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»بایدن« نامزد دموکرات ها برای انتخابات نوامبر شد
خبرگزاری آسوشیتدپرس اعالم کرد جو بایدن، معاون رییس جمهوری پیشین آمریکا برای کنوانسیون 
ملی ماه اوت دموکرات ها ۱۹۹۳ هیئت  انتخاباتی به دست آورده است.با توجه به اینکه سناتور برنی 
سندرز اوایل آوریل به کمپین های انتخاباتی خود پایان داد، فقط بحث زمان برای تایید نامزدی بایدن 
باقی مانده بود. عقب نشینی سندرز بعد از یک سری پیروزی های انتخابات درون حزبی دموکرات ها 
برای بایدن رخ داد.اندکی پس از اطالع رسانی آسوشیتدپرس، بایدن در بیانیه ای که برای خبرنگاران 
ایمیل کرد، گفت: مایه افتخار بود که در کنار یکی از با استعدادترین گروه های نامزدی که حزب دموکرات 
تاکنون در این زمینه داشته است، رقابت کنیم و مفتخرم که می گویم ما به عنوان یک حزب متحد به 
این انتخابات می رویم. قصد دارم برای به دست آوردن آرای آمریکایی ها در سراسر این کشور بزرگ، 

تا سوم نوامبر وقت بگذارم تا بتوانیم با هم در نبرد برای روح این ملت پیروز شویم.

پاسخ مثبت حماس به پیام »محمود عباس« 
عضو دفتر سیاسی حماس در واکنش به پیام رییس تشکیالت خودگردان به گروه های فلسطینی 
و دعوت به وحدت به عنوان شــرط پیروزی بر رژیم صهیونیســتی اعالم کرد، پاسخ حماس مثبت 
است.»عباس زکی« عضو کمیته مرکزی جنبش فتح اعالم کرد، »محمود عباس« رییس تشکیالت 
خودگردان پیامی به تمام گروه های فلســطینی از جمله حماس و جهاد اسالمی فرستاده است.بر 
اساس گزارش خبرگزاری »شــهاب«، زکی افزود، هدف از این پیام، تحقق آشتی ملی فلسطینی به 
عنوان شرط پیروزی بر رژیم صهیونیستی است، جنبش فتح منتظر پاسخ گروه های فلسطینی است.  
»موسی ابومرزوق« عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در واکنش به این موضوع اعالم کرد: پاسخ 

حماس به پیام عباس درباره وحدت ملی، مثبت است؛ اما منتظر نامه خواهد بود.

ترامپ، دستور خروج 9500 نیروی آمریکایی از آلمان را صادر کرد
رییس جمهور آمریکا به ارتش کشورش دستور داد تا ۹۵۰۰ نیروی آمریکایی را از آلمان خارج کند؛ 
اقدامی که احتماال نگرانی ها در اروپا نسبت به تعهد واشــنگتن به این منطقه را افزایش می دهد.

به نوشته روزنامه گاردین، یکی از مقامات ارشد آمریکا گفت: این اقدام تعداد نیروهای آمریکایی 
مستقر در آلمان را به ۲۵ هزار تن کاهش می دهد در حالی که تعداد این نیروها در حال حاضر ۳۴ 
هزار و ۵۰۰ تن است.وی افزود: این اقدام نتیجه ماه ها بررسی و تالش ژنرال مارک میلی، رییس 
ستاد مشــترک ارتش بود و هیچ ارتباطی با تنش های موجود میان دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا و آنگال مرکل، صدراعظم آلمان که مانع برنامه ترامپ برای میزبانی نشست گروه هفت در ماه 
جاری میالدی شد، ندارد.وی افزود: به دلیل افزایش بودجه دفاعی ائتالف نظامی ناتو تحت رهبری 

آمریکا، دیگر نیازی به وجود یک لشگر بزرگ در آلمان نیست.

استرالیا،  برگزاری تظاهرات ضد نژادپرستی را ممنوع کرد
یک دادگاه در استرالیا با صدور حکمی برگزاری تظاهرات ضد نژادی را که قرار بود روز  گذشته در سیدنی 
برگزار شود با استدالل حمایت از دولت این کشور مبنی بر اینکه این اقدام خطر شیوع کرونا را افزایش 
می دهد، ممنوع اعالم کرد.به گزارش شبکه های خبری استرالیا قرار بود بیش از ۱۰ هزار نفر درسیدنی 
تظاهرات ضد نژادپرستی برای اعالم همبستگی با تظاهرکنندگان ومعترضان درآمریکا، برگزار کنند.

برگزار کنندگان تظاهرات ضد نژادپرستی در استرالیا به رسانه های این کشور گفتند که آنها قرار بود در 
راهپیمایی اعتراض آمیز خود خواستار پایان یافتن مرگ مکرر بومیان استرالیا  دربازداشت پلیس 
شوند؛اما در آستانه برگزاری این تظاهرات، پلیس اســترالیا - با حمایت از سیاستمداران برجسته 
محافظه کار محلی - اقدام قانونی برای ممنوعیت تظاهرات به دالیل بهداشتی را انجام داد و با حکم 

دادگستری دزموند فاگان این راهپیمایی را غیرقانونی  اعالم کرد.

چهکسیگفتهاحمدینژادمیآید؟
کارشناســان معتقدنــد هــر کاری از احمدی نژاد بر می آید؛ کســی 
نمی تواند نقشــه او را بــازی خوانی کند.داســتان عجیبی نیســت 
که معموال نزدیک به هر انتخاباتی ســر و کله سیاســیون ســال های 
دور پیدا شــده تا شــانس خود را دوبــاره امتحان کننــد؛ چهره های 
نام آشــنایی که برخــی از آنهــا حتــی در دوره های قبل هــم تایید 
صالحیت نشــده اند. یکی از این چهره های جنجالی کــه این روزها 
 نامش عجیب بر ســر زبان ها افتاده کســی نیســت جــز »محمود

 احمدی نژاد«.

احمدی نژاد حتما در انتخابات شرکت می کند
»ارزیابی من از تحرکات احمدی نژاد این است که حتما در انتخابات 
شرکت خواهد کرد؛ زیرا جلسات مکرر احمدی نژاد، موج سفرهایش 
و شــعارهایی که به راه می انــدازد نظیــر اینکه احمدی نــژاد برگرد، 
زمینه ســازی طرفدارانــش و اظهارات مشــاور رســانه ای او یعنی 
»جوانفکــر« مبنی بر اینکــه احمدی نژاد در انتخابات ۱۴۰۰ شــرکت 
خواهد کرد همه نشــان از تصمیم قاطع او برای حضــور در انتخابات 
 آینده ریاســت جمهوری دارد؛ اگرچه او تایید صالحیت هم بشود رای

 نخواهد آورد.«
 این صحبت هایی بود که محمد حسن قدیری ابیانه از فعاالن سیاسی 
اصولگرا، درباره احتمال حضــور احمدی نژاد در انتخابات مطرح کرده 
بود.پیش از این هم عباس امیری فر، از چهره های بســیار نزدیک به 
احمدی نژاد گفته بود که شــک ندارم برای انتخابات ریاست جمهوری 
ســال ۱۴۰۰ می آید و پیش بینی می کنم مانند ســال ۹۶ که دست در 
دســت بقایی برای انتخابات ثبت نام کرد این بار همراه با آقای الهام 

وارد این رقابت ها خواهد شد. 

آیا رد صالحیت بازهم دامن گیر احمدی نژاد خواهد شد؟ 
موضوعی که برخی کارشناسان مثل محمد حسین قدیری ابیانه به آن 
معتقدند، رد صالحیت احمدی نژاد است؛ اگر احمدی نژاد بخواهد به 
میدان رقابت انتخابات ریاست جمهوری قدم بگذارد هیچ بعید نیست 
بازهم برایش رخ دهد. قدیری ابیانه با بیان اینکه من مطمئن هستم 
او برای انتخابات ۱۴۰۰ ثبت نام می کند، اظهــار کرد: قدرت به مزاج او 
شیرین آمده است. احمدی نژاد خیلی تالش می کند با سفر به شهرها، 
مردم را با وعده های نشــدنی، فریب دهد و مــوج عمومی و مردمی 
ایجاد کند، برای اینکه به شــورای نگهبان فشــار بیاورد تا او را بپذیرد.

از همین رو نیز اســفندیار عبداللهی، عضو شــورای مرکزی و مسئول 
کمیته روابط عمومی حزب جمهوریت، با اعالم احتمال حضور احمدی 
نژاد در انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ گفته اســت: احمدی نژاد 

آمادگی این را دارد که در کارزار انتخاباتی ۱۴۰۰ شــرکت کند، ولی باید 
از تایید شــورای نگهبان اطمینان حاصل کند؛ از همین رو نیز نزدیکان 
او در تالش هســتند تا مقدمات تایید صالحیت احمدی نژاد را فراهم 
کنند؛ من بیشــتر از این نمی توانم توضیح دهم.حــال اینکه نزدیکان 
احمدی نژاد چگونه قرار اســت مقدمات تاییــد صالحیت او را فراهم 
کنند موضوعی است که چندان مشــخص نیست، اما صادق زیبا کالم 
در این باره گفته اســت: با توجه به حضور حامیان محمود احمدی نژاد 
در مجلس یازدهم، آن ها مذاکراتی را با شورای نگهبان انجام خواهند 
داد و اگر بتوانند تایید صالحیت او را بگیرند، احمدی نژاد به طور قطع 
نامزد خواهد شد، اما در مورد واکنش شــورای نگهبان االن نمی توان 

اظهار نظر کرد.

اصال چه کسی گفته احمدی نژاد می آید؟
تا اینجای داســتان اما همه چیــز طبق گفته ها و اظهــار نظر ها پیش 
رفت  و از همین رو باشــگاه خبرنگاران جوان به ایــن فکر افتاد که از 
نزدیکان احمدی نژاد در این زمینه ســوال بپرســد که با یک پاســخ 

غیر منتظره رو به رو شــد.علی اکبر جوانفکر از یــاران غار احمدی نژاد 
که پیش از این تلویحا خبــر از ورود احمدی نژاد بــه انتخابات ۱۴۰۰ 
داده بود، درپاســخ به احتمال حضور احمدی نژاد در انتخابات آینده 
گفت: از آنهایی که منتشر کردند بپرســید، زیرا  ایشان هنوز تصمیمی 
 در این زمینــه ندارند  و من هم بی خبــرم و نمی خواهم در این زمینه

 صحبت کنم.
 پاســخی کــه بیشــتر از هرچیــز به ابهــام حضــور یا عــدم حضور
 احمدی نــژاد در انتخابات دامــن زد؛ حال باید دید کــه در نهایت در 
میان این اظهار نظرها حرف چه کســی درســت از آب در می آید و آیا 
احمدی نــژاد نامزد انتخابات ۱۴۰۰ خواهد شــد یا خیــر؟ همه چیز 
محتمل اســت و هر اتفاقی می توانــد رخ دهد، امروز کارشناســان 
معتقدنــد که هــر کاری از محمــود احمدی نــژاد بر می آید؛ کســی 
نمی تواند نقشــه او را بازی خوانی کنــد و بداند که هــدف بعدی او 
چیســت، فقط می توان حدس هایی زد؛ حدس هایــی که باید دید 
 به کجا منتهی می شــود؛ به احمدی نــژاد مدل ۸۴ یــا احمدی نژاد

 مدل ۹۶!

نماینده دائم ایــران در آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی گفت: گــزارش جدید آژانس دربــاره برجام، 
هم حاکی از تــداوم فعالیت های راســتی آزمایی 
این ســازمان بوده و هم اقدامات ایــران در اجرای 
تصمیمات خــود مبنی بر تعلیــق تعهدات برجامی 
را به تصویر می کشــد.کاظم غریب آبادی با اشاره 
به انتشــار گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در مورد راســتی آزمایی اجرای برجام، گفت: 
گزارش جدید آژانس درخصوص برجام، هم حاکی 
از تداوم فعالیت های راستی آزمایی آژانس بوده و 
هم اقدامات ایران در اجرای تصمیمات خود مبنی 
بر تعلیق تعهــدات برجامی را به تصویر می کشــد.

غریــب آبــادی افــزود: در رابطه با تحــوالت فنی 
هسته ای، این گزارش به پیشــرفت های زیر اشاره 

می کند: عبور تولید آب سنگین ایران از مرز ۱۳۰ تن 
و رســیدن به ۱۳۲.۶ تن، اســتفاده از ماشین های 
جدیــد از جملــه غنی ســازی بــا ماشــین های 
IR۲m،IRs،IRs۶،IR۶،IR۵،IR۴ در خطــوط 
تحقیق و توسعه، غنی سازی اورانیوم تا سطح ۴.۵ 
درصد و فراتــر از حد تعیین شــده در برجام، تولید 
۱۵۷۱.۶ کیلوگــرم اورانیوم غنی شــده که ۵۵۰.۷ 
کیلوگرم بیشتر از گزارش ماه مارس بوده و ۱۳۵۶.۵ 

کیلوگرم آن نیز اورانیوم با غنای ۴.۵ درصد  است.
ســفیر و نماینده دائم ایران همچنین با اشــاره به 
اجرای فعالیت های راستی آزمایی برجام در ایران 
توســط آژانس، گفت که از جمله محورهای زیر در 
این گزارش مورد اشاره قرار گرفته اند: تداوم اجرای 
فعالیت های راســتی آزمایی و نظارت در شــرایط 

 ویژه ناشی از کرونا و همکاری مناسب ایران در این
 زمینه، تــداوم اجرای موقــت و داوطلبانه پروتکل 
الحاقی از ســوی ایــران و ادامه راســتی آزمایی 
اظهارنامه های پروتکل توسط آژانس،تداوم راستی 
آزمایی عدم انحراف مواد هســته ای اظهار شــده 
 در ایران از ســوی آژانــس و اینکه آژانــس از روز 
 اجــرای برجام، بــه راســتی آزمایی و نظــارت در 
خصوص تعهدات هســته ای در ایران تحت برجام 

پرداخته است.

واکنش ایران به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی

برخالف تاکید روسیه به مخالفت با هرگونه تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران، سفیر آمریکا در سازمان ملل اعالم کرد که پیش نویس قطعنامه تمدید این تحریم ها را در 
اختیار مسکو قرار داده است.کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل اعالم کرد که ایاالت متحده آمریکا، پیش نویس قطعنامه تمدید تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل 
علیه ایران را به روسیه ارائه داده است.بنا به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس،  اقدام آمریکا در ارائه پیش نویس تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران در شرایطی صورت 
گرفته است که »واسیلی نبنزیا« سفیر روسیه در سازمان ملل ماه گذشته تاکید کرد که مسکو مخالف هرگونه تالش آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی سازمان 
ملل علیه ایران است.آمریکا طی هفته های اخیر تالش های خود را برای تمدید تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران که ۱۸ اکتبر )۲۷ مهرماه( منقضی می شود، 
تشدید کرده است.سفیر آمریکا در سازمان ملل با این حال ادامه داد که در وهله اول قصد دارد با ســفرای کشورهای عضو شورای امنیت گفت وگو کند: »ما متعهدیم که 
شورای امنیت سازمان ملل اجازه منقضی شدن )تحریم های تسلیحاتی ایران( را در ماه اکتبر نخواهد داد«. وی در سوالی مطرح کرد: »چیزی که در تاریخ ۱۸ اکتبر به افراد 
می گویم این است،آیا شما می خواهید روسیه به ایران سالح عرضه کند؟ آیا می خواهید چین به ایران سالح عرضه کند؟ آیا می خواهید که کشورها به ایران سالح عرضه 

کنند یا بفروشند؟«.کرافت سپس ادامه داد: من تصریح می کنم که روسیه و چین نیز باید در خصوص عملکرد ایران به اجماع جهانی بپیوندند. 

چهره روزآمریکا، پیش نویس قطعنامه تمدید تحریم  تسلیحاتی ایران را به روسیه داد

وز عکس ر

  دیدار قالیباف با مادر 
شهید خرازی

»محســن پیرهادی«، نماینده مردم 
تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و 
پردیس در مجلس از دیدار محمدباقر 
لیبــاف رییــس مجلس شــورای  قا
اسالمی با والده شهید حسین خرازی 

در مجلس خبر داد. 
مادر شهید که به تهران سفر کرده  پیغام 
داده بــود که مــی خواهــد قالیباف را 
ببیند که به عنوان اولین مهمان رییس 

مجلس راهی بهارستان شد.

سفیر آلمان به تهران باز نمی گردد
ســفیر آلمان در تهران که چندی پیش به برلین رفته بود به ســمت رییس اداره اقتصادی وزارت 
امور خارجه آلمان ارتقــا یافت و دیگر به عنوان ســفیر آلمان به تهران باز نخواهد گشــت.روزنامه 
»بیلــد« آلمان خبر داد که »میشــائیل 
کلور-برشتولد« ســفیر آلمان در ایران 
که چندی پیش به برلین بازگشته دیگر 
در این سمت فعالیت نخواهد کرد و قرار 
اســت که جایگزین »میگوئل برگر« به 
عنوان رییس اداره اقتصادی وزارت امور 
خارجه آلمان شــود. میگوئل برگر نیز از 
۴ مه گذشته به سمت معاون وزیر امور 
خارجه ارتقا یافته است.بر اساس گزارش 
روزنامه بیلد آلمــان، تغییر طبق برنامه 
کلور-برشتولد می بایست در پایان سال جاری میالدی انجام می شد؛ اما بازگشت زودتر از موعد 
وی به برلین به دلیل برخی انتقادها در ایران از وی نبوده بلکه به دلیل ارتقای وی به پست ریاست 

اداره اقتصادی وزارت امور خارجه آلمان بوده است.

»دژپسند« به مجلس می رود
وزیر امور اقتصاد و دارایی برای ارائه گزارش درباره مسائل اقتصادی کشور در جلسه علنی مجلس 
حاضر می شود.فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه معاونان خود در جلسه علنی 
امروز مجلس حضور پیدا می کند.بناست تا در این نشست وزیر اقتصاد گزارشی را از آخرین وضعیت 

اقتصادی کشور و راهکارها برای رفع این مشکالت به نمایندگان ارائه کند.

اقدام نادر آمریکا در خصوص تحریم های بانکی ایران
دادستانی فدرال آمریکا در حرکتی نادر، پیگیری پرونده اتهامی علیه یک بانکدار ایرانی به جرم نقض 
تحریم های آمریکا را متوقف کرد.علی صدر ، چهل ســاله، ماه مارس به جرم کمک به انتقال ۱۱۵ 
میلیون دالر به نهادهای ایرانی از طریق سیستم مالی آمریکا در یک پروژه ساخت و ساز در ونزوئال 
گناهکار شناخته شد. دادستان ها ادعا داشــتند صدر شبکه ای از شرکت ها و حساب های بانکی را 
برای پوشش مشارکت پدرش ایجاد کرده است. پدر وی، مدیر عامل یک شرکت صنعتی در ایران 
است.آنها در روز جمعه در دادگاه فدرال منطقه منهتن از قاضی خواستند به خاطر نبود مدارک کافی 

این پرونده را متوقف کند.کارشناسان این اقدام قاضی امریکایی را کم سابقه خوانده اند.

سفارتخانه بولیوی در ایران بسته شد
بولیوی دستور داد تا سفارتخانه هایش در ایران و نیکاراگوئه برای کاهش هزینه ها و آزادسازی پول 
به منظور مقابله با کرونا بسته شوند.جینین آنی یز، رییس جمهوری بولیوی همچنین دستور داد تا 
سه وزارت خانه فدرال هم برای کاهش هزینه ها و آزادسازی پول با هدف مقابله با کروناویروس در 
این کشور تعطیل شوند.وی در یک سخنرانی تلویزیونی با صدور دستور بسته شدن سفارتخانه های 
کشورش در ایران و نیکاراگوئه گفت: ما در برابر آن کشورها، مردم شریف و برادرانی که به آنها احترام 
می گذاریم و دوستان ما هستند، هیچ کاری نداریم.وی همچنین افزود: وزارتخانه های فرهنگ و 
ورزش، آموزش و ارتباطات بولیوی نیز با هدف ذخیره پول به منظور مقابله با کروناویروس در کشور 

تعطیل شدند. 

کافه سیاست

نماینده مجلس: 

اظهارات ترامپ درباره 
توافق با ایران جنبه 

انتخاباتی دارد
نماینده اراک در مجلس شــورای اســالمی 
با بیــان این کــه اظهــارات اخیــر رییس 
جمهور آمریکا درباره توافق بــا ایران با نگاه 
به انتخابات ریاســت جمهوری این کشــور 
اســت، گفت: تا زمانی که آمریکا دســت از 
سیاســت های جاه طلبانــه و خصمانه خود 
برنــدارد، مذاکره معنا ندارد.محمد حســن 
آصفری در واکنش به توئیت رییس جمهور 
آمریکا درباره توافق با ایران گفت: سیاست 
کالن خارجــی نظــام را طبق قانــون، مقام 
معظم رهبری تدوین و مشــخص می کنند. 
البته تــا زمانی که آمریکایی هــا به تعهدات 
خود به ویژه درباره  برجام عمل نکنند مذاکره 
معنایی نــدارد، آمریکایی ها باید دســت از 
سیاســت های جاه طلبانــه و خصمانه خود 
بردارند.وی ادامه داد: آمریکا باید پول های 
بلوکه شده جمهوری اسالمی ایران را پرداخت 
کرده و به ایران به دلیل تحریم ها خســارت 
بدهد پس تا وقتی این رفتارها اصالح نشود 
صحبت از مذاکره غیر از وقت تلف کردن هیچ 
مفهومی ندارد.نماینده مردم اراک در مجلس 
شــورای اســالمی تاکید کرد: چطور وقتی 
هنوز خون شهید ســلیمانی خشک نشده و 
مردم داغدار از دست دادن این سردار عزیز 
هســتند، دونالد ترامپ صحبــت از مذاکره 
می کند او کــه حتی بــه وعده هایش درباره  
برجام عمل نکــرده از مذاکره حرف می زند، 
البته کــه ایــن صحبت ها بــرای انتخابات 
ریاســت جمهوری در آمریکاســت. دونالد 
ترامپ دلش برای مردم ایران نسوخته بلکه 
به دنبال جلب رای است به همین دلیل این 
اظهارات تنها جنبه تبلیغاتی دارد.آصفری در 
پایان و در جمع بندی با تاکید مجدد بر این که 
آمریکا باید دست از سیاست خصمانه خود 
بردارد، افــزود: آمریکا باید ابتــدا بدهی ها 
و مطالبــات مــا را برگردانــد و تحریم های 
ناجوانمردانه را کنار بزند و ســپس صحبت 

از مذاکره کند.

بین الملل
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نماینده مردم نجف آباد:

نقدینگی را به تولید انبوه خودرو اختصاص دهیم
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اســامی، گفت: نقدینگی را می توانیم 
جمع کنیم و به تولید انبوه خودرو اختصاص دهیم تا مردم با خیال جمع، روی بازار خودرو حساب 

کنند.ابوالفضل ابوترابی در خصوص نحوه 
فروش خودرو و اقــدام برخی افراد در 
ثبت نام چند خودرو از طریق اجاره کارت 
ملی اقشــار ضعیف جامعه، اظهار کرد: 
اگر اعام کنیم هر کسی ثبت نام خودرو 
انجام دهد یارانه اش قطع می شود، این 
رویه پایان می یابــد و ثبت نام ها واقعی 
خواهد شــد.وی با بیان اینکــه باید در 
تولید خودرو به قدرت کافی دست پیدا 
کنیم، افزود: ضلع ســوم خودروسازی 

را که همان صنعت خودروسازی کرمان است باید توســعه دهیم تا تولید خودرو در کشور افزایش 
خوبی پیدا کند. نقدینگی را می توانیم جمع کنیم و به تولیــد انبوه خودرو اختصاص دهیم تا مردم 
با خیال جمع، روی بازار خودرو حســاب کنند.نماینده مردم نجف آبــاد و تیران و کرون در مجلس 
شورای اسامی، تصریح کرد: مردم برای افزایش ارزش پول خود به بازارهای ارز، طا و بورس هجوم 
می آورند. هنر این است که پول مردم را به کارخانه های بزرگ تبدیل کنیم که امیدواریم با مصوبات 

خوب مجلس یازدهم و همکاری دولت این مهم محقق شود.

35 دستگاه خودروی فاقد پالک در اصفهان کشف شد
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: ۳۵ دستگاه خودروی صفر 
کیلومتر و بدون پاک در یک باب پارکینگ در حاشیه کان شهر اصفهان کشف و ضبط شد.اکبر عادل 
مرام، ارزش ریالی خودروهای مکشوفه را ۱۷ میلیارد ریال برآورد کرد و اظهار داشت: این خودروها 
از مدت ها قبل خریداری و در پارکینگی در حاشیه شهر اصفهان نگهداری شده اند.وی با بیان اینکه 
بازرسی از پارکینگ ها با هماهنگی و همکاری نیروی انتظامی، معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی و 
سپاه انجام شد، ادامه داد: خودروهای کشف شده شامل تعدادی خودروی سواری از نوع پژو، پراید 
و چند دستگاه وانت نیســان بودند که با حکم مقام قضایی خودروهای مذکور توقیف شد.معاون 
بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان افزود: در راستای نظارت بر بازار خودرو و 
با توجه به دستورالعمل های صادره از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و مراجع استانی به 
ویژه دادستانی اصفهان، بازرسی از انبارها و پارکینگ های سطح شهرها در دستور کار قرار گرفت.وی 
بیان کرد: روند خروج خودروها از کارخانه و انتقال آنها به پارکینگ در دست بررسی است و نتایج آن 

در روزهای آینده اعام خواهد شد.

آغاز برداشت گندم از زمین های کشاورزی خوروبیابانک
برداشــت گندم از ۲۰۰ هکتار زمین های کشــاورزی شهرســتان خوروبیابانک اصفهان آغاز شــد. 
مدیر جهادکشــاورزی خوروبیابانک گفت: متوســط برداشــت گنــدم از هر هکتار بیش از ســه 
تن اســت و پیش بینی می شــود امســال بیش از ۶۰۰ تن گندم برداشــت شود.ســید حکمت 
موســوی افزود: شــهرهای خور، جندق و فرخی و روســتا های چــاه ملک، مصر و روســتا های 
جنوبی شهرســتان از مناطق عمده کشــت گندم هســتند.وی ادامه داد: کار برداشت گندم از نیمه 
 دوم خرداد آغاز و تــا پایان ماه ادامه دارد.ســیوند، کویر و مصری از ارقام گندم کشــت شــده در

 خوروبیابانک است.

حاشیه ها پیرامون قرعه کشی جنجالی خودرو همچنان ادامه دارد؛

سهم نامشخص خریداران واقعی از بازار

ابالغ مالیاتی

رویداد پر سر و صدای قرعه کشی پیش  مرضیه محب رسول
فروش خودروها باالخــره دیروز برگزار 
شد و از میان بیش از ۵ میلیون و پانصد هزار متقاضی برای حدود ۱۵ 
هزار خــودرو پس از راســتی آزمایی و کنار گذاشــتن یــک میلیون 
متقاضی فاقد شــرایط الزم اسامی رسما اعام شــد. نکته جالب در 
خصوص شــرایط فروش فوق العاده ایران خودرو این است که سند 
خودرو تا حدود یک سال در رهن خودروســازان باقی خواهد ماند و 
بنابراین برندگان قادر به خرید و فــروش خودرو نخواهند بود. عاوه 
برآن برندگان دیگر نمی توانند در سایر طرح های فروش خودروسازان 

شرکت کنند. 
این الزامات اندیشیده شده تا شاید دست دالالن از بازار آشفته خودرو 
کوتاه شــود و قیمت ها اندکی آرام بگیرد. در سلسله تدابیر مدیریت 
بازار، برندگان قرعه کشی ملزم شده اند  به زودی وجه خودروی ثبت 
نامی خود را پرداخت کنند. بر اســاس اعام ایران خودرو متقاضیان 
می توانند برای اطاع از نتایج قرعه کشــی به ســایت فروش ایران 
خودرو به نشــانی esale.ikco.ir و همچنین ســایت خبری ایران 
خودرو به نشــانی ikcopress.ir مراجعه کنند. در این میان پلیس 
هشدار داده متقاضیان ثبت نام کرده باید مراقب کاهبرداران باشند؛ 

متقاضیان خرید خودرو باید هوشیار باشــند که هرگونه اعام برنده 
شدن آنان و نتایح قرعه کشی فقط و فقط از طریق سایت های رسمی 
دو شرکت خودروساز و رسانه های معتبر منتشر خواهد شد، بنابراین 
اگر با پیامک های مشکوک یا پیامک از منابع ناشناس مواجه شدند 
حتما از صحت آن باخبر شده و آن را راستی آزمایی کنند. چرا که ممکن 
است برخی افراد سودجو با طراحی سایت جعلی یا ارسال پیامک و 

حتی تماس با افراد بخواهند از آنان کاهبرداری کنند.
در این شیوه ممکن است افرادی با شهروندان تماس گرفته و مدعی 
شوند که از طرف نمایندگی یا شرکت خودروســاز تماس گرفته و در 
صورت واریز وجه یا بخشــی از آن، خودرو به آنان تعلق خواهد گرفت 
و می توانند ثبت نام کنند. در این راستا الزم است شهروندان هوشیار 

بوده و فریب چنین وعده هایی را نخورند. 
رییس مرکز تشخیص و پیشــگیری از جرائم سایبری پلیس فتای 
ناجا گفت: توصیه ما به شهروندان این است که برای واریز وجه حتما 
به سایت رسمی شرکت های خودروساز مراجعه کرده و از واریز وجه 
به اشــکال دیگر و از جمله اعام رمز دوم پویا به شــکل تلفنی به فرد 

تماس گیرنده جدا خودداری کنند.
 هر چند مســئوالن تاش کردند تا با این روش ابداعی به نوعی بازار 

خــودرو را مدیریت کننــد؛ اما انتقادهــا از این روش هــم همچنان 
باقی است. تعدادی از مشتریان دو خودروســاز می گویند که برخی 
نمایندگی ها به شــرط گرفتن مبالغ کان وعده داده داده اند که بدون 
قرعه کشــی خودرو تحویل می دهند. برخی دیگــر، از خانواده هایی 
می گویند که با کارت ملی تمام اعضای خانواده ثبت نام انجام داده اند.

تعدادی دیگر هم گزارش داده اند که با اعام اســامی برنده شــدگان 
التاری، آنها بافاصله حواله های خودرو را برای فروش آگهی خواهند 
کرد. بخشی دیگر از مشــتریان خودروسازان هم به نحوه اجرای این 

طرح انتقاد کرده اند و مثا مدت زمان واریز پول را ناکافی می دانند. 
عده ای هم اعتقاد دارند که شروط خودروســازان برای جلوگیری از 
داللی حواله های خودرو یــا خودروهای پیش فــروش، قبل از این 
هم وجود داشته اســت؛ اما خریداران با ترفندهای خاص و به شیوه 
وکالتی خودروهای کارخانه ای را با ســود گــزاف فروخته اند. به نظر 
می رســد چاه عمیق بازار خــودرو و جوالن دالل ها و رانت و فســاد 
در آن آنقدر گسترده است که به ســختی امکان مدیریت درست آن 
وجود دارد؛ انحرافاتی که حتی با شــدید ترین نظارت ها و پیچیده تر 
 کردن سیســتم واگذاری هــا هم قابــل دور زدن و منحرف شــدن

 را دارد.

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت   10 صبح   تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی اداره امور 
مالیاتی شهرستان گلپایگان   که در محل همان اداره تشکیل می گردد حضور بهم رسانید . در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

نام ونام خانوادگیردیف
شماره برگ دعوت هیات 

کالسه پروندهحل اختالف مالیاتی
تاریخ برگ دعوت هیات 

سال عملکردحل اختالف مالیاتی
درآمد مشمول 

اصل مالیاتمالیات
تاریخ تشکیل 

ساعت جلسهجلسه

10 صبح1399/04/01 32,400,000  4,973,520 4246418141398/12/041392محمدتقی بطحائی1

10 صبح1399/04/01 211,500,000  46,322,120 4246618721398/12/041392مهری طاالری2

10 صبح1399/04/01 73,008,000  13,087,000 4246818951398/12/041392محمداسماعیل فیاضی3

10 صبح1399/04/01 120,750,000  23,657,310 4248818201398/12/041392حسین طوسیان4

10 صبح1399/04/01 96,000,000  17,680,800 424719001398/12/041392محمدی محمدی5

10 صبح1399/04/01 128,760,480  25,657,930 4247119011398/12/041392علی ابراهیمی6

10 صبح1399/04/01 24,850,000  3,723,770 4247419021398/12/041392مجتبی فضائلی7

10 صبح1399/04/01 180,000,000  38,455,000 4247519051398/12/041392سلیمان مناجاتی8

10 صبح1399/04/01 15,750,000  2,360,140 4247619061398/12/041392محمد علی فتاحی9

10 صبح1399/04/01 18,000,000  2,697,300 4247719091398/12/041392سیدمرتضی منیری10

10 صبح1399/04/01 45,156,000  7,522,170 4247919131398/12/041392داود فصاحت11

10 صبح1399/04/01 47,175,000  7,925,560 4248019141398/12/041392سیدصدرا آقامیری12

10 صبح1399/04/01 58,500,000  10,188,300 4248219231398/12/041392رضا بهرامیان14

10 صبح1399/04/01 12,600,000  1,888,110 4248418411398/12/041392مهدی نیکبخت15

10 صبح1399/04/01 3,750,000  561,940 4248518571398/12/041392علی نبوی16

10 صبح1399/04/01 36,000,000  5,692,800 4248918131398/12/041392یداله یاوری17

10 صبح1399/04/01 1,275,000,000  376,803,750 4248618101398/12/041392علی اکبر رفعتی18

10 صبح1399/04/01 120,600,000  23,619,850 4248717921398/12/041392 حسن مظفری19

توصیه ما به شهروندان این است که برای واریز وجه حتما 
به سایت رسمی شرکت های خودروساز مراجعه کرده و 
از واریز وجه به اشکال دیگر و از جمله اعالم رمز دوم پویا 

به شکل تلفنی به فرد تماس گیرنده جدا خودداری کنند

کافه اقتصاد

اداره کل  امور  مالیاتی استان اصفهان       م الف : 867959
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پرداخت 4هزار  فقره تسهیالت به کشاورزان چهارمحال و بختیاری 
رییس جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه بیش از چهار هزار فقره تسهیالت به 
کشاورزان چهارمحال و بختیاری پرداخت شد، اظهار کرد: این میزان تسهیالت برای جبران خسارت های 
ناشی از سیل به کشاورزان پرداخت شده است.ذبیح ا... غریب گفت: میزان کل تسهیالت پرداخت شده 
۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: تعداد 
پرونده های ثبتی خسارت دیده سیل فروردین ماه سال گذشته چهار هزار و ۲۹۳ فقره  اعالم شده که 
تا کنون ۱۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان به صورت تسهیالت بالعوض به بهره برداران بخش کشاورزی 
پرداخت شده است.وی بیان کرد: سیل در سال گذشته خسارت های قابل توجهی در بخش کشاورزان 
و شیالت استان وارد کرد.غریب ادامه داد: بیشترین خسارت های سیل در شهرستان کوهرنگ، اردل 

و لردگان گزارش شده است. 
رییس جهاد کشاورزی استان همچنین از  پرورش کرم ابریشــم در چهارمحال و بختیاری خبر داد و  
اظهار داشت: در شهر بن تعداد ۵۰ هزارکرم ابریشم به متقاضیان تحویل داده شد.ذبیح ا... غریب افزود: 
مراحل پرورش کرم ابریشــم به صورت مداوم توسط کارشناســان امور دام مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان بن رصد خواهد شد تا از ضرر و زیان احتمالی در این خصوص جلوگیری شود و سرمایه گذاران 
نیز با اطمینان خاطر بیشتری به این حوزه وارد شوند.به گفته وی، متقاضیان جدید پرورش کرم ابریشم 
می توانند با مراجعه به ادارات امور دام شهرستان ها درخواست خود را ارائه و تخم نوغان تحویل گیرند.

شهرستان بن در فاصله ۱۵ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

برنامه های فرهنگی تپه نورالشهدا تقویت می شود
جلسه ساماندهی ظرفیت نورالشهدای شهرکرد با حضور دبیران هیئت های مذهبی، معاون مطالبه گری 
ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان، شهردار شهرکرد، رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس برگزار شد.در این جلسه پیرامون برخی از آسیب های فرهنگی و هنجارشکنی های پارک بانوان، 
پارک ملت، پارک ملت جنوبی و همچنین در خصوص ظرفیت های بالقوه شهدای گمنام و مجموعه های 
فرهنگی وابســته به این مکان بحث و تبادل نظر شــد.تقویت حضور نیروی انتظامی در تپه نورالشهدا 
توسط فرماندهی انتظامی شهرستان شهرکرد، تهیه سیستم صوتی و وسایل مورد نیاز برای برگزاری نماز 
جماعت در محل تپه، نصب بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی در ورودی و مسیر تپه، در اختیار گذاشتن مکان 
جهت انجام فعالیت های بســیج و هیئت های مذهبی، تقویت نورپردازی و تشکیل یک کارگروه برای 

احیای موضوعات فرهنگی نورالشهدا از جمله مصوبات این جلسه بود.

پروژه آبرسانی به عشایر در شهرستان کوهرنگ کلنگ زنی شد
مدیرکل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری از کلنگ زنی پروژه آبرســانی به عشایر در شهرستان 
کوهرنگ خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر 
گرفته شده است.یحیی حســین پور در خصوص کلنگ زنی پروژه  آبرسانی به عشایر چهارمحال و 
بختیاری در منطقه بازفت )جیرون لم لمی( شهرســتان کوهرنگ ، اظهار کرد: در این پروژه حدود 
۱۵۸ خانوار عشــایری از آب شرب ســالم بهره مند می شــوند.مدیرکل امور عشــایر چهارمحال و 
بختیاری افرود: پیش بینی می شود تا پایان شهریورماه این پروژه به پایان برسد.وی با بیان اینکه 
طول مسیر لوله کشی پروژه آبرســانی حدود ۱۸ کیلومتر است، خاطرنشــان کرد: حدود ۸ پروژه 
آبرسانی برای عشایر چهارمحال و بختیاری تعریف شده است که با اجرای این پروژه ها ۷۰۰ خانوار 
 عشایری از نعمت آب ســالم برخوردار می شوند و در برخی از نقاط آبرســانی سیار قطع می شود.

حســین پور در پایان بیان کرد: برای اجرای این پروژه ها حدود ۴۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته 
شده است.

لباس محلی چهارمحال و بختیاری، پوششی از جنس فرهنگ و هویت؛

هنری با اصالت تاریخی
لباس های محلی چهارمحال و بختیاری، پوشــش هایی اســت که با 
بهره گیری از رنگ های صورتی، ســبز، قرمز، نارنجی، بنفش، آبی، زرد 
و ســفید، به عنوان یکی از مهم ترین جلوه  هــای فرهنگی این خطه به 
حساب می آید.پوششــی که با قدمت و اصالت سال ها بر تن ایرانیان 
خودنمایی کرده و دنیایی از رنگ و نقــش و نگار را در خود دارد، در واقع 
یکی از ابزار شناخت فرهنگ، لباس یا تنپوش است، ابزاری که نشانگر 
فرهنگ و تمدن هر جامعه به شــمار می رود.معاون صنایع دســتی و 
هنر های ســنتی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری گفت: لباس های بومی و محلی این استان جزو 
زیباترین لباس های محلی با قدمت تاریخی هستند.مهرداد رییسی، 
اظهار داشت: لباس های محلی در این استان به دو  دسته مردانه و زنانه 
تقسیم بندی و هنوز هم در بین مردم اســتفاده می شود.اختر کبیری 
یکی از تولیدکنندگان لباس محلی در چهارمحال و بختیاری گفت: شوالر 
)شلوار(، یل )کت کوتاه(، جوه )پیراهن(، جلیقه، لچک )کاله( و مینا 
)روسری( از جمله پوشاک زنان چهارمحالی است و مردان بختیاری 
نیز از کاله، پیراهن، چوغا، شلوار دبیت، شــال کمر، قبا و گیوه استفاده 
می کنند.وی اضافه کرد: لباس های محلی ایــران به خصوص لباس 
های محلی اســتان چهارمحال و بختیاری را می توان از پوشیده ترین 
و زیباترین تن پوش های رنگین کمانی در دنیا دانســت.تنوع در رنگ 
و مهارت در طراحــی لباس های محلی چهارمحــال و بختیاری باعث 
شده اســت تا این نوع پوشش مردمان اســتان عالوه بر کشور در دنیا 
زبانزد و مشهور شود.اســدی یکی دیگر از تولیدکنندگان لباس محلی 
در چهارمحال و بختیاری گفت: توریســت های مسافرتی حتی از این 
لباس های محلی استفاده می کنند و از این نوع پوشش استقبال خیلی 
خوبی شده اســت.وی اظهار داشــت:  مردم چهارمحال و بختیاری به 
خصوص شهرستان های لردگان و کوهرنگ از لباس محلی در مراسمات 

مختلف،به خصوص مجالس عروسی استفاده می کنند.

لباس های محلی بختیاری، جزو گران  ترین پوشاک جهان
صالح ریاحی، کارشناس صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشــت: تهیه لباس محلــی در چهارمحــال و بختیاری بــا بودجه و 
درآمد های متفاوت با توجه به مرغوبیت پارچـه و اقدامات انجام شده 
روی آن مانند گلدوزی، سکه دوزی، منجوق دوزی، ملیله یا سرمه دوزی 

از ویژگی های این نوع لباس به شمار می رود.
وی تاکید کرد: قیمت تولید هر دســت لباس محلــی مردانه و زنانه به 
کیفیت مواد اولیه بســتگی دارد.ریاحی گفت: نــوع پارچه، نخ، بافت، 

تزیینات و ســایر مواد اولیه به کار رفته در تولیــد لباس های محلی در 
قیمت گذاری این نوع پوشش محاسبه می شــود.وی اضافه کرد: هم 
اکنون هر دست لباس زنانه محلی بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون ریال و هر دست 
لباس محلی مردانه بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون ریال قیمت دارد.عباسی یکی 
دیگر از تولیدکنندگان لباس محلی در چهارمحال و بختیاری و کارآفرین 
نمونه کشــوری گفت: برای دوخت هر دســت لباس محلی زنانه بین 
۶ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال دســتمزد دریافت می شود.عباسی اظهار 
داشت: در کارگاه من ۱۰ کارگر فعالند که سه نفر در مغازه و هفت نفر دیگر 

در منزل مشغول به فعالیت هستند.

ترویج پوشش های محلی از راهکار های حفظ حجاب
کارشناس صنایع دستی چهارمحال و بختیاری گفت: ترویج لباس های 
محلی از راهکارهای موثر حفظ حجاب و مقابله با بدحجابی در جامعه 
است. وی افزود: با فرهنگ سازی صحیح می توان نسل نوجوان و جوان 
را متمایل به پوشش لباس های محلی کرد .صالح ریاحی اضافه کرد: 
قدمت لباس محلی در چهارمحال و بختیاری به دوران صفویه تعلق دارد 
و این لباس پوششی کامل است و این فرهنگ محلی و آداب و رسوم 
قدرت ماندگاری دارد.عباســی، یکی از  تولیدکنندگان لباس محلی در 
استان بیان کرد: این پوشش دارای رنگ بندی، اصالت، فرهنگ، تنوع 

طرح و رنگ و از همه مهم تر لباس پوشیده و کاملی است.

گرانی مواد اولیه، مشکل اصلی تولید لباس محلی
با وجود فعالیت کارگاه های تولید لباس محلی اما مسائل و مشکالتی 
هســتند که تولیدکنندگان با آن دســت و پنجه نرم می کنند.اســدی، 
تولیدکننده لباس محلی در چهارمحــال و بختیاری گفت: قیمت مواد 
اولیه بسیار باالست، اگر این مشکل برطرف شود شاهد نتیجه مثبت در 
عرصه تولید این لباس خواهیم بود.وی با بیان اینکه فروش لباس های 
محلی کم شده است، از مسئولین استان خواست نمایشگاه هایی برگزار 

شود تا محصوالت را در نمایشگاه ها به فروش برسانند.

برنامه ریزی میراث فرهنگی برای حمایت  از تولید کنندگان لباس محلی
معاون صنایع دستی و هنر های سنتی اداره کل میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری گفت: پرداخت تسهیالت 
با بهره های بسیار کم در جهت تولید و اشتغال، مشارکت هنرمندان در 
نمایشــگاه های ملی و منطقه ای و در اختیار گذاشتن فضاهایی برای 
فعاالن عرصه تولید صنایع دستی از جمله این حمایت ها از هنرمندان 
استان است. مهرداد رییسی افزود:  ۲۵۰ کارگاه تولید لباس محلی در 

استان وجود دارد که ۳۰۰ نفر در این کارگاه ها مشغول به کار هستند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال بختیاری گفت: جوانان 
و مومنان باید توجه داشته باشــند در مسیر انقالب، 
انقالبی ماندن مهم اســت و نگذاریــم روحیه انقالبی 
متزلزل شــود و وادادگی، دنیاگرایی، مادی گرایی در 
جامعه نهادینه شــود و گروه های سیاســی، حزبی، 
گروهی، خانوادگی و شــخصی جای روحیه انقالبی 
را بگیرید.حجت االســالم محمدعلی نکونام بر حفظ 
روحیه جــوان و جوان گرایی در جامعــه تاکید کرد و 
گفت: امام راحل با روحیه جــوان گرایی و فکر جوان 
می اندیشیدند و مقام معظم رهبری نیز به فضل خدا با 
روحیه جوان گرایی به هدایت گری جامعه می پردازند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری به جوانان 

توصیه کرد، با روحیه جوان پای انقالب و نظام بایستیم 
و نگذاریم روحیه انقالبی در جامعه متزلزل و کمرنگ 
شــود.وی، بر اجرای عدالت در جامعــه تاکید کرد و 
گفت: در جامعه کنونی برخــی ناعدالتی ها در مناطق 
محروم مشهود اســت که این نشان دهنده این است 
که برخی امور بر زمین مانــده و عدالت به خوبی اجرا 
نشده است.به گفته وی، مردم باید رعایت عدالت را در 
جامعه مطالبه کنند و اجازه ندهند نظام سرمایه داری 
در جامعه اسالمی حاکم شــود که این امر یک ضربه 
به نظام اسالمی اســت.وی، از کاهش نرخ زاد و ولد 
و جمعیت در کشور و استان انتقاد کرد و گفت: فرزند 
آوری در جامعه یک امر ضروری و طبیعی است تا در 

آینده انقالب و نظام اسالمی با مشکل کمبود جمعیت 
مواجه نشود.نکونام افزود: در حوزه جمعیت در جامعه 
پســرفت داریم که این امر یک زنگ خطر برای نظام 
است.وی بر رعایت تحول در تولید، سالمت به خصوص 
سالمت روان در جامعه تاکید کرد و گفت: تحول در رفع 
نقاط محروم، تحول در عدالت و مســئله جمعیت از 
مسائل مهمی است که مقام معظم رهبری نیز بر این 

امر تاکید دارند.

امام جمعه شهرکرد:

روحیه انقالبی گری در جامعه حفظ شود

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

حجم بارش های امسال کوهرنگ نصف شد
مدیرکل هواشناســی چهارمحال و بختیاری گفت: بارش های ســال آبی جــاری کوهرنگ که از 
قطب های بارشی مهم کشور است، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۵ درصد کاهش 
داشته و نصف سال های گذشته شده اســت.مهران چراغپور افزود: بارش های امسال شهرستان 
کوهرنگ از ابتدای مهر تا ۱۷ خرداد، یک هزار و ۱۷۵ میلی متر گزارش شده در حالی که این بارش ها 
در مدت مشابه سال گذشته ۲ هزار و ۱۴۳ میلی متر بود.وی ادامه داد: ارتفاع برف در ایستگاه چلگرد 
در اسفند سال گذشته به صفر رسید و استان از نظر منابع آب پایدار و سفره های زیرزمینی همچنان 
در وضعیت نامناسبی قرار دارد.چراغپور، با بیان اینکه تا ۱۵ روز آینده بارشی در استان شکل نمی گیرد، 
تصریح کرد: بارش های موثر ســال جاری به پایان رسیده اســت؛ اما در برخی روزها امکان وقوع 
رگبارهای پراکنده در ارتفاعات وجود دارد.مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
پراکندگی بارش ها در سال آبی جاری از وضعیت بهتری برخوردار شده است، افزود: با این وجود این 
بارش ها به سبب سطحی بودن آب ها از دسترس استان خارج شده است.چراغپور از کاهش نسبی 
دما برای روزهای آینده خبر داد و گفت: صبح روز  گذشته شهرکرد با دمای هشت درجه سانتی گراد 

باالی صفر خنک ترین مراکز استان ها گزارش شد.

مدیر کل کمیته امداد امام )ره( چهارمحال و بختیاری:

مردم استان بیش از 2 میلیارد تومان زکات فطریه پرداخت کردند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری گفت: هم زمان با عید سعید فطر مردم 
اســتان ۲ میلیارد و ۱۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان زکات فطریه پرداخت کردند.علی ملک پور بیان 
کرد: امسال با توجه به شرایط ایجاد شده در پی شیوع ویروس کرونا روش های الکترونیکی شامل 
کدهای ussd و شماره کارت بانکی برای هر شهرســتان در رسانه ها و فضای مجازی اطالع رسانی 
شده بود.وی افزود: همچنین ۷۲۵ پایگاه جمع آوری زکات فطریه در محل برگزاری نماز عید فطر، 
مراکز نیکوکاری و ادارات کمیته امداد در سطح استان با مجوز و آرم مخصوص شورای زکات برپا شده 
بود.دبیر شورای زکات کمیته امداد استان با اشاره به اینکه پرداخت نقدی زکات فطره نسبت به سال 
گذشته ۱۱۰ درصد افزایش یافته است، گفت: اطالع رسانی نحوه پرداخت الکترونیکی زکات فطره 
از طریق رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری و فضای مجازی زمینه افزایش پرداخت نقدی 
زکات را فراهم کرده است.ملک پور با اشاره به تعامل سازنده سایر دستگاه های مرتبط با دبیرخانه 
شورای زکات استان ازجمله دفتر نماینده ولی فقیه در استان، استانداری، بهزیستی، ائمه جماعات، 
صداوسیما و رسانه ها، خاطرنشان کرد: مبالغ جمع آوری شده در کوتاه ترین زمان طبق احکام شرعی 

به دست نیازمندان همان منطقه رسیده است.

 انعقاد تفاهم نامه آموزش فنی و حرفه ای
 و دبير کارگروه زنان روستایی

تفاهم نامه ای بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری و دبیر کارگروه زنان روستایی 
و عشایر و مناطق محروم معاونت زنان و خانواده منعقد شــد.مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
گفت:به منظور ایجاد و گســترش و همفکری و همکاری های آموزشی و پژوهشی تفاهم نامه ای بین  
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و دبیر کارگروه زنان روستایی و عشایر و مناطق محروم معاونت 
زنان و خانواده ریاست جمهور منعقد شد.خاتم کبیری افزود:  هدف از انعقاد این تفاهم نامه  استفاده از 
ظرفیت های طرفین در راستای اجرای دوره های آموزشی مهارتی جهت گروه هدف )زنان سرپرست خانوار 
،زنان بد سرپرست و معتادان بهبود یافته( است.به گفته وی، توانمند سازی افراد از لحاظ ارائه آموزش های  
مهارتی فنی و کمک به ایجاد اشتغال پایدار جامعه هدف ) زنان سرپرست خانوار ،زنان بد سرپرست و 

معتادین بهبود یافته ( از اولویت های این اداره کل محسوب می شود.

بام ایرانبا مسئولان

اخبار خبر روز

خسارت 600 میلیارد ریالی 
کرونا به صنعت گردشگری 

چهارمحال و بختیاری 
چهارمحال و بختیاری، اســتانی گردشگری 
به شــمار می رود و هرســاله در ایام نوروز 
و فصل بهار مســافران بســیار ی راهی این 
منطقه می شــوند. تعطیلی هتــل ها، مراکز 
تفریحی و گردشــگری و جلوگیری از ورود 
مسافر به اســتان در پی شیوع کرونا موجب 
خسارت های ســنگین به بخش گردشگری 
این استان شــد.مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری چهارمحال و 
بختیاری در این زمینه گفت: شیوع ویروس 
کرونا بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال خســارت به 
صنعت گردشــگری چهارمحال و بختیاری 
وارد کــرده اســت.مهرداد جــوادی تصریح 
کرد: هتل ها و مراکــز اقامتی، دفاتر خدمات 
مسافرتی و گردشگری و... استان چهارمحال 
و بختیاری در پی شیوع کرونا دچار خسارت 
و زیان شــدند. وی بیان کرد: ضریب اشغال 
تخت هــای هتل ها در اســتان چهارمحال و 
بختیاری تاکنون صفر بوده اســت.جوادی 
تاکید کرد: کرونا  بیشــترین خســارت را به 
هتل ها و مراکز اقامتی وارد کرده و خسارت 
این بخــش بیــش از ۱۶۴ میلیــارد و ۷۰۰ 
میلیون ریال برآورد شــده اســت.مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تعطیلی 
مراکز تفریحی و گردشــگری در پی شــیوع 
کرونا موجب متضرر شدن فعاالن این بخش 
شــده اســت، بیان کرد: بیش از ۲۲ میلیارد 
ریال خسارت به مراکز گردشگری و تفریحی 
استان چهارمحال و بختیاری واردشده است.

اســتان چهارمحال و بختیاری با شناسایی 
نخســتین بیمار مبتال به کرونا در اسفندماه 
سال گذشته درگیر این بیماری شد و شیوع 
این بیماری سبب شــد تا زمینه ورود مردم 
به بازار کاهش یابد. کرونا تاکنون میلیاردها 
تومان خسارت به کسب وکارهای اقتصادی 
اســتان چهارمحال و بختیــاری وارد کرده و 
مشکالت بســیاری برای فعاالن اقتصادی 

ایجاد کرده است.

سال گذشته، ۶۴  قطعه پرنده در استان چهارمحال و بختیاری به زیستگاه های خود بازگردانده شــدند.مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری  
اظهار داشت: پارسال، ۶۴ قطعه پرنده، دو قالده روباه، پنج الک پشت مهمیزدار، سه سنجاب ایرانی، دو رأس بره میش وحشی، یک قالده شغال طالیی و یک 

فرد الک پشت برکه ای خزری به طبیعت بازگردانده شدند.
 شهرام احمدی افزود: در این مدت ۱۱۲ فقره پرونده صید غیرمجاز آبزیان، شکار غیرمجاز پرندگان و پستانداران، زنده گیری پرندگان، شروع به شکار و نگهداری و 
خرید و فروش غیرمجاز حیات وحش تشکیل  شد.احمدی اضافه کرد: چهارمحال و بختیاری دارای هشت منطقه چهارگانه تحت اداره کل حفاظت محیط زیست 
شامل اثر طبیعی ملی، پارک ملی، پناهگاه حیات وحش و پنج منطقه حفاظت شده که در مجموع حدود ۶۳.۱۱ درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده 
است.وی ادامه داد: همچنین وجود ذخیره گاه زیست کره تنگ صیاد و سبزکوه از قابلیت های این استان هستند.احمدی گفت: چهارمحال و بختیاری به دلیل 
قرارگیری در زاگرس مرکزی و موقعیت خاص توپوگرافی دارای تنوع اقلیمی و زیستی باالیی اســت و بیش از یک هزار و ۴۰۰ گونه گیاهی و ۲۹۴ گونه جانوری 
در آن شناسایی شده است.وی افزود: این استان به دلیل ویژگی های جغرافیایی خاص، با متوســط ۲۸.۳ درصد گونه بومی در میلیون هکتار، باالترین میزان 

گونه های بومی ایران را دارد.

رهاسازی 64  قطعه پرنده در زیستگاه های چهارمحال و بختیاری

وز عکس ر

آبشار مه و دود در دل 
کوه های زاگرس

آبشــار کرودی کن از آبشــارهای 
اســتان چهارمحال و بختیاری در 
شهرســتان بروجــن و در منطقه 
حفاظت شده ســبزکوه قرار دارد. 
کــرودی کن به زبــان محلی )مه 
دود مانند( اســت. این آبشار در 
موقعیتی صعب العبــور قرار دارد، 
و تنهــا دره نــوردان حرفــه ای یا 
کوه نوردان می توانند از این منطقه 

بازدید کنند.
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 تکلیف فعالیت مهدهای کودک اصفهان 
این هفته مشخص می شود

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: وضعیت فعالیت مهدهای کودک در اصفهان 
هفته جاری مشخص می شود.مجتبی ناجی با بیان اینکه ۷۳۰ مهدکودک در استان اصفهان مجوز 
فعالیت دارند، اظهار کرد: این مراکز از ابتدای شروع بحران کرونا در کشور تعطیل و تاکنون فعالیتی 
نداشته اند.وی با بیان اینکه در حال حاضر مهدهای کودک تنها به منظور ثبت نام برای سال تحصیلی 
آینده باز هستند، ادامه داد: هیچ یک از مهدهای کودک اجازه پذیرش کودکان در این ایام را ندارند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه تعداد زیادی از مادران شاغل با توجه 
به تعطیلی مهدهای کودک برای نگهداری کودکان شــان دچار مشکل شده و درخواست بازگشایی 
مهدهای کودک را دارند، افزود: مطالبات این افراد در قالب نامه پیشنهادی به ستاد استانی مبارزه با 
کرونا ارسال شده است.وی افزود: بر اساس بررسی های صورت گرفته طی هفته جاری در خصوص 
روند فعالیت مهدهای کودک در استان اصفهان تصمیم گیری خواهد شد.ناجی با بیان اینکه در برخی 
از شبکه های اجتماعی گزارشاتی مبنی بر فعالیت زیرزمینی مهدهای کودک در اصفهان ارائه شده بود، 
ادامه داد: همه موارد اعالم شده بررسی شد و نتایج نشان داد که هیچ مهدکودکی در استان اصفهان 

فعالیت زیرزمینی و غیرمجاز در بحران کرونا نداشته است.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان اعالم کرد:

ابتالی 40 نفر از کارکنان اورژانس اصفهان به کرونا
مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اصفهان با اشــاره بــه انجام حدود ۴ هــزار ماموریت پیش 
بیمارستانی و ۵۰۰ ماموریت بین بیمارستانی به صورت اختصاصی برای بیماری کووید ۱۹ از ابتدای 
اسفند تاکنون، گفت: متاسفانه نتیجه آزمایش کرونای نزدیک به ۴۰ نفر از کارکنان اورژانس اصفهان 
مثبت شده و مجبور شدند به قرنطینه بروند، با این حال خوشبختانه هیچ مورد فوتی نداشتیم.غفور 
راستین اظهار کرد: از اوایل اسفند ۹۸ که شــیوع ویروس کرونا گزارش شد، بسیاری از استان های 
کشور از جمله استان اصفهان، آماده مقابله با این ویروس شدند و اولین دستورالعمل های وزارت 
بهداشت و درمان نیز همان زمان یعنی اوایل اسفند ابالغ شد.مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 
اصفهان با بیان اینکه تقریبا همه کارکنان اورژانس اصفهان به صورت مستقیم و غیرمستقیم آموزش 
دیدند و بازخورد این آموزش ها را گرفتیم و مانوری برگزار کردیم، افزود: قدم بعدی این بود که برای 
برخورد با این بیماری، باید آموزش های حفاظت فردی را برای کارکنان اجرا می کردیم تا بتوانند به 
خوبی از تجهیزات حفاظت فردی اســتفاده کنند، درحالی که اگر حفاظت فردی در چنین شرایطی 

مراعات نمی شد در زمینه نیروی انسانی به مشکل بر می خوردیم.

مدیرکل ثبت احوال استان خبر داد:

کاهش 1۶ درصدی نرخ موالید در استان اصفهان
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در استان اصفهان با کاهش ۱۶درصدی نرخ موالید مواجه 
هستیم که با فرهنگ سازی می توان روند سالمند شدن استان را کاهش داد.حسین غفرانی کجانی 
اظهار داشت: از سال ۱۳۶۵ کاهش باروری در دستور کار قرار گرفت و همین سیاست های جمعیتی 
بازدارنده موجب شــد که هر روز به سالمندی نزدیک تر شــویم.وی افزود: عدم توازن جمعیت در 
استان اصفهان با کاهش نرخ موالید، جامعه را به سمت سالمند شدن می برد.مدیرکل ثبت احوال 
استان اصفهان با بیان اینکه یک میلیون و ۱۰۳ هزار و ۵۴۶ نفر از جمعیت استان اصفهان زیر پانزده 
سال هستند، تصریح کرد: بر اساس سرشماری سال ۹۵، رشد جمعیت در استان اصفهان به زیر یک 
درصد )۹۷ % درصد( کاهش یافته است.وی بیان داشت: پیش بینی می شود طی پنج سال آینده 
جریان سالمندی در اســتان اصفهان افزایش یابد و برای ایجاد جمعیت متوازن وجود حداقل دو 

فرزند در یک خانواده الزامی است.

شیوع کرونا در شهرستان های مهاجر پذیر اصفهان مانند شاهین شهر نگران کننده است؛

هر چه رشته بودیم، پنبه شد

با اعالم آمارهای جدید، دوباره به وضعیت  پریسا سعادت
خطرنــاک شــیوع بیمــاری کرونــا 
بازگشته ایم!بر اساس آخرین آمار اعالم شده از سوی وزارت بهداشت، 
ثبت ۳۱۳۴ مورد جدید ابتال به ویروس کرونا گزارش شده که ۵۰ درصد 

بیشتر از موارد  اعالم شده در یک هفته قبل است. 
اصفهان از جمله اســتان های دارای بیشترین شــیوع کرونا در کنار 
استان هایی مانند تهران بود، اما مهار آن در روزهای پایان اردیبهشت 
موجب کم شدن محدودیت ها شد و حاال شهر، دوباره روزهای شلوغی 
را تجربه می کند هر چند مردم معتقدند کرونا در استان اصفهان روند 
صعودی خود را از دســت داده و به نوعی آمار شیوع ابتال رو به کاهش 
بوده اســت ولی در روزهای اخیر و با شــروع موج تازه سفرها در ایام 
تعطیلی دو هفته گذشته بار دیگر اصفهان در میان استان های دارای 

بیشترین ابتال به کووید ۱۹ ثبت شد. 
بر اساس اعالم رسمی وزارت بهداشت در کل کشور آمار مبتاليان جديد 
هم در مقايسه با روزهای مشــابه ارديبهشت ماه سال جاری، رشد دو 
برابري پيدا كرده كه اين اتفاق، ديگر باعث خوشحالی مسئوالن وزارت 
بهداشــت از بابت موفقيت در بيماريابی و افزايش تست های روزانه 
نيست چون متاسفانه، صعود آمارها اين بار، نتيجه قطعی بی توجهی 

 مردم به خــودداری از ســفرهای تفريحی و ترددهــای غيرضروری
   اســت. همچنین تفــاوت چشــمگیر شــیوع دوباره ایــن بیماری 
 درصد بــاالی ابتــال بــه آن در شهرســتان هــای کوچــک و مناطق 
 سفید اصفهان اســت. بر اســاس اعالم مهدی فارســی، کارشناس
  مســئول برنامــه آنفلوآنــزا و مراقبــت بهداشــت مــرزی معاونت

 بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان تا نیمه خرداد ماه یک 
شهرستان در استان قرمز، ۹ شهرستان ســفید و مابقی شهرستان ها 

نیز زرد  بودند.
کارشناس مسئول برنامه آنفلوآنزا و مراقبت بهداشت مرزی معاونت 
بهداشتی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه شهرستان 
فریدون شــهر به دلیل کوچ عشــایر و افزایش تعداد بیماران بستری 
نســبت به جمعیت در وضعیت قرمز قرار دارد، افزود: کوچ عشایر در 
برخی از شهرستان ها و همچنین مهاجرت اهالی استان خوزستان به 
شهرستان هایی مانند شاهین شــهر منجر به افزایش تعداد بیماران 
مبتال به کرونا در این شهرستان ها شده اســت. به نظر می رسد سفر 
اهالی خوزســتان به اصفهان از سویی و ســاکنان جنوبی اصفهان به 
این مناطق از سوی دیگر انتشار این بیماری را در استان تشدید کرده 
است و حاال شهرستان های کوچک اصفهان که در موج شیوع ابتدایی 

کرونا در اصفهان وضعیت عادی داشــتند با شــیوع این بیماری و به 
خصوص افزایش مراجعات بیماران سرپایی روبه رو هستند. آنگونه 
که کمال حیدری، معاون دانشــگاه علوم  پزشــکی اصفهان هم گفته 
است وضعیت بیماران در سراسر اســتان متغیر بوده به گونه ای که در 
حال حاضر با وضعیت زرد همراه هســتیم ولــی در بعضی روزها نیز 
شاهد افزایش تعداد بیماران سرپایی بوده ایم که این وضعیت نیز در 
جایگاه خود بسیار نگران کننده است، این در حالی بوده که مناسبت ها، 
تردد مسافران به اصفهان و ...در افزایش آمار تعداد مبتالیان بی تاثیر 

نخواهد بود.
 در کنار اوج گیری مسافرت ها رها کردن یکباره سیاست های محدود 
کننده تــردد و اجتماعــات و از آن مهم تر عدم رعایــت پروتکل های 
بهداشتی از ســوی مردم، قطعا یکی از عمده عواملی است که موجب 
شده اســت موج دوم کرونا در اصفهان آغاز شود. همچنین بازگشایی 
اختیاری مــدارس، فعالیت عــادی و معمول پاســاژها، مغازه ها و 
رســتوران ها، بازگشایی حداکثری اداره ها و ســازمان های دولتی و 
خصوصی  و در مرحله آخر بازگشایی اماکن مذهبی و لغو محدودیت 
تردد بین شهری، همگی از جمله عواملی هستند که در ایجاد موج دوم 

کرونا، بی تاثیر نبوده اند.

در چند روز گذشــته ۱۷۰۸ حریق فعال در جنگل ها و 
2۸۷ هشدار حریق در عرصه های طبیعی ایران توسط 
ناســا و دیده بان جهانی جنگل رصد شــد.جنگل ها 
و منابــع طبیعی ایــران همچنان در آتــش بهار داغ 
می سوزند و براســاس آنچه دیده بان جهانی جنگل 
از آتش سوزی در مناطق جنگلی ایران طی چند روز 
گذشته منتشر کرد، خوزستان با ۵۷۹مورد، فارس با 
۳۰۱مورد، بوشهر با ۱۹۰مورد، ایالم با ۱۸۱مورد و اصفهان 

با ۱۵۶مورد آتش سوزی در جنگل ها روبه رو شدند که 
آتش ســوزی در برخی از این مناطق همچنان فعال 
اســت.دیده بان جهانی جنگل براساس نقشه های 
ماهواره های مختلف ناســا اعالم کرده است که آمار 
اعالم شده شامل آتش ســوزی های فعال و هشدار 
آتش در عرصه هــای طبیعی ایران اســت و پس از 
استان های ذکر شــده، عرصه های طبیعی کهگیلویه 
و بویراحمد، هرمزگان، خراســان رضــوی، تهران و 
کرمانشــاه در رتبه بعدی آتش ســوزی عرصه های 
طبیعی قرار دارند.براســاس نقشه های منتشر شده 
توســط دیده بان جهانی جنگل از ۱2 تا ۱۵خردادماه، 
۱۷۰۸آتش سوزی فعال در عرصه های طبیعی کشور 

به وقوع پیوســته اســت و هشــدار آتش سوزی در 
2۸۷عرصه طبیعی دیگر نیز مشــاهده شده است. 
براســاس این اعالم تنهــا در حدود  ۵ روز گذشــته 
یک درصد دیگر از مناطق حفاظت شــده کشــور در 
آتش سوختند. آتش سوزی در عرصه های طبیعی و 
پارک های ملی کشور البته در هفته گذشته افزایش 
یافت و بلوط زارهای زاگرسی داالهو در استان کرمانشاه 
را نیــز فراگرفت. پارک های طبیعــی همچون پارک 
چیتگر تهران هــم از آتش در بهار داغ کشــور در امان 
نماندند و اگرچه وسعت آتش سوزی آنها در مقایسه با 
مناطق طبیعی صعب العبور کشور ناچیز بود اما بخشی 

از ریه های تنفسی تهران نیز از دست رفت.

بر اساس اعالم دیده بان جهانی جنگل؛

سهم اصفهان  از آتش سوزی های اخیر  15۶ مورد بوده است

کوچ عشایر در برخی از شهرستان ها و همچنین مهاجرت 
اهالی استان خوزستان به شهرستان هایی مانند شاهین 
شهر منجر به افزایش تعداد بیماران مبتال به کرونا در این 

شهرستان ها شده است

عشایر جنوب اصفهان 
غربالگری شدند

رییس امور عشایر شهرستان سمیرم 
گفت: کل عشایر شهرستان سمیرم 
با همکاری شــبکه بهداشت و  درمان 
غربالگری شدند. بیش از ۴۷۰۰ خانوار 
عشایری قشقایی، شامل طایفه های 
دره شــوری، عمله، فارســیمدان و 
شــش بلوکی، هر ســال به ییالق و 
سرحدات ییالق سمیرم کوچ می کنند 
و افزون بر ۷۰۰ هزار رأس دام را با خود 

به مراتع ییالقی می آورند.

 افزایش زادآوری گونه های در حال انقراض
 در اصفهان

آمار زادآوری گونه هــای کمیاب و در حال انقــراض در اصفهان بیانگر وضعیــت رو به بهبود زاد و 
ولد این گونه هاســت؛ گونه هایی مانند جبیر و هوبره که در زیســتگاه های اصفهــان از نظر تنوع 
زیستی تاثیر بســزایی دارد.ایران نیز از 
نظر غنای تنوع زیســتی جزو ۱۰ کشور 
برتر دنیاست و استان اصفهان با بیش 
از دو میلیون و 2۰۰ هــزار هکتار مناطق 
تحت مدیریت و حفاظت شده و شکار 
ممنوع دارای گونه های شاخص و خاص 
تنوع زیســتی در بخش هــای مختلف 
جانوری و گیاهی است.حسین اکبری، 
سرپرست معاونت پایش و نظارت اداره 
کل حفاظت محیط زیســت اصفهان به 
تازه ترین برآورد جمعیتی گونه های شــاخص جانوری اســتان اصفهان اشاره و خاطرنشان کرد: 
جمعیت گونه های شاخص حیات وحش اصفهان سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج 
درصد افزایش داشته است.وی با بیان اینکه گونه آهو با ۱۷ هزار و ۹۴۰ رأس بیشترین جمعیت 
سم دار وحشی را در استان تشــکیل می دهد، افزود: قوچ و میش با ۱۴ هزار و ۷۷۴ رأس و کل و 
بز ۱۰ هزار و ۳۸ رأس از نظر جمعیتی در ردیف دوم و سوم قرار دارند.اکبری همچنین به جمعیت 
جبیر در استان اشــاره کرد و گفت: سرشماری این گونه زیســتی به طور مستقیم انجام نشد زیرا 
محوریت اصلی جمعیت آهو و کل و بز در استان بود؛ اما ســال گذشته نزدیک به 2۳ رأس جبیر 
در زیستگاه های بیابانی و کویری اصفهان مشاهده شده اســت.وی اضافه کرد: برآورد ما وجود 
دســت کم 2۰۰ رأس جبیر در اقلیم کویری استان اصفهان اســت که به صورت پراکنده در مناطق 
حفاظت شده عباس آباد، کوه بزرگی، خارو، یخاب و شــکار ممنوع کالته زندگی می کنند.اکبری 
یادآور شد: جبیر گونه در خطر انقراض و کمیاب اســت که امیدواریم با تقویت امکانات حفاظتی 
افزایش جمعیت آن را در استان اصفهان شــاهد باشیم.سرپرست معاونت پایش و نظارت اداره 
کل حفاظت محیط زیســت اصفهان همچنین به افزایش قابل توجه شمار پرندگان مهاجر آبزی 
نسبت به سال ۹۷ اشــاره کرد و گفت: این پرندگان مطابق با ســال های قبل در ۱۴ سایت اصلی 
سرشماری و در مجموع ۹ هزار و ۸۵۰ قطعه پرنده از ۳۹ گونه آبزی مشاهده شد؛ پرندگانی مانند 
خوتکا، چنگر معمولی، باکالن، کاکایی سرسیاه و فالمینگو بیشترین تعداد گونه های مهاجر آبزی 
بودند و کاکایی سرسیاه با حدود ســه هزار قطعه بیشترین جمعیت را داشته است.وی، افزایش 
جمعیت گونه های مهاجر پرندگان را متاثر از جان گرفتن دوباره زیســتگاه های آبی استان در پی 
بارندگی های سال گذشته دانست و اظهار کرد: تالش های حفاظتی و بارندگی های مطلوب سال 
زراعی ۹۷-۹۸ سبب پرآب شدن اکوسیستم های آبی استان شد از این رو در سال گذشته توانست 

پذیرای جمعیت بیشتری از پرندگان مهاجر باشد.
اکبری با اشــاره به اینکه زیســتگاه آبی پذیــرای پرندگان مهاجر از یک اســتخر کشــاورزی تا 
ســد و تاالب متفاوت اســت، گفت: در اســتان اصفهان ۱۴ زیســتگاه آبی اصلی شامل تاالب 
بین المللــی گاوخونی، رودخانــه زاینــده رود در محدوده شــهر اصفهان، دریاچــه قایقرانی و 
الگن هــای ذوب آهن، پاالیشــگاه، ایســتگاه های تصفیه فاضــالب و ســدهای کوچری، حنا 
و قره آقاچ ســمیرم اســت که پرنــدگان مهاجــر در آن محل هــا قابل مشاهده اند.سرپرســت 
معاونت پایش و نظــارت اداره کل حفاظت محیط زیســت اصفهان در ادامه بــه وجود جمعیت 
قابل توجه هوبره در این اســتان اشــاره و اظهار کرد: هوبــره یک گونه کمیــاب، در حال انقراض 
 و حمایت شــده است که در گســتره وسیع زیســتگاه های شــرقی و شمالی اســتان اصفهان

 حضور دارد.

با مسئولان جامعه

عکس خبر

محیط زیست

رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان: 

270 هکتار از کویر ابوزیدآباد 
مالچ پاشی شد

چهره روز

رییس اداره امــور بیابــان اداره کل منابع 
طبیعــی و آبخیزداری اســتان اصفهان از 
اجرای عملیات مالچ پاشی در سطح 2۷۰ 
هکتار از مناطق اولویت دار کویر ابوزیدآباد 
شهرســتان آران و بیدگل خبر داد و گفت: 
این پروژه به مدت یک هفتــه دیگر ادامه 

می یابد.
حســینعلی نریمانی با بیان اینکه عملیات 
مالچ پاشــی از ابتــدای ماه اردیبهشــت 
تاکنون در ســطح 2۷۰ هکتار از عرصه های 
بیابانی ابوزیدآباد شهرستان آران و بیدگل 
اجرا شده است، اظهار کرد: این پروژه قرار 
بود در دهه نخســت ماه خــرداد به پایان 
برســد؛ اما به دلیل فراهم نشدن محصول 
)مالچ( از ســوی پاالیشــگاه، عملیات به 
مدت یک هفته دیگر در ســطح ۸۰ هکتار 
ادامه می یابد.وی با بیــان اینکه پروژه بر 
اســاس مطالعات و برنامه ریــزی اولیه 
در ســطح ۵۰۰ هکتار در مناطق اولویت دار 
کویری باید اجرا می شــد، افزود: ســطح 
مصوب برای مالچ پاشی در استان اصفهان 
پنج هزار هکتــار از عرصه هــای بیابانی و 
تپه هــای ماســه ای شهرســتان آران و 
بیدگل بوده؛ امــا طبق مطالعــات مناطق 
اولویت دار در ســطح ۵۰۰ هکتار شناسایی 
شــد و در زمان حاضر اجرای مالچ پاشی 
در ســطحی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هکتار کفایت 
می کند، نهال ها سبز و خاک تثبیت خواهد 
شد.رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان 
اینکه اکنون پروژه جدید مالچ پاشــی در 
دستور کار این استان نیست، خاطرنشان 
کرد: اجرای هرگونه پروژه جدید در سطح 
اســتان به بررســی و مطالعات نیاز دارد.

پروژه مالچ پاشی در ابوزید آباد شهرستان 
آران و بیدگل با اعتبار 2۴ میلیارد و ۵۰۰ هزار 
تومان و با مجوز از سازمان حفاظت محیط 

زیست در حال اجراست.

کارشناس مسئول دفتر پیشگیری از معلولیت های حوزه پیشگیری بهزیستی استان: 

غربالگری بینایی از 15 تیر تا 15 مهر انجام می شود
کارشناس مسئول دفتر پیشگیری از معلولیت های حوزه پیشگیری بهزیستی استان اصفهان گفت: غربالگری بینایی کودکان سه تا شش سال استان اصفهان از ۱۵ تیر تا 
۱۵ مهر انجام می شود.علی اصغر کالنتری در خصوص اجرای طرح غربالگری بینایی در استان اصفهان اظهار کرد: بر اساس جدیدترین بخشنامه سازمان بهزیستی که از 
روز ۱2 خرداد ابالغ شده، زمان اجرای این طرح به مدت سه ماه و از ۱۵ تیر تا ۱۵ مهر ماه در نظر گرفته شده است.وی افزود: با توجه به احتمال وقوع پیک دوم کرونا در پاییز و 
همزمانی این بیماری با شیوع آنفلوآنزای نوع یک در سال جاری تنها در یک دوره و در تاریخ مذکور طرح غربالگری بینایی در استان اصفهان انجام می شود. کالنتری با بیان 
اینکه بر اساس دستور وزارت بهداشت استفاده از غربالگری E چارت برای سنجش بینایی ممنوع شده است، ادامه داد: بر این اساس همه اقدامات غربالگری بینایی باید 
به صورت مکانیزه و با استفاده از دستگاه انجام شود.وی با بیان اینکه هنوز سهم استان اصفهان در خصوص غربالگری بینایی با توجه به اینکه محدودیت زمانی هم اعالم 
شده مشخص نشده است، افزود: پیش بینی می شود این برش کشوری برای استان اصفهان در هفته جاری اعالم شود.کالنتری با بیان اینکه سال گذشته ۱۶2 هزار و ۸۰۱ 

کودک سه تا شش سال بینایی سنجی شدند، ادامه داد: از این تعداد ۴۵۷ نفر مشکوک به تنبلی چشم بودند که برای درمان معرفی شدند.
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آگهی مزایده امالک
اداره کل اموال وامالک استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری در نظر دارد: تعدادی از امالک خود را از طریق مزایده عمومی با شرایط ویژه ) به صورت اقساط بلند مدت و بدون کارمزد ( واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 

99/03/13 لغایت 99/03/26 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8/30 صبح لغایت 18 جهت اخذ اطالعات و بازدید ازمحل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به دفاتر مزایده زیر مراجعه فرمایند .

هتل پل- ابتدای چهار باغ باال -کوچه باغ نگار-پالک 4    تلفن:3-36670271-031)محل اداره کل(اصفهان

خیابان حافظ جنوبی- فرعی یک شرقی – پالک دوم جنوبی  تلفن:   45279060- 031 شاهین شهر

www.amval-amlak.orgآدرس سایت

قابل توجه:
1-اخذ پاکت های پیشنهادی به همراه اصل چک بانکی در وجه سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان به شماره شناسه ملی 
10100171920 به میزان 5% قیمت  پایه ملک مورد نظر طبق فرم  شرایط  شرکت در مزایده همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات تعیین 
شده قابل انجام است. ضمنًا چک های صادره جهت اقساط ثمن معامله می بایست متعلق به شخص خریدار باشد و صدور چک 

شخص ثالث به هیچ وجه مورد قبول نمی باشد.
2-در تاریخ 99/03/27 متقاضیان می توانند پاکت های پیشنهادی خود را تا ساعت 09/30 صبح در محل بازگشایی، درصندوق 

پاکت ها قرار دهند.
3-بازگشایی پاکت های پیشنهادی استان اصفهان در محل اداره کل روز سه شنبه 99/03/27 ساعت 10/30 صبح طبق برنامه 

زمانبندی انجام خواهد شد.

4-پیشنهادهای فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد شرایط شرکت در مزایده که از 
طریق دفاتر فروش ارائه میگردد الزامی می باشد.ضمنا امضا پشت و روی فرم تقاضا ضروری است.

5-هزینه محضر )حق الثبت و حق التحریر( بالمناصفه بعهده طرفین می باشد.
6-سازمان در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد.

7- اخذ اطالعات از دفاتر مزایده و بازدید از امالک الزم و ضروری می باشد . بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم 
مسئولیتی متوجه این سازمان نخواهد بود.

8- یک درصد رقم پیشنهادی به عنوان هزینه مزایده از برندگان نقدًا دریافت می گردد.
9- شرایط فروش کلیه امالک مندرج در لیست مزایده بصورت جدول زیر خواهد بود.

درصد تخفیف درصورت پرداخت نقدی  نسبت به60% باقیماندهدوره اقساطدرصد پرداخت قسطی )باقیمانده(درصد پرداختی زمان تحویل ملکدرصد پرداخت نقدیقیمت پایه مزایدهردیف

حداکثر تا %18 24ماهه60%10%30%تا سقف 100 میلیارد ریال1

حداکثر تا %3018ماهه60%10%30%باالتر از 100 میلیارد ریال2

قیمت پایه  )ریال(میزان مالکیت / توضیحاتنوع ملک / )کاربری(  اعیان )متر مربع(عرصه )مترمربع(آدرس/    قطعه/    پالک ثبتیردیف

1
اصفهان – انتهای اتوبان کاوه _ میدان المپیک – بلوار آزادگان – دو کیلومتر بعد 

از شهرک ولی عصر -  اراضی حسن آباد خورزوق _ پالک ثبتی 25/210
زمین/در پهنه اراضی کشاورزی4950

ششدانگ-ملک موصوف خارج از محدوده 
و فاقد آب زراعی می باشد.

1/200/000/000

2
اصفهان – انتهای اتوبان کاوه _ میدان المپیک – بلوار آزادگان – دو کیلومتر بعد 

از شهرک ولی عصر -  اراضی حسن آباد خورزوق _ پالک ثبتی  25/221
زمین/در پهنه اراضی کشاورزی4950

ششدانگ-ملک موصوف خارج از محدوده 
و فاقد آب زراعی می باشد.

1/210/000/000

3
اصفهان – انتهای اتوبان کاوه _ میدان المپیک – بلوار آزادگان – دو کیلومتر بعد 

از شهرک ولی عصر -  اراضی حسن آباد خورزوق _ پالک ثبتی  25/222
زمین/در پهنه اراضی کشاورزی4950

ششدانگ-ملک موصوف خارج از محدوده 
و فاقد آب زراعی می باشد.

1/300/000/000

4
اصفهان – انتهای اتوبان کاوه _ میدان المپیک – بلوار آزادگان – دو کیلومتر بعد 

از شهرک ولی عصر -  اراضی حسن آباد خورزوق _ پالک ثبتی  25/223
زمین/در پهنه اراضی کشاورزی4950

ششدانگ-ملک موصوف خارج از محدوده 
و فاقد آب زراعی می باشد.

1/300/000/000

5
اصفهان – انتهای اتوبان کاوه _ میدان المپیک – بلوار آزادگان – دو کیلومتر بعد 

از شهرک ولی عصر -  اراضی حسن آباد خورزوق _ پالک ثبتی  25/224
زمین/در پهنه اراضی کشاورزی4950

ششدانگ-ملک موصوف خارج از محدوده 
و فاقد آب زراعی می باشد.

1/200/000/000

6/500/000/000ششدانگزمین/تجاری خدماتی450شاهين شهر - مجموعه مسكوني ميالد-خیابان قائم -پالک ثبتی 6406/13020

6/100/000/000ششدانگزمین/تجاری خدماتی450شاهين شهر - مجموعه مسكوني ميالد-خیابان قائم - پالک ثبتی 7406/13171

6/200/000/000ششدانگزمین/تجاری خدماتی450شاهين شهر - مجموعه مسكوني ميالد-خیابان قائم - پالک ثبتی 8406/13173

6/250/000/000ششدانگزمین/تجاری خدماتی450شاهين شهر - مجموعه مسكوني ميالد-خیابان قائم - پالک ثبتی 9406/13174

6/050/000/000ششدانگزمین/تجاری خدماتی450شاهين شهر - مجموعه مسكوني ميالد-خیابان قائم - پالک ثبتی  10406/13185

11
شاهين شهر - بر مسيل – خیابان میرداماد - نبش فرعی 

7- پالک شمالی- پالک ثبتی 406/4146
زمین/مسکونی277/20

ششدانگ-میزان 98/2 مترمربع از ملک موصوف  در خیابان و گذر 
واقع گردیده و هرگونه توافق با شهرداری و مراجع ذیصالح بعهده 
خریدار می باشد و مساحت باقیمانده 179 متر مربع می باشد 

16/500/000/000

12

شاهين شهر - بر مسيل – خیابان میرداماد - نبش فرعی 
7 - پالک جنوبی - پالک ثبتی 406/4092

زمین/مسکونی293/50

ششدانگ- میزان 110/62 مترمربع از ملک موصوف 
در خیابان و گذر واقع گردیده و هرگونه توافق با 

شهرداری و مراجع ذیصالح بعهده خریدار می باشد و 
مساحت باقیمانده 182/88 متر مربع می باشد. 

18/200/000/000

13

شاهين شهر - بر مسيل – خیابان میرداماد - نبش فرعی 
6 - پالک شمالی - پالک ثبتی 406/4211

زمین/مسکونی342/10

ششدانگ-میزان 100/65 متر مربع از ملک موصوف در 
خیابان و گذر واقع گردیده و هرگونه توافق با شهرداری 
و مراجع ذیصالح بعهده خریدار می باشد و مساحت 

باقیمانده 241/45 متر مربع می باشد .

21/000/000/000

14
شاهين شهر - بر مسيل – خیابان میرداماد - نبش فرعی 

5 - پالک شمالی - پالک ثبتی 406/4282
زمین/مسکونی407/30

ششدانگ-میزان 109/01 متر مربع  از ملک موصوف در 
خیابان و گذر واقع گردیده و هرگونه توافق با شهرداری 
و مراجع ذیصالح بعهده خریدار می باشد و مساحت 

باقیمانده 298/29 متر مربع می باشد .

24/500/000/000

15
شاهین شهر - بلوار امام خمینی- خیابان بسیج – 

بازارچه محلی بسیج - پالک 406/12083
4/200/000/000ششدانگزمین/ تجاری خدماتی490

16
شاهین شهر- بلوار منتظری - روبروی بلوارجانبازان - 

نبش فرعی 6 غربی- پالک ثبتی 406/11528
زمین/مسکونی307/320

ششدانگ-مساحت طبق سند 307/32 متر مربع و مساحت 
موجود 307/10 متر مربع می باشد و اصالح سند بعهده خریدار 

می باشد . عبوریک رشته قنات از ملک گواهی میگردد.
24/600/000/000

17
شاهين شهر – خیابان فیض- نبش فرعی 5 غربی-

پالک شمالی - پالک ثبتی 406/3113
14/500/000/000ششدانگزمین/مسکونی345/750

18

122960/250اصفهان - اراضی کرسگان - پالک ثبتی 6/974
زمین/خارج از حریم شهرستان 

فالورجان و در پهنه اراضی کشاورزی

مشاعی و مفروز و فاقد آب زراعی – 122960/25 سهم 
مشاع از کل 1130862 سهم ششدانگ - ضمنا دو 

حلقه چاه خشک ، فاقد پروانه بهره برداری  و هر گونه 
تجهیزات و تاسیسات در ملک موجود می باشد.

250/000/000/000

حدود 1482/61785اصفهان _ خیابان ابن سینا _ کوی مسجد آقا نور _ پالک ثبتی 2741 اصلی19
زمین/ساختمان/ مسکونی با 

ارزش تاریخی و معماری 

ششدانگ_ ملک موصوف دارای ویژگی های تاریخی 
معماری است و واجد شرایط ثبت در آثار ملی می باشد و 
هرگونه تخریب و نوسازی ممنوع بوده و صرفا مرمت بنا 

مطابق شان و اصالت بنای تاریخی مذکور قابل انجام خواهد 
بود و خریدار ملزم به حفاظت و نگهداری از بنا مطابق با کلیه 

ضوابط و مقررات حاکم بر بناهای تاریخی خواهد بود.

80/650/000/000

لیست مزایده نوبت اول سال 1399 استان اصفهان 

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی  
سازمان اموال و امالک  

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی  
سازمان اموال و امالک  



یکشنبه 18 خرداد  1399 / 15 شوال 1441/ 7 ژوئن 2020/ شماره 2989
شهردار اصفهان:

 » هر یکشنبه، یک افتتاح« از امروز با افتتاحیه 4 طرح 
در منطقه 12 آغاز می شود

شهردار اصفهان در ارتباط زنده رادیویی با برنامه »سالم اصفهان« با تبریک روز جهانی محیط زیست، اظهار 
کرد: محیط زیست سالم یک حق بشری است که همه باید برای حفظ آن تالش کنند، همه باید با جدی 

گرفتن توسعه پایدار و نهادینه کردن اهمیت 
و ارزش محیط زیســت ســالم این حق 
بشری را حمایت و صیانت کنند.   قدرت ا... 
نوروزی ادامه داد: روز جمعه میزبان آقای 
پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه 
کشور بودیم، در ســال های گذشته تالش 
ما، همه مدیران و کارشناسان شهرداری در 
مسیر ایجاد همکاری بین دولت و مدیریت 
شهری برای اجرای ابرپروژه ها در اصفهان 
بوده که نتیجه آن منجر به حمایت ملی از 

همه پروژه ها شده است.شهردار اصفهان افزود: در بازدیدی که از همه طرح های شهر صورت گرفت قرار 
شد، مترو، رینگ چهارم، سالن اجالس و برخی از اقدامات دیگر شهرداری بیش از گذشته مورد حمایت 
ملی قرار گیرد، خوشبختانه معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در بازدید از پیشرفت های عمرانی شهر و 
پیشرو بودن شهرداری اصفهان در بین شهرداری های کشور و اتفاقات مختلفی که در حوزه شهری افتاده، 
ابراز خوشحالی کرد. وی ادامه داد: اگرچه شیوع کرونا امکان برگزاری بسیاری از مراسم افتتاحیه چندین 
پروژه را از ما گرفت، از این هفته با رعایت فاصله فیزیکی و دیگر شــرایط الزم پروژه هایی در سطح شهر 
افتتاح می کنیم و در قالب طرح »هر یکشــنبه، یک افتتاح«، برنامه افتتاحیه هفتگی خواهیم داشت، 
یعنی هر یکشنبه بعد از پایان جلسه علنی شورای شهر با حضور اعضای شورای شهر و مردم حداقل یک 
افتتاحیه انجام می شود.   نوروزی بیان کرد: تعداد پروژه های تکمیل شده برای بهره برداری شهروندان در 
15 منطقه و سازمان های وابسته به شهرداری زیاد است به گونه ای که تا پایان سال می توانیم هر یکشنبه 
یک افتتاح و در برخی مناطق چندین افتتاح داشته باشیم. وی اضافه کرد: اولین یکشنبه قرار است در 
منطقه 12 فرهنگســرای دکتر کتابی و دو خیابان بهره برداری و عملیات عمرانی یک خیابان آغاز شود. 
خیابانی که افتتاح و خیابانی که کلنگ زنی می شود از موارد مورد درخواست مردم در مالقات مردمی با 

ساکنان منطقه 12 بوده که اکنون در حال اجراست.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

احداث نیروگاه خورشیدی ساختمان منطقه هشت شهرداری
معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان از احداث نیروگاه خورشیدی ســاختمان منطقه هشت 
همزمان با روز جهانی محیط زیست خبر داد و گفت: نیروگاه میدان مرکزی میوه و تره بار و همچنین 
نیروگاه خورشیدی باغ گل ها در سال جاری به بهره برداری می رسد.حسین امیری اظهار کرد: امروزه 
اهمیت بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر به ویژه انرژی خورشیدی از موضوعات فراگیر و قابل 
توجه نهادها و شرکت های بزرگ تولیدی و خدماتی اســت.وی با اشاره به مصوبه هیئت دولت در 
خصوص تعیین تکلیف بهره گیری 2۰ درصدی از انرژی های تجدید پذیر در ساختمان های اداری، 
افزود: طبق برنامه ریزی ها ســهم شــهرداری اصفهان در اجرای این مصوبه برای بیش از 1۰۰ باب 
ساختمان اداری و خدماتی در حدود ۳۰۰ کیلووات اســت که تا پایان سال 1۴۰۰ این میزان انرژی 
تجدید پذیر به بهره برداری خواهد رســید.معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان تصریح کرد: با 
اجرای این نیروگاه تعداد نیروگاه های خورشــیدی شــهرداری اصفهان به 2۸ نیروگاه و با ظرفیت 

اسمی 2۳۰ کیلو وات افزایش یافته است.

برای نخستین بار صورت می گیرد؛

تهیه پالن مدیریت بحران مجموعه تاریخی نقش جهان

مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی میدان
      نرگس طلوعی

امام )ره( از تهیه پــالن مدیریت بحران  
مجموعه تاریخی نقش جهان با همکاری دانشــگاه اصفهان خبر داد؛ 
اقدامی که برای نخستین بار در راستای ایمن سازی و مدیریت بحران 

این مجموعه تاریخی صورت می گیرد. 
امروزه مدیریت بحران یک بخش اساســی از مدیریت استراتژیک 
است. قبل از تعقیب هرگونه اهداف بلند، مدیریت بحران برای تضمین 
ثبات و موفقیت مســتمر یک بنا و بافت تاریخی ضروری اســت چرا 
که بافت های تاریخی به علت فرســودگی شــدید کالبدی، ناپایداری 
سازه ای و دسترســی نامناســب به هنگام وقوع حوادث، به یکی از 
آســیب پذیرترین بافت های شــهری به هنگام وقــوع بحران تبدیل 
شــده اند از این رو تهیه پالن برای مدیریت بحران در این مجموعه ها 
اهمیت می یابد. بافت های تاریخی جزئی از ســرمایه های فرهنگی 
هر کشوری هستند و حکم اندوخته های متراکم را دارند به خصوص 
اینکه این بافت ها ارزش جهانی داشــته باشــند. مجموعه تاریخی 
نقش جهان یکی از همین سرمایه های فرهنگی ایران است که آوازه 
جهانی داشته و هرســاله گردشــگران زیادی را از سرتاسر عالم روانه 

نصف جهان می کند.
میدان نقش جهــان یکی از جاذبه های گردشــگری اصلی گنبدهای 
فیروزه ای اســت. پیش از بنای این میدان در ایــن محل باغ نقش 
جهان قرار داشت که در دوره های تیموریان و آق قویونلوها، ساختمان 
های دولتی و کاخ فرمانروایــان را در خود جای داده بود. در باغ نقش 
جهان، میدانی به نام درب کوشک نامیده می شد و در دوران سلجوقی 
محل اعدام مجرمان و برگزاری بعضی آییــن های مذهبی بود. درب 
کوشک در محل فعلی عمارت عالی قاپو قرار داشته است. با روی کار 
آمدن شاه عباس صفوی، اصفهان پایتخت ایران شد. در سال 1۰11 به 
دستور شــاه عباس میدان نقش جهان بنا شد، از این رو به آن میدان 
شاه عباس نیز گفته می شود. میدان امام اصفهان محل برگزاری بازی 
های چوگان نیز بود و هم اکنون دو دروازه سنگی چوگان نیز در شمال 
و جنوب میدان از گذشته به یادگار مانده است. در جریان حمله افغان 
ها قسمت هایی از میدان تخریب شد، اما در دوران پهلوی اول مجددا 
بازسازی شد.این مجموعه بناهایی را در دل خود جای داده است که 
هر کدام در نوع خود بی نظیر هســتند، این بناها شامل مسجد شاه، 
مسجد شــیخ لطف ا...، عمارت عالی قاپو، بازار قیصریه، بازار تفنگ 

سازها و ... می شود. 
گذر زمان موجب شده تا بحران های متعددی هم چون خشکسالی، 
زلزله، فرونشست، سیل و... این مجموعه عظیم تاریخی را تهدید کند 
از این رو مســئوالن پایگاه  میراث جهانی میدان امام)ره( تهیه پالن 

مدیریت بحران از این پایگاه را در دستور کار خود قرار داده اند.
مدیرپایگاه میراث جهانی میدان امام)ره( در این باره می گوید: تاکنون 
جهت ایمن ســازی و مدیریت بحران در بناهــای میراثی و تاریخی 

مطالعات جامع و علمی انجام نشده است.
فریبا خطابخش می افزاید: از آنجا که حوادثی نظیر حریق، زلزله، سیل 
هر آن در کمین بناهای تاریخی و میراثی اســت؛ الزم اســت با انجام 
مطالعات همه جانبه نگر و علمی نســبت به وقــوع اینگونه بحران ها 

آماده بود و پیشگیری الزم را انجام داد.
 به گفتــه مدیرپایگاه میراث جهانــی میدان امــام )ره(، با همکاری 
دانشــگاه اصفهان  جهت انجام شناســایی موارد خطر و دسته بندی 
راه های پیشــگیری و حفاظت مجموعه تاریخی میدان نقش جهان، 
 در برابــر بحران هایی نظیر حریــق و زلزله و ســیل اقداماتی در حال 

انجام است.  

معاون فرهنگی شهردار و رییس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان معتقد 
اســت تفریح به عنوان ســالم ترین نوع فراغت 
فعال، به افزایش نشــاط اجتماعی و بهزیستی 
فرهنگــی شــهروندان می انجامد.محمد عیدی 
درباره رونمایی از مجموعه َاَبر بازی های جدید از 
سوی اداره تفریح سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان در باغ بانوان پردیس 
اظهار داشت: یکی از فلسفه های وجودی معاونت 
فرهنگی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری طبق ماموریت های محوله، غنی  سازی 
اوقــات فراغت شــهروندان اســت.وی افزود: 
جامعه شناســان این حوزه به چهــار نوع اوقات 
فراغت شامل خأل فراغت، فراغت انفعالی، نیمه 
فراغت و فراغت فعال اشــاره می کنند که نشاط 
انگیزترین و سالم ترین آنها فراغت فعال موسوم 
به تفریح است. همچنین  کمبود فراغت معضلی 
اجتماعی اســت و فراغت انفعالی نیز کنشگری 
فرد را ســلب می کند، در حالی کــه می توانیم با 
فراغت فعال نشــاط اجتماعی را افزایش دهیم 
و بهزیستی فرهنگی را به شــهر بیاوریم.رییس 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان با بیــان اینکه فراهم کردن بســترهای 
تفریح و آموزش به شــهروندان بــرای پر کردن 
اوقات فراغت از وظایف ماست، ادامه داد: تمام 
بخش های معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان 
این رســالت را بر دوش دارند، ضمن اینکه باید 
نهادهــای مدنی را نیز به میــدان بیاوریم تا برای 
کاهــش آســیب های اجتماعی به عنــوان یک 
راهبرد، تفریــح را نهادینه کنند.وی گفت: به دلیل 
اهمیت این موضوع اداره ای با عنوان اداره تفریح 
در ذیل معاونت ورزشــی در ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان فعالیت 
می کند که ماموریــت دارد به طور تخصصی روی 
این موضوع برای تمام شــهروندان به خصوص 
کودکان و نوجوانان کار کند؛ چراکه تفریح بستری 
بسیار مناسب برای آموزش لذت بخش و انتقال 
آموزه های شهروندی است. به گفته عیدی، این 
سازمان در این زمینه دو راهبرد را در پیش گرفته 
است؛ نخســت اینکه هر سال متناسب با سالیق 
مردم و مخاطبان خود الگوهای تفریح ســالمی 
ارائه دهد که طی چند ســال اخیر در این راســتا 
اهتمام جدی صورت گرفته است، چون تکرار این 

الگوها می تواند موجب دلزدگی شود و دوم اینکه، 
این تفریحات عرصه محور و بــا رویکرد گفتمان 
خانواده برگزار شود و تمام ابعاد و اضالع خانواده 

در آن حضور داشته باشند.
وی اضافه کرد: در همین راســتا ســال گذشته با 
همکاری معاونان فرهنگی مناطق 15گانه شــهر 
اصفهان، این تفریحات را به بیشتر محالت شهر 
اصفهان به خصوص محــالت محروم بردیم و به 
نوعی، برنامه ها به درب خانه مردم رفت که اتفاق 
خوبی بود و امیدوارم ادامه پیدا کند. ضمن اینکه به 
نظر می رسد این نوع نگاه در تامین حقوق فرهنگی 
شهروندان نیز  نقش بارزی دارد، چراکه معتقدیم 
شــهروندان باید با طی کمترین مسافت و صرف 
کمترین زمان ممکن به خدمات فرهنگی تفریحی 
برســند.رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شــهرداری اصفهان افزود: این سازمان 
نقطه آغاز این فرآیند اســت و ادامه فرآیند باید 
به صورت کنشــی مردمی در دل نهادهای مدنی 
شــکل گیرد و ما تســهیل گر این فرآیند باشیم، 
کمااینکه در گذشته ای نه چندان دور مردم خالق 
تفریح بودند و نه مصرف کننده آن و به این نکته نیز 
توجه داریم. یعنی اگر شهروندان برای غنی سازی 
اوقات فراغت بر اساس نظام ارزشی و هنجاری 
خلق تفریح کنند، بسترساز شهر خالقی می شویم 
که در پی تحقق آن هســتیم.وی درباره همکاری 
با نهادهای رسمی از جمله آموزش و پرورش در 
این خصوص گفت: در کنار نهادهــای مدنی، به 
سوی نهادهای رسمی که مخاطب ما باشند دست 
کمک دراز می کنیم. تعداد زیادی از مخاطبانی که 
جامعه هدف ما هستند شامل کودکان، نوجوانان 
و جوانان مخاطبان نهاد سترگ آموزش و پرورش 
نیز هســتند و از طریق مدارس به این بخش از 
مخاطبان خود می رســیم. به گفتــه وی، به جز 
آمــوزش و پــرورش، اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان نیز که متولــی حوزه تخصصــی فراغت 

در بخش سالمت جســمی بوده از این دانش و 
کارشناسی برخوردار است؛ چه در قالب ساختار 
رســمی و چه در قالب ســاختار مدنی که شامل 
هیئت های ورزشــی می شــود،بنابراین سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
هر دو ساحت نهادهای مدنی و نهادهای رسمی 
را برای همکاری مدنظر دارد که نهادهای رســمی 
بعضا در سیاست گذاری نیز فعال هستند.عیدی 
به احادیث فــراوان ائمه اطهار )علیهم الســالم( 
و آموزه هــای دینی در حــوزه تفریــح و اوقات 
فراغت اشــاره و تصریح کرد: بــزرگان دین ما بر 
این نیاز انسان تاکید کرده اند و جامعه شناسان، 
مردم شناســان و روان شناســان نیز به اهمیت 
استراتژیک تفریح برای رسیدن به جامعه سالم 
تاکید دارند که نشــان می دهد عقالنیت دینی و 
عقالنیت تجربی بشر بر این مقوله اجماع دارند.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم شــهری بانشاط 
داشته باشیم که بهزیستی فرهنگی در آن نهادینه 
شود باید شهر و شهروندی فعال داشته باشیم که 
تجسم آنها در این اســت که فضاهای تفریحی را 
گسترش دهیم و در بعد سالمت جسمی، شاهد 
شهری پرشور و نشاط باشــیم. اگر به این نقطه 
برسیم به معنای تامین سالمت روانی، اجتماعی 
و حتی معنوی شهروندان اســت.وی ادامه داد: 
اگر می خواهیم شهری بانشاط داشته باشیم که 
بهزیســتی فرهنگی در آن نهادینه شود باید شهر 
و شهروندی فعال داشته باشــیم که تجسم آنها 
در این اســت که فضاهای تفریحی را گســترش 
دهیم و در بعد سالمت جســمی، شاهد شهری 
پرشور و نشاط باشیم. اگر به این نقطه برسیم به 
معنای تامین ســالمت روانی، اجتماعی و حتی 
معنوی شهروندان است.رییس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: یک شیوه مقابله با آسیب های اجتماعی و 
روانی این است که به خود آســیب بپردازیم؛ اما 
در شــیوه موثرتر باید در جهت افزایش فضاها و 
برنامه های تفریحی و نشاط اجتماعی که ارتباط 
معنــاداری با کاهــش آســیب های اجتماعی و 
اختالالت روحی و روانی دارد گام برداریم که نقطه 
مطلوب معاونت فرهنگی شــهرداری، آموزش و 
پرورش و ســایر نهادهای رسمی و مدنی است و 
امیدوارم با هم کنشی و هم جهتی بتوانیم این امر 

را محقق کنیم.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان  تشریح  کرد:

تفریح چگونه به بهزیستی فرهنگی می انجامد؟

 از آنجا که حوادثی نظیر حریق، زلزله، سیل هر آن در 
کمین بناهای تاریخی و میراثی است؛ الزم است با انجام 
مطالعات همه جانبه نگر و علمی نسبت به وقوع اینگونه 

بحران ها آماده بود و پیشگیری الزم را انجام داد

در راستای آمادگی جسمانی رزمندگان لشکر 1۴ امام حسین )ع( انجام شد؛

برنامه کوه گشت در داالن کوه فریدن 
به منظور آمادگی جسمانی رزمندگان لشکر 1۴ امام حسین )علیه السالم( برنامه کوه گشت در داالن کوه 
فریدن برگزار شد.فرمانده لشکر مقدس امام حسین)علیه السالم( ضمن اعالم خبر فوق گفت: در راستای 
حفظ آمادگی رزم وباال بردن توان رزم کارکنان برنامه های کوه پیمایی در طول سال چندین مرتبه انجام 
می شود.سرهنگ پاسدار محمد هاشمی پور تصریح کرد: با توجه اینکه رزمندگان این یگان از اسفندماه 
درگیر عملیات های جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و امداد رسانی و کمک به مردم عزیز بوده، این امر 
باعث عقب افتادن آمادگی رزم نشده اســت وهمچنان آموزش های تخصصی در بین کارکنان با همت 
مضاعف در حال اجراست.وی خاطرنشان کرد: لشکر مقدس امام حسین )علیه السالم( از ابتدای شکل 
گیری تاکنون در همه عرصه ها وجهادها پیشتاز ونام آور بوده است ورزمندگان این لشکر همواره گوش به 
فرمان مقام عظمای والیت امام خامنه ای هستند.الزم به ذکر است بعد از برنامه گوه گشت جهت باال بردن 
روحیه نیروها برنامه های فرهنگی و مسابقات فرهنگی متنوعی با رعایت پروتکل های بهداشتی برپا و 

به برگزیدگان جوایزی اهدا شد.
 

به همت گردان 12۳ امام حسین)علیه السالم( صورت گرفت؛

 همایش دوچرخه سواری به مناسبت سالگرد ارتحال
 امام خمینی)ره( 

به منظور گرامیداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( و قیام پانزده خرداد، گردان 12۳ تیران 
وکرون به برپایی همایش دوچرخه ســواری اقدام کرد.در این همایش جمعی از فرماندهان نیروهای 
نظامی وانتظامی شهرستان تیران وکرون و همچنین جانشین لشکر مقدس 1۴ امام حسین )ع( حضور 
داشتند.فرمانده گردان 12۳ تیران وکرون گفت: نزدیک به 5۰ نفر از بسیجیان این گردان با دوچرخه مسیر 
25 کیلومتری تیران تا مقبره شهدای گمنام نجف آباد را رکاب زدند.وی افزود: در انتها دوچرخه سواران به 

همراه میهمانان قبور شهدا و همچنین قبر شهید محسن حججی را غباروبی وعطرافشانی کردند. 

میزبانی عمارت هنرمند از نمایشگاه »طعم اصفهان«
نمایشگاه آثار نقاشی و طراحی حسین تحویلیان با عنوان »طعم اصفهان« در عمارت هنرمند افتتاح می 
شود.مدیر عمارت هنرمند گفت: نمایشگاه آثار نقاشی و طراحی حسین تحویلیان با عنوان »طعم اصفهان« 
با محوریت طرح های اصفهان، امروز ساعت 1۸ در عمارت هنرمند وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان افتتاح می شود.فرید صلواتی اظهار کرد: ۳5 طرح از حسین تحویلیان استاد 
دانشگاه و نقاشی، با سبک خاصی از هنر آبرنگ در قالب نمایشگاه »طعم اصفهان« مورد بازدید شهروندان 
قرار خواهد گرفت.وی تصریح کرد: این نمایشــگاه تا 25 خردادماه همه روزه از ساعت 9 تا 12 و 17 تا 2۰ 
میزبان عموم عالقه مندان به هنر نقاشی است. گفتنی است؛ عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می 

توانند به محل عمارت هنرمند واقع در میدان شهدا، خیابان ابن سینا، کوچه دوم مراجعه کنند.

برگزاری جشنواره تفریحی »هم فال، هم تماشا« در اصفهان
مدیر عامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان از برگزاری جشنواره تفریحی 
»هم فال، هم تماشا« خبر داد و گفت: این جشــنواره همراه با اهدای جوایز ارزنده برای باال بردن انگیزه 
شهروندان جهت بهره برداری از تفریحگاه های سالم و ایجاد نشاط اجتماعی موثر است.علی معینی اظهار 
کرد: جشنواره بزرگ تفریحی »هم فال، هم تماشا« ویژه خانواده ها در تمام مجموعه های تفریحی تحت 
پوشش شامل تله کابین، بولینگ صفه، بیلیارد صفه، شهر بازی صفه، تله سی یژ ناژوان و شهر رویاها مجدد 
آغاز به کار کرد.وی افزود: این جشنواره قبال از 2۸ دی ماه سال 1۳9۸ آغاز و تا هشتم اسفندماه آن در تمامی 

اماکن تفریحی وابسته به این شرکت ادامه یافت.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

عضو شورای شهر:

دولت 12 سال سهم خود 
از حمل ونقل عمومی را 

پرداخت نکرده است
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: 
در قوانین و اسناد باالدستی مانند طرح جامع 
حمل و نقل کشور بخشی از پرداخت یارانه حمل 
و نقل بر عهده دولت است؛ اما یک سوم سهم 
دولت را اکنون شهرداری ها برعهده دارند سهم 
یک سوم مردم نیز در این سال ها با افت های 
درآمدی روبه رو بوده اســت بنابراین فشــار 
تامین مالی حمل و نقل عمومی همواره برعهده 
شهرداری ها بوده است.رضا امینی خاطرنشان 
کرد: عمر نــاوگان حمل و نقل کالن شــهرها به 
بیش از حد استاندارد رســیده و نبود حمایت 
از ســوی دولت باعث افزایش آالیندگی های 
زیســت محیطی و کاهش کیفیت این ناوگان 
شده به حدی که وضعیت کنونی در شأن مردم 
نیست.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار 
کرد: از طرف دیگر 5۰ درصد تخفیف در بخش 
نوسازی بافت های فرسوده نیز برعهده دولت 
است؛ اما این تعهدات نیز سال هاست از سوی 
دولت پرداخت نشده اســت.امینی افزود: در 
برخی اوقات تبعیض ها در قانون یا اجرا باعث 
کاهش اعتماد مردم می شود که شورا با نقش 
نظارتی خود وظیفه دارد برای افزایش اعتماد 
عمومی تالش کنــد.وی ادامــه داد: افزایش 
نرخ بلیت اتوبوس و تاکســی هرسال یک بار 
اتفاق می افتــد و افزایش چندبــاره ای در این 
رابطه وجود ندارد مگر اینکه اتفاق خاصی مانند 
افزایش قیمت انرژی را شاهد باشیم؛ در شرایط 
کنونی نه قصد افزایش قیمت کرایه حمل و نقل 
عمومی را داریم و نه امکان این افزایش قیمت 
وجود دارد.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
با اشاره به خسارت های وارد شده به امکانات و 
تجهیزات شهرداری در جریان حوادث آبان ماه 
9۸، تصریح کرد: در جریان این ناآرامی ها حدود 
۳۰۰ میلیارد تومان به دارایی های شــهر آسیب 
وارد شــده و تاکنون هیچ کمــک دولتی به 
شهرداری اصفهان برای جبران این خسارات 

پرداخت نشده است.
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در روان شناسی رنگ نارنجی نشانگر شور و حرارت، شیفتگی، 
شادی، خالقیت، عزم، جذابیت، موفقیت، شجاعت و انگیزه 
است و می تواند نمادی از شوق و شور در کنار آرامش روحی 
باشد بنابراین اســتفاده از این رنگ در دکوراسیون، لباس و 
رنگ لوازم شخصی و کاری می تواند اهرم شوق انگیزی برای 

ادامه زندگی شما باشد.
 شخصیت شناسی رنگ نارنجی: نارنجی رنگ بسیار جالبی 
اســت و انرژی قرمز و شــادی زرد را با هم ترکیب می کند. 
با شادمانی، آفتاب و مناطق اســتوایی مرتبط است. از نظر 
شخصیت شناسی نشانگر شور و حرارت، شیفتگی، شادی، 
خالقیت، عزم، جذابیت، موفقیت، شجاعت و انگیزه است.

آدم های با رنگ شخصیتی نارنجی یک شخصیت کودکانه 
و بازیگوش دارند. آن ها از یک انرژی بســیار باال برخوردارند 
و از سبک زندگی فعال لذت می برند و در حال جست و خیز 
و آزاد کردن انرژی شان هســتند.آنها ذاتا بخشندگان خوبی 
هستند و قبل از اینکه نگران خودشان باشند از دیگران مراقبت 
می کنند. اگر شــما به لباس احتیاج داشته باشید به راحتی 
پیراهن خودشان را درمی آورند و به شما می بخشند. آنان روح 
گرم و پذیرنده ای دارند و همانقدر که سخنران خوبی هستند، 

شنونده   خوبی نیز  خواهند بود. آدم های با این شخصیت از 
این که کانون توجه قرار بگیرند لذت می برند و خودشان را به 

مرکز توجه نزدیک می کنند.
 تاثیرات رنگ نارنجی بر چاکراها: نارنجی رنگ اصلی چاکرای 
خارجی و نشان دهنده  روابط، خالقیت، پول و تمایالت جنسی 
است. این ها دقیقا با خصوصیات متولدین برج حوت، سرطان 
و عقرب هم خوانی دارد. کسانی که به دنبال نارنجی یا عاشق 
این رنگ هستند به طور طبیعی خالق هستند و تمایل دارند 
یک زندگی جنسی ســالم ایجاد کنند. آنها از ماجراجویی و 
اطالعات جدید لذت می برند و سعی می کنند واقع گرا باشند.

 نارنجی در رنگ درمانی: نارنجی رنگ گرم، وسوســه انگیز و 
شــادی بخش است. این رنگ احســاس خوش مشربی، 
ارتباطی لذت بخش و شادی و خوشبختی را القا می کند. این 
رنگ حضور قوی احساســی دارد و رفتار برون گرا و شادی را 
ایجاد می کند. از آنجا که رنگ نارنجی قرمز را هم در بر می گیرد، 
ممکن است در اســتفاده از آن زیاده روی شــود و در چنین 
شرایطی احساس خستگی، ناراحتی و سرخوردگی به آدم 

دست می دهد.
 رنگ نارنجی در کسب و کار: نارنجی رنگ ماجراجویی و شور 

و اشتیاق در هر کسب و کاری است. همچنین نشان دهنده 
خوش بینی و شاد بودن هم است.

 نارنجی در دکوراسیون منزل: با استفاده از رنگ های قرمز، 
نارنجی و زرد در طراحی داخلــی و دکورتان، می توانید کاری 
کنید که فضای خانه مطبوع تر از بیــرون و گرم تر در داخل به 
نظر برسد به خصوص در زمستان. اگر شما در فصل زمستان 
قصد فروش خانه تان را دارید و در حال برنامه ریزی برای رنگ 
کردن خانه هســتید، این موضوع را در ذهن داشته باشید.

در دکوراسیون مدرن، رنگ های روشــن مانند سبز روشن، 
نارنجی، زرد روشن برای ایجاد سایه رنگ های پویا و مدرن، 
اولویت دارند. برای اتاق خواب های کالســیک عموما رنگ 
نارنجی مطلوب نیست؛ اما در دکوراسیون مدرن نارنجی رنگی 
بسیار برجسته و جسورانه است و خیلی ها در اتاق خواب از 

آن استفاده می کنند.
خانه های مدرن اغلب ســایه رنگ های نارنجــی را انتخاب 
می کنند تا سرزندگی و طراوت اتاق خواب را افزایش دهند. 
این رنگ نشان دهنده  شور و شوق و احساسات فراوان است. 
نارنجی تیره می تواند با زرد روشن ترکیب شود و به این ترتیب 

به اتاق خواب شما یک ظاهر منحصر به فرد بدهد.

آشپزی

خورش »طالکوله غورابه« 
گیالنی

مواد الزم: مرغ یا گوشت قرمز یک کیلو و نیم ، نعناع )خرد شده( 150 
گرم،جعفری )خرد شده( 150 گرم،گشنیز )خرد شده( 150 گرم،گردو ساییده 300 

گرم ،پیاز )سرخ شده( چهار قاشق سوپ خوری ،روغن چهار قاشق غذاخوری ،آب غوره 
یک پیمانه ،آب سه لیوان،آرد برنج یک قاشق غذاخوری ،نمک و فلفل به مقدار الزم

طرز تهیه: مرغ ها را با پیاز سرخ شده داخل قابلمه ای مناسب کمی تفت دهید. سپس سه لیوان 
آب را روی آنها بریزید و روی حرارت مالیم بگذارید تا کامال بپزد.سبزی های معطر )جعفری، 
نعناع، گشنیز( را خوب خرد کنید و داخل تابه با روغن تفت دهید.سبزی های سرخ شده و 

گردو ساییده شده را به قابلمه مرغ ها اضافه کنید و بگذارید تا جوش بخورد.آرد برنج را با کمی 
آب رقیق کرده و آرام آرام به خورش اضافه کنید  تا آب خورش غلیظ شود. سپس نمک، 

فلفل و آب غوره را برای طعم دار شدن به خورش اضافه کنید و در قابلمه را بگذارید تا 
خورش کامال جا بیفتد.بعد از دو تا سه ساعت خورش کامال پخته و جا افتاده 
است. آن را در ظرف مناسب بکشید و برای سرو روی میز بیاورید. خورش 

طالکوله غورابه گیالنی در کنار برنج کته و سیر طعم دلپذیری دارد.
نکته:غذای طالکوله غورابه با مرغ درست می شود؛ اما اگر 

دوست دارید می توانید از گوشت بدون استخوان 
استفاده کنید.

نکاتی خواندنی درباره روان شناسی رنگ نارنجی

 انتشار فیلم سینمایی »امیر«
 به زودی در شبکه نمایش خانگی

 رضا یزدانی برای »خانه امن« 
می خواند

فیلم سینمایی »امیر« به نویسندگی و کارگردانی نیما اقلیما زمستان 
سال گذشته در سینماهای کشور به روی  پرده رفت و به زودی در شبکه 
نمایش خانگی )DVD و VOD( منتشر خواهد شد.میالد کی مرام، سحر 
دولت شاهی، هادی کاظمی، بهدخت ولیان، مصطفی قدیری، روشنک 
سه قلعه گی، وحید منافی، مهدی عامل هاشمی، آرتین گلچین، مونا قاسمی و 
کسری محبوبی، بازیگران »امیر« هستند.

رضا یزدانی، خواننده موســیقی پاپ، »ارث اجدادی 2« را برای مجموعه 
جاسوسی-امنیتی »خانه امن« می خواند.سریال مذکور دومین همکاری 
رضا یزدانی با ابوالفضل صفری است، این خواننده و تهیه کننده پیش از 
این در ســریال »ترور خاموش« با یکدیگر همکاری داشتند و یزدانی سه 
قطعه »تنهام نذار رفیق«، »سایه نشو هرگز« و »ارث اجدادی« را برای »ترور 
خاموش« خوانده بود.

فـاز اول پـروژه انتقـال پســـاب فوالدشـــهر بـه ذوب آهـن اصفهـان که از 
خرداد مـاه 97 عملیـــات اجرایی آن آغاز شـده بـود در مراحـل پایانی قرار 
دارد.  مهـدی نصر، معـاون برنامه ریزی و توســـعه شـــرکت بـا اعالم خبر 
فـوق، گفـت: بـه منظـور جبـران آب مـورد نیـاز و کاهـش برداشـــت آب از 
رودخانـه زاینـده رود و همچنیـن در راســـتای کاهـش پیامدهای زیسـت 
محیطی، انتقال پسـاب فوالدشـــهر به تصفیـه خانه اسـتحصال ذوب آهن 
در دســـتور کار قرار گرفـت و پس از بررسـی هـای فنی و اقتصادی توسـط 
مدیریـت مهندسـی کارخانه، در سـه فـاز طراحی شـده و در حال اجراسـت.

وی افـزود: در فـاز یـک، پســـاب تصفیه شـده توسـط لولـه کربن اسـتیل 
ســـایز 600 میلی متـر به طـول 4430 متر از محـل مخزن تعـادل در میدان 
شـــهید خاکی تـا میـدان نهالسـتان به تصفیـه خانـه اســـتحصال منتقل 
می شـود  که درحال حاضـر این پـروژه بیش از 99 درصد پیشـرفت داشـته 

و در حـال نهایی شـدن اسـت.
سـید محمـد رضاتوفیقـی، مدیر اجرایـی توسـعه پشـتیبانی تولید نیـــز در 
این خصـوص گفـت: انتقـال پســـاب فوالدشـهر در ظرفیت هـای مختلف 
بـا خروجـی 500، 1000 و 1500 متـر مکعـب در ســـاعت پیـش بینـی شـده 
 کـه بـا نظـارت ایـن مدیریـت، توسـط شـــرکت پویـش سـاخت در حـال

 اجراست.
توفیقـی تاکیـد کـرد: در طـول عملیـات اجرایـی این خط بـا چالـش هایی 
از جملـه عبـور لولـه از زیـر بسـتر جـاده اصلـی کارخانـه و همچنین عبـور از 
زیـر خـط راه آهـن و سـایر مـوارد مواجـه بودیـم کـه بـا همـکاری مدیریت 

حراسـت شـرکت و با اتخاذ تدابیر فنی و جایگزیـن در طرح، موفـق به عبور 
از ایـن موانع و سـرعت بخشـــیدن به اجـرای عملیـات و نیز صرفـه جویی 
اقتصـادی قابل مالحظه ای شـدیم.وی افزود: بـا هدف اســـتفاده بهینه از 
منابع آب با اجرای دو فـــاز دیگر پـــروژه پســاب فوالدشـــهر و همچنین 
تکمیـل پروژه هـای انتقـال پسـاب زرین شـهر، نجـف آبـاد و فالورجـان به 
کارخانه میـزان برداشـــت آب از رودخانه زاینده رود بـه کمترین حد ممکن 

خواهد رسـید.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان گفـت: مشـترکان ایـن 
رعایـت  بـه  عمـل  در  اسـتان 
بهداشـتی  دسـتورالعمل های 
در دوره شـیوع ویـروس کرونـا، 
17 درصـد بیشـتر آب مصـرف 
کرده اند.هاشـم امینـی افـزود: 
شـرکت آب و فاضـالب ایـن 
اسـتان تاکنـون تالش بسـیاری 
کـرده کـه منابـع آب در هـزار 
از  پینـارت و گـورت  جریـب، 
خطـوط قرمـز پایین تـر نـرود تـا 
فشـار آب افـت نداشـته باشـد، 
امـا بـا عبـور درجـه حـرارت از 
30 درجـه سـانتی گـراد بـه طـور 
قطـع مصـرف بیشـتر می شـود 

و در محله هـا بـا کاهـش فشـار آب روبـه رو می شـویم.وی گفـت: توزیـع در 
شبکه های آب رسـانی با محدودیت 
مواجـه اسـت کـه می توانـد یکـی 
از عوامـل مهـم کاهـش فشـار آب 
کبـری،  ا رود.ناصـر  شـمار  بـه 
معـاون بهـره بـرداری و توسـعه آب 
اسـتان اصفهـان نیـز اظهار داشـت: 
پنـج درصـد از آب آشـامیدنی ایـن 
اسـتان از چاه هـای اطـراف زاینـده 
رود تامیـن می شـود و در صـورت 
خشـک شـدن رودخانه 500 لیتر در 
ثانیه بـا کمبود آب مواجه می شـویم 
کـه تنهـا درصـورت صحیـح مصرف 
 کـردن آب می توان این کمبـود آب را

 جبران کرد.

کریم زارع، مدیــرکل کمیته امداد امــــام خمینی )ره( اســتان اصفهان،12 
خرداد ماه با منصور یــــزدی زاده، مدیرعامل شــرکت دیدار و گفت وگو کرد.

مدیرعامل شــرکت در ایــــن دیدار، حمایت از اقشــار نیازمند را یادآور شد و 
گفت: ذوب آهن اصفهان در قالب مسئولیت های اجتماعی خود و تا جایی که 

قانون اجازه می دهد از این قشر آسیب پذیر حمایت می کند. 
وی، همبســــتگی و حمایت مردم را باعث موفقیت در مهار کرونا دانســت و 
افزود: کشــور با حضور و حمایت های مردم از بحران های گوناگون عبور کرده 
است.یزدی زاده به ظرفیت های مددجویان کمیته امداد نیز اشاره و تاکید کرد: 
با رویکرد رونق فضای کسب و کار که موجب اشتغال زایی می شــــود باید از 
ظرفیت های این عزیزان بهره برد تا اقشار آســیب پذیر با کسب درآمد به رفاه 
در معیشت و زندگی دست یابند.مدیرعامل شــــرکت با بیان این که کارکنان 
ذوب آهن، همیشــــه در امور خیریه و کمک به نیازمندان پیشــگام هستند، 
تصریح کرد: این شرکت، همیاری و کمک های خود را در قالب مسئولیت های 
اجتماعی هدفمند  کرده و در چهارچوب قانون و در حدی که به معیشت کارکنان 
و حقوق سهامداران آســیب وارد نشود به مســئولیت خود عمل خواهد کرد.

کریم زارع، مدیرکل کمیته امــــداد امام خمینی )ره( در این دیدار با قدردانی 
از همیــــاری ذوب آهن اصفهان و کمک های کارکنان این شــرکت گفت: به 
نمایندگی از خانواده های نیازمند و تحت پوشــــش از اقدامات ذوب آهن و 
کمک هــای کارکنان این مجموعــــه قدردانی می کنم.وی با بیان این که با 
شــیوع بیماری کرونا در کشــور، نیازمندان به کمک های معیشــتی افزایش 
یافته اند، افزود: کمیته امداد امام خمینی )ره( بر حســب وظایف ذاتی باید 
این افراد را حمایت کرده و در این راســتا حمایت های مردمی می تواند نقش 

اساسی را ایفا کند.
وی، توانمندســازی و ایجاد اشــتغال را از دیگر برنامه های کمیته امداد امام 
خمینــی )ره( عنوان کــرد و گفت: معتقدیم ظرفیت هــای بالقوه افراد تحت 
پوشــش در راســتای ایجاد اشتغال و کســــب درآمد باید به بالفعل تبدیل 
شود تا این عزیزان نیز توان تامین رفاه و آســایش خود را کسب کنند.در این 
دیدار مهــدی بهرامی، معاون منابع انســانی و امور اجتماعی و علیرضا امیری، 
مدیــر روابط عمومی شــرکت، اقدامات ذوب آهــن اصفهــان در خصوص 

مسئولیت های اجتماعی و حمایت از اقشار نیازمند را تشریح کردند.

مدیر عامل شرکت ذوب آهن:

ذوب آهن اصفهان در چهارچوب قانون از نیازمندان حمایت می کند
تکمیل فاز یک پروژه انتقال پساب فوالدشهر به ذوب آهن

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:

افزایش 17 درصدی مصرف آب آشامیدنی در استان اصفهان

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 96/318 مورخ 96/10/17 و 97/313 مورخ 97/8/13 شورای اسالمی شهر در 
نظر دارد ازطريق مزايده عمومی نسبت به واگذاری مکان 3باب کیوسک به صورت استیجاری واقع در روبروی بخشداری 

میمه ، جایگاه CNG و پارک لتیان ) مکان وکانکس ( در سطح شهر میمه اقدام  نمايد. لذا متقاضيان ميتوانند ازتاریخ درج 

آگهی درروزنامه حداكثر تا تاریخ 99/3/21  به  شهرداری واقع درمیمه ، بلوارانقالب اسالمی مراجعه و نسبت به دريافت 

فرم مربوط به  شركت در مزایده  اقدام و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن45422434 – 031 این شهرداری تماس 

حاصل فرمایند و یابه سایت WWW.meymeh.ir  مراجعه کنند. 

 ضمنــًا شــهرداری دررد یــا قبول یــک یــا تمــام پیشــنهادات مختاراســت و هزینه چــاپ آگهــی بعهــده برنده

 مزایده میباشد. 
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