاه که در دیدار مقابل ســپاهان در ترکیب اصلی قرمزها حضور داشــت، در برخورد با 
احسان حاج صفی در اواسط نیمه اول از زمین خارج شد.هافبک شــماره ۲ پرسپولیس با توجه 
به مصدومیت از ناحیه رباط داخلی بازی مقابل اســتقالل و مصاف این تیم مقابل شاهین بندر 

عامری در جام حذفی را از دست داد.
عالیشاه در تمرین اخیر شاگردان یحیی گل محمدی حضور یافت و پا به پای سایر بازیکنان تمرین 
کرد. او با توجه به فرصت دو روزه تــا بازی مقابل ذوب آهن این فرصــت را دارد تا خود را به مرز 
آمادگی الزم جهت حضور در ترکیب قرمزها برساند.عالیشــاه که در بازی رفت مقابل پرسپولیس 
زننده تک گل تیمش بــود در رقابت های این فصل نمایش خوبی در ترکیب تیمش داشــته، در 
صورتی که در بازی برگشت مقابل ذوب آهن شانس بازی داشته باشد، به دنبال گلزنی مجدد به 
این تیم اســت.حاال باید دید یحیی برای بازی تیمش در اصفهان، به عالیشاه فرصت حضور در 

میدان را خواهد داد یا خیر.

مستطیل سبز

آلمان با 3 و ایران با یک 
داور کشتی در المپیک! 

داور بین المللی کشــتی ایران در واکنش به 
انتخاب محمد مصالیی پــور، رییس کمیته 
داوران فدراسیون کشــتی و داور بین المللی 
ایران بــه عنــوان داور ایــران در بازی های 
المپیــک توکیو از ســوی اتحادیــه جهانی 
کشتی و این که چرا او برای حضور در المپیک 
انتخاب نشده است؟ گفت: گزینش داوران 
المپیکی از پیکارهای جهانی ۲۰۱9 نورسلطان 
قزاقســتان آغاز شــد و در ۴ یا 5 مســابقه 
گزینشــی شــرکت کردیم که در پایــان کار 
»محمد مصالیی پور« به عنوان داور کشــتی 
ایران در بازی های المپیــک توکیو انتخاب 
شد.نیما صادقی ادامه داد: کشورهای آلمان، 
روسیه، ترکیه هر کدام با سه نماینده و آمریکا 
و ژاپن هم ۲ نماینده در المپیک دارند. البته 
به غیر از این که داوران خوب دنیا به المپیک 
دعوت شده اند، کشورهایی هم که در اتحادیه 
صاحب نفوذ هســتند هم در المپیک تعداد 
بیشــتری داور و یا نماینده دارند و امیدوارم 
که ما هم بتوانیــم در اتحادیــه جهانی یک 
نماینده داشته باشــیم که در چنین مواقعی 
می تواند در همه زمینه ها کــه داوری یکی از 
آن هاســت کمک کند. وی در پاســخ به این 
سوالی که آیا در حق شما به عنوان یک داور 
در ســطح المپیکی احجاف شــده است؟ 
خاطر نشــان کرد: نه اصال بحث حق خوری 
نیست؛ بحث سیاست اتحادیه جهانی است. 
ما حــدود یک صــد داور بودیم و مــن و آقا 
مصالیی پور جزو کاندیداها از ایران بودیم که 
 در نهایت با مدرسان، حدود 5۰ داور انتخاب

 شدند.صادقی در پاسخ به این سوال که چرا 
برخی کشورها تعداد داوران بیشتری دارند و 
یا حتی برخی کشورهایی که اصال جایگاهی 
در کشــتی ندارند دارای نماینده هســتند؟ 
گفت: االن نماینده داوری کشور اکوادور نیز 
در المپیک حضور دارد. المپیک شــرایطش 
با مسابقات جهانی فرق می کند. به هر حال 
برای حفظ کشتی در بازی های المپیک سعی 
می کنند از کشــورهای مختلف در المپیک 

استفاده کنند.

ل از تبعات حذف  گویا مسئوالن فدراسیون فوتبا
گاه نیستند و دغدغه حضور قدرتمند تیم  احتمالی آ
ملی را ندارند. در این بین دراگان اسکوچیچ، سرمربی 
تیم ملی هم سکوت کرده و گویا به وضعیت فعلی 

راضی است

فوتبال جهان

وز عکس ر

ستاره سپاهان در 
جمع نونهاالن شاهین

محمد محبی در فاصله یک هفته ای 
تعطیالت ســپاهان به بوشهر سفر 
کرده اســت. بازیکن تیم ســپاهان 
روز جمعه در محل برگــزاری بازی 
دوســتانه تیم های نونهاالن شاهین 
شهرداری و ذوب آهن بوشهر حضور 
یافت و با بازیکنــان و کادر فنی این 

تیم دیدار کرد.
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معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تشریح کرد:

 تحلیل سیاست های شفافیت و مشارکت 
در  شهرداری اصفهان

معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان اظهار کرد: روند آگاه سازی مردم از فعالیت های 
مدیریت شهری مورد اســتقبال شــهروندان قرار گرفت و همین موضوع یکی از دالیل موفقیت 
شهرداری اصفهان در همراه کردن مردم در ایجاد زمینه های شفافیت است، هرچند ساختارهای 
بروکراسی شکل گرفته تا سالیان طوالنی برای انطباق با سیستم شفافیت نیاز به زمان و همراهی 
بیشتر دارد.سید احمد حســینی نیا با بیان اینکه سیاست گذاری های انجام شده رویکردی کامل 
داشته که ممکن است در اجرا به دالیل مختلف دچار نقص شــده باشد، گفت: مهم ترین عوامل 
آن ساختارهای پیچیده اداری موجود است که ممکن است در ارائه اطالعات یا به روز رسانی آنها 
زمینه مناسبی را ایجاد نکند یا در ارائه برخی از اطالعات محدودیت های خاصی در نظر گرفته شود 
که این موضوعات در نهایت روند تکمیلی پیدا خواهد کرد.معاون شهرســازی و معماری شهردار 
اصفهان تاکید کرد: سیاست های مشارکتی شــهرداری اصفهان سیاست های موفق تری بوده و 
توانســته در زمینه های مختلف از وجود شــهروندان اســتفاده کند که مهم ترین آنها تهیه برنامه 

جامع با رویکرد نوین است.
وی با اشاره به نحوه ارزیابی سیاست های شفافیت و مشــارکت در شهرداری اصفهان، گفت: بر 
مبنای برنامه سنجش پذیر شهردار یکی از شــاخص های این برنامه میزان شفافیت و مشارکت 
شهروندان در شهرداری اصفهان بوده است که از طریق نهادهای ارزیاب و نظارتی داخل شهرداری 
به صورت مرتب شاخص های ممکن مورد سنجش قرار می گیرد.حسینی نیا با بیان اینکه نخستین 
مورد در حوزه شفافیت بودجه است، تصریح کرد: استفاده از سیســتم های الکترونیکی در ارائه 
خدمات می تواند زمینه ارتقا و پیاده سازی سیاست های شفافیت و مشارکت را فراهم سازد که از 
مهم ترین این ارائه خدمات »شهرســازی الکترونیک« است.وی ادامه داد: بسیاری از خدمات 
شهرداری به شهروندان در حوزه شهرسازی است که با سیستم الکترونیکی شهرسازی بسیاری 

از موارد شفاف شده و از بروز تخلفات جلوگیری به عمل آمده است.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

تدابیر ویژه برای نجات درختان چهارباغ
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهار کرد: محور چهارباغ با تصمیمات 
مدیریتی به محور گردشگری پیاده تبدیل شد و به دستور شهردار اصفهان ۴۴ اصله درخت چنار 
۲۰ ساله به روش جا به جایی به خیابان چهارباغ انتقال یافت و ترمیم پوششی گیاهان آن انجام 
شد تا سرزندگی این خیابان احیا شود؛ این درختان جایگزین درختانی شد که سال های گذشته 
به دلیل عملیات عمرانی مترو قطع شــده بود.فروغ مرتضایی نژاد تاکید کرد: با بازگشت درختان 
چنار به چهارباغ عباسی بخشی از هویت تاریخی شــهر اصفهان که به درختان چنار چند صد ساله 

گره خورده بود، احیا شد.
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه داد: درختان رفیوژهای میانی 
چهارباغ در فاصله باالتر از کف پیش بینی شده چهارباغ قرار داشت از این رو با تدابیر در نظر گرفته 
شده در قسمت رفیوژهای شــرقی چهارباغ، باکس هایی محافظتی با توجه به موقعیت درختان 
در نظر گرفته شده تا خطری درختان را تهدید نکند.وی افزود: در بخش غربی چهارباغ با توجه به 
این که درختان به صورت تک درخت با سن پایین تر وجود داشت و ریشه آنها قابل مشاهده بود؛ 
با تصمیمات فنی از سال گذشته تاکنون شیوه عادت درختان را بررســی کرده و با در نظر گرفتن 
باکس های ویژه، اطراف درختان پوشــانده می شــود که این اقدام در حال انجام اســت.فروغ 
مرتضایی نژاد گفت: تالش کردیم با وجود این که در محور تاریخی چهارباغ عملیات عمرانی سخت 

انجام شد، کمترین آسیب به درختان وارد شود.

شهردار اصفهان از معاون وزیر امور خارجه درخواست کرد:

استفاده از اعتبارات صندوق های بین المللی محیط زیستی برای احیای زاینده رود

شهردار اصفهان در دیدار و گفت وگو با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت 
امور خارجه، درخواســت کرد با نگاه دفاع از محیط زیســت، از اعتبارات 
صندوق های بین المللی محیط زیستی برای احیای زاینده رود استفاده 

شود و شهرداری اصفهان آمادگی پیگیری این موضوع را دارد. 
قدرت ا... نوروزی، شهردار اصفهان در این دیدار گفت: احیای زاینده رود 
از مهم ترین اولویت های مدیریت شهری اصفهان بوده و هست، اما رفع 
این مشکل، یک موضوع فرااستانی و ملی اســت و شهرداری اصفهان 
هم یک حقابه دار و یک مطالبه گر اســت. از ابتدای این دوره مدیریت 
شهری، پیگیری های زیادی در این خصوص انجام دادیم، از نامه به رهبر 
معظم انقالب تا گفت وگو با رییس جمهور، رایزنی با همه وزرای مربوطه، 
معاونین رییس جمهور، معاونین وزیر و ... اما مســئله زاینده رود به ٣ 
استان اصفهان و چهار محال و خوزستان مربوط می شود و نیازمند یک 

نگاه فرا استانی و ملی است.   
شهردار اصفهان ادامه داد: از زمانی که مســئولیت شهرداری اصفهان را 
در این دوره مدیریت شــهری بر عهده گرفتیم بر ایجــاد روابط موثر هم 
با شهرهای خواهرخوانده و هم با شــهرهای ایران و کالن شهرها تاکید 
داشتیم چراکه معتقدیم شهرهای جهان و شهرهای کشور با تعامل و هم 
افزایی در شرایط بحران می توانند مشکالت را حل کنند. وی با اشاره به 
گفت وگو و تعامل مستمر با مســئوالن وزارت امور خارجه اظهار داشت: 

امیدوارم ارتباطاتی که در حوزه بین الملل شهرداری رقم خورده بتواند منشأ 
اثر برای تحوالت بزرگ در اصفهان باشد.وی با اشاره به تجربه بسیار باالی 
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در سطح بین المللی، اظهار 
داشت: باید از ظرفیت های بین المللی برای حل مشکالت استفاده کرد. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه از ابتدای کار این دوره مدیریت شهری، در 
حوزه دیپلماسی شهری و حوزه بین الملل، اقدامات خوبی انجام شد که 
البته شرایط کرونایی اجازه فعالیت بیشتر را به شهرداری اصفهان نداد، 
افزود: در یک اقدام، برنامه هفته فرهنگی اصفهان را در پاریس برگزار و 
حدود 38 برنامه در این شهر اجرا کردیم. همچنین ارتباطات مستمری با 

سفرا و شهرداران شهرهای خواهرخوانده داشتیم.
شهردار اصفهان گفت: شــهرداری اصفهان در داخل کشور نیز ارتباط بین 
شهری خوبی داشت و در زمان بحران ها به یاری دیگر استان ها پیوست. 
از زمان زلزله کرمانشاه کمک های خوبی را برای مردم این استان انجام 
داد، در زلزله خرم آباد نیز شــهرداری اصفهان تیم بزرگی را از اکیپ های 
مختلف آتش نشــانی و خدماتی برای یاری رســاندن به مردم آسیب 
دیده این شهر اعزام کرد و نیروهای اصفهان نقش خود را به خوبی برای 
کمک به مردم این شــهرها انجام دادند.وی افزود: در ســیل اهواز نیز 
 شهرداری اصفهان بخشی از مسئولیت این شهر را بر عهده گرفت و با کمک 

خیریه های اصفهانی اقدامات خوبی انجام شد. 

نوروزی تاکید کرد: موضوع خواهرخواندگی به طور معمول میان شهرهای 
دو کشور رقم می خورد؛ اما شهرداری اصفهان با ابتکاری جدید طرح »هم 
پیوندی« را با شــهر »بنت«استان سیستان و بلوچســتان اجرا کرد و با 
تشکیل خیریه هایی از اصفهان و سیستان کمک های بسیار خوبی برای 
مردم شهر بنت جمع آوری کرده و اقداماتی برای ساخت بیمارستان در این 
شهر انجام شد. وی با اشاره به پروژه سالن اجالس بین المللی اصفهان، 
تصریح کرد: امیدوارم با استفاده از فرصت به وجود آمده بتوانیم بهره بردار 
مناسب را برای این مرکز بین المللی انتخاب کنیم. شهردار اصفهان ادامه 
داد: می توان از ظرفیت ســازمان های بین المللی برای مسائل زیست 
محیطی مانند مدیریت پسماند، زاینده رود و همچنین مسائل مربوط به 

حقوق شهروندی استفاده کرد. 

 اهتمام مدیریت شهری اصفهان 
برای بهره برداری مرکز همایش های بین المللی

معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در این دیدار گفت: 
بدون اغراق می گویم ظرفیت های بالقوه و فراوان موجود شهر اصفهان در 
تمامی حوزه ها بی نظیر است. مراودات بین المللی و روابط با کشورهای 
دیگر برای استفاده از تجربیات این کشورها در حوزه های مختلف برای 
شــهر اصفهان، دغدغه ای است که با ارائه پیشــنهاد از سوی شهرداری 
اصفهان و پیگیری از سوی وزارت امور خارجه قابل انجام است.سیدرسول 
مهاجر با اشاره به پروژه سالن اجالس سران اصفهان، تاکید کرد: احداث 
چنین پروژه ای در اصفهان بی نظیر است و با توجه به اینکه کمک های 
مالی بسیار کمی نیز از سوی دولت برای تکمیل این پروژه صورت گرفته 
است شهرداری اصفهان به ویژه در این دوره مدیریت خود با اهتمامی که 
برای تکمیل این پروژه بسیار عظیم انجام داده خوشبختانه موفق شده 
مرکز همایش های بین المللی شهر را به اتمام برساند. البته بهتر است با 
استفاده از نظرات وزارت امور خارجه، اصالحاتی در این طرح انجام شود. 
معاون دیپلماســی اقتصادی وزیر امور خارجه با بیــان اینکه در صورت 
بهره برداری نهایی این پروژه با حضور هیئت های خارجی برای برگزاری 
همایش های مختلف مواجه خواهیم شد، اضافه کرد: با به ثمر رسیدن 
همه وجوه این پروژه چند وجهی، ظرفیت هــای مختلف و جدیدی در 

اختیار اصفهان قرار می گیرد.
مهاجر، ظرفیت های اصفهان را بسیار باال ذکر کرد و گفت: مردم این شهر 
شایستگی خود را طی ۴۰ سال گذشته با ایثارگری و فداکاری های بسیار 
به ویژه در دوران دفاع مقدس بارها نشــان داده اند و شایسته خدمات 
بیشــتر هســتند، بنابراین وزارت امور خارجه برای همکاری بیشــتر با 

شهرداری اصفهان اعالم آمادگی می کند. 

مدیر عامل ســازمان عمران شــهری شــهرداری 
اصفهان به معرفی پروژه های جاری سازمان عمران 
شــهرداری اشــاره کرد و گفت: پــروژه تقاطع های 
غیرهمسطح شــهید کشــوری تاکنون ۵۵ درصد 
پیشرفت ریالی، ۶۴ درصد پیشرفت فیزیکی و ۶۴ 
درصد پیشــرفت برنامه ای دارد.مجید طرفه تابان 
تصریح کرد: موانع و مشکالت تکمیل پروژه، تامین 
منابع مالی جهت خرید نرده و ساخت قرنیز عملیات 
تکمیلی پل، تامیــن قیر مورد نیــاز جهت روکش 
آسفالت آن و مسیرها، عدم آزاد سازی زمین های 
معارض ارتش، تامین نبودن سیمان مورد نیاز جهت 

تولید بتن اســت.وی با بیان اینکه پــروژه احداث 
خیابان ارغوانیه )حدفاصل میدان هسته ای تا بلوار 
رضوان( با مبلغ پیمان بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال در 
حال اجراســت، ادامه داد: همچنین این پروژه ۲۰ 
درصد پیشرفت ریالی، ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی 
و 8۱ درصد پیشــرفت برنامــه ای دارد و خردادماه 
امسال تکمیل خواهد شد.طرفه تابان با بیان اینکه 
پروژه ســاماندهی خیابان روشن دشــت با مبلغ 
پیمان بیش از ۷8 میلیــارد ریال بوده که ۱۰ میلیارد 
ریال آن اجرا شده است، افزود: این پروژه که تیرماه 
امسال به اتمام می رســد در حال حاضر ۱۴ درصد 
پیشرفت ریالی، ۹ درصد پیشــرفت فیزیکی و دو 
درصد پیشرفت برنامه ای دارد.وی، از پیشرفت ۵۲ 
درصدی پروژه تعریض پل زندان خبر داد و تصریح 
کرد: این پروژه با مبلغ پیمــان بیش از ۵۹ میلیارد 

ریال و مبلغ اجرا شده بیش از ۲۹ میلیارد ریال است 
که تیرماه امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مدیر عامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه پروژه احداث فونداسیون تعریض پل 
فردوسی با مبلغ پیمان ۶۰ میلیارد ریال و مبلغ اجرا 
شده شــش میلیارد ریال اســت، تاکید کرد: ابالغ 
نشدن قرارداد پروژه و نقشه های نهایی اجرایی آن، 
آزادسازی نشــدن معارضات تاسیساتی و فضای 
سبز، تغییرات مداوم نقشه های اجرایی پروژه موانع 

و مشکالت اجرای این پروژه است.
وی گفت: پــروژه تعریض پل فردوســی ۲۹ درصد 
پیشرفت ریالی و ۲۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
که تاریخ اتمــام قرارداد آن ابالغ نشــده؛ اما پیش 
بینی می شــود تا پایان خردادماه عملیات احداث 

فونداسیون به اتمام برسد.

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۶4 درصدی پروژه تقاطع های غیرهمسطح شهید کشوری

با مسئولان
س: ایمنا

عک

معاون فرهنگی شــهردار و رییس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شهرداری اصفهان تاکید کرد در رویکرد جدید شــهری، کارگزاران توسعه 
پایدار کودکانی هســتند که مدیریت شــهری باید ســخن آنها را بشنود و 
برنامه ریزی های شــهری را با آنها بــه پیش ببرد.محمد عیــدی در پنل 
تخصصی »اصفهان شــهر دوســتدار کــودک« که در جریان نخســتین 
سمپوزیوم بین  المللی »آرمان شــهر کودکان« برگزار شد، درباره اقدامات 
خانه تخصصی کودک و فرهنگســرای نوجوان در راســتای تحقق شــهر 
دوستدار کودک اظهار داشت: شورای اسالمی شهر اصفهان در دوره پنجم 
سیاســتی بر مبنای تحقق شهر فرهنگی با سه شــاخص زیست پذیری، 
حیات محوری و معناگرایی به مدیریت شهری ابالغ کرد و مدیران شهری 
برای تحقق این رویکرد باید همت خود را بر مبنای توســعه پایدار شهری 
قرار می دادند. وی با بیان اینکه توســعه پایدار شــهری بر اساس توسعه 
شاخص های زیست بومی شکل می گیرد، افزود: این توسعه باید با منطق 
توسعه فرهنگی انجام می گرفت که در ارتباط با شهروندان به فرهنگ نگاه 
محوری داشته باشد.معاون فرهنگی شهردار اصفهان با اشاره به در پیش 
گرفتن دو رویکرد در حوزه توسعه پایدار شهری ادامه داد: رویکرد اول این 
بود که در این فرآیند کودکان را موضوع توسعه پایدار بدانیم و رویکرد دوم 
هم اشاره داشت که به جز اینکه کودکان موضوع توسعه پایدار باشند، کودکان 
نیز می توانند کارگزاران توسعه پایدار باشند؛ به این معنی که برای ساختن 
این جهان نیاز به تخیل کودکان داریم همان طور که به تجربه ســالمندان 
نیازمندیم.عیدی اضافه کرد: یکی از مباحث مهم در فرآیند توســعه پایدار 
منابعی است که ما را به توسعه پایدار می رساند و سرمایه های انسانی یکی 
از این منابع اســت. این در حالی است که برای رســیدن به توسعه پایدار 
هیچ گاه بر ظرفیت های کودکانه سرمایه گذاری نمی شود چون آنها موضوع 
توسعه پایدار تلقی می شــوند، نه کارگزاران آن. وی تاکید کرد: در رویکرد 
جدید شهری کارگزاران توسعه پایدار کودکانی هستند که مدیریت شهری 
باید ســخن آنها را بشنود و برنامه ریزی های شــهری را با آنها  پیش ببرد.

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
موضوع شهروند مطالبه گر در سند شهروندی فرهنگی اختصاص به کودکان 
نیز دارد، گفت: شــهروند اخالق مدار، سالم و هویت مدار نیز شامل کودکان 
می شود. بنابراین بر اساس این رویکرد شهرداری را به عنوان نهادی خدماتی 
تلقی نکردیم، بلکه شهرداری را نهاد اجتماعی مهارت افزا و توان افزا دیدیم 
که تسهیل گر ظرفیت های مدنی برای تحقق توسعه پایدار از جمله در حوزه 
کودکان بود. در این راستا بخش های تخصصی سازمان چه در حوزه  کودک 
و نوجوان و چه در حوزه های اجتماعی، ورزشی و تفریحی در خدمت پروسه 
شهر دوستدار کودک قرار گرفت.عیدی با اشــاره به اجرای طرح »کالس 
شــهر« با تحت پوشــش قرار دادن ۷۰ هزار کودک پایه های اول و ششم 
ابتدایی تصریح کرد: این طرح به مهارت افزایی کودکانی می پردازد که قرار 
است شهروند کنشگر فعال باشند و بتوانند در فرآیند توسعه و برنامه ریزی 
شهری مداخله کرده و مدیران سخنان آنها را بشنوند. همچنین در بخش 

فرهنگی برنامه »به وقت نوجوانی« را اجرا کردیم که در آن ۱۵۰۰ نوجوان به 
مهارت های تخصصی برای انجام فعالیت های فرهنگی دست پیدا کردند 
و صفر تا صد ســاخت برنامه تخصصی »همودو« توســط این نوجوانان 
انجام شد.وی با بیان اینکه تسهیل گر فرآیند ارتباطی کودکان شهر اصفهان 
و کودکان سایر شهرها و کشــورها شــدیم، گفت: کودکان اصفهانی برای 
نخستین بار با تسهیل گری شهرداری در جشنواره شهرهای صلح جوی ژاپن 

و جشنواره جاده ابریشم چین شرکت کردند و دارای رتبه شدند.
معاون فرهنگی شــهردار اصفهان با اشاره به چاپ کتاب های مهارتی برای 
کودکان و نوجوانان افزود: حوزه کودک سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان در حال طراحی بازی های تخصصی برای مهارت افزایی 
کودکان اســت تا زمینه شنیدن زبان کودکان از ســوی مدیریت شهری را 
فراهم کند چون تخیل کودکان، مبنای خالقیت فرهنگی و هنری در شــهر 

است.
عیدی با اشاره به اجرای ۱۶۰ عنوان برنامه متناسب با اهداف شهر دوستدار 
کودک اظهار داشــت: بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه دیگر نیز در راســتای این 
اهداف در حوزه های فرهنگی برای رســیدن به گام های اولیه اجرا شــد. 
امیدوارم بتوانیم در برنامه های آینده خود این ادعا را به صورت کارشناسی تر 
محقق کنیم که کودکان می توانند کارگزاران توســعه پایدار شهری باشند و 
حتی در خلق نمادهای شهری ســخن و مهارت آنها را نیز دریافت کرده و 

دستمایه و درسنامه پروژه های شهری قرار دهیم.
وی با اشاره به اجرای طرح هم پیوندی شهر اصفهان و شهر بنت سیستان 
و بلوچستان خاطرنشــان کرد:  نتیجه الگویی که در حال اجرا در شهر بنت 
اســت، پایداری اجتماعی در یکی از محروم ترین نقاط ایران به خصوص 
برای کودکان است و شــهرداری زاهدان پیشــنهاد داد طرح های خود را 
برای پایداری اجتماعی کودکان شهر زاهدان در اختیار آنها قرار دهیم که با 

موافقت شهردار اصفهان روبه رو شد.

رییس گروه قرآن وعترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اصفهان:

سامانه جامع اطالعات فعاالن قرآنی راه اندازی می شود
رییس گروه قرآن وعترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به ساماندهی فعاالن قرآن و ارائه خدمات الکترونیک اظهارداشت: سامانه 
جامع اطالعات این دسته از افراد فرصت خوبی برای برنامه ریزی و شناسایی استعدادها خواهد بود.حجت االسالم ابوالفضل یعقوبی ادامه داد: سامانه جامع 
اطالعات فعاالن قرآنی استان اصفهان با همکاری اتحادیه موسسات قرآن و جهاد دانشگاهی طراحی و راه اندازی خواهد شد.رییس گروه قرآن وعترت اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه جمع آوری اطالعات فردی و توانمندی های این قشر کمک خوبی برای خدمت رسانی به این انجام 
می دهد، تصریح کرد: ظرفیت های فعال متخصص زیادی در حوزه قرآنی در اســتان اصفهان وجود دارد که ساماندهی اطالعات آن ها و بهره گیری از توان و 
ظرفیت این دسته از افراد الزم است.حجت االسالم یعقوبی، وجود موسســات قرآنی متنوع و راه اندازی خانه های قرآنی روستایی را بستری مناسب برای 

شناسایی استعدادها و گسترش معارف اسالمی بیان کرد و یادآورشد: تربیت حافظ و قاریان قرآن، پژوهشگران و هنرمندان این عرصه الزم است.

رونمایی از یک نسخه 
خطی قرآن با حضور 

شهردار اصفهان
با حضور شــهردار، رییس شورای 
شهر و مدیران شهری اصفهان، یک 
نســخه خطی قرآن کریم رونمایی 
و در معرض دیــد بازدیدکنندگان از 
موزه جنوب شرق کشور در زاهدان 

قرار گرفت.

وز عکس ر

معاون فرهنگی شهردار اصفهان:

کودکان می توانند کارگزاران توسعه پایدار باشند
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چلو کباب، ایران : اکنون که نوبت به ایران عزیزمان رســید، 
شاید بهتر درک کنیم که چرا کشورهایی مثل ترکیه یا هند یک 
غذای ملی مشخص ندارند. در میان اسامی محبوب ترین 
غذاهای ایرانی نام آبگوشت، چلو کباب و قرمه سبزی بیشتر 
از سایرین به چشم می خورد. غذاهایی که هر کدام جایگاه 
ویژه ای در سفره های ایرانی دارند؛ اما شاید به خاطر خوش 
خوراک بودن چلوکباب اســت که بیشتر از ســایر غذاها، به 
عنوان غذای ملی ایــران معرفی می شــود. این در صورتی 
است که در برابر آبگوشت یا ســایر غذاهای سنتی ایرانی از 
قدمت و اصالت کمتری برخوردار اســت. قدمت چلو کباب 
در ایران نهایتا به حدود پانصد سال پیش و سلسله صفویان 
باز می گردد البته در آن دوران شــهرتی نداشــت و از دوره 
قاجار چلوکبابی ها و کباب به عنوان یک غذای رسمی نمودار 
شــد. چلو کباب بین ایرانیان معاصر جایــگاه ویژه ای پیدا 
کرده و عالوه بر سرو آن درمهم ترین مراسم ، ضرب المثل  و 

اصطالحات کوچه بازاری متعددی از چلو کباب وجود دارد.
پیتــزا، ایتالیا: مهاجــرت ایتالیایی ها به دیگر کشــورهای 
غربی، فرهنگ تاثیــر گذار ایتالیا و البته طعم عامه پســند 
غذاهای شان همگی سبب شده تا امروزه نام محبوب ترین 
غذاهای جهان را با پسوند »ایتالیایی« بشنویم. الزانیا، پیتزا  

  )Ragu alla Bolognese( پارمزان، پنیر سس گوشــت
و پاســتا معروف ترین خوراک های ایتالیایی هستند؛ اما 
همانطور که در ابتدای متن اشاره شد، ایتالیا کشوری نیست 
که بتوان یک غذای ملی به خصوص برای آن مشخص کرد. 
اما پیتزای مارگاریتا که نخستین بار در شهر ناپل تهیه شد به 
دلیل مواد تشکیل دهنده اصلی خود )سس گوجه فرنگی، 
خمیر، ریحان تازه( ظاهر نزدیکی با پرچم ایتالیا داشــته و 
در مراســم  مختلف به عنوان نماد این کشور مورد استفاده 

قرار می گرفت.
اردک کبابی، چین : ذهنیت متفاوتی درباره غذاهای چینی 
وجود دارد. با آوردن نام غــذای چینی برخی به یاد غذاهای 
خامی که در چین زنده خورده می شود می افتند، برخی  به 
یاد سوپ و نودل های مختلف و عده ای به یاد حشراتی که به 
عنوان خوراکی مورد استفاده قرار می گیرد. اما زمانی که حرف 
 peking duck از غذای ملی چین می شود، اردک کبابی یا
حرف اول را می زند. غذای لذیذی که قرن هاست در چین به 
سبک های مختلف پخته و سرو می شود. اردک کباب شده 
چینی غذای مجلسی بوده و در ســه مرحله سرو می شود: 
نخستین بخش با خوردن پوست ترد اردک شروع می شود 
که به عقیده بسیاری لذیذترین بخش این غذاست. پوست 

اردک کبابی با سس شیرین لوبیا خورده می شود و در مرحله 
بعدی نوبت به گوشت اردک می رسد. گوشت اردک به همراه 
نان نازکی موســوم به پنکیک بهاری میل می شود و در آخر 
نوبت به خوردن سبزیجاتی می رسد که در کنار غذا قرار دارد.

قابلی پلو، افغانســتان : قابلی پلو که گاها کابلی پلو خوانده 
می شود یک غذای رســمی در افغانستان است که از پختن 
برنج، گوشــت  گوســفندی  یا مرغ، هویج، کشمش، مغز 
و ادویه هــای مختلف تهیه می شــود. قابلی پلــو عالوه بر 
افغانستان در شمال ایران، تاجیکستان و ازبکسستان نیز 

تهیه می شود.
پوتین، کانادا : با وجود طیف گسترده ای از انواع  غذا، دسر، 
نان انتخاب کردن غذای ملی فرانسه کار آسانی نخواهد بود. 
اما می توان با اطمینان غذای ملی کانــادا را پوتین معرفی 
کرد. اینکه ارتباط فرانسه با غذای ملی کانادا چیست را باید 
در پوتین جویا شد. غذای فرانسوی االصلی که نخستین بار 
در استان کبک کانادا تهیه شــد. پوتین، سیب زمینی سرخ 
شده ای است که همراه با پنیر و سس مخصوصی که از عصاره 
گوشت به دست می آید درست می شــود. به غیر از پوتین، 
ساندویچ گوشــت دودی و تارت کره ای از خوش مزه   ترین 

غذاهای کانادایی محسوب می شوند.

آشپزی

پیروک مرکبات
مواد الزم : آرد 200 گرم،شکر 750 گرم،تخم مرغ  یک 

عدد،گریپ فروت  یک عدد،نارنگی 2 عدد،کره 100 گرم،آب یک چهارم 
پیمانه، گردو رنده شده نصف قاشق غذاخوری،بیکینگ پودر نصف قاشق 

غذاخوری،وانیل نصف قاشق غذاخوری،پودر ژالتین نصف قاشق چای خوری
طرز تهیه:برای آماده کردن مارماالد پیروک، گریپ  فروت و نارنگی ها را پوست  گرفته و به همراه 
آب و 700 گرم شکر در قابلمه ای روی حرارت مالیم بگذارید.پودر ژالتین را در یک ظرف کوچک 

جداگانه بریزید و کمی آب جوش اضافه کرده و روی بخار کتری بگذارید.وقتی ژالتین آماده شد، 
به مخلوط نارنگی ظرف اضافه و هم بزنید.اجازه دهید حدود 45 دقیقه مخلوط روی حرارت باشد 
تا مارماالد غلیظ شود.سپس برای تهیه کردن خمیر پیروک، باقی مانده شکر و کره را در یک ظرف 

ریخته و کامال مخلوط کنید.حاال تخم مرغ را اضافه کنید.در یک ظرف دیگر آرد، گردو، وانیل و 
بیکینگ پودر را ریخته و کامل مخلوط کنید و سپس به ظرف شکر اضافه کرده و هم بزنید.
کمی مخلوط خمیر را با دست ورز دهید.یک چهارم خمیر را بردارید و باقی را در یک ظرف 

مناسب فر بریزید و پهن کنید. سپس مارماالد تهیه شده را روی خمیر بریزید و 
پخش کنید.باقی خمیر را نیز با وردنه باز کنید و با چاقو برش های نازک 

بدهید و روی مارماالد بگذارید و تزیین کنید.فر را  روی درجه 
180 سانتی گراد تنظیم کنید و ظرف را به مدت 

20 دقیقه در آن قرار دهید.

با غذاهای ملی کشورهای مختلف آشنا شوید )2(

بهزاد فراهانی »مهمانی از کارائیب« را می سازد منیژه حکمت »1۹« را به پایان رساند
منیژه حکمت ساخت ششمین فیلم بلند سینمایی اش را به پایان رساند. 
این فیلم با نام »1۹« در سکوت خبری جلوی دوربین رفته و این روزها 
با پایان مراحل فنی برای صدور پروانه نمایش به وزارت ارشاد ارائه 
شده است.این فیلم به تهیه کنندگی منیژه حکمت و مهشید آهنگرانی 
و با بازی پانته آ پناهی ها ، بزرگمهر حسین پور ، کتایون امیرابراهیمی 
و.. ساخته شده است.»1۹« از تولیدات مستقل و کم هزینه سینمای ایران 
است که بعد از ساخت »بندر بند« جلوی دوربین رفته است.

فیلم سینمایی مهمانی از کارائیب به کارگردانی بهزاد فراهانی و 
تهیه کنندگی شهرام گیل آبادی طی چند روز آتی مقابل دوربین می رود.

فراهانی فیلمنامه این اثر عاشقانه را بر اساس رمان »مهمانی از کارائیب 
– شبی با کاسترو« به قلم خودش نوشته است .در خالصه داستان 
»مهمانی از کارائیب« آمده است: »خیاطی کارکشته عاشق بانویی شده 
که همسرش را اعدام کرده اند.خیاط به دلیل دلبستگی به رفاقت با 
دوستش، شجاعت بیان این عاشقانگی را ندارد ...« 

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

رییس تعمیرگاه ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه گفت: کسب عمر یک 
میلیون تن تختال برای هر سگمنت، به عنوان شاخصی مهم در سنجش کیفیت 

نگهداری تعمیرات ماشین های ریخته گری مورد استفاده قرار می گیرد.
روح ا... بیرانوند  اظهار کرد: در تمام فوالدسازهای دنیا، عمر کاری یک میلیون 
تن تختال به عنوان هدف و معیار )بنچ مارک( برای سگمنت های ماشین های 
ریخته گری در نظر گرفته می شــود و رســیدن به این میزان تولید به ازای هر 
ســگمنت، نشــان دهنده کیفیت مطلوب سیســتم نگهداری و تعمیرات در 
ماشین های ریخته گری و تامین قطعات استاندارد و بی عیب است. ازاین رو 
کسب عمر یک میلیون تن تختال برای هر ســگمنت، به عنوان شاخصی مهم 
در سنجش کیفیت نگهداری تعمیرات ماشین های ریخته گری مورد استفاده 

قرار می گیرد.
وی افزود: سگمنت های ماشین های ریخته گری مداوم مجموعه ای از دو ردیف 
غلتک هستند که یک ردیف در زیر تختال و ردیف دیگر روی تختال قرار می گیرد 
و عالوه بر حفظ کیفیت سطحی تختال، وظیفه حرکت دادن شمش به سمت 

انتهای ماشین ریخته گری را بر عهده دارند.
بیرانوند ادامه داد: با توجه به اینکه تختال در حین حرکت در ماشین ریخته گری، 
نیروهای استاتیکی و داینامیکی بسیار ســنگینی به تجهیزات و سازه ماشین 
وارد می کند، الزم است سگمنت های ماشین ریخته گری مجهز به سیستم های 
مختلفی ازجمله هیدرولیک، روانکاری برخط و خنک کاری هم زمان نیز باشد. 
تجمع این سیســتم ها در کنار تعداد زیادی غلتک در داخل یک تجهیز به اسم 
»سگمنت« ســبب افزایش حساسیت و حیاتی شــدن این تجهیز می شود.

رییس تعمیرگاه ریخته گری مداوم خاطرنشان کرد: در مجموع گاهی تا حدود 
1000 قطعه ریز و درشت روی یک ســگمنت نصب می  شود و چنانچه هرکدام 
از این قطعات آسیب ببیند، به نحوی که ســگمنت نتواند عملکرد مورد انتظار را 
داشته باشد، باید ماشــین ریخته گری را متوقف و اقدام به تعویض سگمنت 
کرد. تعویض هر سگمنت عالوه بر متوقف کردن خط تولید، هزینه های تعویض 
قطعاتی ازجملــه غلتک و ســیلندر هیدرولیک را نیز به دنبال دارد. متوســط 

هزینه هر تعویض سگمنت حدود یک تا 1.5میلیارد تومان است که هزینه ای 
قابل مالحظه از منظر مالی است.

در همین زمینه، کامران مرادی رییس تعمیرات ماشین های ریخته گری مداوم 
1 تا 4 گفت: با توجه به هزینه تعویض هر ســگمنت، همواره تالش می شود که 
با حفظ و ارتقای کیفیت محصول، تعداد تعویض ســگمنت ها در ماه و ســال 
کاهش داده شود. بدیهی است برای کاهش تعداد تعویض ها، باید با اصالح و 
بهینه سازی قطعات و تعمیرات و ارتقای نگهداری و پشتیبانی سگمنت در حین 
بهره برداری، عمر سگمنت ها را افزایش داد.وی گفت: در همین راستا تعمیرگاه 
ریخته گری مداوم هر ســال با همکاری دفتر فنی تعمیرات ریخته گری، تیم 
تعمیرات پیشگیری و تعمیرات جنبی ریخته گری و تعمیرگاه مرکزی، اقدام 
به اجرای پروژه های متنوعی جهت افزایش عمر ســگمنت ها و کاهش تعداد 

تعویض ها می  کند.
مجتبی افشــاری، رییس تعمیرات و سرویس های جنبی ریخته گری مداوم 
نیز در این زمینه گفت: از ابتدای سال 13۹8 تاکنون پروژه های مختلفی جهت 
بهبود تعمیرات غلتک ها، ســیلندرهای هیدرولیک و قطعات و اتصاالت آب و 
هیدرولیک سگمنت ها انجام شده که نه تنها منجر به کاهش تعداد تعویض ها 
شده، بلکه سبب شــده در چندین مورد، رکورد عمر کاری سگمنت ها شکسته 
شــود و حتی از رکوردهای جهانی نیز عبور کند و این امــر افتخار و برگ زرین 
دیگری در کارنامه شرکت فوالد مبارکه اســت.وی ادامه داد: بر اساس نتایج 
به دســت آمده و با توجه به کاهش 5 عددی تعویض ســگمنت ها نســبت به 
ســال قبل، این اقدام حدود 5.5 میلیارد تومان کاهش هزینه های تعمیراتی 
را در برداشته و عالوه بر آن به همین نســبت، مدت زمان توقفات اضطراری و 
توقفات برنامه ریزی ماشین های ریخته گری کاهش پیدا کرده است. کاهش 
توقفات ماشین های ریخته گری به معنای افزایش آماده به کاری ماشین های 
ریخته گری است.افشــاری افزود: موفقیت های شــرکت فــوالد مبارکه در 
ســال 13۹۹ نتیجه تالش ها و برنامه ریزهای مختلفی بوده و رکوردهای عمر 

سگمنت ها نیز نقش بسزایی در کسب این موفقیت داشته است.

شرکت توزیع برق اصفهان در شانزدهمین جشنواره روابط عمومی های استان 
اصفهان موفق شد تندیس و رتبه عالی و برتر را در هفت رشته روابط عمومی 
دیجیتال،ارتباطات رسانه ای ،محتوا سازی ،برنامه ریزی و ارزیابی اثر بخشی 
،تحقیق و پژوهش ،اطالع یابی و افکار سنجی و رویداد پردازی کسب کند .در 
این آیین که با حضور جمعی از مدیران روابط عمومی سازمان ها و شرکت ها 
برگزار شد، عباس رضایی اســتاندار اصفهان به نقش برجسته روابط عمومی 
در ســازمان ها اشــاره کرد و گفت: وظیفه اصلی روابط عمومی روشنگری، 
شفاف سازی و جلب اعتماد مخاطب است.وی افزود: دست اندرکاران روابط 
عمومی باید قدر جایگاه و نقش واالی خــود را بدانند و با تولید محتوای غنی 

و صداقت در اطالع رسانی در جامعه امید آفرینی کنند.
اســتاندار اصفهان گفت: داشتن سواد رســانه ای برای مردم به جهت حفظ 
آرامش، بسیار با اهمیت است و روابط عمومی باید در این راستا فعال تر عمل 
کرده و از فرصت بسیار عالی فضای مجازی برای ارائه خدمات و عملکرد ها 

بهره گیری کند.

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفای کشور در ارتباط مجازی با 
مدیران حاضر در شورای مدیران آبفای استان اصفهان بر تشکیل ستاد پایش 

تنش آبی در تمام شهرستان های استان تاکید کرد.  
حمید رضا کشفی گفت : این ستاد برای رصد تنش  آبی ناشی از خشکسالی 

در سطح شهرها و روستاهای تمام استان های کشور تشکیل می شود. 
وی افزود: باید در این ستاد تمهیدات الزم جهت شناسایی و پیش بینی رفع 
مشکل تامین آب به  ویژه در مناطقی که با مشــکل کمبود تولید آب رو به رو 

هستند، انجام شود. کشــفی افزود: تمامی تیم های واکنش سریع در مراکز 
امداد و رفع حوادث شــرکت های آب و فاضالب باید به صورت آماده باش و 

تمام وقت، با سرعت ویژه موارد مربوط به حوادث و رفع آن را پیگیری کنند.
معــاون راهبــری و نظــارت بر بهــره بــرداری شــرکت مهندســی آبفای 
کشــور اضافه کــرد: شــرکت های آب و فاضــالب باید همچون ســال های 
گذشــته ضمن همــکاری بــا مراکــز بهداشــتی، برنامه ریزی هــای الزم 
 را جهــت حفــظ شــاخص های کیفیــت آب شــرب در محــدوده مطلوب

 انجام دهند.
کشفی با بیان این که آبفای اســتان اصفهان دردهه اخیر به خوبی توانست 
بر تبعات ناشی از خشکســالی غلبه کند تصریح کرد: فعاالن صنعت آبفا در 
اســتان اصفهان با تخصص و مهارتی که دارند می توانند مشکالت ناشی از 
تنش آبی در این استان را مهار کرده و آب شــرب مورد نیاز مردم را در شهرها 

و روستاها تامین کنند.
وی، راه اندازی فاز اضطراری سامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ را ضروری 
برشــمرد و آن را گامی برای تامین آب شــرب پایدار مردم شهر و روستاهای 

تحت پوشش دانست. 
 معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفای کشور یکی از 
راهکارهای تامین پایدار آب شرب را مدیریت مصرف دانست و بیان داشت: 
روابط عمومی باید بستر الزم در خصوص مصرف بهینه آب در جامعه را فراهم 

کند تا مدیریت مصرف از سوی قشرهای مختلف در جامعه نهادینه شود.

در راســتای ايجــاد ارتبــاط مســتقيم و دريافت نظــرات و پيشــنهادات، 
ســامانه ارتباط بــا مدير مخابــرات منطقــه اصفهــان راه اندازی شــد.به 
گــزارش روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه اصفهــان، ســامانه ارتباط 
مســتقيم با مديــر   مخابــرات منطقــه اصفهــان به منظــور بهــره مندی 
از پيشــنهادها و انتقادهــای ســازنده در جهت ارتقــا و بهبــود فرآيندهای 
ايــن مجموعــه در نظــر گرفتــه شــده و در ايــن راســتا کليــه کارکنان، 
 بازنشســتگان ، پيمانکاران، صاحــب نظران، مشــترکين و عموم مخاطبان

 می توانند هر گونه پيشــنهاد و انتقاد خود را برای شــکوفايی اين مجموعه 
به نشــانی ايميل esfahan@tci.ir- Pr ارســال کنند.هرچند فاصله های 
فيزيکی امروز بيشتر و بيشتر شده اند، اما اينترنت بسياری از ما را به يکديگر 
نزديک کرده است و اخبار به سرعت از گوشه ای در جهان به گوشه ديگر منتقل 
می شــوند و از اين رو شــرکت ها برای اينکه بتوانند با اين روند هماهنگی و 
همگامی داشته باشند، بايد همه امکانات خود را در راستای استفاده بهينه از 

اين فضا، به کار بگيرند.

رییس تعمیرگاه ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

رسیدن به شاخص مهم در سنجش کیفیت نگهداری تعمیرات 
ماشین های ریخته گری فوالد مبارکه

 شانزدهمین جشنواره روابط عمومی ها 

با برتری شرکت توزیع برق اصفهان

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفای کشور :

در تمام شهرستان های اصفهان ستاد پایش تنش آبی تشکیل شود

راه اندازی سامانه ارتباط با مدير مخابرات منطقه اصفهان
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