
وضعیت کرونا در کالن شهر اصفهان »بسیار پر خطر« شد؛

مردِم مقصر، مسئوالِن مدبر!
5

 کوچه یخچال، پیاده راه می شود
درصورت موافقت کارگروه شورای ترافیک؛  
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مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه  در 
دیداربا فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( 

استان اصفهان تصریح کرد:
 ترویج هرچه بیشتر 

 آرمان های شهدا 
 و دستاوردهای
 دفاع مقدس

 مدیرکل میراث فرهنگی
 استان اصفهان خبر داد:

روستای قهی، الگوی کشوری 
احیای معماری سنتی

انتقادات جامعه پزشکی 
اصفهان از مداخله افراد 

بی صالحیت در امور پزشکی
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ادامه آشفتگی بازار مرغ در اصفهان؛

 مردم در صف، 
مسئوالن بر خط!

4

کوچ زودهنگام عشایر به مناطق ییالقی 
چهارمحال و بختیاری ممنوع؛

 جدال عشایر
 با مشقت های کوچ 

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

فعالیت مشاغل در 1۵ شهرستان اصفهان با محدودیت همراه است؛
مشاغل؛ هدف نوک پیکان محدودیت ها در پیک چهارم

 اطالعیه

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

اداره کل نوسازی مدارس 
استان اصفهان

بدینوسیله به اطالع می رساند اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در نظر دارد به منظور تکمیل نیروی انسانی متخصص خود از بین فارغ التحصیالن دانشگاه 
در رشته های تحصیلی به شرح جدول ذیل تعداد دو نفر )مرد( به صورت قراردادی از محل طرحهای عمرانی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و عمومی 
بکارگیری نماید. لذا داوطلبان محترم می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1400/01/30 مدارک و مســتندات خود را از طریق پرتال این اداره کل به آدرس 

www.dres-isf.ir بارگذاری نمایند . در صورت لزوم جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32222889 )امور اداری( تماس حاصل نمایند.

 دانشگاه های بزرگ شامل : دانشگاه تهران – دانشگاه شهید بهشــتی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشــگاه تربیت مدرس – دانشگاه شریف – دانشگاه عالمه 
طباطبایی – دانشگاه امیرکبیر – دانشگاه تبریز – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشگاه شیراز – دانشگاه اصفهان

  ضمنا آدرس این اداره کل به شرح ذیل می باشد :
» اصفهان – خیابان باغ گلدسته – روبروی بازار هنر – اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان«

تعدادجنسیتگرایش تحصیلیمدرک تحصیلیعنوان رشته
1مردسازه - زلزلهفوق لیسانسعمران

1مردمکانیک سیاالت و حرارت – تبدیل انرژیفوق لیسانستأسیسات

  شرایط عمومی : 
اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور

تابعیت از نظام و التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی )یا معافیت دائم(

نداشتن اعتیاد به انواع مواد مخدر 

 نداشتن محکومیت جزایی مؤثر
داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی انجام کار مرتبط با شغل

  شرایط اختصاصی :
داشتن حداکثر سن 35 سال تمام 

داشتن شرایط معدل دانشگاهی مطابق با دستورالعمل های ابالغی و ضوابط سازمانی این اداره کل به شرح جدول ذیل :

* دانشگاه های بزرگ
سایر دانشگاه های 
دولتی و پردیس ها

دانشگاه های پیام نور 
و علمی کاربردی

دانشگاه آزاد اسالمی

سایر واحدهامراکز استان و واحدهای علوم تحقیقات

1516171718

نوبت دوم

م الف:1118720

سرکار خانم صالحی، همکار محترم

مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض کرده و از درگاه 
 خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان،

 صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.
زاینده رود

5

جناب آقای مهرداد خورسندی
با عرض درود و احترام

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان مدیر  روابط عمومی و آموزش همگانی 
 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را تبریک عرض می کنیم. امید است

 در پرتو الطاف حضرت حق، بیش از پیش موفق و پیروز باشید.
بهمن زین الدین-روزنامه زاینده رود
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نخست وزیر ویتنام »رییس جمهور« شد
دولت ویتنام با انتشار بیانیه ای از انتخاب نخست وزیر این کشور به عنوان رییس جمهوری جدید خبر داد.

آژانس خبری ویتنام گزارش داد، قطعنامه انتخاب »نیوئن شوان فوک« به عنوان رییس جمهوری ویتنام 
در یازدهمین نشست مجلس ملی با رای مثبت ۹۷.۵ درصد یا به عبارتی با نظر مثبت ۴۶۸ قانونگذار 
به تایید رسید.براساس گزارش آژانس خبری ویتنام، این اولین باری است که پارلمان این کشور یک 
نخست وزیر مشــغول به کار را به عنوان رییس جمهور تعیین می کند. نیوئن شوان فوک در سال ۲۰۱۱ 

معاون نخست وزیر ویتنام بود و در سال ۲۰۱۶ نخست وزیر شد.

اردن، پشت پرده کودتا را برمال کرد
یک تاجر اسرائیلی که روابطی با دولت آمریکا دارد، روز شنبه که شاهزاده حمزه بن حسین، ولیعهد سابق 
اردن بازداشت شد، با او در تماس بود و پیشنهاد داد تا با ارسال یک جت شخصی همسر و فرزندان او به 
اروپا منتقل شوند.به نقل از پایگاه خبری آکسیوس، دولت اردن اعالم کرد که این اسرائیلی ارتباطاتی با 
آژانس جاسوسی موساد دارد، در حالی که این تاجر خودش را یکی از دوستان شاهزاده حمزه معرفی 
می کند.دولت اردن تاکید دارد که شاهزاده حمزه و وابستگان او در حال توطئه علیه ملک عبدا... دوم، 
پادشاه اردن با افرادی خارج از اردن بوده اند. طرح ارتباطاتی با اسرائیل و موساد، خطوط موثر کارزار دولت 
اردن علیه حمزه بن حسین است. افکار عمومی در رابطه با اسرائیل در میان اردنی ها عموما منفی است.

تاکید نخست وزیر اتیوپی بر ادامه جنگ در تیگرای
نخست وزیر اتیوپی با بیان اینکه ارتش کشورش طی هشت جبهه در کانون های تنش از جمله منطقه 

تیگرای می جنگد، گفت که دشمنان در این منطقه تاکتیک های جنگ چریکی را در پیش گرفته اند.
به نقل از رویترز، آبی احمد، نخست وزیر اتیوپی در اشاره به جبهه آزادسازی تیگرای گفت: گروه نظامی که 
ما آن را طی سه هفته کنار زدیم خود را به نیروی جنگ چریکی تبدیل کرده و با کشاورزان در هم آمیخته 
است و شروع به انتقال از یک مکان به مکان دیگر کرده و ما نمی توانیم آن را طی سه ماه از بین ببریم.

وی تصریح کرد: از بین بردن یک دشمنی که قابل رویت است با از بین بردن دشمنی که مخفی شده و در 
میان افراد دیگر پنهان شده، دو مسئله مختلف است و این امری بسیار دشوار و خسته کننده خواهد بود.

هشدار وزیر خارجه چین به آمریکا
»وانگ یی« وزیر امور خارجه چین از ایاالت متحده خواست به منافع مردم چین احترام بگذارد و نسبت 
به توسعه چین دید صحیحی داشته باشد. وانگ گفت: چین از گفت وگو بر مبنای برابری و احترام متقابل 
استقبال می کند؛ اما جهان نیاز به قیمومیت ندارد و پکن هم قبول ندارد که یک کشور حرف آخر را در امور 
جهانی بزند.وی با اشاره به اینکه وزرای خارجه کشورهای مذکور  توســعه و رشد چین را یک ضرورت 
تاریخی دانسته اند، گفت: اعتقاد بر این است که توسعه چین مطابق با انتظارات مشترک و منافع بلند 

مدت همه کشورهای منطقه است که نباید جلوی آنها را گرفت.

آماده باش پنتاگون همزمان با تحرکات روسیه
تحرکات روسیه در شرق اروپا و شمالگان موجب شده اســت تا دولت جو بایدن در حالت آماده باش 
قرار بگیرد.به نقل از پایگاه خبری هیل، طی دو هفته گذشته، مســکو با تقویت ادوات نظامی در شرق 
اوکراین، پروازهای نظامی در نزدیکی حزیم هوایی آالسکا و فعالیت زیردریایی در شمالگان، واشنگتن و 
متحدانش را در هوا، زمین و دریا به بوته آزمایش گذاشته است.جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا 
)پنتاگون( گفت: گمان می کنم ما بسیار آشکار درباره تهدیداتی که از جانب روسیه در حوزه های متفاوت 

شاهد هستیم، صحبت کردیم. ما آنها را بسیار بسیار جدی در نظر می گیریم.

آیا نیت عربستان برای نزدیک شدن به ایران جدی است؟

آخرین تقالی یک بازنده

یک روزنامه عربی معقتد است که عربســتان تقریبا بازنده خاورمیانه 
است و به همین علت قصد نزدیک شــدن به تهران را دارد ضمن اینکه 
قرارداد ایران و چین و بازگشت آمریکا به برجام مزید بر علت شده است.

عبدالباری عطوان، ســردبیر الرای الیوم در ســرمقاله ایــن روزنامه با 
عنوان »آیا نیت عربستان برای نزدیک شــدن به ایران جدی است؟« 
نوشت: شاهزاده بن فرحان در گفت وگو با شــبکه »سی ان ان« گفت 
نه تنها فرصت برای نزدیک شدن به ایران بلکه فرصت برای همکاری با 
این کشور نیز وجود دارد، چنانچه این کشور رفتار بی ثبات کننده خود را 
متوقف کند و تجهیزات در اختیار تروریست ها برای ساخت بمب قرار 
ندهد.او مداخله نظامی کشــورش در یمن و نیز هزینه کردن میلیاردها 
دالر و هزاران تن تسلیحات در سوریه و حمایت از حمله آمریکا به عراق و 
استفاده از اتحادیه عرب برای سرپوش گذاشتن بر بمباران لیبی از سوی 
ناتو و تغییر حکومت در این کشور را فراموش کرده است. فعالیت هایی 
که اقدام عربی مشترک را تضعیف کرد و به بلندپروازی های ایران برای 

مداخله در منطقه کمک کرد.
ایران مانند عربســتان یا هر کشــور دیگری برای منافع خود و تقویت 
نفوذش تالش می کند؛ اما فرق این کشــور با دیگران در این است که 
روی توسعه توانمندی های خود از جمله توانمندی های نظامی و دفاعی 

با وجود تحریم های آمریکا اتکا کرد. این در حالی است که عرب ها و در 
رأس آن ها عربســتان توانمندی های دفاعی خود را نابود کرده و درگیر 
طرح های آمریکا برای نابودی مراکز قدرت در عراق،سوریه،لیبی و یمن 
شــده اند و از اصول ملی و قضیه فلسطین دست کشــیده اند و حریم 

هوایی و بازارهای خود را به روی اسرائیل و کاالهایش باز کرده اند.
شاهزاده بن فرحان در اظهارات اخیر خود باور دارد که ایران شدیدا منتظر 
نزدیک شدن عربستان و شراکت با این کشور است اما این باور اشتباه 
است. تحوالت سیاســی منطقه به نفع این کشور است و این مسئله را 

ثابت می کند از جمله:
-نخست: امضای معاهده راهبردی اقتصادی،امنیتی و نظامی با چین 

به مدت ۲۵ سال.
-دوم: دولت کنونی آمریکا از ایران برای بازگشــت به توافق هسته ای 

بدون هیچ پیش شرطی التماس می کند.
-سوم: مشــارکت ایران در پیمان ورشــوی جدید با مشارکت چین و 
روسیه و نیز کره شمالی در حالی که اسرائیل متحد برخی از کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس با بحران های داخلی و محاصره موشکی روبه رو 

است.
-چهارم: سرمایه گذاری ایران روی قضیه اصلی عرب ها )فلسطین( و 

تسلیح و تامین مالی بازوهای نظامی مقاومت در عراق،یمن،لبنان و نوار 
غزه. در حالی که عربستان و برخی متحدان این کشور روی عادی سازی 
روابط با اسرائیل سرمایه گذاری کرده اند؛ اســرائیلی که برتری خود را 
به میزان زیادی از دست داده اســت. کمتر از ده سال پیش همکاری و 
نزدیکی میان عربستان و ایران به صورت بی سابقه ای صورت گرفت. به 
ویژه در دوران دو رییس جمهور رفسنجانی و احمدی نژاد اما تناقض این 
جاست که پس از ریاســت جمهوری روحانی یعنی رهبر اصالح طلبان 
و میانه روها این نزدیکی به دشــمنی تبدیل شد و این مسئله پرسش 
هایی درباره رویکرد حکومت عربستان مطرح کرد. دولت دمکرات اوباما 
عربستان را فریب داد و به صورت محرمانه شش ماه در مسقط با ایران 
مذاکره کرد و به توافق هسته ای دست یافت. این در حالی است که به 
عربستان در راستای آمادگی برای حمله تسلیحات می فروخت و بعید 

نیست این سناریو دوباره تکرار شود.
تناقض در این اســت که مجوس و آتش پرســت خوانــدن ایرانی ها 
هم زمان با جنگ شــدید الکترونیکی علیه آنها از ســوی عربســتان 
ادامــه دارد در حالــی که پاســخ متحدان ایــران در یمن با موشــک 
 بالســتیک و پهپادهــا و حملــه بــه تاسیســات نفتــی عربســتان 

داده می شود.

ســخنگوی دولت گفت: متاســفانه عده ای در این 
سال ها تالش کردند تا به مردم بگویند آن چه که رای 
دادید و خواســتید می تواند محقق نشود و این پیام 
بسیار بدی به جامعه است.علی ربیعی، در خصوص 
برخی نگرانی ها در رابطه با میزان مشارکت در انتخابات 
خردادماه گفــت: حضور مردم در پــای صندوق های 
رای نکته بسیار مهمی اســت؛  ما نگرانی هایی در این 
مورد داریم و فکر می کنیم شــاید اهمیت انتخابات 
به خوبی درک نشود و متاســفانه عده ای هم در این 
ســال ها تالش کردند تا بگویند آن چه که رای دادید 
و خواستید می تواند محقق نشــود و این پیام بسیار 
بدی به جامعه اســت.وی تاکید کرد: من نه به عنوان 

سخنگوی دولت و دســتیار اجتماعی رییس جمهور، 
بلکه به عنوان یک کنشگر اجتماعی و کسی که در این 
۴۰  سال بوده ام و مانند یک پیچک با درخت تنومند 
انقالب پیچ خورده ام، می گویم اگر مشارکت باالی ۷۰ 
درصد نداشته باشیم، دولتی که می آید، در داخل کشور 
سرمایه اجتماعی ندارد که بتواند کنترل کند و این اتفاق 
بسیار بد موجب سعادت، رشد و توسعه ما نمی شود؛ 
از سوی دیگر  هم در بیرون کشور ارزیابی خارجی ها  و 
قلدری هایشان نســبت به ما افزایش پیدا می کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: نقش مردم از این جهت 
که برای برگزاری یک انتخابات خوب تمایل نشــان 
 دهند بسیار مهم است و فضا را باز می کند که امیدوارم  

دست اندر کاران ترتیبی اتخاذ کنند همه افراد بتوانند در 
سبدی که به وجود می آید دیدگاه خودشان را داشته 
باشند.وی خاطر نشان کرد: امروز آن هایی که درباره 
مشارکت تصمیم می گیرند و افرادی که برای انتخابات 
می آیند و می خواهند در معرض قضاوت قرار گیرند اگر 
طوری رفتار نکنند که نظرات را تامین کنند، واقعا جفای 

بزرگی به امنیت ملی کرده اند.

نگرانی سخنگوی دولت از میزان مشارکت مردم در انتخابات

نماینده آمریکا در امور ایران:

آماده بازگشت دوجانبه به برجام هستیم
نماینده آمریکا در امور ایران روز یکشنبه در مصاحبه ای گفت هدف آمریکا از حضور در نشست وین اتریش این است که آمریکا چه گام هایی می تواند برای بازگشت 
به پای بندی به توافق هسته ای اتخاذ کند و همچنین ایران چه گام هایی باید برای بازگشت به پای بندی به برجام بردارد.»رابرت مالی« که با شبکه خبری پی بی اس 
مصاحبه می کرد در ادامه این مصاحبه به سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران پرداخت و گفت که در نتیجه این سیاست، برنامه هسته ای ایران توسعه بیشتر 
یافت و رفتار ایران در منطقه نیز تهاجمی تر شد؛ بنابراین هدف این است که نقشــه راهی برای بازگشت به پای بندی به برجام از سوی دو طرف را مشخص کنیم.

رابرت مالی گفت: »از طریق شرکای اروپایی به دنبال مشخص کردن گام هایی هستیم که برای بازگشت ایران و آمریکا به برجام مشخص شود. دولت بایدن گفته 
که آماده بازگشت دوجانبه به برجام است«.رابرت مالی گفت که ایران در حال حاضر ۱۰ برابر اورانیوم غنی سازی شده در مقایسه با سال ۲۰۱۷ و زمانی که در برجام 
بوده، دارد و واشنگتن می داند که برای بازگشت به برجام باید تحریم هایی که اعمال شده را لغو کند.خبرنگار پی بی اس از رابرت مالی پرسید که دولت بایدن با بیش 
از ۵۰۰ تحریمی که در دوران ترامپ علیه ایران اعمال شده چه خواهد کرد، که وی پاسخ داد: »ایران باید از مزایای توافق هسته ای بهره مند شود در صورتی که تهران 
تمامی گام هایی که برخالف برجام بوده را بازگرداند، دولت بایدن باید تمامی این تحریم ها را که بر خالف توافق هستند، لغو کند«.وی بازگشت به توافق هسته ای 
سال ۲۰۱۵ توسط ایران و آمریکا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران را ممکن دانست، اما گفت که برای واشنگتن بازگشت صحیح به این توافق مهم است.

چهره روز

وز عکس ر

لبخند »ظریف« در 
دیدار با وزیر امور 
خارجه ازبکستان

وزرای امــور خارجه جمهوری 
اســالمی ایــران و جمهوری 
ازبکســتان در تاشکند دیدار و 

گفت وگو کردند.

وزیر اطالعات احمدی نژاد،  کاندیدای انتخابات 1400 شد
حجت االسالم حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطالعات از حوزه انتخابیه تهران کاندیدای انتخابات مجلس 
خبرگان شد.حجت االسالم حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطالعات در انتخابات میان دوره ای مجلس 
خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرد.گفتنی است؛ ۲۸ خرداد امسال در حوزه انتخابیه 
تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس عالوه بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورا های 
شهر و روستا انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری نیز برگزار خواهد شد.

شورای عالی امنیت ملی: 

اظهارات صادقی کذب است و پیامد امنیتی دارد
مرکز ارتباطات و اطالع رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز دوشنبه در اطالعیه ای سخنان محمود 
صادقی را »غیرواقعی«، »بی اساس« و »تماما کذب« دانست.شورای عالی امنیت ملی سخنان محمود 
صادقی، نماینده پیشین تهران در یک ویدئو درباره حوادث آبان ماه سال ۹۸ را تکذیب کرد.در این ویدئو 
محمود صادقی می گوید در جریان حوادث سال ۹۸ و در جلسات کمیسیون ها به عنوان نماینده مجلس 
سوال پرسیده که آیا در تجمعات و اعتراض ها نشانه ای از حضور گروهک های اپوزیسیون دیده می شود 
که اعالم کرده اند نه و معترضان مردم اند.وی همچنین افزود به علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت 
ملی گفته است معترضان مردم هستند و نباید با آنها برخورد سخت شود.مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز دوشنبه در اطالعیه ای این سخنان صادقی را »غیرواقعی«، »بی 
اساس« و »تماما کذب« دانست. براساس اعالم شورای عالی امنیت ملی »دریابان شمخانی با وجود 
حضور و سخنرانی در صحن مجلس و همچنین برگزاری جلسات مختلف با شخصیت ها و چهره های 
سیاسی و رســانه ای پیرامون وقایع آبان ماه ســال ۹۸، هیچ گونه گفت وگوی دوجانبه با آقای صادقی 
نداشته اند.« شــورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: »صحبت های غیرواقعی اخیر نامبرده صرف نظر از 
اهداف سیاسی آن، به طور قطع دارای پیامدهای کالن امنیتی برای کشور بوده و قابل اغماض نیست.« 

وزیرخارجه سعودی مطرح کرد: 

تعیین شرط برای ایران و لبنان!
ایسنا نوشت: وزیر خارجه عربستان در مصاحبه ای ضمن »قوی« خواندن روابط کشورش با ایاالت متحده، 
دیدار مخفیانه محمد بن سلمان با نتانیاهو را رد کرد.فیصل بن فرحان درخصوص پرونده ایران و مذاکرات 
هسته ای با اشاره به گفت وگوهای وین، گفت که شرکای ایاالت متحده و اروپا »تمایل دارند نگرانی های 
مربوط به توانایی های موشکی ایران و پشتیبانی از گروه های مسلح در منطقه را برطرف کنند.«وی گفت: 
»ما اطمینان داریم که جامعه بین المللی ســخت تالش خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که در نهایت 
کاستی ها )توافق هسته ای( برطرف شــده و همچنین به فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه 
خواهد پرداخت.«وی وجود گفت وگوی مستقیم بین عربستان و ایران را انکار کرد؛ اما گفت: »ما برای 
انجام گفت وگوی مستقیم یا غیرمستقیم آزاد هستیم، اما این گفت وگو منوط به تغییر رفتار ایران است.« 

واکنش خرازی به ادعای کریمی قدوسی: 

داستان ساختگی است
رییس شورای راهبردی روابط خارجی، اظهارات کریمی قدوسی که نقل قولی بی اساسی را به سفیر 
انگلیس در سازمان ملل نســبت داده بود تکذیب و آن را داستان ساختگی خواند.کمال خرازی روز 
دوشنبه در واکنش به نقل قول اخیر کریمی قدوســی، نماینده مجلس یازدهم از کسانی که مدعی 
شده اند سفیر انگلیس در ســازمان ملل به هنگام خداحافظی سخنانی مداخله جویانه درباره اصول 
نظام جمهوری اسالمی به عنوان ریشه مشکالت غرب با ایران به اینجانب ابراز داشته بوده است، گفت: 

اساسا چنین گفت وگویی وجود نداشته و این داستان ساختگی است.

کافه سیاست

نتانیاهو:

  نبرد علیه ایران
 به پایان نرسیده است

نخست وزیر رژیم صهیونیســتی در سخنانی 
با ابراز اطمینــان از توانایی در تشــکیل کابینه 
جدید گفت که نبرد علیه ایران به پایان نرسیده 
اســت.»بنیامین نتانیاهو« طی سخنانی ابراز 
اطمینان کرد کــه حزب لیکود بــه رهبری وی 
قادر خواهد بود تــا کابینه ائتالفــی جدید در 
سرزمین های اشغالی را تشکیل دهد.به گزارش 
روزنامه صهیونیســتی »جروزالم پست«، وی 
گفت که تشــکیل چنین کابینه ای برای مقابله 
با چالش های زیادی که این رژیم با آن مواجه 
بوده،  ضروری است.نتانیاهو در ادامه سخنانش 
گفت: »مبارزه برای اسرائیل به پایان نرسیده 
است. مبارزه برای شهرک ها پایان نیافته است. 
مبارزه برای حقوق مان در دفــاع از خود و نبرد 
علیه ایران به پایان نرسیده است«. وی افزود: 
»با این چالش ها مواجه شده ایم و فرصت های 
زیادی در برابر ماست. ما هم اکنون برای چند 
ســال نیازمند کابینه جناح راســتی استواری 
هســتیم تا به مراقبت از شــهروندان اسرائیل 
بپردازد«.نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: 
»این همان چیزی اســت کــه در حال حاضر 
خواسته شــده اســت و با کمک خداوند ما به 
آن دســت خواهیم یافت و معتقدم که امکان 
پذیر اســت«.حزب لیکود به رهبری نتانیاهو 
در انتخابات اخیر این رژیــم که روز ۲3 مارس 
)سوم فروردین( برگزار شد، ۷ کرسی را از دست 
داد و تنها توانست به 3۰ کرسی در کنست دست 
پیدا کنــد. هر ائتالفی برای تشــکیل کابینه در 
رژیم صهیونیســتی نیازمند حمایت دست کم 
۶۱ کرسی کابینه اســت.انتخابات پارلمانی در 
فلسطین اشغالی برای چهارمین بار به بن بست 
رسیده و تا به این لحظه، هیچ یک از احزاب به 
تنهایی به حد نصاب نرسیده است. سران احزاب 
رژیم صهیونیستی مذاکرات الزم برای تشکیل 
ائتالف را که احتمال می رود چند هفته به طول 
بینجامد آغاز کرده اند. چنانچه هیچ حزبی قادر 
به ایجاد ائتالفی متشکل از ۶۱ کرسی نباشد، 
رژیم صهیونیستی مجبور به برگزاری پنجمین 

انتخابات ظرف دو سال گذشته خواهد بود.

کمتر از ده سال پیش همکاری و نزدیکی میان عربستان و 
ایران به صورت بی سابقه ای صورت گرفت. به ویژه در دوران 
دو رییس جمهور رفسنجانی و احمدی نژاد اما تناقض این 
جاست که پس از ریاست جمهوری روحانی یعنی رهبر 

اصالح طلبان و میانه روها این نزدیکی به دشمنی تبدیل شد

بین الملل
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افت قیمت تخم مرغ به کمتر از نرخ مصوب
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار استان اصفهان از کاهش قیمت تخم مرغ به کمتر از نرخ مصوب 
خبر داد. خسرو منصوریان گفت: کاهش تقاضا نسبت به عرضه و گرم شدن هوا باعث افت قیمت 
تخم مرغ کمتر از نرخ مصوب شده است. وی با اشــاره به اینکه نرخ مصوب هر کیلوگرم تخم مرغ 
۱۴ هزار تومان است، افزود: هم اکنون قیمت تخم مرغ به کیلویی ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان در مرغداری 
رسیده اســت. مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان اصفهان درباره وضعیت تامین نهاده ها، 
خاطرنشان کرد: اتحادیه اکنون تامین کننده نهاده های طیور نیست و وزارت جهاد کشاورزی از طریق 
ســامانه بازارگاه نهاده را تامین می کند که به دلیل مشــکالت حمل و نقل گاهی با تاخیر به دست 

تولیدکننده می رسد.
 منصوریان گفت: به رغم اینکه نرخ مصوب جوجه یک روزه ۹ هزار تومان است، اما با قیمت ۱۴ هزار 
تومان عرضه می شود که بی تردید با توجه به باال بودن نرخ ریزمغذی ها و افزایش قیمت تمام شده 
در ماه های آتی به ضرر تولید کننده و نگرانی مصرف کننده منجر می شود. وی ابراز داشت: با توجه به 
کاهش قیمت تخم مرغ الزم است برای تنظیم بازار با صدور مجوز های صادراتی و باال بردن تقاضا از 

طریق صادرات قیمت ها را تعدیل کرده تا به سطح قیمت مصوب برسد.

کشف انبار احتکار روغن در اصفهان
پاسداران گمنام امام زمان )عج( موفق به شناســایی انبار احتکار انواع روغن های خوراکی شدند. 
پاسداران گمنام امام زمان )عج( در سپاه امام رضا علیه السالم در پانزدهم فروردین ۱۴۰۰ ساعت 
۱۹ در خیابان خرم موفق به شناسایی انبار احتکار انواع روغن های خوراکی شدند و با دستور مقام 
محترم قضایی نســبت به بازرســی مکان مذکور اقدام و  هفت و نیم الی هشــت تن انواع روغن 
جامد و مایــع غیر تراریخته که در بازار با کمبود مواجه هســت را کشــف و با دســتور مقام محترم 
 قضایی جهت ورود به چرخه توزیع بازار ضبط کردند. ارزش کشــفیات به میزان ۲۰۰ میلیون تومان

 برآورد شده است.

معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان:

بازار مرغ اصفهان در شرایط ایده آل قرار دارد
معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان اصفهان گفت: اکنون قیمت  گوشت مرغ در شهر اصفهان 
متعادل بوده و ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان اســت و بازار آن در شــرایط ایده آل قرار دارد. اسماعیل نادری 
اظهار کرد: ابالغیه ممنوعیت قطعه بندی مرغ از روز شنبه ،۱۴ فروردین ماه ابالغ شد و از روز یکشنبه 
،۱۵ فروردین ماه اجرا شده است. قطعه بندی مرغ حتی در واحدهای قطعه بندی نیز ممنوع شده 
است. در بازدیدی که از واحدهای صنفی شهر داشتیم مرغ قطعه بندی شده عرضه نمی شد، البته 
ممکن است افرادی باشند که مرغ را خریداری کرده و سپس تقاضای قطعه بندی داشته باشند که 

مشمول این ممنوعیت نمی شود.
 وی افزود: ممکن است برخی از واحدهای صنفی مخفیانه قطعه بندی انجام دهند که خالف مقررات 
بوده و اگر مشاهده شود با آن برخورد خواهد شد، این قانون از روز یکشنبه ،۱۵فروردین ماه اجرایی 
شده است، در بازدیدهای نامحسوس نیز مشاهده شد که به عنوان نمونه فیله مرغ عرضه نمی شد. 
معاون امور بازرگانی سازمان صمت اســتان اصفهان گفت: در کل کشور با توجه به نبود تناسب بین 
عرضه و تقاضا مشکالتی در تامین مرغ به وجود آمد، پیش از تعطیالت نوروز به دلیل افزایش تقاضا 
با مشکل عرضه رو به رو بودیم اما پس از این ایام شاهد بازگشت آرامش نسبی به این بازار هستیم. 
نادری افزود: با توجه به تغییر قیمتی که اتفاق افتاد امید است انگیزه مرغداران برای جوجه ریزی 
افزایش یافته تا میزان تولید افزایش یابد، عالوه بر این توزیع مرغ نیز با برنامه ریزی در حال انجام 
است، واحدهای کشتارگاهی صرفا به واحدهای صنفی اعالم شده مرغ توزیع می کنند و اجازه توزیع 

مرغ به هیچ واحد یا شخص دیگری را ندارند.

ادامه آشفتگی بازار مرغ در اصفهان؛

مردم در صف، مسئوالن بر خط!

بازار مرغ طی یک سال گذشته پرنوسان ترین  ندا سپاهی
روزها را تجربه کرد. با شیوع همه گیری کرونا 
در کشور از اسفند ماه ۱۳۹۸ و تعطیلی اماکن عمومی مانند تاالرها، هتل ها، 
رستوران ها و ممنوعیت برگزاری مراسم جشن و عزا مصرف مرغ کاهش 
یافت و همین امر ســبب افت قیمت این کاال شــد. اواخر فروردین سال 
گذشته بود که تولیدکنندگان جوجه یک روزه در کشور پس از انتشار فیلم 
معدوم سازی میلیون ها جوجه یک روزه در فضای مجازی اعالم کردند که 
به دلیل مشکالت تخصیص ارز، نبود نهاده های دام و طیور و کاهش قیمت 
مرغ دچار ضرور و زیان شده اند و معدوم ســازی جوجه های یک روزه با 
هدف تنظیم بازار صورت گرفته است. مشــکل تولیدکنندگان برای تامین 
نهاده های دام و طیور در سال گذشته سبب شد که نرخ هر کیلوگرم گوشت 
مرغ اواخر تابستان و مهر و آبان سال گذشته به بیش از ۳۰ هزار تومان در 
بازار برسد؛ البته در آن زمان عرضه مرغ تنظیم بازاری با قیمت هر کیلو ۲۰ 
هزار و۴۰۰ تومان و حتی زیر قیمت مصوب توسط شرکت پشتیبانی امور 
دام، راه اندازی سامانه بازارگاه برای تامین نهاده تولیدکنندگان و نظارت بر 
قیمت فروش مرغ در خرده فروشی ها توانســت بازار را چند ماهی برای 
مصرف کنندگان به تعادل برســاند تا اینکه اسفندماه گذشته در تب و تاب 
خرید شب عید و در بحبوحه کرونا، آشفتگی بازار مرغ و نایاب شدن آن به 
صف های طوالنی و چندساعته مردم برای خرید مرغ با قیمتی حدود دو 

برابر نرخ دولتی منجر شد. مســئوالن جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان دلیل این آشفتگی را قاچاق مرغ زنده از استان به دیگر نقاط 
کشور به ویژه مناطق شــمالی و افزایش نیاز کاذب مردم اعالم کردند، در 
همین مدت کوتاه ده ها تن مرغ زنده قاچاق در جاده های شمالی استان 
کشف و ضبط شد. صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در 
این خصوص گفت که چهار کشتارگاه در شهرستان اصفهان به دلیل توزیع 
گوشــت مرغ به خارج از اســتان ۶ میلیارد تومان در هفته اول فروردین 
جریمه شدند و با شماری از خرده فروشی های متخلف سطح شهر برخورد 
شــده اســت. با وجود تعیین نرخ مصوب ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر 
کیلوگرم گوشت مرغ گرم در استان اصفهان، بسیاری از خرده فروشی های 
سطح شهر مرغ را با قیمت هر کیلوگرم ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان می فروختند. 
این وضعیت نابسامان با وجود افزایش آمار کشتار مرغ در روزهای ابتدایی 
سال جدید نیز ادامه یافت تا اینکه در پی درخواست اتحادیه تولیدکنندگان 
مرغ گوشتی مبنی بر اصالح قیمت مصوب مرغ، پنجشنبه ۱۲ فروردین ماه 
قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاســت وزیر جهاد کشاورزی بر اساس 
قیمت مؤلفه های تولید، نرخ مصوب مرغ دولتی را با ۴,۵۰۰ تومان افزایش، 
۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان در سراسر کشــور تعیین کرد. در حالی که مسئوالن 
استان اصفهان از کشتار و توزیع روزانه بیش از ۵۰۰ تن مرغ در این استان 
خبر می دهند، خبرنگار »مهر« نوشــت که روز شــنبه چهاردهم فروردین 

ویترین بسیاری از خرده فروشــی های مرغ در سطح شهر اصفهان مانند 
روزهای پایانی ســال خالی بود و مغازه داران علت آن را نبود مرغ در بازار و 
گرانی و به صرفه نبودن آن اعالم کردند. از ۱۱ مغازه خرده فروشی مرغ در 
منطقه شمال شهر اصفهان تنها یک مغازه مرغ تازه با نرخ مصوب ۲۴ هزار 
و ۹۰۰ عرضه می کرد. در دو خرده فروشی نیز قیمت مرغ بیش از ۳۷ هزار 
تومان بود که فروشندگان آن ها گفتند به دلیل نبود مرغ در بازار اصفهان، آن 
را از شمال کشــور تامین کردند و مرغ با نرخ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان در بازار 
نیست. مسئوالن اســتان پیش تر اعالم کرده بودند که گوشت مرغ با نرخ 
دولتی در فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود در حالی که فروشگاه 
زنجیره ای رفاه واقع در میدان الله، روز شنبه مرغ نداشت و مسئول فروش 
این غرفه گفت: از یک ماه پیش تاکنون به دلیل گران و به صرفه نبودن مرغ 
 نداریم؛ تعزیــرات اجازه فــروش باالی ۲۱ هــزار و ۵۰۰ تومــان نمی داد

 در حالی که خودمان در بازار باید باالی ۲۸ هزار تومان خریداری می کردیم. 
 کمی باالتر از فروشــگاه، مرغ تازه با نرخ مصوب دولتی حدود ســاعت
  ۱۲ ظهر به فروشگاه دیگری رســید و برخالف تصور که بازار از تاب و تاب
  شــب عید افتاده اســت، مردم برای خرید نوبت گرفتــه و در صف مرغ

 ایستاده بودند. 

مشکلی در تولید مرغ وجود ندارد
این در حالی است که معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان می گوید: هیچ مشکلی در روند جوجه ریزی، ارسال مرغ به 
کشتارگاه و تحویل گوشت به توزیع کننده وجود ندارد و آنچه که تاکنون درباره 
میزان تولید در کشتارگاه اعالم شده، اثبات شده است. وی می افزاید: دو 
نماینده از سازمان های جهاد کشاورزی و صمت در کشتارگاه ها هر شب بر 
روند تولید نظارت دارند؛ مسئول ناظر جهاد کشاورزی وظیفه دارد اطالعات 
مرغ زنده ورودی به کشــتارگاه و میزان گوشــت تولیدی را ثبت کرده و به 
مسئول صمت تحویل دهد. ایراندوست با تاکید بر اینکه در فرآیند تولید و 
تحویل گوشت به توزیع کننده هیچ مشکلی وجود ندارد، می گوید: فرآیند 
توزیع باید حساب شده انجام شود؛ زیرا در چند هفته گذشته به دلیل جوی 
که در جامعه به وجــود آمده بود و نیاز کاذب بیــش و صف هایی طوالنی 
شکل گرفت. در حالی که وقتی نیاز کاذب شکل می گیرد نمی توان با عرضه 
زیاد به این نیاز کاذب پاســخ داد زیرا تولید مرغ فرآیندی دو تا سه ماهه 
دارد. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
خاطرنشان می کند: با توجه به میزان تولید و جوجه ریزی، اگر به هر دلیلی 
تقاضا فراتر از سال گذشته بوده، نیاز اســت که توزیع مرغ را کنترل کرده تا 

سوداگری در بازار خرده فروشی را شاهد نباشیم.

اســتان های مرکزی، تهران و آذربایجان شــرقی به 
ترتیب کمترین نرخ بیکاری و استان های آذربایجان 
غربــی و چهارمحال و بختیاری و یزد بیشــترین نرخ 
بیکاری را دارند. آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی 
کار در زمســتان ۹۹ حاکی از این است که نرخ بیکاری 
افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان می دهد که ۹.۷ درصد از 
جمعیت فعال)شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. بررسی 
روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن اســت که این 
شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل)زمستان 

۹۸(، ۹ درصد کاهش یافته اســت. بررسی تغییرات 
نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل)زمستان۹۸( ۱.۵ 
درصد کاهش یافته است. در زمســتان ۹۹، به میزان 
۴۰.۹ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی 
فعال بوده اند، یعنی در گروه شــاغالن یا بیکاران قرار 
گرفته اند. بررســی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی 
حاکی از آن اســت که این نرخ نسبت به فصل مشابه 
در سال قبل)زمســتان۹۸( ۱.۵ درصد کاهش یافته 
است. جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل 
۲۳ میلیون و ۱۳۵هــزار نفر بوده که نســبت به فصل 
مشابه ســال قبل ۳۰۰ هزار نفر کاهش داشته است. 
بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان 
می دهد که در زمســتان ۹۹، بخــش خدمات با ۵۰.۴ 

درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده 
اســت. در مراتب بعدی بخش های صنعت با ۳۳.۸ 
درصد و کشاورزی با ۱۵.۸ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری 
جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۳.۶ درصد 
از فعاالن این گروه سنی در زمستان ۹۹ بیکار بوده اند. 
بررســی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان 
می دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل 
)زمســتان ١٣٩٨( ۲.۱ درصد کاهش یافته اســت. 
بررسی نرخ بیکاری اســتان ها نیز حاکی از این است 
کمترین نرخ بیکاری به ترتیب برای استان های مرکزی 
۶.۸ درصد، تهران هفت درصد و آذربایجان شرقی هفت 
درصد اســت، همچنین نرخ بیشــترین بیکاری از آن 
استان های آذربایجان غربی ۱۴.۷ درصد و چهارمحال 
و بختیاری ۱۳.۴ درصد و یزد حدود ۱۳.۵ درصد است.

اعالم باالترین و پایین ترین نرخ بیکاری در بین 31 استان کشور

سفر به ترکیه کرونا زده 
فقط با 700 هزار تومان!

خبر روز

سرپرست شرکت آب منطقه ای استان اصفهان اعالم کرد:

کاهش 30 درصدی حجم آب سد زاینده رود
سرپرست شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: هم اکنون ۲۳ درصد از حجم ذخیره آب زاینده رود 
پر بوده و مابقی خالی است و نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است. حسن ساسانی اظهار 
کرد: حجم ذخیره آب ســد زاینده رود در حال حاضر ۳۱۱ میلیون متر مکعب است که سال گذشته ۴۱۰ 
میلیون متر مکعب بوده اســت. وی افزود: میزان بارش ها از اول سال آبی تاکنون ۷۸۷ میلی متر بوده؛ 
این مقدار در مدت مشابه سال گذشته ۹۹۷ میلی متر و در متوسط بلند مدت ۱۱۷۹ میلی متر بوده است. 
سرپرست شرکت آب منطقه ای استان اصفهان تصریح کرد: بارش ها نسبت به سال گذشته کاهش ۲۱ 
درصدی و در متوســط بلندمدت کاهش ۳۱ درصدی داشته است. ساسانی خاطرنشان کرد: هم اکنون 
۲۳ درصد از حجم ذخیره آب زاینده رود پر و مابقی خالی است و نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش 
داشته است. وی در رابطه با برنامه های آب منطقه ای برای تابستان گفت: قطعا در بخش بهداشت، صنعت 
و شرب، صرفه جویی ویژه ای در نظر گرفته می شود و برای موارد دیگر، هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. 
به گفته سرپرست شرکت آب منطقه ای استان اصفهان، پیش بینی سازمان هواشناسی برای بارش های 
اردیبهشت ماه، در حد نرمال است؛ البته قطعا این میزان بارش جبران کننده کسری ذخیره آب ناشی از 

نبود بارش های زمستان گذشته و فروردین ماه امسال نخواهد بود.

 جلوگیری از بیکاری ۵ هزار کارگر با ورود قوه قضاییه 
جهت راه اندازی مجدد کارخانجات در اصفهان؛

حبیبی: به دنبال رفع موانع هستیم
رییس کل دادگستری استان اصفهان، با اشاره به عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی استان اصفهان، گفت: 
در سال ۹۹ تعداد ۱۲۰ پرونده در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اصفهان ثبت و ۵ جلسه در کمیته 
فرعی و ستاد تشکیل شده است. محمدرضا حبیبی ادامه داد: در خصوص ۱۰ واحد تولیدی و صنعتی بزرگ 
استان اصفهان ضمن بررسی مساعدت های الزم جهت جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی و صنعتی مذکور 
و رفع موانع پیش رو انجام پذیرفته و در حال انجام است  بنابراین از بیکار شدن حدود ۵ هزار از کارگران 
جلوگیری شد و در برخی موارد نیز با رفع موانع ،کارگران به کار بازگشته اند. رییس کل دادگستری استان 
اصفهان تصریح کرد: در شرایط تحریم و وضعیت اقتصادی کنونی کشور، بنگاه های اقتصادی با مشکالت 
متعددی روبه رو هستند بنابراین ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی در قوه قضائیه 
با پیگیری هایی که انجام داده تاکنون از تعطیلی چندین کارخانه بزرگ و بیکاری هزاران کارگر در استان 

اصفهان جلوگیری کرده است.

قیمت طال در ماه رمضان افت می کند؟
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: پیش بینی ما این اســت که در ســال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال 
گذشته به طور کلی وضعیت بازار طال بهتر خواهد شد، این بهبود به معنای ایجاد تعادل و ثبات در این بازار 
است و نوسان زیادی را شاهد نخواهیم بود. روند نزولی قیمت طال و سکه بعد از تعطیالت عید و شروع 
سال جدید، انتظارها برای تداوم این روند تا رسیدن به نقطه تعادل و ایجاد ثبات نسبی در بازار را افزایش 
داده است. چشم انداز روابط خارجی و امکان احیای برجام و رفع تحریم ها، خوش بینی به آینده بازار ارز 
و کاهش قیمت دالر را افزایش داده اســت. از آنجایی که قیمت دالر به صورت مستقیم بازار طال را تحت 
تأثیر قرار می دهد خوش بینی به آینده بازار طال و رسیدن به ثبات و آرامش در این بازار نیز کمتر از بازار دالر 
نیست. در همین رابطه، »ابراهیم محمدولی« رییس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره نزدیکی ماه مبارک 
رمضان و اثر آن بر بازار طال نیز گفت: به طور معمول در ماه رمضان شرایط به گونه ای است که تقاضا برای 
خرید کاهش می یابد و مردم به دلیل روزه داری و عبادت کمتر به سمت خرید طال گرایش پیدا می کنند. با 
این حال به نظر می رسد که داد و ستد طال در ماه رمضان امسال بهتر از رمضان سال گذشته باشد و حجم 

معامالت افت زیادی نداشته باشد.

کافه اقتصاد

اخبار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پیشنهاد شورای عالی کار، درخواست افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از مبلغ ماهانه سه میلیون ریال به چهار میلیون 
و ۵۰۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۰ را به هیئت دولت ارائه کرده است.

 به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت، بر اساس ماده )۲( اصالحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن 
کارگری، کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای عالی کار، تعیین و به تصویب هیئت وزیران می رسد. در اجرای این قانون، 

شورای مورد اشاره در اسفند سال ۱۳۹۹ با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از مبلغ ماهانه سه میلیون ریال به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار ریال موافقت کرد.
در همین راســتا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن موافقت با مصوبه شورای مزبور، متن پیشــنهادی مربوط را برای اجرا از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ با قید 

فوریت به هیئت دولت ارائه کرده است. 
این متن پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پیشنهاد شورای عالی کار : 

افزایش کمک هزینه مسکن کارگران در دستور کار دولت

 انقالب »هامر«
 با خودروی برقی 

جدید
خودروی شاســی بلند هامر 
با توانایی حرکــت به صورت 
مــورب بــا بــرد ۳۰۰ مایلی و 
برچسب قیمت ۱۱۰ هزار دالری 

عرضه شد.

وز عکس ر

ترکیه در وخیم ترین شرایط شیوع ویروس 
جهش یافته کرونا قــرار دارد؛ اما پروازها به 
این کشور متوقف نشده و حتی با ارزان ترین 
قیمت انجام می شود.  ۸۵ مرکز استان در 
کشــور ترکیه در وضعیت بحرانــی از لحاظ 
شیوع ویروس کرونا قرار دارند و روز به روز به 
تعداد مبتالیان به کرونا افزوده می شود. به 
عنوان مثال آمار مبتالیان ترکیه به ویروس 
جهش یافته در یک روز به ۳۲ هزار نفر رسید 
با وجود اینکه تعداد قربانیان آن نســبت به 
تعداد مبتالیان زیاد نیست؛ اما درگیری افراد 
با ویروس جهش یافته اتفاق ناخوشایندی 
اســت. با وجود قرمز بودن ایــن مقصد اما 
ســفر به ترکیه در ایام نوروز انجام می شد و 
هنوز هم ادامه دارد چون سفر به این کشور 
هنوز جزو ســفرهای ارزان قیمت خارجی 
است.در تازه ترین اخبار نسبت به سفرهای 
خروجی مســافران ایرانی به مقصد ترکیه، 
تنها واکنش ها به آن واکنش وزیر بهداشت 
بوده که از این سفرها ابراز نگرانی کرده است 
و با وجود آنکه مدیــران در این وزارت خانه 
هشدار داده بودند؛ اما نه تنها پروازها به مقصد 
ترکیه متوقف نشد بلکه بلیت هواپیما برای 
مقصدی مثل اســتانبول در ارزان ترین نرخ 
خود قرار گرفته است! برای پرواز از تهران به 
استانبول نرخ بلیت هواپیما در تاریخ اخیر  
تنها ۷۱۹ هزار تومان بود! این رقم با اختالف 
۲۰ هزار تومان به ۷۴۰ هزار تومان می رسید. 
مســافران این مقصد کرونایی بنا به آنچه 
که دولت ترکیه اعالم کرد، تنها الزم اســت 
تست منفی کرونا به همراه داشته باشند. از 
آن طرف ترددهای بین استانی نیز در داخل 
ایران بنابر گزارش وزارت راه و شهرسازی ۱۴۴ 
درصد رشد داشته است و مسافران مبتال به 
کرونا آزادانه به سفر رفتند. مسافران ورودی 
به ایران نیز در حال برگشــت هستند. وزیر 
بهداشت در نامه ای به وزیر کشور نوشته که با 
توجه به شیوع گسترده کرونا در کشور ترکیه ، 
ضروری است به مدت یک هفته  رفت و آمد 

با کشور مذکور متوقف شود.
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کوچ زودهنگام عشایر به مناطق ییالقی چهارمحال و بختیاری ممنوع؛

جدال عشایر با مشقت های کوچ 
عشایر بختیاری با آغاز کوچ با مشکالت و مصائب بسیاری روبه رو هستند که 
طی دو سال اخیر کرونا نیز به مشکالت جدید عشایر اضافه شده و استرس 
برای خانوار های عشایری به ارمغان آورده است.هوا در چهارمحال و بختیاری 
رو به گرمی گذاشته است و عشایر بختیاری عزم کوچ به مناطق ییالقی این 
استان کرده اند و سیاه چادر ها در قشالق یکی از پس از دیگری در حال جمع 
شدن است.کوچ عشایر بختیاری یکی از ســخت ترین نوع کوچ ها در بین 
عشایر به شمار می رود. گذر از بلندترین ارتفاعات رشته کوه زاگرس و دست 
و پنجه نرم کردن با مشکالتی همچون حرکت در لبه پرتگاه ها، گذر از دره ها 
و خطرات وقوع سیل، حمله حیوانات وحشی از جمله گرگ و خرس و… از 
سختی های پیش روی عشــایر بختیاری در کوچ است.طی دو سال اخیر 
کرونا نیز به مشکالت جدید عشایر اضافه شده و استرس برای خانوار های 
عشایری به ارمغان آورده اســت.ابتال به بیماری های مختلف، زایمان زود 
هنگام زنان بختیاری و نبود دسترســی به پزشک از دیگر مشکالت هنگام 
کوچ به شمار می رود.لحظه لحظه زندگی عشایر از کوچ گرفته تا دامداری در 

قشالق و ییالق کار و تالش است و استراحت برای عشایر جایگاهی ندارد.

عشایر از 2۵ اردیبهشت وارد چهارمحال و بختیاری شوند
جمعیت عشایر کشور در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که شامل ۲۱۸ 
هزار خانوار و ۵۲۲ طایفه هستند.رییس اداره توسعه امور تولید اداره کل امور 
عشایر چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: جمعیت کل عشایر بختیاری ۱۲۶ 
هزار نفر است که شامل ۱۹ هزار خانوار  می شود.شیرزاد کرمی  گفت: عشایر 
بختیاری دارای یک میلیون و ۵۰۰ هزار رأس دام هستند که نقش مهمی در 
تولید محصوالت لبنیات و گوشت قرمز در ســطح کشور دارند.رییس اداره 
توسعه امور تولید اداره کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: عشایر 
چهارمحال و بختیاری بیش از ۲۰ هزار تن شیر و لبنیات در سطح استان تولید 
کردند.آنها ساالنه ۲۵۰ تن پشم گوسفند و ۵۰ تن نیز کرک و مو بز در این استان 
تولید می کنند.۱۲۶ هزار نفر جمعیت عشایر بختیاری است که در نیمه اول 
سال در چهارمحال و بختیاری ساکن هستند.عشایر تولید کننده هستند و با 
تولید محصوالتی از جمله گوشت قرمز، لبنیات، صنایع دستی، پشم گوسفند 

و کرک بز نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی در سطح کشور دارند.

کوچ زودهنگام عشایر به چهارمحال و بختیاری ممنوع
رییس مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به آغاز فصل کوچ عشایر از اواسط اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰به استان 

گفت: کوچ زودهنگام عشایر به استان ممنوع اعالم شده است.
فرامرز مردانی افزود:در صورتی که تقویم کوچ از ســوی عشایر رعایت 

نشود پس از صدور اخطاریه های الزم در سه نوبت، با متخلفان برخورد 
و زمینه ابطال پروانه چرای دام ایجاد می شــود.مردانی بر برخور قاطع 
ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و امور عشایر با مختلفان در حوزه 
کوچ زودهنگام تاکید کرد و گفت: تعیین و رعایــت تقویم کوچ، نیاز به 
فرهنگ سازی، وحدت برون استانی و ایجاد انسجام سازمانی دارد تا 
بتوان از حمل دام بدون مجــوز و همچنین کوچ زود هنگام جلوگیری و 
با متخلفان برخورد کرد.عزت سلیمانی، کارشناس مرتع اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال و بختیاری نیز گفت: در اوایل ســال 
گذشته همزمان با کوچ عشایر ۵۷۳ مورد پرونده قضایی برای متخلفان 
تشکیل و ۱۳۲ خودروی عشایر متوقف شد.وی با تاکید بر اینکه اجرای 
دقیق تقویم کوچ نیاز به یک برنامه بلند مدت و میان مدت دارد، افزود: 
اجرای طرح مدیریت مرتع باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا بتوان در 
مدیریت کوچ و کنترل پروانه چرا بیشتر نظارت کرد.یک میلیون و ۴۰۰ 
هزار هکتار از مساحت چهارمحال و بختیاری را مراتع و جنگل ها پوشش 
داده است که رقمی معادل ۸۶.۵ درصد از ســطح این استان را شامل 
می شود.چهارمحال و بختیاری با داشتن بیش از ۱۲۶ هزار نفر جمعیت 
عشــایری به همراه یک میلیون و۵۰۰ هزار رأس دام ســبک، دومین 
استان عشایرنشین کشور بعد از استان فارس است.عشایر چهارمحال 
و بختیاری در فصل پاییز به خوزســتان و در فصل بهار از خوزســتان به 

چهارمحال و بختیاری کوچ می کنند.

تمهیدات الزم برای جلوگیری از کوچ زودهنگام 
عشایر به استان چهارمحال وبختیاری

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور جلوگیری از 
بازگشت زودهنگام عشایربه مناطق ییالقی، ارزاق عشایر در فروردین 
و اردیبهشــت شامل آرد در خوزســتان توزیع می شــود و این اقدام از 
ورود زودهنگام عشایر به استان جلوگیری می کند.یحیی حسین پور  
افزود: بازگشت عشایر به استان طبق تقویم کوچ ۲۵ اردیبهشت است 
و گروه های منابع طبیعی و بهداشت و هالل احمر در مسیر های اصلی 
مستقر می شوند تا از کوچ زودهنگام عشایر جلوگیری کنند.حسین پور 
خاطرنشــان کرد: بیش از ســه هزار و ۵۰۰ کیلومتر ایل راه وجود دارد و 
مواردی که نیاز به بازگشایی ساالنه دارند ایل راه های اصلی هستند که 
حدود یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر است و همه ساله در دستور کار امور عشایر 
قرار دارد.مدیرکل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری گفت: پارســال 
جلساتی در قالب شــورای عشایر شهرستان برگزار شــد و مکاتباتی با 
شهرستان ها و ادارات صورت گرفت که محور این جلسات در خصوص 
خدمات رسانی به عشــایر حین کوچ بود که هالل احمر، دامپزشکی و 
مراکز بهداشت جهت غربالگری آمادگی ارائه خدمات را داشته باشند.

حسین پور افزود: به دلیل اینکه مراتع به حد استفاده و بهره برداری برای 
دام ها نرسیده اند، باید از کوچ زودهنگام عشایر جلوگیری شود.

  مدیرکل کمیته امداد استان:

طرح های اشتغالزا برای مددجویان در چهارمحال و بختیاری 
اجرا می شود

  مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری گفت: طرح های اشتغالزا برای مددجویان در 
چهارمحال و بختیاری اجرا می شود.علی ملکپور با اشاره به اینکه طرح های اشتغال برای مددجویان 
در چهارمحال و بختیاری اجرا می شــود، اظهار داشت: اجرای طرح های کشــاورزی، دامپروری، 
خدمات، زنبورداری، صنایع دســتی و… برای مددجویان در سال جاری از مهم ترین اهداف کمیته 
امداد است.مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری گفت: در سال گذشته بیش از دو هزار 
و ۶۰۰ طرح اشــتغالزا برای مددجویان کمیته امداد چهارمحال و بختیاری اجرا شد.وی عنوان کرد: 
خودکفایی مددجویان از مهم ترین اهداف کمیته امداد در ســال جاری است.مدیرکل کمیته امداد 
استان چهارمحال و بختیاری گفت: مهارت آموزی و پرداخت تســهیالت از مهم ترین رویکردهای 
کمیته امداد در راستای خودکفایی مددجویان  محسوب می شود.وی عنوان کرد: ارائه مشاوره های 

شغلی از دیگر خدمات کمیته امداد به مددجویان در استان چهارمحال و بختیاری است.

رییس مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری خبر داد:

تزریق بیش از 3 هزار و ۵00 دوز واکسن کرونا در چهارمحال 
رییس مرکز بهداشت اســتان چهارمحال و بختیاری و معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی 
شــهرکرد با بیان اینکه اولین محموله واکســن کرونا در بهمن ماه ۹۹ با اولویت تزریق برای کادر 
درمان وارد اســتان شــد، افزود: در مجموع بیش از هفت هزار و ۳۰۰ دوز واکسن برای تزریق دو 
نوبت ویژه گروه های هدف در پارت های زمانی مختلف وارد استان شده است.سید راشد جزایری 
با بیان اینکه تاکنون ۳ هزار و ۵۲۰ دوز واکســن برای گروه های هدف تزریق شــده، افزود: این 
واکسن ها طبق جدول زمان بندی و بر اساس اولویت تعیین شده از سوی کارگروه تخصصی در 
وزارت بهداشت در حال تزریق اســت.جزایری اضافه کرد: تا کنون ۴۳ درصد کادر درمانی استان 
واکســن را دریافت کرده اند.وی همچنین از تزریق واکســن نوبت اول جانبازان باالی ۵۰ درصد 
در اســتان خبر داد و افزود: نوبت دوم دریافت واکسن این گروه از  امروز  آغاز می شود.جزایری، 
سالمندان مستقر در آسایشگاه ها و مراکز نگهداری ســالمندان، پرسنل اورژانس و فوریت های 
پزشکی را از دیگر گروه های هدف واکسیناسیون کرونا برشمرد که تا کنون واکسن را دریافت کرده 
اند.وی ادامه داد: بیماران خاص از جمله تاالســمی و همودیالیزی کــه برای دریافت خدمت به 
بیمارستان های استان مراجعه داشته اند نیز واکسن را دریافت  کرده اند.جزایری گفت: پزشکان، 
پرسنل واحد های نمونه گیری و آزمایشگاه و مراقبین سالمت مراکز منتخب نیز واکسن زده اند.

وی اضافه کرد: واکسیناســیون گروه های هدف طبق اولویت بندی و جدول زمان بندی همچنان 
در استان ادامه دارد.

مدیرباغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

رتبه ششم بام ایران در تولید قارچ دکمه ای کشور
مدیرباغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: این استان رتبه ششم در تولید 
قارچ دکمه ای کشور را دارد.ابراهیم شیرانی افزود: این کشــت گلخانه ای برای بیش از  ۷۰۰ نفر در 
استان به صورت مستقیم شغل ایجاد کرده است.شیرانی اضافه کرد: پارسال شش هزار تن قارچ 
خوراکی در استان تولید شد که از این میزان محصول، پنج هزار تن قارچ در ۳۲ واحد صنعتی و یک 
هزار تن در ۱۵۰ واحد خانگی تولید شده است.وی اظهار داشــت: قارچ های تولیدی در چهارمحال 
و بختیاری نیاز مردم استان های همجوار را هم تامین می کند.شیرانی ادامه داد: با افتتاح شهرک 
تخصصی کشت قارچ در شهرستان فارسان در آینده ای نزدیک، چهارمحال و بختیاری به رتبه دوم 

کشور در تولید قارچ دکمه ای خواهد رسید.

بام ایرانبا مسئولان

فقدان سند مالکیت
1/4 طبق تقاضای وارده 4039970 مورخ 1399/12/10 باستناد 4 برگ استشهادیه 
مصدق پیوست که امضای شهود رسما گواهی گردید ورثه آقای حسن کرباسی زاده 
مسگر طی دادنامه ی شــماره 11/94 تاریخ 1394/01/15 صادره از قاضی شعبه 
ششم شورای حل اختالف کاشان مالک سه دانگ و خانم فاطمه طبل چی کاشی 
مالک سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه به شــماره پالک 1289 فرعی مفروز و 
مجزی شده از 378 فرعی مجزی از 15 اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبتی کاشان ، 
که ذیل شماره های 37718 و 52969 دفتر 270 و 377 صفحات 73 و 368 ثبت و 
اسناد مالکیت با شماره سریال های 255758 و 787250 صادر و تسلیم گردیده که 
به علت جابجایی مفقود گردیده و اینک تقاضای صدور سند المثنی را نموده است  
لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است چنانچه  ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل 
نگردد  یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادرو 
به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1114707 اسماعیلی طاهری رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک کاشان 
فقدان سند مالکیت

1/5 طبق تقاضای وارده شــماره 4040460 - 1399/12/13 و وکالتنامه شماره 
210372 – 1398/04/06 دفتــر خانه 2 کاشــان آقای مهدی  حســینعلی زاده 
مدعی اند برابر دو برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضای شهود رسما گواهی 
گردیده است که سند مالکیت ششــدانگ آپارتمان قطعه 7 طبقه سوم به مساحت 
93/71 متر مربع بشــماره 10421 فرعی مفروز و مجــزی از 3328 فرعی از 33 
اصلی بخش دو کاشان بانضمام پارکینگ قطعه 1 مســاحت 9/6 متر مربع طبقه 
همکف در  دفتر 857 صفحه 398 ثبت و ســند مالکیت بشــماره چاپی 050912 
صادر  وتســلیم شــد که به علت جابه جایی مفقود گردیده و تاکنون پیدا نگردیده 
است و چون درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک ماده 
120 اصالحــی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کــس مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 

این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده 
مســترد گردد و اگر  ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد  یا در صورت اعتراض اصل 
 سند ارائه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 1114710 اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان 

فقدان سند مالکیت
1/6 طبــق تقاضــای وارده 4041439-1399/12/20 طبــق دادنامه شــماره 
253-1336/04/01 دادگاه بخش کاشــان خانم نصرت نیکخواه حســن آبادی 
احد از ورثه علی اکبر نیکخواه حســن آبادی فرزند محمد آقا و طبق تقاضای وارده 
40411542-1399/12/18 و برابر وکالت نامه شــماره 1393/07/05-69113 
دفتر خانه یک کاشــان آقای حمید نیکخواه حسن آبادی از طرف احد از ورثه احمد 
حاجی زاده طبق انحصار وراثت شــماره 31-1361/01/22 دادگاه صلح کاشان 
برابر 4 برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضای شــهود رسما گواهی گردیده 
است مدعی اند که ســند مالکیت یک دانگ و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی غیر محصور مشهور به هشت جریبی شماره 731 فرعی از 40 
اصلی بخش دو کاشان در دفتر 283 صفحه 235 ذیل ثبت 39556 به نام علی اکبر 
نیکخواه حسن آبادی ثبت و ســند مالکیت بشماره چاپی 436372 صادر گردیده و 
سند مالکیت یک دانگ و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
غیر محصور مشهور به هشــت جریبی شــماره 731 فرعی از 40 اصلی بخش دو 
کاشــان در دفتر 283 صفحه 232 ذیل ثبت 39555 به نام فاطمه نیکخواه حسن 
آبادی ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 4363 صادر گردیده بعلت جابجایی مفقود 
گردیده و تاکنون پیدا نگردیده چون درخواســت صدور اســناد ما مالکیت المثنی 
نموده  طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که 
هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد و اگر  ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد  یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادرو به متقاضی 
 تسلیم خواهد شــد. م الف: 1115856 اســماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت

 اسناد و امالک کاشان 

فقدان سند مالکیت
1/7 طبق تقاضــای وارده 4041481 مــورخ 1399/12/20 و باســتناد دو برگ 
استشهادیه مصدق پیوســت که امضای شهود رســما گواهی گردیده آقای سید 
مرتضی موسوی فرزند ســیدرضا مدعی اســت سند مالکیت ششــدانگ دانگ 
مرغداری – دامداری به مساحت 10000 متر مربع پالک 285/66 واقع در بخش 
6 حوزه ثبتی کاشان که در دفتر الکترونیکی شماره 139520302034001552 به 
نامش ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 022297 سری ب سال 94 صادر و تسلیم 
گردیده به علت اسباب کشــی مفقود و تاکنون پیدا نگردیده و تقاضای صدور سند 
المثنی را نموده و اینک تقاضای صدور سند المثنی را نموده است  لذا طبق تبصره 
یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد بدیهی است چنانچه  ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد  یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادرو به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 1115989 اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک کاشان 
فقدان سند مالکیت

1/8 طبق تقاضای وارده 4041676 مورخ 99/12/23 آقای حمیدرضا بوم هندی 
برابر وکالتنامه 216086 مورخ 13/10/99 دفتر خانه 2 کاشان از طرف محمد سالم 
به استناد دو برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضا شهود رسما گواهی گردیده 
نامبرده مدعی است که سند مالکیت ششــدانگ قطعه زمین به مساحت 200 متر 
مربع بشماره 5400 فرعی از 15 اصلی واقع در بخش دو کاشان ذیل ثبت 43971 
دفتر 312 صفحه 399 به نام محمد ســالم  ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است 
که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند المثنی را نموده که 
در جریان رسیدگی میباشد چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق 
تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله نســبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به 

ارائه کننده مسترد گردد اگر  ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد  یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 1115985 اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان 

فقدان سند مالکیت
1/9 آقای عباس ابراهیمی قمصری باســتناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از شش 
دانگ زمین به مســاحت پالک 23/464/685 اصلی واقع در درب فین بخش دو 
حوزه ثبتی کاشان که در صفحه 114 دفتر 196 امالک ذیل ثبت 27651 به نامش 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که در اثاث کشی مفقود شده است چون 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده  طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد و اگر  
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد  یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1116200 

اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان 

تحدید حدود عمومی

1/3 آگهي تحدید حدود عمومی امالک قسمتی از بخش 9 ثبت اصفهان
واقع در حوزه ثبتی شهرستان مبارکه

 دوم : امالک و ابنیه واقع در بخش 9 ثبت اصفهان

1- امالک واقع در مبارکه پالک دو- اصلی و فروعات ذیل :

4018 فرعي : آقای  عباس اســدی فرزند نبی اله ششدانگ یک باب خانه 
بمساحت 249/15 مترمربع و مجزی شده از پالک 110 فرعی

4019 فرعــي : آقــای اکبر احمدی فرزنــد خدارحم ششــدانگ یکباب 
 خانه نیمــه کاره بمســاحت 252/45  مترمربع  و مجزی شــده از پالک

 1021 فرعی
4020 فرعی :آقــای علیرضا محمدی مبارکه فرزند قربانعلی ششــدانگ 
یکباب خانه بمســاحت 245/64 مترمربع و مجزی شده از پالک 1222 

فرعی
4021 فرعي : آقای عباس محمدی مبارکه فرزند علیرضا ششدانگ یکباب 

خانه بمساحت 118/94  مترمربع و مجزی شده از پالک 1222 فرعی
4022 فرعي : آقای اصغر صالحی  مبارکه  فرزند اسفندیار  ششدانگ یکباب 

خانه بمساحت 152/87  مترمربع  و مجزی شده از پالک 1384 فرعی
                                     

  )برای روز چهارشنبه 1400/02/08 (

4023 فرعي : خانم فاطمه ایران پور مبارکه  فرزند عباس ششدانگ یکباب  
خانه  بمساحت 176/54 مترمربع  و مجزی شده از پالک 1159 فرعی

4024 فرعي :آقای احمدعربی مبارکه فرزند سیف اله ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور بمساحت 371/05 مترمربع و مجزی شده ازپالک 786فرعی

4025 فرعي : آقای غالمرضا ایرانپور مبارکه فرزند عباســعلی ششدانگ 
یکباب خانه مخروبه بمســاحت 463/11  مترمربع و مجزی شده از پالک 

1356  فرعی
4027 فرعي آقای رحمان قاراخانی فرزند محمد علی  ششدانگ یک باب 

خانه  بمساحت 150/36 مترمربع  و مجزی شده از پالک 2482  فرعی
                                   

    )برای روز پنج شنبه 1400/02/09 (

 بترتیب از ساعت 8/5 صبح به بعد در محل شــروع و به عمل خواهد آمد 
لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعـالم می 

شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضـــور به هم رسانند چنانچه هر 
یک از صاحبان امالک یا نماینـده قـانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 قانون مذکور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید حدود خواهد شد . اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تعیین حدود فقط تا ســی روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 

اخذ و به این اداره تسلیم نماید .
تاریخ انتشار  :  سه شنبه  01/17 /1400

م الف : 1117106    مظاهر نصرالهی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان مبارکه

اینجانب مهدی جــوادی جورتانی فرزنــد نصیرالدین به 
شماره شناسنامه 222 صادره از اصفهان متولد 63/06/20 
با کدملــی 1290918910 اعالم می کنــم مدرک تحصیلی 
گواهینامــه پایــان تحصیــالت در مقطع کارشناســی 
ناپیوسته رشته مهندســی تکنولوژی الکترونیک صادره 
از دانشگاه فنی و حرفه ای دانشــکده  فنی شهید مهاجر 
اصفهان با شماره 94044/37/ش تاریخ 94/05/11 مفقود 

گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اعالم مفقودی 
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 افزایش ۵4۹ درصدی سفرها 
توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای اصفهان

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: از ۲۵ اســفند ۹۹ تا 
۱۳ فروردین ۱۴۰۰ نســبت به مدت مشابه سال گذشته از اســتان اصفهان تعداد مسافران ۴۸۹ درصد 
و تعداد ســفرها توســط ناوگان حمل و نقل جاده ای، ۵۴۹ درصد افزایش داشت. علیرضا جعفری در 
خصوص وضعیت سفرهای جاده ای ایام نوروز، اظهار کرد: اگرچه سال گذشته در ابتدای شیوع کرونا، 
محدودیت های مقابله با کرونا زیاد بود، اما در نوروز ۱۴۰۰ با حذف این محدودیت ها نسبت به نوروز ۹۹، 
تعداد سفرها و مسافران توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای افزایش یافت. وی افزود: از ۲۵ اسفند ۹۹ تا 
۱۳ فروردین ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۴۸۹ درصدی مسافر و ۵۴۹ درصدی سفر 
در این حوزه روبه رو شدیم. معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان با 
بیان اینکه در این ایام در مجموع تردد ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای برون و درون استانی ۳۲۰ هزار 
و ۹۵۱ نفر مسافر جابه جا شده اند که از این تعداد ۱۷۱ هزار و ۸۷ نفر سفر برون استانی و ۱۴۹ هزار و ۸۶۴ 
نفر به شکل درون استانی جابه جا شدند. وی با بیان اینکه در این بازه زمانی ۳۸ هزار و ۳۱۰ سفر انجام شد، 

توضیح داد: ۱۷ هزار و ۸۱۹ سفر برون استانی و ۲۰ هزار و ۴۹۱ سفر درون استانی بود.

ناکامی حفاران متخلف در تعطیالت نوروز
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان درباره فعالیت های این یگان در تعطیالت عید 
نوروز که با دستگیری چهار حفار متخلف در نطنز و چادگان همراه بوده، توضیحاتی را بیان کرد. عبدالرضا 
عرب بافرانی گفت: در طول روزهــای تعطیالت، یگان حفاظت میراث فرهنگی اســتان اصفهان در 
آماده باش کامل قرار داشت و در جهت پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با جرائم مشغول انجام وظیفه 
بود. وی ادامه داد: طی این مدت، در جرقویه و نطنز دو مورد حفاری غیرمجاز داشتیم که در نطنز یک نفر 
همراه با ادوات و آالت دستگیر شد. فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان تصریح کرد: 
در چادگان نیز دو مورد حفاری غیرمجاز داشتیم که توانستیم در برخی موارد با همکاری نیروی انتظامی 
سه نفر را همراه با یک دستگاه فلزیاب دستگیر کنیم. عرب بافرانی اطمینان داد که خوشبختانه در نوروز 
۱۴۰۰ هیچ موردی از آسیب و یا تخریب بنا به این یگان گزارش نشده است. وی افزود: داخلی ۱۱ شماره 
تلفن ۳۲۲۴۱۱۶۰ به صورت ۲۴ ساعته در خدمت شهروندان اصفهانی است تا گزارش های مربوط به 

هرگونه آسیب رساندن به میراث های فرهنگی را دریافت و به آن ها رسیدگی کند. 

در نشست هم اندیشی پزشکان اصفهانی مطرح شد:

 انتقادات جامعه پزشکی اصفهان
 از مداخله افراد بی صالحیت در امور پزشکی

طرح تشکیل سازمان طب اسالمی-ایرانی در مجلس این روزها واکنش  های زیادی به دنبال داشته 
و به ویژه مورد انتقاد جامعه پزشکی قرار گرفته اســت. جهت بررسی جنبه های مختلف این طرح، 
نشست هم اندیشی درخصوص مداخله افراد فاقد صالحیت در امور پزشکی در سازمان نظام پزشکی 
اصفهان با حضور تعدادی از اساتید گروه های مختلف پزشکی و انجمن های علمی، برخی اعضای 
هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان و هیئت مدیره انجمن صنفی پزشکان استان اصفهان، مشاوران این 
سازمان و متخصصان طب سنتی برگزار شد. عباسعلی خادمی، رییس شورای هماهنگی نظام پزشکی 
های استان اصفهان، در این جلسه با اشاره به اینکه جامعه پزشکی این روزها با چالش های جدی 
روبه رو است، به طرح تشکیل سازمان طب اسالمی-ایرانی اشاره کرد و گفت: اگرچه این طرح هنوز 
در مراحل اولیه است، اما باید توجه داشت طب سنتی پیشینه زیادی دارد و سال هاست در دانشکده 
های دانشگاه علوم پزشکی تدریس می شود، اما متولی سالمت جامعه وزارت بهداشت است و نگرانی 

جامعه پزشکی این است که این کار حتما به دست اهل فن انجام شود.

وضعیت کرونا در کالن شهر اصفهان »بسیار پر خطر« شد؛

مردِم مقصر، مسئوالِن مدبر!

و اصفهان دوباره قرمز شــد. از حدود یک ماه پیش و با افزایش دوباره 
رفت و آمدها و شلوغی های شب عید و پس از آن شروع سفرها می شد 
پیش بینی کرد پس از پایان تعطیالت با حمله دوباره کووید ۱۹ روبه رو 
شویم و حاال  سیکل تکرار و تسلسل روزهای سخت همچنان ادامه دارد. 
هربار محدودیت های کرونایی اعالم و اعمال می شــود. پس از مدتی 
اوضاع کمی بهتر شــده و با کاهش ابتال مواجه می شویم و بعد دوباره 

روز از نو و روزی از نو! 
در پیک چهارم؛ عالوه بر اصفهان، شهرهای کاشان، سمیرم و فریدن هم 
به گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان از روز دوشنبه، شانزدهم 

فروردین در وضعیت قرمز و بسیار پر خطر قرار گرفته اند. 
به تازگی  جدیدترین رنگ بندی همه گیری بیماری کووید ۱۹ اعالم شد؛ 
۷ مرکز شــهر اســتان در گروه قرمز قرار گرفته اند که اصفهان هم جزو 
آنهاست.  تعداد شهرســتان های قرمز اســتان نیز به ۱۰ رسیده است. 
بدین ترتیب در استان اصفهان ۱۰ شهرستان اصفهان، کاشان، سمیرم، 
شاهین شــهر و میمه، فریدن، فالورجان، گلپایگان، خوانسار، لنجان و 
نجف آباد در وضعیت قرمز )بسیار پر خطر(، هفت شهرستان اردستان، 
آران و بیدگل، خمینی شــهر، مبارکه، نایین، بویین میاندشت و تیران و 
کرون در وضعیت نارنجی )پر خطر( و هفت شهرستان دیگر در وضعیت 

زرد )خطر متوسط( قرار دارند. نکته قابل تامل و البته باعث تاسف این 
است که سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی گفته در پیک جدید کرونا؛ 
آمار ابتال و بستری بیماران کرونایی در استان اصفهان با سرعت عجیب 
و بی سابقه ای در حال افزایش است و تعداد بیماران جدید بستری در 

بیمارستان ها از ۲۶۰ نفر در روز هم گذشت.
آرش نجیمی می گوید: تعداد بیماران بستری کرونایی به حدود یک هزار 
و ۲۰۰ نفر رسیده و اگر با همین سرعت پیش رود تا پایان فروردین جاری 

به بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر هم خواهد رسید.
به گفته نجیمی؛ از حــدود یک هزار و ۲۰۰ بیمار بســتری ۵۰ درصد آنها 
در شهرســتان اصفهان هستند و ظرفیت بیمارســتان خورشید با ۱۲۳ 
بیمار بستری تقریبا کامل شــد و در بیمارستان الزهرا )س( ۲۲۰ بیمار 

بستری هستند.
نجیمی با اشاره به اینکه در زمان حاضر بیمارستان های مرجع کرونا در 
کالن شهر اصفهان شامل خورشید و الزهرا)س( است، گفت: بیمارستان 
الزهــرا )س( تا ۷۰۰ تخت ظرفیت دارد و در پاییز ســال گذشــته که با 
موج شــدید همه گیری کووید ۱۹ مواجه بودیم، میزان بستری در این 

بیمارستان به ۶۰۰ نفر هم رسید.
و باز هم توپ تقصیرات تنها در زمین »مردم« است. سخنگوی دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان می گوید مصوبه های ستاد ملی مقابله با کرونا با 
توجه به رنگ بندی همه گیری کووید ۱۹ رعایت نشــده و از جمله اینکه: 
بر اساس گزارش های رسیده در بیشــتر اداره های اصفهان کارکنان به 
صورت کامل حضور دارند درحالی که در شهرســتان های قرمز باید دو 

سوم کارکنان و در نارنجی یک سوم کارکنان دورکار باشند.
هشــدارهای کرونایی دوباره شروع شــده؛ مردم در خانه بمانید، بنا به 
ضرورت بیرون بیایید، تجمع نکنید. ماســک بزنیــد و ... و البته اعالم 
شده که در شهرستان های قرمز فقط مشاغل گروه یک و ضروری و در 
شهرستان های نارنجی مشاغل گروه یک و ۲ مجاز به فعالیت هستند. 
اما هیچ کس اعالم نکرده صاحبان کسب و کار در این مشاغل این بار باید 
چقدر خسارت بدهند و مقروض و بیکار شوند و چه کسی از آنها حمایت 

می کند تا خانه نشین شوند؟! 
و هیچ کس نمی گوید چرا در ایام تعطیالت نوروزی راه ها بســته نشد 
و به جای التماس و اصرار، آقای وزیر و مسئوالن ستاد کرونا، تدبیری 
برای اعمال بی تعارف محدودیت ها نیندیشیدند؟ و حاال باز هم مردم 
مقصرند و البد مسئوالن مدبرند با این برنامه ریزی هایی که البته قرار 
بود الگوی مبارزه با کرونا در جهان هم بشود و کشورهای دیگر متد مبارزه 

با کرونا در ایران را از همین آقایان مدبر خواسته بودند!

فعالیــت مشــاغل گروه های ۲، ســه و چهــار در 
۱۵ شهرســتان نارنجــی و قرمز اســتان اصفهان با 
محدودیــت همراه اســت و متصدیــان واحدهای 
صنفی ملزم به رعایت مصوبه های ستاد ملی مقابله 
با کرونا در این زمینه هســتند. بر اســاس آخرین 
رنگ بندی همه گیری کووید ۱۹ در اســتان اصفهان 
۶ شهرســتان در وضعیت قرمز و بســیار پر خطر و 
۹ شهرســتان در وضعیــت نارنجی و پــر خطر قرار 
دارند که با توجه به مصوبه های ســتاد ملی مقابله 
با کرونا، فعالیت مشــاغل گروه های ۲، سه و چهار 

در آنها با محدودیت همراه اســت. بدین ترتیب در 
شهرستان های قرمز یعنی گلپایگان، خوانسار، نجف 
آباد، لنجان، فالورجان و شــاهین شهر و میمه فقط 
مشاغل گروه یک و ضروری مجاز به فعالیت هستند 
که شامل مراکز زیرساختی، اداره ها و مراکز نظامی، 
داروخانه ها، مراکز درمانی و بهداشتی، فروشگاه های 
زنجیره ای، میادین میوه و تره بار، ســوپر مارکت ها، 
میوه فروشــی ها، کارخانه های تولیــدی، حمل و 
نقل عمومی، خدمات ســالمندان، خدمات ارتباط 
الکترونیک، چاپخانه ها، رســانه ها، خشکشویی و 
آرامستان هاست. در شهرستان های نارنجی استان 
اصفهان یعنی اصفهان، کاشــان، بویین میاندشت، 
تیران و کرون، آران و بیدگل، سمیرم، فریدن، مبارکه و 
نایین مشاغل گروه های یک و ۲ اجازه فعالیت دارند 

و گروه های سه و چهار با محدودیت مواجه هستند. 
همچنین مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان درباره محدودیت فعالیت مشاغل 
مختلف گفت: این محدودیت ها بر اساس مصوبه ها 
و دستورهای ستاد مقابله با کرونا اعمال می شود و در 
زمان حاضر در اصفهان گروه های شغلی سه و چهار 
در شهرهای نارنجی نمی توانند فعالیت داشته باشند 
که اطالع رسانی الزم درباره آن به همه مجامع صنفی 

و آموزشگاه ها صورت گرفت.
 سید مهدی میرجهانیان با بیان اینکه گروه بهداشت 
محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر  اعمال این 
محدودیت ها نظارت می کند، افزود: رعایت شــیوه 
نامه های بهداشــتی در بین مردم و کسبه به شدت 

کاهش یافته است. 

فعالیت مشاغل در ۱۵ شهرستان اصفهان با محدودیت همراه است؛

مشاغل؛ هدف نوک پیکان محدودیت ها در پیک چهارم

هیچ کس نمی گوید چرا در ایام تعطیالت نوروزی راه ها 
لتماس و اصرار، آقای وزیر و  بسته نشد و به جای ا
مسئوالن ستاد کرونا، تدبیری برای اعمال بی تعارف 

محدودیت ها نیندیشیدند؟ و حاال باز هم مردم مقصرند

ماسک به دست 
شدن پلیس هند

زدن ماســک توســط پلیس 
برای شهروندان در هند

انفجار گاز در نجف آباد 6 مصدوم داشت
انفجار گاز در یــک باب خانه در شهرســتان نجف آباد در غرب اصفهان بامداد دوشــنبه به مصدوم 
شدن ۶ تن از ساکنان این واحد مسکونی منجر شــد. مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهان گفت: این حادثه ۱۶ دقیقه بامداد 
روز دوشــنبه در منزل مسکونی واقع در 
خیابان طالقانی گلدشــت نجف آباد رخ 
داد و پس از امدادخواهــی از اورژانس 
پیش بیمارســتانی ۲ واحــد امدادی به 
محل اعزام شد. غفور راستین افزود: در 
این حادثه ۲ مرد ۳۶ و ۴۸ ســاله، یک 
زن ۳۵ ساله و سه کودک ۵، ۶ و ۹ ساله  
مصدوم و پس از دریافت خدمات اولیه 
درمانی به بیمارستان های شهید منتظری 
و فاطمه زهرا)س( نجف آباد منتقل شدند. وی بیان کرد: علت اولیه این حادثه نشت گاز از کپسول 
گاز پیک نیک تشخیص داده شد؛ اما مستلزم بررسی بیشتر کارشناسان است. شهرستان ۳۰۰ هزار 

نفری نجف آباد در ۳۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

سوختگی 4 نفر با اسید در شهرک صنعتی مورچه خورت
چهــار کارگر بر اثر ســوختگی شــیمیایی حین کار با اســید در شــرکت »پالر« واقع در شــهرک 
صنعتی مورچه خورت اصفهان، مصدوم و راهی بیمارســتان شــدند. مدیر حوادث و فوریت های 
پزشکی اســتان اصفهان گفت: این حادثه ساعت ۱۲ و ۳۱ دقیقه روز یکشــنبه به اورژانس پیش 
 بیمارســتانی، اعالم و به ســرعت ۲ واحد امدادی از پایگاه مورچه خورت و عوارضی به محل اعزام

  شــدند. غفور راســتین افزود: در این حادثه چهار مرد حین کار با اســید دچار ســوختگی شدند. 
وی بیان کرد: مصدومان برای درمان به بیمارستان های فیض و ســوانح و سوختگی امام موسی 
 کاظم)ع( اصفهان انتقال یافتند. شــهرک صنعتی مورچه خــورت در ۵۰ کیلومتری غرب اصفهان

 قرار دارد. 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

کرونای انگلیسی، در منطقه کاشان سایه گسترده است
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی کاشــان اعالم کرد که اســتمرار بی توجهی شهروندان در 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل نسبت به رعایت ضوابط بهداشتی پیشگیری از انتقال ویروس 
کووید ۱۹ نگران کننده است. مهدی دالوری، در نشست خبری که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار 
کرد: در تعطیالت نیمه اول فروردین، هفت هزار و ۴۷۶ نفر از پایگاه های بهداشــتی و مراکز جامع 
سالمت این دو شهرستان، خدمات بهداشتی و درمانی دریافت کرده اند و بیش از دو هزار نفر با عالئم 

تنفسی در فاصله سنی یک تا ۹۵ سال بوده اند.
دالوری تصریح کرد: شــهروندانی که تعطیالت را در مســافرت بوده اند، جهت پیشگیری از انتقال 

ویروس کرونا و حفظ سالمت خود، از برگزاری هرگونه مهمانی یا دید و بازدید خودداری کنند.
وی تاکید کرد: هرچند آمار فوتی های ناشــی از کرونا کاهش یافته، ولی شهروندان گمان نکنند که 
شرایط جامعه عادی شده است. بنابراین از حضور در اجتماع خودداری کرده و ضوابط بهداشتی به 

ویژه استفاده از ماسک را بیش از پیش رعایت کنند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، تاکید کرد: با وجود هشدارهای انجام شده، سوش غالب 
ابتال به کووید ۱۹ در منطقه کاشان، کرونای انگلیسی اســت که الگوهای اپیدمی کامال تایید کننده 

این شرایط است.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: خبرگزاری صدا و سیما

شهرستان ها

سرپرست اداره کل انتقال خون استان 
اعالم کرد:

افزایش 60 درصدی اهدای 
خون اصفهانی ها در ایام نوروز

خبر روز

سرپرســت اداره کل انتقــال خون اســتان 
اصفهان از افزایش ۶۰ درصدی اهدای خون 
در اصفهان طــی ۲ هفته گذشــته خبر داد و 
گفت: در حال حاضر ذخیره خون اســتان ۶ 
روز و ذخیره خون شهر اصفهان ۵ روز است. 
علی فتوحی با اشــاره به اینکه روزانه حدود 
۵۰۰ نفر برای اهدای خون در استان مراجعه 
می کنند که حدود ۴۰۰ نفــر موفق به اهدای 
خون می شــوند، اظهار کرد: در شهر اصفهان 
نیز روزانه حدود ۴۰۰ نفر بــرای اهدای خون 
مراجعه می کنند که حدود ۳۰۰ نفر موفق به 
اهدای خون می شوند. وی با بیان اینکه سال 
گذشــته بیش از ۱۵۰ هزار نفر بــرای اهدای 
خون در اســتان مراجعه کردند، گفت: از این 
تعداد بیش از ۱۳۰ هــزار نفر موفق به اهدای 
خون شــدند. برخی از مراجعــه کنندگان به 
طور موقت یا دائم در مرحله معاینه پیش از 
اهدای خون رد می شوند و به دالیلی همچون 
شرایط جسمی یا بیماری نمی توانند در یک 
مقطع زمانی یا همیشــه خون خــود را اهدا 
کنند. سرپرست اداره کل انتقال خون استان 
اصفهان با بیان اینکه اصفهــان در رتبه دوم 
تا چهارم اهدای خون در کشــور قــرار دارد، 
افزود: درصد اهدای خون بانوان در اصفهان 
۲ تا ۳ درصد اســت که از حد مطلوب پایین 
تر است و انتظار می رود بانوان نیز مشارکت 
بیشــتری در اهدای خون داشته باشند. وی 
با بیان اینکــه پاندمی کرونــا در همه جای 
دنیا بر اهدای خون تاثیر گذاشــت و میزان 
مراجعات مردم برای اهدای خون را کاهش 
داد، گفت: خوشــبختانه طی ۲ هفته گذشته 
از شروع سال جدید شــاهد استقبال خوب 
مردم از اهدای خــون بودیم و خون گیری از 
اهداکنندگان ۶۰ درصد افزایش یافت. فتوحی 
اضافه کرد: خوشبختانه در حال حاضر شرایط 
خوبی داریم و ذخیره خون اســتان ۶ روز و 
شهر اصفهان ۵ روز اســت، درحالی که یک 
ماه پیش ذخیره خون استان ۲ تا ۳ روز بود. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، مجموع خسارت وزش تندباد طی۲ هفته تعطیالت نوروزی در اســتان را در مجموع ۵۴ میلیارد تومان اعالم کرد. 
منصور شیشه فروش افزود: این خسارت ها در سه نوبت در نیمه اول فروردین و بیشتر در مناطق بادخیر شرق، شمال و مرکز استان وارد شد. وی اضافه کرد: این 
خسارت ها به ۱۰ هکتار گلخانه، ۵۰۰ باب کلنی زنبور عسل، هفت هزار هکتار باغ، ۴۲ دستگاه خودرو، ۷۵ تابلوی تبلیغاتی به ویژه در راه ها، ۲۵۰ اصله درخت، یک 
چراغ برق و یک منزل مسکونی با پنج نفر مصدوم وارد شده اســت. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: بیشتر باغ های خسارت دیده در 
مناطق غرب، جنوب و مرکز استان و گلخانه های آسیب دیده در فالورجان، دهاقان و شهرضا قرار دارند. به گفته وی، بر اثر وزش باد شدید و نبود رطوبت، کانون های 

داخلی و مرزی گرد و غبار در استان فعال و موجب شد که وضعیت هوای اصفهان به مدت ۶ روز طی ۲ هفته گذشته در شرایط ناسالم قرار بگیرد.
شیشه فروش، همچنین با اشاره به اینکه وزش باد و گرد و خاک در جاده های استان به خصوص در کنارگذر شرق خسارت هایی به بار آورده است، گفت: در این 
راستا مقرر شد که اداره راه و شهرسازی با همکاری منابع طبیعی برنامه ای برای شناسایی مناطق بادخیز استان و مواجهه با کانون های گرد و غبار و سپس اجرای 

طرح های اضطراری کنترل تثبیت گرد و غبار در  اطراف جاده ها را در دستور کار خود قرار دهند.

خسارت تندباد در اصفهان ۵4 میلیارد تومان اعالم شد



سه جودوکار پارالمپیکی به منظور شرکت در یک اردوی تمرینی مشترک و تدارکاتی عازم ترکیه شدند.این اردوی تمرینی مشترک با حضور کشورهای آسیایی و اروپایی 
تا ۲۶ فروردین در آنتالیا ترکیه ادامه خواهد داشت.علیرضا خجسته در وزن منهای ۷۷ کیلوگرم، وحید نوری در منهای ۹۰ کیلوگرم و محمدرضا خیرا... زاده در مثبت ۱۰۰ 
کیلوگرم نفرات اعزامی به ترکیه هستند. هدایت این تیم را محمدرضا حاج یوسف زاده )سرمربی( و فرهاد معابی )مربی( بر عهده دارند.این اردوی تمرینی مشترک 
برای آماده سازی جودوکاران جهت شرکت در مسابقات گرند اسلم باکو و انگلیس پیش بینی شده که این دو رویداد آخرین مرحله کسب سهمیه پارالمپیک توکیو 

است که محمدرضا خیرا... زاده و وحید نوری برای حفظ رنکینگ و خجسته برای کسب سهمیه، خرداد عازم این دو رویداد خواهند شد.

اعزام ۳ جودوکار پارالمپیکی به ترکیه

سه شنبه 17 فروردین  1400 / 2۳  شعبان  1442/ 6 آوریل 2021/ شماره ۳220

روزگار خوش فرمانده در جمع قائمشهری ها
یکی از نقل و انتقاالت انجام شــده در بازار زمســتانی، جدایی اکبر صادقی کاپیتان باتجربه تیم فوتبال 
پدیده به مقصد نساجی بود؛ بازیکنی که روزهای آغازین 3۶ سالگی خود را می گذراند اما نشان داده که به 

لحاظ فوتبالی در شرایط ایده آلی قرار دارد و 
از زمان حضور در میانه میدان برای نساجی 
توانسته بازی های خوبی را انجام دهد و به 
خط هافبک قائمشهری ها نظم و انضباط 
خوبی را حکم فرما کند.صادقی که در جدال 
چند روز پیش مقابل نفت مسجدسلیمان، 
پنجمین تجربه بازی خود برای نســاجی 
را به دســت آورد، با وجود آن کــه بازوبند 
کاپیتانی را به بازو نمی بندد و این مسئولیت 
حامد شیری مدافع باتجربه نساجی است، 

اما به خوبی در نقش رهبر میانه میدان توانسته ارتباط خوبی با سایر بازیکنان برقرار کند و در جریان بازی 
نیز تجربه باالی خود را در اختیار هم بازیانش قرار دهد.از زمان حضور اکبر صادقی در ترکیب نســاجی، 

در پنج مسابقه آن ها 3 پیروزی، دو تساوی و یک شکست را در لیگ برتر و جام حذفی تجربه کرده اند.

کناره گیری »یزدی« از نفت مسجد سلیمان منتفی شد؟ 
کناره گیری داریوش یزدی از هدایت تیم نفت مسجد سلیمان منتفی شد و او به زودی بار دیگر تمرینات 
تیم را از سر می گیرد. یزدی بعد از شکست دو بر صفر در برابر نساجی از فرط ناراحتی از بازیکنان تیمش 
خداحافظی کرد و  روز یکشــنبه هم تمرین ریکاوری تیم در غیاب وی با حضور دستیارانش برگزار شد. 
تمرین تیم یک روز  تعطیل بود و داریوش یزدی اعالم کرده به زودی در تمرین تیم حاضر می شــود و 
یک بار دیگر تمرینات را زیر نظر خواهد گرفت.وی هم چنین گفته خداحافظی اش از بازیکنان به خاطر 
ناراحتی از آنها بوده و از سمت خود استعفا نکرده و هدفی هم برای جدایی از تیم نفت ندارد. داریوش یزدی 
ضمن عذرخواهی از هواداران تیم نفت به خاطر شکست در برابر نساجی ابراز امیدواری کرد در هفته های 
آتی بتواند به همراه تیم نتایج خوبی بگیرد. در پی خداحافظی داریوش یزدی با نفت خبر حضور دوباره 
محمود فکری، سرمربی ابتدای فصل استقالل در این تیم رسانه ای شد. محمود فکری سابقه حضور در 
نفت مسجد سلیمان را در کارنامه دارد و به همراه این تیم از لیگ یک به لیگ برتر صعود کرد. با توجه به 
توضیحاتی که داریوش یزدی ارائه داد به نظر می رسد بحث حضور دوباره محمود فکری در شهر مسجد 
سلیمان منتفی است.البته باید منتظر ماند و دید که واکنش مدیران باشگاه نفت در برابر تصمیم جدید 
داریوش یزدی چه خواهد بود. در قرارداد او بندی وجود دارد مبنی بر ســر باخت پیاپی می تواند دست 

مدیران باشگاه نفت را برای اخراجش باز بگذارد که این اتفاق رخ داده است. 

آمادگی یک استقاللی برای تمدید
مدافع آبی پوشان که در پایان فصل قراردادش به اتمام می رسد، آمادگی اش را برای تمدید قرارداد با این 
تیم اعالم کرد. هرویه میلیچ را می توان یکی از خارجی های خوب فوتبال ایران دانست که دومین فصل 
حضورش در استقالل را سپری می کند و بعد از یک وقفه بیشتر از 3 ماهه، بار دیگر در روزی که استقالل 
مقابل پیکان به میدان رفت، در ترکیب ثابت این تیم قــرار گرفت. میلیچ با اینکه مقابل پیکان از آمادگی 
آرمانی به دور بود، باز هم عملکردی نســبتا قابل قبول داشــت.مدافع کروات آبی ها که از مدت ها پیش 
آمادگی اش را برای تمدید قرارداد با آبی ها اعالم کرده بود، در آخرین نشســتی که با مدیران این باشگاه 
داشت، بار دیگر آمادگی اش را برای تمدید قرارداد اعالم کرده و برای عملی کردن این اتفاق در انتظار تماس 
مسئوالن باشگاه است.ملی پوش سابق و 3۲ ساله کروات آبی ها طی دو فصل گذشته جزو یکی از بازیکنان 

ثابت این تیم بوده که در اغلب دیدارهای آنها در لیگ برتر، جام حذفی و آسیا به میدان رفته است.

هفته چهارم مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال؛

میزبانی گیتی پسند از تیم صدرنشین

تیم های گیتی پسند اصفهان و  سن ایچ   سمیه مصور
ســاوه در چهارمین هفته از مرحله نهایی 
رقابت های لیگ برتر فوتسال به مصاف هم  می روند. در این دیدار که 
روز چهارشنبه از ساعت ۱۶ در ورزشگاه پیروزی اصفهان آغاز می شود 

شاگردان وحید شمسایی میزبان تیم سن ایچ ساوه هستند.
تیم فوتسال گیتی پســند اصفهان در حالی به مرحله نهایی لیگ برتر 
فوتسال کشور  راه یافت که این تیم در مرحله اول این مسابقات موفق 
شد با اقتدار به عنوان تیم اول از گروه خودش به مرحله دوم صعود کند 

و خط و نشان محکمی برای سایر رقبای خود کشیده است.
کار اصفهانی ها در این مرحله به مراتب ســخت تر از دور اول اســت 
زیرا آنها باید در مرحلــه دوم با تیم های مس ســونگون، کراپ الوند 
قزوین، فرش آرای مشهد، مقاومت البرز و سن ایچ ساوه رقابت کنند 
که با توجه به دیدارهای برگزار شــده در این مرحله به نظر می رسد که 
سرخ پوشان اصفهانی راه دشــواری برای فتح جام قهرمانی در پیش 

داشته باشند.
شاگردان وحید شمسایی از آغاز مرحله نهایی 3 بازی انجام داده اند 

که هفته نخست با نتیجه سه بر دو مغلوب تیم مس سونگون شدند. 
تیم گیتی پسند در هفته دوم از این مرحله مقابل تیم کراپ الوند قرار 
گرفت که این دیدار با برتری پرگل این تیم همراه شد و  آنها توانستند 
با نتیجه ۷ بر صفر کراپ الوند را شکست دهند.  سرخ پوشان اصفهانی 
در ســومین دیدار  در حالی مقابل تیم فرش آرای مشهد قرار گرفتند 
که وحید شمسایی، سرمربی تیم گیتی پسند به دلیل ابتال به کرونا را 

در اختیار نداشتند .
 در این دیدار که به میزبانی تیم فرش آرای مشــهد در ســالن شهید 
بهشتی مشهد برگزار شــد، گیتی پســند با نتیجه تساوی یک بر یک 
متوقف شد تا شــاگردان شمسایی از ســه دیدار برگزار شده خود در 
مرحله نهایی  رقابت های لیگ برتر فوتسال موفق به کسب تنها چهار 
امتیاز شوند.  این تیم هم اکنون با این چهار امتیاز در رده سوم جدول 

رده بندی جای گرفته است. 
گیتی پسند که هفته قبل با اشتباهات محرز داوری مقابل فرش آرای 
مشهد متوقف شــد در حالی به مصاف سن ایچ ســاوه  می رود که با 
بهبود بازیکنان مصدوم و بازگشــت بازیکن محروم خود چاره ای جز 

برد در دیدار پیش رو ندارد.از طرفی ســن ایچ ساوه با پیروزی روحیه 
بخش مقابل مس سونگون و ارائه نمایش زیبا در دفاع ، پرس ، ضد 
حمله و ضربات ایستگاهی در مسابقات گذشــته  با ۷ امتیاز در صدر 
جدول قرار گرفته و از این رو می توان پیش بینی دیداری نفس گیر در 
بازی  پیش رو داشت. ساوجی ها در این مسابقه علی مروتی، بازیکن 

ملی پوش خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارند. 
مروتی در بازی گذشــته برابر مس ســونگون از زمین مسابقه اخراج 
شــد و به همین دلیل این هفته نمی تواند تیمش را برابر گیتی پسند 
اصفهان همراهی کند. ویروس کرونا طی دو سه هفته گذشته تعدادی 
از کادر گیتی پسند از جمله وحید شمســایی را مورد هدف قرار داد که 
خوشبختانه با روند بهبودی تمام اعضا انتظار می رود در صورت تست 
مجدد و نداشتن کرونا بتوان از آنان نیز در دیدار پیش رو استفاده کرد. 
در دیگر دیدارهای چهارمین هفته مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر 
فوتسال کشور، تیم مس سونگون در ســالن پور شریفی تبریز از تیم 
مقاومت البرز پذیرایی می کندو  تیم فرش آرای مشهد در سالن شهید 

بهشتی مشهد به مصاف تیم کراپ الوند می رود.

دبیر کل اسبق فدراســیون والیبال گفت: در فاصله 
دو المپیک »ریو« تا »توکیو« باید پوســت اندازی 
در تیم ملی انجام می شد.مرحله نخست اردوهای 
تیم ملی والیبال از ۱۱ فروردین ماه شروع به کار کرد. 
تیم ملی برای حضور در رقابت های لیگ ملت های 
والیبال و المپیک توکیو خود را مهیا می کند. پس از 
انتشار لیست اولیه تیم ملی همچون گذشته برخی 
انتقادها راجع به نفرات دعوت شده به اردوی ملی 
مطرح شد.محمود افشــار دوست درباره انتقادات 
مطرح بر لیســت تیم ملی والیبال گفت: همیشه 
زمان انتشــار لیســت تیم ملی انتقاداتی از سوی 
بازیکنان، مربیان، کارشناسان و … مطرح می شود 
و این موضوع طبیعی است. قطعا اطالعات با توجه 
به صحبت های صــورت گرفته و نظــرات مربیان 
انجام شده اســت.این کارشــناس والیبال تاکید 

کرد: قاعدتا مربیان در آســتانه بازی های المپیک 
و انتخاب بازیکنان در پســت های مختلف، تمایل 
بیشــتری به گزینــش بازیکنان با تجربــه دارند. 
تعدادی بازیکن با تجربه و شناخته شده داریم و در 
کنار آنها طبیعی است چند بازیکن جوان هم باشند. 
ســالیق مربیان با یکدیگر متفاوت است؛ اما نکته 
حائز اهمیت این است نفرات دعوت شده توان فنی 
باالیی دارند.وی در پاسخ به این سوال که هرزمان 
از پوســت اندازی در تیم ملی صحبت شد اهمیت 
رویدادهای پیش رو مطرح می شــود تا مجددا به 
ترکیب اصلی و همیشگی باز گردیم، پس چه زمانی 
پوست اندازی و تزریق بازیکنان باید انجام گیرد؟ 
گفت: پس از هر المپیک باید پوست اندازی صورت 
گیرد. بعد از المپیک ریو زمان مناسبی بود تا تعداد 
بازیکنان جــوان زیادی به تیم ملی ملحق شــوند. 

شاید در آن مقطع شرایط سنی بازیکنان طوری نبود 
که بخواهیم آنها را کنــار و بازیکن جدید جایگزین 
کنیم.افشاردوست افزود: شاید بهتر بود در فاصله 
المپیک ریو تا توکیو در مسابقات مختلف از جوانان 
استفاده می شد تا انگیزه آنها در کنار ستاره ها بیشتر 
و تجربه کسب می کردند. اینگونه به ترکیب بهتری 
می رسیدیم. نمی توانم دلیل خاصی بگویم که چرا 
از جوانان زیاد اســتفاده نمی شــود. بهتر است که 
این اتفاق رخ دهد.وی در پایان گفت: ســال جدید 
بر هموطنان مبارک باشد، امیدوارم سالی سرشار 
از ســالمتی باشــد و هر چه زودتر از شر ویروس 

منحوس کرونا رها شویم.

دبیر کل اسبق فدراسیون والیبال:

 تیم ملی والیبال باید از المپیک »ریو« تا »توکیو«
پوست اندازی می کرد

خبر روز

مهاجم سرخ ها ادامه فصل را از دست داد
سولسشر، سرمربی منچستریونایتد، تایید کرد که آنتونی مارسیال، مهاجم فرانسوی تیمش، ادامه 
فصل را به دلیل آسیب دیدگی از دست داد.این ملی پوش فرانسوی هفته گذشته در دیدار تیم ملی 
فرانسه مقابل قزاقستان در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ دچار آسیب دیدگی شد و در ابتدا انتظار می 
رفت این مصدومیت، مدت زیادی او را از میادین دور نگه ندارد؛ اما اکنون مشخص شده است که او 
دیگر نمی تواند در این فصل برای شیاطین سرخ به میدان برود و امیدش برای حضور در رقابت های 
یورو ۲۰۲۰ کمرنگ شده است.سولسشر به تلویزیون رسمی باشگاه منچستریونایتد گفت:متاسفانه 
او در دیدار فرانسه از ناحیه زانو آسیب دید. این اتفاق هر بار که آنها به بازی های ملی می روند، رخ 
می دهد. باید دعا کرد که و امیدوار بود که آنها سالم برگردند.از دست دادن آنتونی برای ادامه فصل 

ناامید کننده است. 

منچستریونایتد و یوونتوس به دنبال ستاره بارسلونا
بنابه ادعای نشریه ورزشی »موندو دیپورتیوو« دو باشــگاه متمول منچستریونایتد و یوونتوس به 
شدت به دنبال جذب عثمان دمبله، ستاره فرانسوی تیم بارسلونا هستند.همچنین این نشریه معتبر 
اسپانیایی مدعی شده که این وینگر ۲3 ساله بر سر دو راهی تمدید قراردادش با آبی اناری های کاتاالن 
و یا جدایی از بارسا قرار دارد.این در حالی اســت که تا زمان اتمام قرارداد دمبله با بارسلونا تنها یک 
سال باقی مانده و از طرفی دیگر سران باشگاه بارسلونا به هیچ عنوان تمایل ندارند ستاره فرانسوی 
و سابق دورتموند را به صورت بازیکن آزاد از دست دهند.عالوه بر یووه و منچستریونایتد، دو باشگاه 
پاری ســن ژرمن و لیورپول نیز پیش از این عالقه مندی خود برای خرید دمبله را اعالم کرده بودند. 
این وینگر فرانسوی در این فصل آمار ۴ گل و ۲ پاس گل را در ۲۲ بازی برای بارسلونا ثبت کرده است.

دلیل افت »زالتان« چیست؟
تیم فوتبال میالن  یکشنبه شب در هفته بیست و نهم سری آ به مصاف سمپدوریا رفت و با نتیجه 
تساوی یک بر یک متوقف شد.در همین زمینه خوزه آلتافینی، مهاجم سابق میالن به تحلیل افت 
زالتان ایبراهیموویچ، ستاره سوئدی روسونری پرداخت و در مصاحبه با شبکه »اسکای« اسپورت، 
گفت: با نگاه به بازی میالن مقابل ســمپدوریا متوجه می شــوید تمام مسئولیت روسونری روی 
دوش زالتان و هرناندز است. این دو بازیکن نتوانستند عملکرد خوبی داشته باشند در نتیجه میالن 
نتوانست نتیجه بگیرد.وی افزود: دلیل افت زالتان مشخص است. وقتی توپ به ایبرا می رسد هیچ 
بازیکنی نمی تواند از او توپ را بگیرد؛ اما در این بازی زالتان همیشگی را ندیدیم و به نظرم حضور او 
در اردوی تیم ملی سوئد باعث شده تا خسته شود.ایبرا بعد از 5 سال از خداحافظی از تیم ملی سوئد 

هفته گذشته دوباره به تیم ملی کشورش در سن 3۹ سالگی دعوت شد.

جدایی »دخیا« از یونایتد قطعی شد
نشریه میرر در گزارشی مدعی شد داوید دخیا قصد دارد در پایان فصل منچستریونایتد را ترک کند 
و این جدایی از نظر مالی به شدت به سود شیاطین سرخ خواهد بود. زیرا دین هندرسون اخیرا به 
طور رسمی به دروازه بان اول انتخاب اوله گونار سولسشر تبدیل شده و داوید دخیا عالقه ای به تحمل 
نیمکت نشینی در فصول بعدی ندارد. دو سال دیگر از قرارداد دروازه بان اسپانیایی باقی مانده، اما 
دستمزد هنگفت و 35۰ هزار پوندی او در هفته باعث شده مدیران یونایتد نیز مشکلی با جدایی داوید 
دخیا نداشته باشند.دین هندرسون در فصل گذشته پس از سپری کردن یک دوره قرضی و موفق 
در شفیلد یونایتد و امضای قراردادی شش ساله با هفته ای ۱۲۰ هزار پوند دستمزد در آگوست سال 
گذشته، اخیرا به دروازه بان شماره یک شــیاطین سرخ بدل شده و به نظر می رسد این روند فصل 

بعد نیز ادامه داشته باشد. 

فوتبال جهان

 میراثی که نفس فدراسیون
 جدید را گرفت؛

 ضربه های »ویلموتس« 
ادامه دارد

فدراسیون فوتبال که در شروع سال جدید باید 
تمرکزش را بر فراهم کردن شــرایط موفقیت 
تیم ملی می گذاشت، درگیر میراث بدشگونی 
است که از مدیریت قبلی برایش به جا مانده 
اســت. صحبت کردن در مورد قرارداد مارک 
ویلموتس با تیم ملی فوتبــال ایران و بدتر از 
آن نتایجی که او با این تیم در مقدماتی جام 
جهانی گرفت، تکراری و ناامیدکننده اســت؛ 
اما واقعیت این اســت که نه تنهــا مدیریت 
جدید را به خود مشــغول کرده بلکه باشــگاه 
پرســپولیس را هم بــه وارد چالش جدیدی 
کرده اســت.ویلموتس نه تنهــا با حضورش 
ضربه جبران ناپذیر مالی شــدیدی به فوتبال 
ایران زد، بلکه با نتایجی که برابر عراق و بحرین 
گرفت اوضــاع تیم ملــی را در وضعیت قرمز 
قــرار داد و در صورتی که تیم ملــی نتواند به 
جام جهانی برود، این ضربــات مهلک تر بر 
پیکر این فوتبال وارد خواهد شد.در حالی که 
انتظار می رفت شــهاب الدین عزیزی خادم 
و تیم مدیریتی جدیدش پس از شــروع کار 
تمرکز را روی فراهم کردن موفقیت تیم ملی 
و نتیجــه گرفتــن در دیدارهای باقــی مانده 
مقدماتی جــام جهانی بگذارنــد، آنها درگیر 
حل و فصل مشــکل بدهی ۲ میلیون دالری 
بابت قرارداد ویلموتس با شــرکت ســرمایه 
گذاری تامین اجتماعی هستند.فدراســیون 
فوتبال پس از آنکه اموالش توقیف شد و سه 
دانگ ساختمان باشــگاه پرسپولیس هم در 
آستانه سند خوردن برای تامین اجتماعی قرار 
گرفت، دست به کار شده تا در نشست هایی با 
مسئوالن تامین اجتماعی این مشکل را حل 
کند.به گفته علی جوادی، سخنگوی فدراسیون 
فوتبال قرار است تا پایان هفته جاری عزیزی 
خادم نشســتی را با معاون شــرکت شستا 
برگزار کنــد تا زمینه توافــق طرفین برای حل 
این مشکل فراهم شود. تالش فدراسیون این 
است که بتواند ساختمان باشگاه پرسپولیس 

و البته ساختمان خود فدراسیون را آزاد کند.

گیتی پسند که هفته قبل با اشتباهات محرز داوری 
لی به  مقابل فرش آرای مشهد متوقف شد در حا
مصاف سن ایچ ساوه  می رود که با بهبود بازیکنان 
مصدوم و بازگشت بازیکن محروم خود چاره ای جز 

برد در دیدار پیش رو ندارد

در حاشیه

وز عکس ر

همکاری و تعامل 
بیش از پیش هیئت 

فوتبال استان و 
باشگاه ذوب آهن

رییــس هیئــت فوتبال اســتان 
اصفهان بــا حضور در ســاختمان 
ستاد باشگاه ذوب آهن اصفهان با 
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی 

ذوب آهن دیدار و گفت وگو کرد.



سه شنبه 17 فروردین  1400 / 23  شعبان  1442/ 6 آوریل 2021/ شماره 3220
معاون عمران شهری شهردار اصفهان:

 حدود 60 درصد پروژه های عمرانی شهر
 به بخش خصوصی واگذار شده است

معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان گفت: از مجموع ۲۳۲ قرارداد پروژه های فعال در معاونت 
عمران ۵۴ قرارداد توسط سازمان عمران، ۱۸ قرارداد توسط سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری و 
دو قرارداد توسط شرکت نیک اندیش انجام می شــود.ایرج مظفر اظهار کرد: از مجموع ۵۴ قرارداد 
سازمان عمران شهرداری، ۳۲ قرارداد مربوط به اجرای آســفالت معابر است.وی تصریح کرد: ۲۲ 
پروژه دیگر به ترتیب شامل ســه قرارداد برای اجرای تقاطع شهید کشــوری، تعریض پل زندان و 
خیابان سازی امیرکبیر، ۱۱ پروژه خیابان سازی در سطح مناطق، دو پروژه تاسیسات زیربنایی ناژوان 
)که هر دو مورد تعطیل شده و اجازه انجام فعالیت صادر نشــد(، یک قرارداد تعمیرات درزهای پل 
شهید شاهمرادی، دو پروژه ساماندهی میدان شهدای هسته ای و خیابان امیرکبیر انجام می شود و 
یک قرارداد پاکسازی و ساماندهی پارک در منطقه هفت و دو قرارداد پارکینگ )شیخ بهایی و توحید( 

در منطقه پنج شهرداری است.
معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گفت: اکثر قراردادهای سازمان نوسازی و بهسازی در بافت 
تاریخی یا در محور چهارباغ همچون خیابان های سیدعلی خان، عباس آباد، محور میانی چهارباغ، 
میدان امام حسین )ع(، خیابان شیخ بهایی، خیابان نظر، کف ســازی بازار بزرگ و در میدان امام 
علی )ع( شامل ســنگ فرش جلوخان و موارد دیگر در بافت تاریخی اســت.وی با بیان این که دو 
قرارداد شرکت نیک اندیش )وابسته به شــهرداری اصفهان( مربوط به نگهداری پل های سواری و 
پارکینگ هاست، خاطرنشان کرد: از مجموع ۲۳۲ قرارداد پروژه های فعال در معاونت عمران، حدود 
۱۵۸ قرارداد توســط پیمانکاران خصوصی انجام می شود که لیســت این پیمانکاران موجود است.

مظفر اظهار کرد: اکنون ۸۶ شرکت بزرگ در قالب پیمانکار با شهرداری در قسمت های مختلف اعم از 
پیاده روسازی ها، احداث ورزشگاه و پروژه های بزرگی همچون مرکز همایش های بین المللی اصفهان 
با شهرداری فعالیت دارند.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازمان عمران در مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان پروژه فعالی ندارد و ۳۰۱ میلیارد تومان قرارداد در این پروژه تماما توسط پیمانکاران 
بخش خصوصی انجام می شود.معاون عمران شهری شهردار اصفهان تاکید کرد: در مجموع یک هزار 
و ۲۲۵ پروژه فعال و در حال اجرا داریم که ۳۸ درصد آن توسط سازمان عمران شهرداری و حدود ۶۰ 

درصد پروژه ها توسط پیمانکاران بخش خصوصی در حال انجام است.

فرماندار اصفهان خبر داد:

 آغاز ثبت نام داوطلبان شرکت 
در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی روستاها

فرماندار اصفهان از ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی روستاها 
به مدت یک هفته خبر داد.سیستانی بر اهمیت ثبت نام غیرحضوری داوطلبان شرکت در انتخابات 
شوراهای اسالمی روســتاها تاکید کرد.حسین سیســتانی، معاون اســتاندار و فرماندار اصفهان 
با اشاره به آغاز ثبت نام انتخابات ششــمین دوره شوراهای اسالمی روســتاها، خاطرنشان کرد: 
همزمان با سراسر کشور، ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی 
روستاها از ۱۶ فروردین ماه آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۲۲ فروردین ماه به مدت ۷ روز در 

بخشداری های ششگانه شهرستان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: داوطلبان از ۱۶ فروردین ماه به مدت ۷ روز فرصت دارند تا با دردست داشتن مدارک مورد 
نیاز در ساعات اداری جهت نام نویسی به بخشداری های مربوطه مراجعه کنند.سیستانی با اشاره به 
امکان ثبت نام غیرحضوری داوطلبان شرکت در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی روستا، 
تاکید کرد: داوطلبان گرامی جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، می توانند به طور غیرحضوری 

ثبت نام کنند.

درصورت موافقت کارگروه شورای ترافیک؛

کوچه یخچال، پیاده راه می شود

چند سالی است که پروژه های پیاده راه        نرگس طلوعی
سازی به طور جدی در دستور کار مدیریت 
شهری قرار گرفته است تا امکان تردد عابران پیاده و تعامالت اجتماعی 
شــهروندان در باالترین حد ممکن فراهم  آید.آن طور که کارشناسان 
عرصه شهرســازی گفته اند پیاده راه ســازی یکــی از عوامل اصلی 
سرزندگی فضاهای شهری و دست یابی به شهر زیست پذیر و انسان 

محور است.
پیاده روی یکی از نیازهای ضروری افراد است، نیازی که اتومبیل هرگز 
آن را برآورده نمی کند و خیابان به مفهوم تفرجگاه که امروزه در ادبیات 
تخصصی با عنوان پیاده راه شناخته می شود، به عنوان بهترین بستر 
شناخت و گردش در شهرها مطرح است و متناسب با میزان مطلوبیت 
از حیث ایمنی، راحتی، انسجام شبکه دسترسی و تنوع کاربری موجود 
در این مسیرها، می تواند مکان هایی باشد که شهردر آنها به نمایش در 
آید، به دلیل آزادی عمل انســان پیاده برای توقف، مکث، تغییر جهت 
و تماس مســتقیم با دیگران در فضای شهری شناخت شهر و محیط 

بیشتر از طریق گام زدن حاصل می شود.
از این رو در خیابان های پیاده محور همواره زندگی و تعامالت اجتماعی 
در جریان است؛ در واقع مسیرهای پیاده باعث حضور طوالنی تر مردم و 

ارتباط آنها در فضای عمومی می شود که متناسب با ارزش های گوناگون 
فضایی و کالبدی خود می توانند عامل مهمی در هویت بخشی، تداوم 

تاریخی- فرهنگی و تبلور ارتباطات انسانی در محیط شوند.
اهمیت این موضوع باعث شده تا پروژه های پیاده راه سازی در کالن 
شــهر اصفهان که از ظرفیت های ویژه ای برای اجــرای این پروژه ها 

برخوردار است  طی سالیان اخیر مورد توجه قرار بگیرد.
 آن طور که معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان خبر داده 
است در این دوره مدیریت شهری از سال ۱۳9۶ تاکنون ۱۵ کیلومتر در 
شهر اصفهان معادل ۱۲۳ هزار و ۴۰۰ متر مربع پیاده راه سازی شده که 
از جمله مصادیق آن چهارباغ عباسی، محورهای فرعی آن، گذر هوانس 

و همچنین گذر بیت الحسین و موارد مشابه است. 
پیاده راه سازی چهارباغ عباســی، مهم ترین بخش احیای مجموعه 
دولت خانه صفوی به شمار می رود. دولتخانه صفوی حدفاصل میدان 
امام)ره( تا محور چهارباغ عباسی یکی از نقاط محور تاریخی فرهنگی 
شهر اصفهان محسوب می شود که مدیریت شهری اصفهان بر احیای 
آن با همکاری میراث فرهنگی اهتمام ورزیده و عزمی جدی دارد تا به 
عنوان محورهای گردشــگری بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. آن 
طور که مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان گفته 

بود ۲۰ پروژه در دولتخانه صفوی در دست انجام است تا با اجرای آنها 
وضعیت موجود این محدوده بر اساس مدارک و مستندات تاریخی 

ساماندهی شود.
پیاده راه سازی چهارباغ عباسی نخســتین طرح پیاده راه سازی در 
اصفهان بــود که هر چند مدت زمــان زیادی اجــرای این طرح طول 
کشید و انتقادات گسترده ای از آن به عمل آمد؛  اما در نهایت استقبال 

شهروندان را  به همراه داشت. 
از این رو دیگر پروژه های پیاده راه ســازی نیز در دستور کار مدیریت 
شــهری قرار گرفت. پیاده راه ســازی کوچه مشــیر معروف به کوچه 
یخچال ها و اتصال آن به خیابان حافظ یکی از همین پروژه هاســت 
که به گفته مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان ،به کارگروه شورای 
ترافیک ارائه شده تا تردد وســایل نقلیه برای باراندازی و باربری تنها 
در ساعات خاص انجام شود و شاهد رفت و آمد حداقلی خودروها و 

موتورسیکلت ها باشیم.
حســین کارگر درایــن باره گفته اســت: »بیــش از ۳۲ هــزار واحد 
تجاری اصفهان در محدوده منطقه ســه شــهرداری قــرار گرفته و به 
 این لحاظ ایــن منطقه از موقعیــت خاص اقتصادی و گردشــگری 

برخوردار است.«

پیاده راه سازی کوچه مشیر معروف به کوچه یخچال ها 
و اتصال آن به خیابان حافظ یکی از همین پروژه هاست 
که به گفته مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان ،به کارگروه 
شورای ترافیک ارائه شده تا تردد وسایل نقلیه برای 

باراندازی و باربری تنها در ساعات خاص انجام شود

با مسئولان

فقدان سند مالکیت
1/10 شــماره نامه: 139985602210001389- 1399/03/01 ســند مالکیت 
ششدانگ  پالک ثبتی شــماره 6648 فرعی از 2267 اصلی واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان بنام آقای مجید لطفی قلعه حاجی سابقه ثبت و صدور سند به شماره چاپی  
653276-91 )تک برگ(، مورد ثبت صفحه 518 دفتر 186 امالک تحت شماره 
ثبت 47936 که بموجب سند انتقال قطعی شماره 218681-1393/20/5 دفترخانه 
2 اصفهان به مالکیت نامبرده در آمده و ســند صادر و تســلیم شده است و سپس 
بموجب سند رهنی شــماره 218682- 1393/5/20 دفترخانه 2 اصفهان در رهن 
بانک سپه شعبه بلوار سجاد اصفهان قرار گرفته و سپس نامبرده با ارائه  درخواست 
کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 2084 و شناسه 
یکتا 139802150377000177 و رمز تصدیق 134288 مورخ 1398/11/29 که 
به گواهی دفتر خانه 382 اصفهان رســیده  مدعی است که  سند مالکیت آن بعلت 
سهل انگاری مفقود گردیده و درخواســت صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را 
نموده لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات خواهد شد. م الف: 1117318 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان

فقدان سند مالکیت
1/11 شماره نامه: 140085602024000133-1400/01/14  نظر به اینکه سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی 3122/156 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
طی سند انتقال 160242 مورخ 83/4/28 دفتر71 اصفهان به روح بخش سهرابی 
بهشتی انتقال یافته و سند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی 942620 در صفحه 
463 دفتر 1136 صادر شده و به موجب درخواست 1399/0529 مورخ 99/12/16 
آقای رحمت اله سهرابی بهشتی و به موجب قیم نامه 9710110370902766 مورخ 
97/6/4 صادره از شعبه سرپرستی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان به قیومیت از 

محجور روح بخش سهرابی بهشتی به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا 
شهود آن ذیل شماره یکتای 139902150485000522 رمز تصدیق 9086950 
مورخ 99/11/28 مورد گواهی دفتر خانه اســناد رسمی 414 اصفهان رسیده است 
نموده مدعی است که سند مالکیت مزبور به علت  جابجائی مفقود و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت را نموده  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر 

اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1117374 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت مهندسی رعد گســتران زنده رود سهامی 
خاص به شماره ثبت 35916 و شناسه ملی 14006913564 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/12/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محمود مزروعی به شماره ملی 1289986797 به سمت عضو هیأت 
مدیره و حمزه مزروعی به شماره ملی 1293185744 به سمت نائب رئیس هیأت 
مدیره و رسول مزروعی به شماره ملی 1290669848 به سمت رئیس هیأت مدیره 
و محسن حاج کریمی حسین آبادی به شماره ملی 1288955847 به سمت مدیر 
عامل خارج اعضا برای بقیه مدت دو سال از تاریخ 1398/12/05 انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره متفقا 
و با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد 
بود. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند )حسابداران رسمی(به شناسه ملی 
10100588054 به سمت بازرس اصلی وحسابرس مالیاتی سال مالی 99 و آقای 
امین محمدیان به شماره ملی 6609648913 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1116311(

آگهی تغییرات شرکت قیر مظروف سپاهان سهامی خاص 
به شماره ثبت 33232 و شناسه ملی 10260537547 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1399/12/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا 
)حسابداران رسمی( به شماره ثبت 22270 و شناسه ملی 10103559024 بعنوان بازرس 
اصلی و نگین شیخداودی به شــماره ملی 1757263330 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی 
به اسفندماه سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1116312(

اعالم مفقودی 
1600i برگ ســبز و ســند خودروی وانت پیکان تیــپ

مــدل 1385 به رنگ ســفید - روغنی به شــماره پالک 
ایران 43-479 ن 18 و شــماره موتــور 11285063909 
و شماره شاســی 30511959 و شناســه ملی خودرو 
IRFC301X0VA511959  به نام آقای جعفر رضائی 
ادریانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان با ارائه گزارشی از عملکرد اداره پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری شهرداری در سال گذشته، اظهار کرد: 
در این مدت برای رفع و پیشگیری از تخلف سد معبر 
۳۷ هزار و ۶۳۰ تذکر داده شده، ۱۳ هزار و ۵۶۳ اخطاریه 
صادر و رفع تخلف ۳۴ هزار و ۴9۳ متصدی صنف انجام 

شده است.حسن محمدحسینی ادامه داد: در بخش 
جلوگیری از نصب تابلوهــای غیرمجاز تعداد ۱۰ هزار و 
۲۵ اخطاریه صادر و چهار هزار و ۶۳9 مورد نصب تابلوی 
غیرمجاز رفع تخلف شــد.مدیر کل پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه در سال 
گذشته یک هزار و ۲۲۷ اخطاریه صادر و ۶۰۶ خودروی 
فرسوده رها شده جمع آوری شده است، گفت: در این 
مدت همچنین یک هزار و ۸۷ نفر دست فروش و ۸۴9 
نفر متکدی جمع آوری شده اند.وی افزود: سال گذشته 
در بخش کنترل ســاختمان در راســتای جلوگیری 

از ادامه فعالیــت و تعطیلی کارگاه های ســاختمانی 
متخلف یا بــدون مجوز و پروانــه، از افزایش طبقات 
یک هزار و ۴۰۱ ساختمان، از تعمیرات داخلی غیرمجاز 
هشت هزار و ۳9۲ ساختمان، از تبدیل یک هزار و ۵۴۷ 
ســاختمان و فعالیت ۱9 هزار و ۸۵ کارگاه ساختمانی 
متخلف جلوگیری شده است.محمدحسینی با اشاره 
به اقدامات این حوزه در بخش کنترل ضایعات سطح 
شهر )پیشگیری و تعطیلی کارگاه های سد معبر کننده 
با مصالح و نخاله( اظهار کرد: در این راستا ۱9 هزار و ۲۰۶ 

مورد اخطاریه صادر شده است .

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان اظهار کرد: بعد از تالش های بیست 
ســاله مرمت بافت تاریخی، خانه هــای قدیمی و 
احیــای گذر های روســتای قهی به ســراغ احیای 
معماری ســنتی در این روســتای بی نظیر رفتیم و 
موفق شدیم با کمک بخشداری اصفهان و دهیاری 

قهی، نمای ظاهری ساختمان های نوساز این روستا 
را با بودجه دولتی تغییر داده و مانند بافت تاریخی 
ســایر ابنیه روســتا کنیم. این اقدام در کل کشور 
بی نظیر اســت و می تواند الگوی همه روستا های 
تاریخی باشــد.فریدون اللهیاری افــزود: اداره کل 
میراث فرهنگی استان اصفهان خود عهده دار همه 
فرآیند هــای طراحی نمای بیرونی ســاختمان ها، 
تهیه و آماده ســازی مصالح ســاختمانی و اجرای 
آن بوده اســت.مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان افزود: روستای 

قهی به عنوان روســتای هدف گردشگری تعریف 
شــده و اقداماتــی مانند تکمیل زیرســاخت های 
گردشــگری، افزایش خانه های بوم گردی، تغییر 
کاربری برج های کبوترخانه، احیای شــترخانه ها 
و احداث گذر های گردشــگری انجام شده است تا 
پس از پایان همه گیری کرونا و عادی شدن شرایط 
شاهد توسعه باالی گردشگری در این روستا باشیم.

اللهیاری گفت: منطقه شــرق شهرســتان اصفهان 
گذشته بسیار باشکوهی داشــته و جزو محور های 

تجاری در سده های پنجم و ششم بوده است. 

در سال گذشته انجام شد؛

جمع آوری ۸4۹ خودروی فرسوده رها شده در شهر اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

روستای قهی، الگوی کشوری احیای معماری سنتی

عضو شورای اسالمی شهر:

منش سیاسی مرحوم نکویی، نیاز امروز  جامعه است
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به درگذشت سیدعلی نکویی، رییس شورای هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان، اظهار کرد: به واسطه ابتالی مرحوم 
نکویی به سرطان از سه سال گذشته، از نزدیک با ایشان ارتباط داشــته و در جریان روند بیماری بودم.عباسعلی جوادی افزود: آن مرحوم در مدت بیماری چند 
مرحله شیمی درمانی شد که جواب نداد و سرطان به کبد زد و منجر به فوت ایشان شد.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: مدت زمان فعالیت شورای 
پنجم با بیماری ایشان همزمان شده بود و جز چند جلسه، توفیق زیادی برای ارتباط نزدیک با ایشان در زمان فعالیت این شورا را نداشتیم.وی ادامه داد: سابقه 
سیاسی، فعالیت های اجرایی و اقدامات ارزنده آقای نکویی در مقام فرماندار و استاندار بر کسی پوشیده نیست و منش سیاسی ایشان نیز یک الگوی شایسته 
بود.جوادی تاکید کرد: ایشان اصالح طلب اما بسیار معتدل و در خدمت مردم بود و از لحاظ حسن خلق یکی از بهترین افرادی بود که از نزدیک می شناختم.وی 
اظهار کرد: اعتدال و پرهیز از اختالفات به دلیل رویکرد افراد که در منش مرحوم نکویی مشهود بود، نیاز امروز جامعه ماست زیرا بیش از هر زمانی نیاز به آرامش، 

همدلی و ید واحده شدن داریم و آن مرحوم تا زمانی که در عرصه سیاست فعال بود، حداقل در رابطه با اصالح طلبان این نقش را ایفا می کرد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان مطرح کرد:

رکوردشکنی تولیدات در سال ۹۹ توسط سازمان عمران شهرداری
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان اظهار  کرد: در زمینه تولید مصالح در بخش استخراج سنگ الشه یک میلیون و ۱۲۳ هزار و ۷۷۳ تن تولید شده 
که نسبت به سال گذشته رشد ۲۸ درصدی داشته است.مجید طرفه تابان تصریح کرد: در سال 99، سازمان عمران شهرداری اصفهان توانست با تولید حدود 

۳۰۰ هزار تن بتن رکوردشکنی کند و نسبت به سال گذشته رشد ۲۴ درصدی در این بخش داشته است.
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان افزود: این تولیدات جهت استفاده شبانه روزی در پروژه های عمرانی شهر در مجتمع تولیدی صفه تولید می شود 
که در مقایسه قیمتی نسبت به ســایر بخش های تولیدی استان و کشور به صرفه و صالح شهرداری اصفهان اســت.وی ادامه داد: قطعات بتنی تولید شده 
سازمان عمران در سال 99 به میزان ۳۰۳ هزار و ۸۸۶ قطعه بود که نسبت به سال گذشته رشد ۶۷ درصدی در این بخش داشته است.طرفه تابان خاطرنشان 
کرد: در اسفند ماه 99 حدود ۳۵ هزار و ۲۴ تن بتن تولید کردیم که با این میزان، رکورد ماهیانه تولید بتن طی ۱۰ سال گذشته شکسته شد و این نشان از حجم 

باالی فعالیت های عمرانی دارد.
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حدود 1600 سال پیش دستور ساخت دیوار تاریخی در ایران، 
توسط شاه فیروز اول صادر شد، دیواری که بعد از دیوار چین 
و دیوار لمیز آلمان، ســومین دیوار بزرگ جهان محســوب 
می شود.این دیوار که به دلیل اســتفاده از آجرهای سرخ به 
»مار سرخ« مشهور است، برای مقابله با هجوم اقوام بیابانگرد 
و دشمنان آسیای مرکزی به طول 200 کیلومتر ساخته شده و از 
دریای خزر آغاز و تا پارک ملی گلستان ادامه دارد.هم اکنون از 
این دیوار، جز به صورت محدود در نواحی شرقی آثار و بقایایی 
باقی نمانده و بیشتر آن زیر خاک مدفون است.دیوار بزرگ 
گرگان در سال 1387 به ثبت ملی رسیده و هم اکنون در انتظار 

ثبت در یونسکو است.
اســتحکامات دفاعی دیوار گرگان در دوره ساســانیان بین 
سال های 420 تا 630 میالدی ساخته شده و در زمان خسرو 
انوشیروان ساسانی تکمیل شد.دیوار دفاعی گرگان به منظور 
حفاظت از ســرزمین های ایران ساخته شــده و حراست از 
مناطق داخلی ایران در برابر دشمنان آسیای مرکزی را بر عهده 
داشته اســت.عالوه بر کارکرد نظامی و دفاعی، دیوار هنگام 
صلح کارکردهای ثانویــه می یافته و محلی برای ســکونت 
سربازان و یا نگهداری حیوانات و ... بوده است.از ارتفاع دقیق 
دیوار اطالعی در دست نیست؛ اما شواهد و تحقیقات نشان 

می دهد که بین 6 الی هشت متر و در برخی از نقاط بین 10 الی 
15 متر ارتفاع داشته است.

به دلیل اینکه شواهد و نشانه ای در زمینه ارتفاع دیوار گرگان 
وجود ندارد، نمی توان به طــور قطعی در مورد آن صحبت کرد 
اما مشــابه این دیوار در دربند قفقاز موجود است که توسط 
ساسانیان ســاخته شــده و 15 متر ارتفاع دارد.کاوش های 
باستان شناسی هم نشــان می دهد که عرض دیوار بیشتر از 

2.5 متر نمی تواند باشد.
برای تهیــه مصالح مقــاوم در برابر نفوذ مهاجمــان و باران، 
بهترین مصالح ســنگ و آجر بوده و مهندســان ساسانی با 
شناخت از محیط طبیعی منطقه و کمبود مصالح ساختمانی 
مقاوم، صدها کوره آجرپزی با فاصله نزدیک نسبت به دیوار 
بزرگ گرگان ایجاد کردند.بنابراین دیوار عمدتا با خشت و آجر 
ساخته شده که در سمت داخل خشــت و بیرون آن از آجر 
استفاده شده است.بیشتر کوره ها به صورت مستطیلی و به 
عمق یک متر بوده و کیفیت آجرهای تولید شده بعد از گذشت 
سالیان طوالنی بسیار خوب و همچنان قابل استفاده است.

تخمین زده می شــود 200 میلیون قطعه آجر در دیوار مصرف 
شده باشد و طبق محاسبات 30 هزار سرباز برای ساخت آن 

شرکت داشتند.

دیوار گرگان، برج، حصار و بارو داشته و 36 قلعه در آن تعبیه 
شده که محلی برای استقرار ســربازان و نگهداری احشام و 
آذوقه بوده است.بیشترین فاصله قلعه ها بین هشت الی 12 
کیلومتر بوده اما کمترین آن هم به 500 متر می رسیده است.

بعد از سقوط ساسانیان و ورود دین اسالم به منطقه همچنان 
از این قلعه ها تا قرن چهارم و پنجم اســتفاده می شــده و 
شواهد، جریان زندگی در آنها را تایید می کند.همچنین دیوار 
گرگان خندق داشته که به طول 175 کیلومتر، عرض متوس 
30 متر و به عمق ســه الی پنج متر از دامنه کوه پیشکمر در 
شرق شــروع و تا کرانه های دریای خزر در غرب امتداد دارد.

بخش اعظم خندق های دیوار بزرگ گرگان آبگیری شــده و 
بر حسب ضرورت چندین بار الیروبی شده و بخش کوچکی 
از خندق ها آبگیری نشده و به صورت خشک استفاده شده 
اســت. از خاک حاصل از حفــر خندق برای تولید خشــت 
استفاده می کردند.ساخت دیوار مستمر نبوده و ممکن است 
در دوره های مختلف بخش های گوناگون آن کامل شده باشد. 
به عنوان مثال در دوره ای بین شاه ایران و حکمرانان آسیای 
مرکزی درگیری ایجاد شده و پادشــاه وقت دستور ساخت 
 دیوار را صادر می کرد و به صورت بخش به بخش دیوار کامل

 می شده است.

آشپزی

خورشت حبشی
مواد الزم :گوشت 300 گرم،لپه   یک دوم پیمانه،پیاز داغ 3 قاشق 

سوپ خوری،رب انار رقیق یک دوم پیمانه،شیره انگور 3-4 قاشق سوپ 
خوری،پودر بادام یک و نیم پیمانه،برگه زردآلو یا قیسی 5-6 عدد،آلو خورشتی 6-5 
عدد،کشمش سبز 50 گرم،ادویه خورشی به مقدار الزم،نمک و فلفل به مقدار الزم،نعنا 

خشک 2 قاشق سوپ خوری،سیر 2 حبه،کره 50 گرم،زعفران دم کرده 2 قاشق سوپ خوری
طرز تهیه:  گوشت را خورشتی و به اندازه دلخواه برش زده و خوب بشویید. لپه را هم در کاسه ای با آب 

خیس کنید. کره را در تابه یا قابلمه ای که می خواهید خورشت را در آن بپزید، آب کرده و گوشت را همراه 
با پیازداغ در آن تفت داده و خوب هم بزنید. لپه را از آب خارج کنید، به گوشت اضافه کرده و تفت دهید. 
وقتی که آب گوشت گرفته شد ادویه خورشی را به مواد اضافه کرده و کمی با گوشت، پیازداغ و لپه هم 
بزنید. البته دقت کنید که ادویه خیلی روی حرارت نباشد، چون می سوزد، پس باید زود در قابلمه آب 

بریزید. آنقدر که به اندازه یک بند انگشت آب روی مواد باشد. حاال در قابلمه را بسته، صبر کنید 
تا گوشت و لپه بپزد. آلوها را شسته و حدود یک ربع خیس کنید. حدود یک ساعت که غذا 

جوشید، رب انار و شیره انگور را اضافه کنید. کشمش را پاک کرده و به مدت یک ربع 
خیس کنید. بعد از این مدت بادام پودر شده، آلوها و کشمش را به خورشت 

اضافه کنید. حاال که همه مواد را در خورشت ریختید، حرارت را کم 
کنید و در قابلمه را گذاشته، صبر کنید تا خورشت جا 

بیفتد یا به اصطالح به روغن بیفتد. 

رازهای ناتمام دژ  اسطوره ای انوشیروان

 روایت زندگی استاد بزرگ شطرنج ایران
 در قالب نمایش رادیویی

 مستند »شان پن«
 آنالین دیده  می شود

نمایش رادیویی »استاد بزرگ« به سفارش شبکه ورزش در 12 
قسمت توسط مرضیه بامیری نوشته شده است و عالوه بر رادیو 
ورزش از رادیو نمایش نیز پخش می شود.این نمایش رادیویی 
بر اساس زندگی آرین غالمی، استاد بزرگ شطرنج ایران که در حال 
حاضر 18 سال دارد، نوشته شده و از آنجایی که از 6 سالگی تا 16 سالگی 
وی را روایت می کند، ماجرایی جز مسابقات وجود ندارد.

»دیسکاوری پالس« امتیاز پخش فیلم »همشهری پن« را خریداری 
کرده تا این مستند را که درباره تالش های بشردوستانه شان پن در کمک 
به زلزله زدگان هاییتی است، پخش کند.این مستند به صورت استریم 
6 می، در دسترس خواهد بود.»همشهری پن« توسط دان هاردی نوشته 
و کارگردانی شده است.در این مســتند تصاویری نزدیک از تالش های 
شخصی شان پن به زلزله زدگان  دیده می شود. 

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

مدیر روابط عمومــی فوالد مبارکه در آســتانه ایــام و اعیاد ماه شــعبان، 
طی دیدارهای جداگانه ای با ســردار مجتبی فدا، فرمانده ســپاه صاحب 
الزمان)عج( استـــــان اصفـهان، ســرهنگ عـــــطایی فـــرمانده سپاه 
ناحیه مقاومت شهرستان مبارکه و سرهنگ محمدی فرمـــانده ســــــپاه 

ناحـــیه مقـــاومت شـــــهرستان لنجان، ضمن تبریک والدت باسعادت 
امام حســین )ع( و روز پاســدار از آمادگی فزاینده شــرکت فوالد مبارکه 
 برای ترویج هرچه بیشــتر آرمان های شهدا و دســتاوردهای دفاع مقدس 
خبر داد.وی تاکید کرد: همانگونه که فوالد مبارکه در دوران دفاع مقدس نیز 
شــهدا، جانبازان و آزادگان زیادی  را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسالمی 
کرده اســت، در جبهه صنعت نیز با اتکا به نگاه ارزشی که همچنان بر فضای 
مدیریت و کارکنان این شرکت حاکم است، این آمادگی را دارد که با همکاری 
حوزه های مقاومت منطقه قدردان رشــادت های شــهدا و صبر و مقاومت 
خانواده های آنان باشــد و در راســتای خدمت به جامعه اسالمی و مردم 

شریف همکاری های گسترده تری داشته باشد.
در این دیدارها سردار فدا، فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان 
و فرماندهان ســپاه نواحی مقاومــت مبارکه و لنجان نیــز از حمایت های 
فوالد مبارکه در همه ابعاد به ویــژه در اجرای طرح کمک های مومنانه و تهیه 
و توزیع بســته های معیشــتی برای خانواده های کم برخوردار همچنین از 
مساعدت های این شرکت در پشتیبانی از بیمارستان های درمانگر بیماری 

کرونا قدردانی کردند.

بنابراعالم روابط عمومی کارخانه ذوب آهن اصفهان ، طی 12 ماهه سال مالی 
منتهی به 30 اسفند ۹۹ فروش محصوالت این کارخانه درمقایسه با سال قبل از 
آن 84 درصد بیشتر شده است.در این مدت از فروش محصوالت فوالدی این 
کارخانه عظیم 200 میلیارد و 388 میلیون و 8۹2 هزار ریال درآمد حاصل شده 
است.همچنین فروش ذوب مادر صنعت فوالد ایران در اسفند ماه 13۹۹ نیز با 

افزایش 116 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن به 24 میلیارد 
و 634 میلیون و 65۹ هزار ریال رسیده است.از مجموع فروش ذوب طی 12 
ماهه سال قبل 116 میلیارد و 720 میلیون و 653 هزار ریال مربوط به فروش 
داخلی و 83 میلیــارد و 668 میلیون و 23۹ هزار ریال هــم مربوط به درآمد 

حاصل از صادرات محصوالت ذوب آهن اصفهان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: از آنجا که آب مایه حیات 
و فصل مشترک همه موجودات زنده است و فراوانی آب در هر منطقه می  تواند 
شاخصی برای عمران، آبادانی، همچنین توسعه یافتگی و یا امکان توسعه در آن 
منطقه باشد، در مناطق خشک و نیمه خشک وجود آب بسیار با ارزش است. در 
این مناطق بهره وری حداکثری از منابع آب و حفاظت کمی و کیفی از منابع آب، 
باید در رأس همه امور قرار گیرد.هاشــم امینی با بیان اینکه در سوره های بقره، 
انعام، انفال و رعد بر واژه آب اشاره شــده است، تصریح کرد: آب به عنوان برکت 
خداوندی است که حیات می بخشد. در قرآن کریم آب رزق الهی است و خداوند 
بزرگ به تفکر در باره آب و شکرگزاری آن تاکید کرده است.مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان بیان کرد: ایران در یک اقلیم خشک و نیمه خشک 
قرار دارد و این محدودیت باعث شده که گذشتگان این سرزمین نیز قدر و ارزش 
آب را به ویژه در مناطق کویری کشور دانسته و راهکارهای متفاوتی برای زیست 
و کنار آمدن با کم آبی از طریق صرفه جویی و بهره وری بیشــتر آب، مد نظر قرار 
دهند.امینی افزود: میزان آبی که از زاینده رود برای شرب از 10 سال پیش تاکنون 
تخصیص یافته است با وجود اضافه شدن نزدیک به یک میلیون واحد به میزان 
مشترکین ) یک میلیون انشعاب(، حدود 10 میلیون مترمکعب کاهش مصرف 
داشته است.وی با اشاره به اینکه طی دهه گذشته فعاالن صنعت آبفا در استان 
اصفهان به دلیل وقوع خشکسالی های پیاپی تالش های بسیاری را به منظور 
تامین پایدار آب شرب مردم در سطح استان در دستور کار قرار دادند، عنوان کرد: 
در سال 1400 به دلیل بارندگی های محدود شرایط سختی از لحاظ تامین پایدار 
آب شرب مردم در سطح اســتان داریم؛ اما همچون سنوات گذشته با مدیریت 
مصرف بهینه آب می توان بر این چالش غلبه کرد.وی اظهارداشــت: با استفاده 
بهینه از آب و جلوگیری از هدر رفتن منابع موجود، می توان کمبود آب را جبران کرد 
و تحقق این مسئله در وهله اول نیاز به اشــاعه فرهنگ مصرف بهینه از این مایه 
حیات دارد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به کاهش 
درصد آب بدون درآمد در این اســتان، گفت: با توجه به اهمیتی که آب شرب و 
بهداشت مردم دارد، مدیریت سازمان آب و فاضالب استان به گونه ای عمل کرد 
که امروز میزان پرت شبکه های اصفهان کمترین هدر رفت را در کشور دارد و پرتی 
آب از 34درصد به 16 درصد در سال ۹۹ رسیده و این امر به دلیل اصالح شبکه ها، 

نشت گیری و همکاری خوب مردم اصفهان بوده است.
وی گفت: یکی از موارد مدیریت بهینه مصرف آب کاهش استاندارد مصرف آب 
خانگی در کشور ایران به 150 لیتر در شبانه روز است، همچنین منابع آبی موجود 

کشور را باید با مصرف اصولی مدیریت کرد و مسئله کاهش تدریجی منابع آب 
زیرزمینی و سطحی آب در استان ها باید به مردم گوشزد  و رویکرد اصالح الگوی 

مصرف همواره به مردم یادآوری شود.
هاشم امینی افزود : سرانه مصرف آب شرب در ســال 138۹، 186 لیتر بر ثانیه 
برای هر نفر در شبانه روز بوده است که تا سال 13۹۹ به 150 لیتر بر ثانیه برای هر 
نفر کاهش یافت.هاشم امینی، ارتقای دانش را از عوامل پیشرفت هر سازمانی 
خواند و اعالم کرد: یک سازمان پیشرو کارکنان متخصص در اختیار دارد. چنین 
کارکنانی، خالق بوده، از قدرت تفکر عمیق برخوردارند، کنجکاو و ساعی هستند، 
درستکار و امین و با تعهدند، به کار جمعی عالقه دارند و عالوه بر رشد خود، برای 
رشد دیگران نیز ارزش قائل هستند و توسعه سازمان را مد نظر قرار می دهند و 
با تسهیم دانش خود و کاربرد آن در تصمیم گیری و ارائه راه حل، بن بست های 
سازمان را در هم می شکنند وپیوسته دغدغه تعالی و پیشرفت سازمان را داشته 
و کارکنان شــرکت آب و فاضالب استان با توجه به پیشــینه سازمانی ضرورت 
دارد دراین مسیر قدم بردارند.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با اشاره به اینکه بی تردید توسعه آموزش در ســازمان، منجر به افزایش تعهد ، 
افزایش انگیزه ها، ارتقای مهارت ها، افزایش انتقال دانش می  شود، خاطرنشان 
ساخت: برای توسعه دانش سازمانی الزم اســت باورها ، نگرش ها و رفتارها به 
سمت تولید دانش متمایل  شود و در سال جاری آموزش هایی به منظور ارتقای 
دانش سازمانی بیش از پیش در دستور کار قرار می گیرد،بنابراین ضرورت دارد 
تمام ارکان شرکت در راستای تحقق شعار سال 1400 برنامه ریزی و تالش شبانه 
روزی خود را مصرف کنند.امینی در ادامه افزود: پایداری خدمات آب و فاضالب 
در بخش های مختلف جزو  وظایف ذاتی و الینفک است و با توجه به پیشرفت 
علم ضرورت دارد شرکت آبفای استان اصفهان نه تنها به پایداری و پیوستگی این 
خدمات در قالب خدمات اولیه، ثانویه و خدمات آب و فاضالب توجه  داشته باشد، 
بلکه با اســتفاده از اقدامات و فعالیت های فناورانه و نوآورانه نسبت به تسهیل 
دسترسی و ارتقای کیفیت این خدمات نیز اقدام کنند .وی تصریح کرد: در دنیای 
امروز روش های نوینی برای ارائه خدمات وجود دارد و در این راستا در سال جاری 
با ارائه ایده های کارآمدی درصدد هســتیم همه مشترکین در سطح استان را از 
خدمات نوین و پایداری بهره مند سازیم.مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان 
اعالم کرد: برای موفقیت در ارائه خدمات پایدار به مردم، نیازمند روش های نوینی 
برای توسعه و ارتقای خدمات هستیم که در این زمینه سعی در استفاده از روش ها 

و تکنولوژی های روز دنیا در ارائه خدمات داریم.

مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان گفــت: افزایش قیمت بــرق صنعتی تاثیر 
چندانی بر بهای تمام شــده محصــوالت ذوب آهن ندارد، چــرا که میزان 
وابســتگی این کارخانه به برق تولید شبکه بســیار ناچیز است و تقریبا 100 
درصد برق مورد نیاز مجموعه در سال، توســط نیروگاه مستقر در ذوب آهن 

تامین خواهد شد.
منصور یزدی زاده با اشاره به استقرار نیروگاه به منظور تولید برق مورد نیاز در 
شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: این شرکت از یک نیروگاه 220 مگاواتی در 
مجموعه خود بهره  می گیرد که در بازه هــای زمانی متفاوت، میزان تولید آن 

بیش از نیاز این شرکت است.
 وی با اشــاره به این کــه در مواقعی برق تولیــدی در نیــروگاه ذوب آهن 
با شــبکه برق منطقه تبادل می شود، گفت: نیروگاه مســتقر در ذوب آهن 
از گازهای فرآیندی اســتفاده کرده و در روند تولید بــرق از گاز طبیعی بهره 

نمی برد.
یزدی زاده در بیان این نکته که اســتقرار نیروگاه در کنار محل تولید منجر به 
صرفه جویی 15 درصدی برق می شود، گفت: بر اساس آمار، 15 درصد از برق 
در شبکه های توزیع تلف می شــود؛ اما حضور نیروگاه در کنار ذوب آهن این 

میزان تلفات را به شکل قابل توجهی کاهش داده است.
وی با اشاره به برنامه های ذوب آهن اصفهان برای استفاده از نیروگاه های 
مولد مقیاس کوچک گفت: در حال حاضر برق مورد اســتفاده در مجموعه 

از محل نیروگاه موجود تامین شــده و برنامه ای برای استقرار نیروگاه مولد 
مقیاس کوچک نداریم؛ اما ارتقای بهره وری نیروگاه فعلی به طور مرتب در 

دستور کار است.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه  در دیداربا فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان تصریح کرد:

 ترویج هرچه بیشتر آرمان های شهدا و دستاوردهای دفاع مقدس
افزایش ۸۴ درصدی فروش محصوالت کارخانه ذوب آهن

شعار سال 1400 شرکت آبفای استان اصفهان اعالم شد:

حفظ ارزش آب، ارتقای دانش سازمانی، خدمات نوین و پایدار

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن در تامین برق مورد نیاز خودکفاست
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