
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
یکشنبه  22   فروردین  1400 

 28  شعبان   1442 
11  آوریل  2021
 شماره 3224 

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

رییس سازمان بسیج سازندگی استان:  

50 هزار بسته معیشتی 
در طرح رمضان بسیج 

سازندگی  بین نیازمندان 
توزیع می شود

مدیرکل ثبت احوال استان خبر داد:

پوشش گسترده کارت ملی 
درچهارمحال و بختیاری

7

4

6

تولید محصول 
مشترک 

سینمایی بلگراد 
7و اصفهان

  وقتی انتقادات به انتصاب 
خورشیدی به عنوان سرپرست 
تیم ملی همچنان ادامه دارد؛

انتخاب پر حاشیه

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

یکشنبه 15 فروردین  1400 
 21 شعبان   1442 

4  آوریل  2021
 شماره 3218

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

5

20 درصد 
جمعیت در 

استان به کرونا 
5مبتال شده اند

مراسم مذهبی 
 ماه رمضان 
 در مناطق

  قرمز و نارنجی 
برگزار نمی شود

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(

محمد طرمه فروشان طهرانی - شهردار سین  م الف:1114385

شهرداری سین به استناد مصوبه 756 مورخ 99/11/14 شورای اسالمی شهر سین و صورتجلسه کمیسیون معامالت 
شهرداری مورخ 1399/12/26 در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه نوبت دوم اجرای اسکلت بتنی ساختمان آتش 

نشانی در دو طبقه با مســاحت تقریبی زیربنای 646 متر مربع تا مرحله سفتکاری )ســه میلیارد و هشتصد و پنجاه 

میلیون ریال( از محل اعتبارات شهرداری طبق نقشه و مشخصات موجود در شــهرداری بر اساس فهرست بهای راه، 

راه آهن و باند فرودگاه و ابنیه 99 که بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح می باشــد، اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان 

باید جهت اخذ نقشه و مشخصات فنی پروژه تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/01/25 به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه و نسبت به دریافت مدارک مربوطه اقدام نموده و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان 

روز پنج شنبه مورخ 1400/01/26 در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. 

تلفن تماس: 031-45834517 
www.seen-sh.ir :آدرس پرتال شهرداری

چاپ دوم

آگهی تجدید مزایده عمومی

مجید قربانی – شهردار کوشک م الف:1117178

شهرداری کوشک به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر ، در نظر دارد اموال غیر منقول به شرح ذیل را از طریق )تجدید( مزایده عمومی 
موضوع ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها بفروش رساند.

1- مساحت 520 متر مربع با کاربری باغات و کشاورزی به نشانی شهر کوشک بلوار الغدیر بوستان 8 تقاطع کانال دیمیتیان 

2- مساحت 1595/15 متر مربع زمین محصور کشاورزی و دارای مســاحت 196/90 متر مربع سطح اشغال تغییر کاربری قدیمی 

احداثی قبل از سال 1370 واقع در ضلع شرقی کانال بتنی آبرسانی کوشک و ضلع غرب صحرای خرم آباد 

شرایط شرکت در ) تجدید( مزایده :
واریز مبلغ 5 درصد مبلغ پیشنهادی به شماره حســاب 0106065000007 نزد بانک ملی بنام شهرداری کوشک در صورت عدم انعقاد 

قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد توسط برندگان اول و دوم و سوم مزایده ، سپرده های آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

 شــرکت در مزایده هیچگونه حقی را برای شــرکت کننده در بر نخواهد داشــت و شــهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادات 

مختار می باشد .

سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است .

لذا متقاضیان شرکت در این مزایده می توانند جهت آگاهی بیشتر و اخذ مدارک مزایده به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و نسبت 

به ارائه پیشنهادات ، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 به واحد دبیرخانه حراست شهرداری کوشک مراجعه نمایند .

نوبت اول

ُمهر اصالت یونسکو بر آثار خاتم اصفهان؛

نشان بی نشانی!
در منطقه شرق اصفهان بیش از 250 کارگاه خاتم سازی داریم که بخش اعظمی از آن ها در سال گذشته 

به دلیل کرونا و به فروش نرفتن تولیدات شان تعطیل شدند. امروز اصفهان در حوزه تجارت الکترونیک 

پیشتاز است، ما بیش از 60 فعال تجارت الکترونیک در حوزه صنایع دستی داریم که به شیوه های نوین 

بازاریابی و از طریق پست تولیدات شان را صادر می کنند.
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یک روزنامه محلی اســتانی ، پیش از آغاز تعطیالت و در 

یادداشت »نوروزی« خود، شهردار اصفهان را به باد انتقاد 

گرفت که چــرا روی پروژه های بهره برداری شــده یا در آســتانه افتتاح 

اصفهان نام »انقالب عمرانی« گذاشــته و در پایان پرسیده بود: »انقالب 

عمرانی یا افتضاح مدیریتی؟!« 

بخشــی از مطلب منطقی بود؛ شــهرداران گذشــته هــم اقدامات موثر 

 و شاید بســیار بیشــتری داشــتند و شــاید به این اندازه در بوق و کرنا 

نمی  گذاشتند. و خب البته »جمالی نژاد« که تمام مدت شهرداری اش 

روی دوچرخه بود)!( و »ســقاییان نژاد« ... ســقاییان نژاد ازقضا مدیر 

محبوب برخی رسانه های استان و ســردبیران این رسانه ها بود. همان 

کسی که در وصفش می نوشتند: ستون »سقائیان نژاد« آنقدر بلند بود که 

برخی افراد از پشت آن دیده نمی شدند و همواره در سایه قرار می گرفتند. 

آنان برای اینکه دیده شــوند، به جای اینکه خود را مرتفع کنند یا از آن باال 

رفته و هم راستا با او شوند، سعی کردند تا کوتاهش کنند و در این مسیر از 

هیچ کوششی مضایقه نکردند.و در وصف کماالت)!( شهردار بعدی یعنی 

»جمالی نژاد« هم او را ســرلوحه »مدیریت جهادی« نامیده و به عنوان 

یک الگو معرفی می کردند و ... 

 جالــب اینکــه در دوران هردو شــهردار هــم رابطــه حســنه و تعامل 

حسنه تری)!( بین این رســانه های خاص محلی و شهرداری اصفهان 

برقرار بود. امــا اینکه حاال اقدامــات نوروزی در حد افتضــاح مدیریتی 

تعبیر شــود، بیش از آن که »اخالص ســخن« در دلواپســی برای شهر 

و آینــده اش را نشــان بدهد، حکایــت از مواضــع و موانــع و مطالب 

 دیگری دارد که به نظر می رســد آن هــم نیازی به گفتن نــدارد و کامال 

مشــخص اســت. اما در باب اقدامات شــهرداری اصفهــان؛ از آنجا که 

خوشــبختانه و یا شــاید هم شــوربختانه زیرچتر حمایتی شــهرداری 

نیســتیم و از ِقبل تهدید و تحریــم و تبلیغ و راه های بعضــا ناصواب، از 

این ارگان یا هــر ارگان دیگری، آگهی شــکار نمی کنیم و سرپرســت و 

مســئول هم انتخاب نمی کنیم)!( الزم می دانیــم حداقل درباره پروژه 

خیابان های»تابان« و »آسمان« و پل آفتاب تشکر ویژه ای از مجموعه 

مدیریت شهری داشته باشــیم. ســفر کوتاه یک روزه در ایام تعطیالت 

که با گذر از مســیر یکی از همین پــروژه های تازه افتتاح شــده همراه 

بود، بیش از همه تاثیر و مانــدگاری خدمت به مردم را بــه یادمان آورد 

. نــوروزی و نوروزی ها مــی آیند و می رونــد اما آفتاِب تاباِن آســمان 

اصفهان همیشــه می درخشــد. این پروژه و امثالهم اگر حتی منجر به 

جلوگیری از یک تصادف در طول روز و مانع از کشــته شدن یک نفر هم 

بشود، برای شــهردار بس اســت. حاال کنار این موارد؛ کاهش ترافیک، 

ســاماندهی شــلوغی و شــکل و شــمایل نازیبای منطقه، دسترســی 

ســریع تر به اماکن ضروری مثل فرودگاه، حمل و نقل ایمن تر در مسیر، 

کاهش آلودگی هوا، مصرف ســوخت کمتر ، صرفه جویی در وقت و ...را 

هم بگذارید تا مشــخص شــود برای مردمی که مدت هاســت یادشان 

 رفته »مدیــر خدمتگزار« چه شــکلی بود)!( همیــن اقدامات هم قابل

 ستایش است . ســقاییان نژاد، خدمت زیادی به این شهر و مردمانش 

کــرد هرچند دســت آخر با حواشــی بســیار و حــرف و حدیــث های 

 فراوان رفــت و ماجرای آقازاده های آمریکانشــین آقای شــهردار )که 

سقاییان نژاد گفت ســفیران گویای نظام در آمریکا هستند!( دردسرساز 

شــد؛ اما برای اصفهان خاطرات خوبی از خدمت رقم زد. »جمالی نژاد« 

هم همین طور هرچند ایده های خالقانه ای که داشت، چندان ظهور و بروز 

پیدا نکرد و البته فرصت چندانی هــم برای عملیاتی کردن مباحث جدید 

 مثل خالقيت و نوآوری در مديريت شهری با ورود اين مباحث به ساختار 

سازمانی نداشت. و حاال نوروزی شهردار کوشید تا روی زمین یا زیرزمین 

خدمت کند و آینده بهتر نشــان خواهد داد تا چه اندازه موفق بوده است. 

علی الحساب ســاماندهی پل ها و تقاطع غیرهمسطح سردار سلیمانی 

و البته به نتیجه رســاندن پروژه سالن اجتماعات گلســتان شهدا که در 

آخرین روزهای ســال 1399 رقم خورد، دســتاوردهای به یادماندنی و 

ماندگار مدیریت شــهری دوران او برای این شهر و مردمش خواهد بود. 

شاید نام و عنوان اقدامات شهرداری اصفهان در دوره نوروزی را »انقالب 

عمرانی« نگذاریم؛ اما قطعا آن قدر بی انصاف هم نیســتیم که بنویسیم 

»افتضاح مدیریتی«!
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  وزیر راه و شهرسازی:
قطار سریع السیر اصفهان 
-تهران به پویایی اقتصاد 

کمک می کند

 مدیرکل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری:

میزان پیشرفت فیزیکی 
 جاده شهرکرد به شلمزار 

به 40درصد رسید

 مصاف سپاهان و سایپا در 
نخستین گام از 1400؛

 شاگردان »محرم« 
در اندیشه حفظ صدرنشینی

3

4

6

به بهانه پروژه های افتتاح شده توسط مدیریت شهری اصفهان؛

مبالغه نمی کنیم، بی انصاف هم نیستیم

سرایت انفجاری ویروس در استان
  سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گوید وضعیت اصفهان

  به زودی قرمز می شود؛

آگهی مزایده »نوبت دوم«

ثابت راسخ- شهردار  م الف:1117439 

شهرداری چرمهین بر اساس مصوبه شماره 5/332/ش مورخ 1399/12/03 شورای محترم اسالمی شهر و به 
موجب ماده 13 آیین نامه مالی شــهرداری ها در نظر دارد نسبت به واگذاری پارکینگ خودروهای سنگین خود 

واقع در مجموعه خدماتی کارگاهی پیامبر اعظم )ص(، جنب پمپ گاز CNG )به مساحت 14200 متر مربع( به 

صورت استیجاری و بر اساس قیمت پایه کارشناسی )کارشناس رسمی دادگستری( ماهیانه به مبلغ 30/000/000 

)سی میلیون ریال( به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده با شرایط آگهی، انعقاد قرارداد 

نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ  انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/01/28 به واحد 

درآمد شهرداری مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری روز 

یک شنبه مورخ 1400/01/29 به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند. شرکت کنندگان جهت کسب 

اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری چرمهین به آدرس www.chermahin.ir مراجعه و یا با شماره 

52552444-031 تماس حاصل فرمایند.

چاپ اول

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

یکشنبه 15 فروردین  1400 
 21 شعبان   1442 

4  آوریل  2021
 شماره 3218

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

5

20 درصد 
جمعیت در 

استان به کرونا 
5مبتال شده اند

مراسم مذهبی 
 ماه رمضان 
 در مناطق

  قرمز و نارنجی 
برگزار نمی شود

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(

محمد طرمه فروشان طهرانی - شهردار سین  م الف:1114385

شهرداری سین به استناد مصوبه 756 مورخ 99/11/14 شورای اسالمی شهر سین و صورتجلسه کمیسیون معامالت 
شهرداری مورخ 1399/12/26 در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه نوبت دوم اجرای اسکلت بتنی ساختمان آتش 

نشانی در دو طبقه با مســاحت تقریبی زیربنای 646 متر مربع تا مرحله سفتکاری )ســه میلیارد و هشتصد و پنجاه 

میلیون ریال( از محل اعتبارات شهرداری طبق نقشه و مشخصات موجود در شــهرداری بر اساس فهرست بهای راه، 

راه آهن و باند فرودگاه و ابنیه 99 که بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح می باشــد، اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان 

باید جهت اخذ نقشه و مشخصات فنی پروژه تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/01/25 به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه و نسبت به دریافت مدارک مربوطه اقدام نموده و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان 

روز پنج شنبه مورخ 1400/01/26 در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. 

تلفن تماس: 031-45834517 
www.seen-sh.ir :آدرس پرتال شهرداری

چاپ دوم

آگهی تجدید مزایده عمومی

مجید قربانی – شهردار کوشک م الف:1117178

شهرداری کوشک به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر ، در نظر دارد اموال غیر منقول به شرح ذیل را از طریق )تجدید( مزایده عمومی 
موضوع ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها بفروش رساند.

1- مساحت 520 متر مربع با کاربری باغات و کشاورزی به نشانی شهر کوشک بلوار الغدیر بوستان 8 تقاطع کانال دیمیتیان 

2- مساحت 1595/15 متر مربع زمین محصور کشاورزی و دارای مســاحت 196/90 متر مربع سطح اشغال تغییر کاربری قدیمی 

احداثی قبل از سال 1370 واقع در ضلع شرقی کانال بتنی آبرسانی کوشک و ضلع غرب صحرای خرم آباد 

شرایط شرکت در ) تجدید( مزایده :
واریز مبلغ 5 درصد مبلغ پیشنهادی به شماره حســاب 0106065000007 نزد بانک ملی بنام شهرداری کوشک در صورت عدم انعقاد 

قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد توسط برندگان اول و دوم و سوم مزایده ، سپرده های آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

 شــرکت در مزایده هیچگونه حقی را برای شــرکت کننده در بر نخواهد داشــت و شــهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادات 

مختار می باشد .

سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است .

لذا متقاضیان شرکت در این مزایده می توانند جهت آگاهی بیشتر و اخذ مدارک مزایده به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و نسبت 

به ارائه پیشنهادات ، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 به واحد دبیرخانه حراست شهرداری کوشک مراجعه نمایند .

نوبت اول

ُمهر اصالت یونسکو بر آثار خاتم اصفهان؛

نشان بی نشانی!
در منطقه شرق اصفهان بیش از 250 کارگاه خاتم سازی داریم که بخش اعظمی از آن ها در سال گذشته 

به دلیل کرونا و به فروش نرفتن تولیدات شان تعطیل شدند. امروز اصفهان در حوزه تجارت الکترونیک 

پیشتاز است، ما بیش از 60 فعال تجارت الکترونیک در حوزه صنایع دستی داریم که به شیوه های نوین 

بازاریابی و از طریق پست تولیدات شان را صادر می کنند.
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یک روزنامه محلی اســتانی ، پیش از آغاز تعطیالت و در 

یادداشت »نوروزی« خود، شهردار اصفهان را به باد انتقاد 

گرفت که چــرا روی پروژه های بهره برداری شــده یا در آســتانه افتتاح 

اصفهان نام »انقالب عمرانی« گذاشــته و در پایان پرسیده بود: »انقالب 

عمرانی یا افتضاح مدیریتی؟!« 

بخشــی از مطلب منطقی بود؛ شــهرداران گذشــته هــم اقدامات موثر 

 و شاید بســیار بیشــتری داشــتند و شــاید به این اندازه در بوق و کرنا 

نمی  گذاشتند. و خب البته »جمالی نژاد« که تمام مدت شهرداری اش 

روی دوچرخه بود)!( و »ســقاییان نژاد« ... ســقاییان نژاد ازقضا مدیر 

محبوب برخی رسانه های استان و ســردبیران این رسانه ها بود. همان 

کسی که در وصفش می نوشتند: ستون »سقائیان نژاد« آنقدر بلند بود که 

برخی افراد از پشت آن دیده نمی شدند و همواره در سایه قرار می گرفتند. 

آنان برای اینکه دیده شــوند، به جای اینکه خود را مرتفع کنند یا از آن باال 

رفته و هم راستا با او شوند، سعی کردند تا کوتاهش کنند و در این مسیر از 

هیچ کوششی مضایقه نکردند.و در وصف کماالت)!( شهردار بعدی یعنی 

»جمالی نژاد« هم او را ســرلوحه »مدیریت جهادی« نامیده و به عنوان 

یک الگو معرفی می کردند و ... 

 جالــب اینکــه در دوران هردو شــهردار هــم رابطــه حســنه و تعامل 

حسنه تری)!( بین این رســانه های خاص محلی و شهرداری اصفهان 

برقرار بود. امــا اینکه حاال اقدامــات نوروزی در حد افتضــاح مدیریتی 

تعبیر شــود، بیش از آن که »اخالص ســخن« در دلواپســی برای شهر 

و آینــده اش را نشــان بدهد، حکایــت از مواضــع و موانــع و مطالب 

 دیگری دارد که به نظر می رســد آن هــم نیازی به گفتن نــدارد و کامال 

مشــخص اســت. اما در باب اقدامات شــهرداری اصفهــان؛ از آنجا که 

خوشــبختانه و یا شــاید هم شــوربختانه زیرچتر حمایتی شــهرداری 

نیســتیم و از ِقبل تهدید و تحریــم و تبلیغ و راه های بعضــا ناصواب، از 

این ارگان یا هــر ارگان دیگری، آگهی شــکار نمی کنیم و سرپرســت و 

مســئول هم انتخاب نمی کنیم)!( الزم می دانیــم حداقل درباره پروژه 

خیابان های»تابان« و »آسمان« و پل آفتاب تشکر ویژه ای از مجموعه 

مدیریت شهری داشته باشــیم. ســفر کوتاه یک روزه در ایام تعطیالت 

که با گذر از مســیر یکی از همین پــروژه های تازه افتتاح شــده همراه 

بود، بیش از همه تاثیر و مانــدگاری خدمت به مردم را بــه یادمان آورد 

. نــوروزی و نوروزی ها مــی آیند و می رونــد اما آفتاِب تاباِن آســمان 

اصفهان همیشــه می درخشــد. این پروژه و امثالهم اگر حتی منجر به 

جلوگیری از یک تصادف در طول روز و مانع از کشــته شدن یک نفر هم 

بشود، برای شــهردار بس اســت. حاال کنار این موارد؛ کاهش ترافیک، 

ســاماندهی شــلوغی و شــکل و شــمایل نازیبای منطقه، دسترســی 

ســریع تر به اماکن ضروری مثل فرودگاه، حمل و نقل ایمن تر در مسیر، 

کاهش آلودگی هوا، مصرف ســوخت کمتر ، صرفه جویی در وقت و ...را 

هم بگذارید تا مشــخص شــود برای مردمی که مدت هاســت یادشان 

 رفته »مدیــر خدمتگزار« چه شــکلی بود)!( همیــن اقدامات هم قابل

 ستایش است . ســقاییان نژاد، خدمت زیادی به این شهر و مردمانش 

کــرد هرچند دســت آخر با حواشــی بســیار و حــرف و حدیــث های 

 فراوان رفــت و ماجرای آقازاده های آمریکانشــین آقای شــهردار )که 

سقاییان نژاد گفت ســفیران گویای نظام در آمریکا هستند!( دردسرساز 

شــد؛ اما برای اصفهان خاطرات خوبی از خدمت رقم زد. »جمالی نژاد« 

هم همین طور هرچند ایده های خالقانه ای که داشت، چندان ظهور و بروز 

پیدا نکرد و البته فرصت چندانی هــم برای عملیاتی کردن مباحث جدید 

 مثل خالقيت و نوآوری در مديريت شهری با ورود اين مباحث به ساختار 

سازمانی نداشت. و حاال نوروزی شهردار کوشید تا روی زمین یا زیرزمین 

خدمت کند و آینده بهتر نشــان خواهد داد تا چه اندازه موفق بوده است. 

علی الحساب ســاماندهی پل ها و تقاطع غیرهمسطح سردار سلیمانی 

و البته به نتیجه رســاندن پروژه سالن اجتماعات گلســتان شهدا که در 

آخرین روزهای ســال 1399 رقم خورد، دســتاوردهای به یادماندنی و 

ماندگار مدیریت شــهری دوران او برای این شهر و مردمش خواهد بود. 

شاید نام و عنوان اقدامات شهرداری اصفهان در دوره نوروزی را »انقالب 

عمرانی« نگذاریم؛ اما قطعا آن قدر بی انصاف هم نیســتیم که بنویسیم 

»افتضاح مدیریتی«!
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  وزیر راه و شهرسازی:
قطار سریع السیر اصفهان 
-تهران به پویایی اقتصاد 

کمک می کند

 مدیرکل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری:

میزان پیشرفت فیزیکی 
 جاده شهرکرد به شلمزار 

به 40درصد رسید

 مصاف سپاهان و سایپا در 
نخستین گام از 1400؛

 شاگردان »محرم« 
در اندیشه حفظ صدرنشینی

3
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به بهانه پروژه های افتتاح شده توسط مدیریت شهری اصفهان؛

مبالغه نمی کنیم، بی انصاف هم نیستیم

سرایت انفجاری ویروس در استان
  سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گوید وضعیت اصفهان

  به زودی قرمز می شود؛

آگهی مزایده »نوبت دوم«

ثابت راسخ- شهردار  م الف:1117439 

شهرداری چرمهین بر اساس مصوبه شماره 5/332/ش مورخ 1399/12/03 شورای محترم اسالمی شهر و به 
موجب ماده 13 آیین نامه مالی شــهرداری ها در نظر دارد نسبت به واگذاری پارکینگ خودروهای سنگین خود 

واقع در مجموعه خدماتی کارگاهی پیامبر اعظم )ص(، جنب پمپ گاز CNG )به مساحت 14200 متر مربع( به 

صورت استیجاری و بر اساس قیمت پایه کارشناسی )کارشناس رسمی دادگستری( ماهیانه به مبلغ 30/000/000 

)سی میلیون ریال( به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده با شرایط آگهی، انعقاد قرارداد 

نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ  انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/01/28 به واحد 

درآمد شهرداری مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری روز 

یک شنبه مورخ 1400/01/29 به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند. شرکت کنندگان جهت کسب 

اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری چرمهین به آدرس www.chermahin.ir مراجعه و یا با شماره 

52552444-031 تماس حاصل فرمایند.

چاپ اول

نوبت دوم

چاپ دوم

اصفهان، سیزدهمین استان در کشور از لحاظ اضافه وزن دانش آموزان

دردسر توده های اضافه !
5

به نام کاشان،به کام خارجی ها
 رد پای خام فروشی در صنعت گالب و اسانس؛
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مسئول بیماریهای واگیر مرکز بهداشت 
از واکسیناسیون 20 هزار نفر در استان 

اصفهان خبرداد؛
اولویت با کادر درمان است

5

 تیشه به ریشه زندگی در
 روستاهای نایین؛

 معدنی که آسایش
 را برد

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8
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قطر و آمریکا در مورد ایران گفت وگو کردند
رسانه های قطری جمعه شب اعالم کردند که »محمد بن عبدالرحمن« وزیر امورخارجه این کشور و 
»آنتونی بلینکن« وزیر امورخارجه آمریکا در خصوص ایران گفت وگو کردند. به گزارش ایرنا از شبکه 
خبری الجزیره قطر، اوضاع عراق و افغانستان از دیگر موضوعاتی بود که در تماس تلفنی بلینکن و 

بن عبدالرحمن بررسی شده است. 
دو طرف ۱۲ اسفند ماه گذشــته نیز در خصوص ایران، همکاری های دوجانبه و راه های گسترش 
همکاری های سیاسی و اقتصادی گفت وگو کرد. وزیر خارجه قطر همچنین گفته بود که روابط این 
کشور با ایران و آمریکا راهبردی است و دوحه با هر دو طرف ارتباط مستمر دارد. وی ۲۲ بهمن ماه 
نیز در کنفرانس خبری با همتای اسپانیایی خود گفته بود که ایران کشور همسایه ماست و آنچه در 

منطقه رخ می دهد، مستقیما بر ما تاثیر می گذارد. 
»مطلق القحطانی« نماینده ویژه وزیر خارجه قطر نیز در آن زمان اعالم کرد که دوحه آماده اســت 
میان ایران و عربستان سعودی وساطت کند. رســانه های قطر درباره مکالمه تلفنی میان وزیران 

خارجه این کشور و آمریکا جزئیاتی منتشر نکرده اند.

زمان سفر »حسان دیاب« به عراق به تعویق افتاد
دفتر نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان با صدور بیانیه ای اعالم کرد که سفر از پیش  برنامه ریزی  

شده »حسان دیاب« به عراق به تعویق افتاده است. 
به نقل از العهد، دفتر نخســت وزیر دولت پیشــبرد امور لبنان بیانیه ای را در خصوص سفر قریب 
الوقوع »حسان دیاب« به عراق منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در بیانیه مذکور آمده است که 
سفر دیاب به عراق طبق برنامه ریزی قبلی انجام نخواهد شد. این دفتر اعالم کرده که سفر مذکور 

به زمان دیگری موکول شده است. 
دفتر نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان همچنین عنوان کرده: علت تاخیر در انجام سفر دیاب 

به شهر بغداد از ناحیه عراق بوده است. 
در واقع، مقامات عراقی به دالیل داخلی انجام این سفر را به زمان دیگری موکول کرده اند. گفتنی 
است، پیشتر قرار بود حسان دیاب در اواسط ماه جاری میالدی به همراه تعدادی از وزیران کابینه 

خود به عراق سفرکند.

عملیات نیروی دریایی آمریکا در دریای چین جنوبی
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد، این کشور یک ناو هواپیمابر را برای پشتیبانی از کشتی های 
مستقر در دریای چین جنوبی و به منظور نشان دادن تعهداتش در آزادی عبور و مرور دریایی و در 

حالی مستقر کرده که نگرانی ها درباره حضور گسترده ناوهای چینی در منطقه وجود دارد. 
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، جان کربی، ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا در یک نشست خبری 
گفت:  ما همچنان نگران حضور گسترده نظامی چین و ناوهایش در منطقه »یونیون بنک« دریای 
چین جنوبی و تالش های پکن برای نقض و زیر پا گذاشتن حقوق قانونی فیلیپین برای استفاده از 

مسیر دریایی واقع در دریای چین جنوبی هستیم. 
کربی به این مسئله نیز اشــاره کرد که گروه ضربتی ناو هواپیمابر »تئودور روزولت« و »گروه آبی 
خاکی یو اس اس مکین آیلند« برای انجام عملیات و اقدامات آموزشی و تمرینی در دریای چین 
جنوبی در حمایت از تعهــد بلندمدت ایاالت متحده در ارتباط بــا آزادی دریاها و امنیت منطقه ای 

حضور دارند. 
بر اســاس گزارش های رســانه ای، صدها قایق چینی در ۲۰۰ مایلی منطقه اختصاصی اقتصادی 
فیلیپین در »وایتســان ریف« واقع در دریای چین جنوبی هســتند. چین مدعی اســت که این 
کشــتی ها برای در امان ماندن از آب و هوای بد در منطقه قرار دارند و به هیچ نیروی نظامی حمل 

نمی کنند.

5 سناریو درباره انتخابات ۱۴۰۰؛

اینجا ایران است
ایسنا نوشت: با توجه به شرایط فعلی کشور به نظر می رسد افراد مرتبط با دولت 
و حامیانش ممکن است از شــانس کمی در انتخابات آینده برخوردار باشند. 
اسحاق جهانگیری که در انتخابات ۹۶ به عنوان پدیده مطرح شده بود و بسیاری 
معتقد بودند که پــس از روحانی می تواند ادامه دهنــده دولت موفق اعتدال 
باشد، این روزها به جرم معاون اولی روحانی از ســوی جناح مقابل و برخی 
شبکه ها و برنامه های صداوسیما به عنوان یکی از متهمان وضع فعلی کشور 
شناخته می شود. علیه محمدجواد ظریف که همین چند سال پیش به خاطر 
موفقیتش در به سرانجام رساندن مذاکرات فرسایشی هسته ای با امیرکبیر 
مقایسه می شد، سریال می سازند و در تریبون های مختلف او را خائن خطاب 
می کنند. قصه سایر نزدیکان و وابســتگان به دولت روحانی هم تقریبا شبیه 
معاون اول و وزیر امور خارجه است؛ اما این اتفاقات می تواند روی دیگری هم 
داشته باشد. موضوع احیای برجام و برداشته شدن تحریم های آمریکا شاید 

یکی از مولفه های تاثیرگذار در انتخابات ۱۴۰۰ باشد.

سناریوی اول
در سناریوی اول فرض بر این است که دور جدید مذاکرات ایران و طرف های 
برجام به نتایج مثبتی برسد و هر دو طرف ایران و آمریکا به تعهدات برجامی 
خود بازگردند. البته این اتفاقات و بازگشــت کامل به برجام شاید تا پیش از 
انتخابات به صورت کامل به نتیجه نرســد و ماه ها طول بکشــد؛ اما باز شدن 
فضای تنفسی برای ایران، کم شدن فشار حداکثری آمریکا، آزاد شدن بخشی 
از پول های بلوکه شده ایران و فروش بیشتر نفت و ورود ارز به کشور می تواند 
شوک مثبتی را به اقتصاد ایران وارد کند. همین موضوع می تواند به نزدیکان 
اعتدال گرایــان فرصتی بدهد تــا در انتخابات با مطرح کــردن موضوع ادامه 
مذاکرات و تالش برای رفــع کامل تحریم ها و محدودیت هــای ایران، برگ 

برنده ای را در دست داشته باشند.

سناریوی دوم
اگر مذاکرات برجامی به نتیجه مناسبی نرسد و وضعیت معیشتی مردم و فشار 
اقتصادی بیشتر شود، وابستگان به دولت روحانی و حامیان او عمال شانس 
چندانی برای پیروزی در انتخابات نخواهند داشت و منتقدان دولت و مذاکره، 
می توانند شــانس بیشــتری برای پیروزی خود در نظر بگیرند. در این میان 
اصول گرایانی که از ابتدا با برجام مخالف بودند و حتی آن را خیانت و خسارت 
محض می دانستند می توانند با مطرح کردن درست بودن ادعای شان، دست 
باال را در انتخابات داشته باشــند. با این فرض، حتی شانس پیروزی برخی 

نیروهای تندرو باال خواهد رفت.

سناریوی سوم
در صورت چنین اتفاقی گفته می شــود کــه اصول گرایان می توانند شــانس 
بسیار باالیی در انتخابات داشته باشــند. اگر بر فرض کاندیداهای حداکثری 
اصالح طلبان در انتخابات تایید صالحیت نشوند بخشی از بدنه اجتماعی آنان با 
سرخوردگی، امیدی به انتخابات نخواهند داشت و یک رقابت درون گروهی میان 

اصول گرایان برگزار خواهد شد؛مدلی تقریبا شبیه انتخابات مجلس یازدهم.

سناریوی چهارم
با وجود اینکه رهبر انقالب همواره در سخنان خود بر لزوم مشارکت حداکثری 
مردم در انتخابات تاکید داشــته اند اما برخی جریانات تندرو با این توجیه که 
مشارکت باالی مردم منجر به شکســت کاندیدای مورد نظر آنان خواهد شد 
تالش می کنند با دالیل مختلف، مردم را از صنــدوق رای ناامید کنند و جالب 
اینجاست با وجود اینکه به ظاهر خود را حامی رهبری نشان می دهند اما از تبلیغ 
این موضوع یعنی تالش برای کم کردن مشارکت مردم به هر روشی، ابایی هم 
ندارند. نظر این تندروها این اســت که مردم صالح خود را نمی دانند و درست 
انتخاب نمی کنند پس مهم نیست مشارکت مردم در انتخابات باال نباشد بلکه 
مهم این است که کاندیدای مورد نظر آنان در یک انتخابات با مشارکت پایین 
به پیروزی برسد. به همین دلیل با کارشکنی در حل مشکالت و گروگان گرفتن 
معیشت مردم و یا تالش برای حذف رقیب، سعی می کنند در مسابقه ای تک 

نفره پیروز انتخاباتی ولو حداقلی باشند.

سناریوی پنجم
با این فرض اصالح طلبان و اعتدال گرایان مانند انتخابات ۹۲ و ۹۶ احتماال مجبور 
به ائتالف با یکدیگر خواهند شد و از طرفی اصول گرایان هم که از هم اکنون با 
تعدد کاندیداهای احتمالی مواجهند برای شکســته نشدن آرای شان مجبور 
خواهند بود مانند انتخابات ۹۶ روی یک کاندیدای واحد به توافق برسند. در این 
صورت انتخاباتی رقابتی ایجاد خواهد شــد و جناحی که بتواند برنامه بهتری 

برای اداره کشور و رفع مشکالت ارائه دهد، می تواند امیدوار به پیروزی باشد. 

اینجا ایران است
با وجود همه این احتماالت، انتخابات ۱۴۰۰ نزدیک به دو ماه دیگر برگزار خواهد 
شــد، اما در چنین فضای غبارآلود و پر از تردید و امــا و اگر، باید مولفه اصلی 
دیگری را به همه این ســناریوها اضافه کرد و آن غیرقابــل پیش بینی بودن 

انتخابات به خصوص در ایران است. 
تجربه نشان داده که بســیاری از مردم تا یک هفته مانده به انتخابات ممکن 
است تصمیم خود را برای رای دادن به کاندیدایی خاص و حتی شرکت کردن 
یا نکردن در انتخابات نگرفته باشند، اما چند روز منتهی به انتخابات می تواند 
روزهای سرنوشت سازی در انتخابات باشــد و مانند انتخابات ۷۶، ۸۴ و ۹۲ 
برخالف تمام پیش بینی ها کاندیدایی را راهی ساختمان انتهای خیابان پاستور 
کند که تا یک ماه قبل از انتخابات حتی بسیاری از کارشناسان و نظرسنجی ها 

برایش شانس باالیی قائل نبودند.

معاون سیاســی وزیر خارجه پس از نشست اخیر 
وین با بیان اینکه در مســیر قرار گرفتیم، یادآور شد: 
مسیر پیش رو پر از سنگالخ و مشکل است و نیاز به 
اراده سیاسی قوی در طرف آمریکایی دارد که تصمیم 
بگیرد همــه تحریم هایش را بردارد. »ســید عباس 
عراقچی« رییس هیئت ایرانی در نشست کمیسیون 
مشــترک برجام با حضور ایران و گــروه ۱+۴ بعد از 
نشست جمعه کمیسیون مشترک در وین گفت: این 
کمیسیون مشترک تشکیل شد تا مذاکرات بین ایران 
و بقیه اعضای برجام درباره بازگشــت ایران و آمریکا 
به تعهدات شــان در برجام، لغو تحریم ها از ســوی 
آمریکا و بازگشت ایران به تعهدات برجامی خودش 
صورت بگیرد. وی یادآور شد: شکل کار این گونه بود 

که ما با اعضای برجام مذاکره می کردیم و آن ها هم 
از مسیر دیگری با آمریکا به صورت جداگانه. معاون 
وزیر امور خارجه با بیان اینکه دو گروه کاری در حوزه 
رفع تحریم ها و همچنین هسته ای ایجاد کردیم، اظهار 
داشت: دو گروه مباحث فشرده ای را در طول سه روز 
داشتند و مقدار زیادی می توان گفت کار را جلو بردند 
و چارچوب های اقداماتی که طرفین باید انجام دهند، 
االن یک مقدار روشن تر از گذشته شــده و برخی از 
اقدامات صریحا معلوم است و اینکه طرفین چگونه 
باید اقدامات را انجام دهند، اینکه در یک مرحله باید 
باشد، این ها فعال روشن شــده و بحث شده است. 
وی گفت: الزم است مقداری کار ادامه یابد تا لیست 
اقداماتی که هر طرف باید در یک مرحله انجام دهد، 

آماده شود و توافق درباره آن صورت بگیرد و اطمینان 
حاصل کنیم که همه تحریم هایی که باید برداشته شود، 
برداشته خواهد شد. عراقچی توضیح داد: منظورم از 
همه تحریم ها، همه تحریم هایی است که آمریکا طبق 
برجام موظف است آن ها را بردارد و همه تحریم هایی 
که در طول چهار سال گذشته در دوره ترامپ گذاشته 
شــده همه این ها باید به صورت کامل لغو شود. این 
دیپلمات ارشــد ایرانــی گفت: هفته پــرکاری بود و 
رایزنی های مستمر بین همه طرف ها جریان داشت.

روایت عراقچی از مذاکرات وین:

مشکالت زیادی وجود دارد، ولی ناامید نیستیم

جعفر محمدی طی یادداشتی در عصرایران به ادعای وزیر نفت دولت احمدی نژاد درباره قرارداد فسفات با سوریه واکنش نشان داد. »هر هزینه ای در سوریه کردیم 
ما به ازای آن را می گیریم. قرارداد ما با سوریه بسیار خوب است؛ سوریه معدن های فسفات دارد و قرار است ۱۰۰۰ میلیارد تن فسفات به ما بدهد.« این سخنان رستم 
قاسمی، وزیر پیشین نفت در دولت احمدی نژاد است که از باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیما نقل می شود. وی تاکید کرده است که موافقت نامه این 
۱۰۰۰ میلیارد تن را خودش به امضای دو دولت رسانده است.محمدی گفته: من، سر رشته ای درباره معدن و از جمله، فسفات ندارم ولی عدد ۱۰۰۰ میلیارد تن، به نظرم 
عجیب بود. بنابر این درباره میزان ذخایر فسفات جهان کمی تحقیق کردم. اما سهم سوریه از فسفات جهان، آن طور که »بسام طعمه« وزیر نفت این کشور گفته است 
تنها ۳ میلیارد تن است. البته در برخی منابعی که من جست و جو کردم عدد ۱.۸ میلیارد تن هم وجود داشت ولی بنا را بر همین میزان اعالم شده توسط وزیر سوری 
می گذارم. حال از جناب رستم قاسمی باید پرسید که وقتی در کل کره زمین ۱۰۰۰ میلیارد تن فسفات وجود ندارد، چگونه سوریه می خواهد ما به ازای هزینه هایی که در 

این کشور کرده ایم به ما ۱۰۰۰ تن فسفات بدهد؟ آقای بشار اسد از کرات دیگر فسفات خواهد آورد و به ما می دهد؟!

در واکنش به سخنان وزیر سابق نفت:

بشار اسد از کره ماه 1000 میلیارد تن فسفات آورده و به ایران خواهد داد؟ 
اظهار نظر یک مقام آمریکایی درباره 

مذاکرات وین؛

اصرار ایران، کار را به بن بست 
می کشاند!

خبر  روز

وز عکس ر

تصویر صدام زیر پای 
عزاداران قاضی دادگاه وی

»محمد عریبی مجید الخلیفه« قاضی 
دادگاه »صدام حسین« رییس جمهور 
اســبق و دیکتاتور معدوم عراق در سن 
۵۲ سالگی بر اثر ابتال به کرونا درگذشت. 
تصویری از مجلس عزای وی که نشــان 
می دهد عکس صدام در ورودی مجلس 
پهن شده و حاضران برای ورود روی آن 

پا می گذارند.

برکناری نماینده آیت ا... سیستانی در ایران؟
روزنامه جمهوری اســالمی نوشــت:در یک اقدام بی ســابقه، حضرت آیت ا...  العظمی سیستانی با 
حجت االسالم والمسلمین شهرستانی نماینده تام االختیار خود در ایران گفت وگوی تلفنی انجام دادند. 
این گفت وگو در پی انتشار شایعاتی مبنی بر عزل آقای شهرســتانی از نمایندگی این مرجع به دلیل 
حمایت هایش از جمهوری اســالمی بعد از دیدار با پاپ صورت گرفت. منابع نزدیک به بیت حضرت 
آیت ا... العظمی سیستانی گفتند این مرجع بزرگ ابدا عالقه ای به تنش با ایران ندارد و خواهان اتحاد و 
اتفاق در چارچوب اهداف مشترک است. به همین دلیل هیچ پاسخ رسانه ای به این گونه مطالب داده 
نخواهد شد. روش این مرجع عالی همواره برخورد اثباتی و ایجابی بوده و افراد زیادی در چند دهه اخیر 

به ایشان اهانت کردند ولی همان ها یا معذرت خواهی کردند و یا تالش داشتند وقت مالقات بگیرند.

روزنامه جمهوری اسالمی خطاب به وزیر بهداشت: 

مگر از تحریم خبر نداشتید که وعده طالیی واکسن دادید؟
روزنامه جمهوری اسالمی در سرمقاله اخیر خود با اشاره به موضوع کرونا نوشت: متاسفانه اخیرا راه 
دیگری اختراع شده و آن این است که مسئوالن بهداشتی تقصیر را به گردن دیگران می اندازند و عجیب 
اینکه آن دیگران را نیز نام نمی برند و با مجهول باقی گذاشتن مقصران، افکار عمومی را دچار سرگردانی 
می کنند. معاون کل وزیر بهداشت، طی مصاحبه ای در جواب این سوال که چه کسی مانع تصمیم گیری 
برای قرنطینه یا اعمال محدودیت ها می شود؟ گفت نمی توانم اسم ببرم. خود وزیر بهداشت هم در یک 
سخنرانی ضمن تکرار چندین باره التماس ها و تمناها و اینکه مردم به خواهش های ما اعتنا نمی کنند 
به سراغ تصمیم گیران نیز رفت و گفت: »اگر قرار باشد که عدم توفیق در مدیریت اپیدمی را به حساب 
وزارت بهداشت بنویسند، دهانم باز خواهد شــد و خواهم گفت که چه کسانی قصور کردند. نمی گذارم 
خون شهید سالمت پایمال بعضی دغدغه های دیگر شود «. این شیوه نیز با مسئولیت پذیری سازگاری 
ندارد. آقایان مسئول در وزارت بهداشت و در عرصه بهداشتی کشور باید بدانند که در برابر جان تک تک 
مردم مسئولند و در برابر مرگ کسانی که در اثر قصورها و تقصیرهای مربوط به کنترل کرونا جان خود را از 
دست می دهند، باید پاسخگو باشند. آقای وزیر بهداشت درباره واکسن هم وعده های طالیی دادند ولی 
محقق نشد به طوری که اکنون میزان واکسیناسیون کرونا در ایران کمتر از یک درصد است در حالی که 
حتی در بعضی کشورهای اطراف ما این میزان به باالی ۵۰ درصد هم رسیده است. البد این نارسایی را هم 
به گردن تحریم ها می اندازند و به هر حال برای هر صنفی یک مقصر پیدا می کنند ولی مردم می گویند 

شما که از تحریم ها خبر داشتید، چرا وعده واکسن دادید و از آن به عنوان یک معجزه سخن گفتید؟

»مطهری« برای رییس جمهور نشدن حرف می زند
سعید شریعتی، فعال سیاسی اصالح طلب درباره کاندیداتوری »علی مطهری« در انتخابات ۱۴۰۰ گفت: بین 
گزینه های مطرح شده برای انتخابات هیچ کدام مناسب ریاست جمهوری نیستند به این دلیل که هیچ کدام 
مطرح نیستند؛ فعال نظامیان جلو آمده اند. مطهری با مجموعه مواضع سیاسی و اجتماعی در کالب هاوس  
که بازتاب جدی داشت بیان کرد برای رییس جمهور نشدن حرف می زند، هرچند او  تایید صالحیت نمی شود.

ادعای مقام صهیونیستی در مورد ایران
سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل خواستار بررسی احتمال نقض قعطنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
توسط ایران شد. به گزارش  اورشلیم پست، گیالد اردان، سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در نامه  
شورای امنیت خواستار بررسی نقض قطعنامه این شورا توسط جمهوری اسالمی شد. در این نامه آمده 
است که وی »قویا از شورای امنیت می خواهد که تخطی های مداوم ایران از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای را 
محکوم کرده و از اعضا بخواهد به تهدید آشکار ایجاد شده علیه صلح و امنیت بین المللی توسط برنامه 

هسته ای، موشک های بالیستیک و اشاعه تسلیحاتی ایران پاسخ دهند«.

کافه سیاست

یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت 
که اصرار تهران بر لغــو تمامی تحریم هایی 
که از ســال ۲۰۱۷ علیه این کشــور اعمال 

شده، مذاکرات را به بن بست می کشاند.
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا درباره 
مذاکرات وین گفت که در کل این مذاکرات 
سازنده و عملی بود ؛اما همچنان سواالتی 
درباره قصــد و تمایل ایران دربــاره اتخاذ 
گام هایی برای بازگشت به پای بندی وجود 

دارد.
خبرنگار پولیتیکو به نقل از این مقام ارشد 
آمریکایی نوشــت: »اگر ایران همچنان بر 
موضع خود اصرار داشــته باشد که تمامی 
تحریم هایی که از ســال ۲۰۱۷ اعمال شده 
باید لغو شــود، این موضوع  ما را به سوی 

بن بست می کشاند.«
وی مدعی شد: »اصرار ایران بر لغو تمامی 
تحریم ها، با برجام ســازگاری نــدارد و ما 
شفاف ســاخته ایم که در صورت بازگشت 
ایران به برجام، واشــنگتن آماده برداشتن 
تحریم هایی اســت که با برجام ناســازگار 

است«.
این مقام آمریکایــی اضافه کرد: »نتایجی 
که حاصل شد انتظارات را برآورده کرد ؛اما 
عالمت ســوال درباره اقدامــات همچنان 
وجود دارد. طرف ها بار دیگر در وین گرد هم 
می آیند. تیم آمریکا نیز بازخواهد گشــت و 
گام های بازگشــت به پای بندی را شفاف 

خواهد کرد.«
این مقام آمریکایی گفت: »هفته بعد زمانی 
که به وین باز می گردیم امیدواریم که شاهد 
نشــانه های بزرگ تری از ایران درباره آن 
چیزی که آماده انجام آن هستند، باشیم.«

این مقــام افزود که واشــنگتن نقشــی 
در اقــدام ایران برای آزادســازی کشــتی 
کره جنوبی نداشته و آزاد شدن این کشتی 
بر اســاس توافقی میان ایران و کره جنوبی 

بوده است.

بین الملل
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بازدید استاندار اصفهان از مسیر متروی اصفهان- بهارستان
استاندار اصفهان از مسیر متروی اصفهان- بهارســتان، طرح اقدام ملی مسکن و برخی پروژه های 
عمرانی این شهر جدید بازدید کرد. عباس رضایی و هیئت همراه از مسیر متروی اصفهان - بهارستان، 
طرح اقدام ملی مسکن و برخی پروژه های عمرانی این شهر جدید بازدید کرد و از نزدیک در جریان 
پیشرفت این پروژه ها قرار گرفت. قطار شهری بهارستان با استفاده از ریل ساخت ایران ایستگاه صفه 
در جنوب کالن شهر اصفهان را در مسیری به طول ۱۴.۷ کیلومتر به ایستگاه ورودی شهر بهارستان متصل 
می کند. عباس رضایی، استاندار اصفهان در این بازدید گفت: عزم راسخ استانداری اصفهان و شرکت 
عمران بهارستان به نمایندگی از شرکت عمران شهرهای جدید و وزارت و راه و شهرسازی در تکمیل قطار 
شهری بهارستان موجب خواهد شد تا به زودی شاهد اتمام بهره برداری از این پروژه مهم در استان 
اصفهان باشیم؛ به طوری که در سال ۹۹ این پروژه به اندازه ۱۰ سال گذشته پیشرفت داشته و یک میلیارد 
تومان در روز در این پروژه بزرگ هزینه شده اســت. رضایی در ادامه از روند اجرای طرح اقدام ملی 
مسکن در بهارستان بازدید کرد. طرح اقدام ملی مسکن در شهر بهارستان در مجموع شامل حدود ۱۷۰۰۰ 
واحد است که ۷۲۰۰ واحد به صورت تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی، ۳۵۰۰ واحد توسط شرکت بین 
المللی کوزوپارس، ۱۰۰۰ واحد توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان، ۵۰۰ واحد توسط ۳ 

انبوه ساز اصفهانی و مابقی به صورت مشارکتی واگذاری با تعهد ساخت احداث خواهد شد.

رویترز:

آژانس اتمی از اقدام جدید ایران در کارخانه ساخت صفحات 
سوخت اصفهان خبر داد

خبرگزاری رویترز بامداد شنبه در گزارشی مدعی شد که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی به 
اعضای خود از اقدام جدید ایران در کارخانه ساخت صفحات سوخت در اصفهان خبر داده و طی آن 
مدعی شد که ایران نقض جدیدی در برجام انجام داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد: »آژانس 
بین المللی انرژی اتمی روز ۷ آوریل )۱۸ فروردین( تایید کرده است که در کارخانه ساخت صفحات 
سوخت در اصفهان، ایران شش صفحه سوخت قراضه تابش نشده برای رآکتور تحقیقاتی تهران را 
  U-235 ذوب کرده است که این صفحات سوخت شامل ۰.۴۳ کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا ۲۰ درصد
است.« بر اساس ادعای خبرگزاری رویترز، در گزارش آژانس آمده است: »)در این فرآیند( محلول 
نیترات اورانیل استخراج شــده و به کربنات اورانیل آمونیوم تبدیل شده است«. در این گزارش آمده 
است که ایران قصد دارد با فرآوری بیشتر این مواد به تولید مولیبدن بپردازد که کاربردهای غیرنظامی 

زیادی از جمله اهداف پزشکی دارد.

صرفه جویی 1۹ میلیون لیتری در مصرف آب
آخرین گزارش سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران نشان می دهد، میزان برق تولید 
شده از نیروگاه های تجدیدپذیر کشــور و بهره وری برق طی اسفند سال گذشته به حدود ۸۹ میلیون 
کیلووات ساعت رسید.این گزارش نشان دهنده صرفه جویی ۱۹ میلیون لیتری در مصرف آب است. 
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران در گزارشی آخرین وضعیت استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر در اسفندماه ۹۹ را منتشر کرده که نشان دهنده صرفه جویی ۱۹ میلیون لیتری در مصرف 
آب است. این گزارش می افزاید، در این مدت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر صرفه جویی معادل 
۲۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در بر داشته و توانسته مانع از انتشار ۵۷ هزار تن گاز گلخانه ای شود. 
همچنین استفاده از این نوع انرژی مانع از انتشار آالینده های محلی به میزان ۰.۴ هزار تن شده است. 
سهم انواع نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر در اســفندماه به عدد ۹۲۰ هزار و ۲۶۰ مگاوات برق رسید 
که در این بین ســهم نیروگاه های بادی ۳۱۷ مگاوات، نیروگاه های خورشیدی ۴۵۲.۷۵ مگاوات، 
نیروگاه های زیست توده ۱۰.۵۶ مگاوات، نیروگاه های برق آبی کوچک ۱۰۵.۶۵ مگاوات و سهم بازیافت 

تلفات حرارتی ۱۵.۱ مگاوات بوده است.

رد پای خام فروشی در صنعت گالب و اسانس؛

بهنامکاشان،بهکامخارجیها

حرمت سادات متولی دیار هشت هزار ساله کاشــان مهد تاریخ، 
فرهنــگ، هنــر و تمدن ایــران زمیــن، با 
گلستان های خوش عطر گل های محمدی، بهاری شامه نواز را سپری و با 
طعم گوارای شربت گالب و عرقیات گیاهی نام خود را در خاطره ها ماندگار 
می کند. تولید گالب و عرقیات گیاهی در کاشان، حاال نه فرآیندی سنتی 
بلکه فعالیتی صنعتی است و پژوهشکده اسانس دانشگاه کاشان نیز این 
اسانس ها را براساس کیفیت ارزیابی می کند. تاکنون ۲۲۵ گونه گیاهان 
دارویی و معطر در دو اقلیم آب و هوایی گرم وخشک و سرد و کوهستانی 
کاشان شناسایی شده که همین ذخیره گاه ارزشمند، عامل اصلی دایر کردن 
کارگاه های گالب گیری و عرقیات از زمان های بســیار دور تاکنون در این 
منطقه بوده است.  اما نکته مهم این است که اســانس گالب و گونه های 
گیاهی با ارزش اقتصادی فوق العاده، نه تنها در این شهرستان بلکه در کشور 
فرآوری و دارای ارزش افزوده نمی شود. در واقع باید گفت خام فروشی، 

معضل بزرگ اقتصاد کشور، گریبانگیر تولیدات این حوزه هم شده است.

پیش بینی تولید 18 هزار تن گالب در کاشان
سرپرست واحد صنایع روستایی مدیریت جهاد کشاورزی کاشان با اشاره 
به فعالیت ۴۰ واحد صنعتی گالب و عرقیات با مجوز ادارات جهاد کشاورزی 
و صنعت، معدن و تجارت گفت: بیشتر این واحد ها در بخش های قمصر 
و برزک فعال اســت. به گفته اسدا... زاده ، تولید اســمی این واحد ها ۵۱ 

هزار و ۲۴۰ تن در سال و اشتغال اســمی آن ها ۳۳۱ نفر است. سرپرست 
واحد صنایع روستایی مدیریت جهاد کشاورزی کاشان افزود: ۱۷۵۰ واحد 
سنتی گالب و عرقیات هم با اشتغال بیش از دو هزار نفر در کاشان فعالیت 
می کند. اسدا... زاده با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی برداشت گل محمدی 
در نوروز ۱۴۰۰، علت آن را ســرمای ناگهانی هفته اول اسفند اعالم و پیش 
بینی کرد که حدود ۹۲۰۰ تن گل محمدی برداشت و حدود ۱۸ هزار تن گالب 

استحصال شود. 
وی ادامه داد: در فصــل گلچینی در کاشــان بیش از ۲۵۰ هــزار نفر روز 
اشتغال ایجاد می شود. سرپرست واحد صنایع روستایی مدیریت جهاد 
کشاورزی کاشان، با بیان اینکه در نوروز ۹۹ به بیش از ۵۰ درصد تولید گالب 
و عرقیات این شهرستان خسارت وارد شد، گفت: از آنجا که بیشترین مدت 
گالب گیری همزمان با فصل گردشگری کاشــان است متاسفانه شیوع 
ویروس کرونا و توقف سفر ها در نوروز و بهار ۹۹ تاثیر منفی بر تولید داشت و 
حتی فروشندگان محصوالت گالب و عرقیات با ضرر زیادی روبه رو شدند.

 34 کشور، مشتری گالب و عرقیات گیاهی کاشان
رییس گمرک کاشان گفت: از ابتدای سال ۹۹ تا پایان بهمن، یک میلیون و 
۶۶۴ هزار و ۳۱۷ کیلوگرم گالب و عرقیات به ارزش یک میلیون و ۶۲۲ هزار و 
۹۲۳ دالر از کاشان به خارج از کشور صادر شد. علی مراد نوروزی افزود: ۳۴ 
کشور از جمله آلمان، انگلستان، آمریکا، استرالیا، اسپانیا، چین، فرانسه، 

ژاپن، هلند، ترکیه و کانادا مشتریان گالب صادراتی کاشان هستند. رییس 
گمرک کاشان ادامه داد: در ســال ۹۷، دو هزار و ۸۳۱ تن گالب و عرقیات 
و در سال ۹۸، سه هزار و ۸۹۱ تن محصول به کشور های منطقه صادر شد. 
قدرت ا... محمدی، گلکار و تولیدکننده گالب و عرقیات گیاهی اهل روستای 
ویدوجا برزک کاشان گفت: به طور کلی گالب در انواع دو آتشه، ممتاز، اعال 
و معمولی تولید می شود و یک لیتر و نیم گالب از یک کیلوگرم گل محمدی 
ظرف ۵ تا ۷ دقیقه به دست می آید. وی افزود: از ریختن ۳۰ کیلوگرم گل 
محمدی داخل دیگ مسی حدود ۷۰ لیتر آب گالب مایع تولید می شود. 
تولیدکننده گالب و عرقیات گیاهی با اشاره به اینکه گالب دو آتشه از ترکیب 
۳۰ کیلوگرم گل محمدی و حدود ۶۰ لیتر گالب تولید می شود، افزود: گالب 

دو آتشه، مرغوب ترین و دارای باالترین درجه کیفیت گالب است. 
محمدی تصریح کرد: گالب تولید شده باید شفاف، بی رنگ، بدون رسوب 
و ذرات معلق و با آب کامال بهداشتی تولید شده باشد، شیشه های گالب نیز 
باید با در های غیرنفوذ آلومینیومی و یکبار مصرف بسته شود. به گفته وی، 
گالب درجه یک کاشان باید دارای بویی مطبوع، مزه گس مانند و تلخ، فاقد 
بوی ترشیدگی و دارای طعمی مطبوع باشد. تولید کننده گالب و عرقیات 
گیاهی، اظهار کرد: میزان اسانس موجود در گالب باید دست کم ۱۲ میلی 
گرم در ۱۰۰ ســانتی متر مکعب باشد. محمدی به مشکالت و دغدغه های 
گلکاران و تولیدکنندگان گالب و عرقیات هم پرداخت و اظهار کرد: در حالی 
که قیمت کود و سموم و دستمزد کارگر، طی سه سال اخیر چند برابر شده 
نرخ گل تغییری نکرده است و کشاورز باید یک سال صبر و هزینه کند تا اگر 

گل یخ یا آفت نزند، محصولش را برداشت کند.

گل محمدی کاشان دارای بهترین کیفیت در جهان
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشــان، گفــت: بیش از ۸۰ گونه 
دارویی در ارتفاعات شهرســتان به خصوص ارتفاعات برزک، مرق، نشلج 
و کامو می روید. محمد مهدی شــریفی یادآور شــد: پونه، آویشن، زرین 
گیاه، سوسن بر و کاسنی از مهم ترین این گیاهان است و در کنار آن برخی 
گونه های دارویی با ارزش اقتصادی باال همچون باریجه و گون نیز وجود 
دارد. وی با تاکید بر اینکه گل محمدی کاشان از نظر کیفیت و میزان اسانس 
دارای باالترین و بهترین نوع اسانس در دنیاست گفت: کیفیت گالب ناب 
کاشان نسبت به کل دنیا حتی گلستان های ترکیه و بلغارستان بهتر است. 
شریفی تصریح کرد: تحقیقات علمی اثبات می کند گل محمدی کاشان 
پایین ترین ماده سرطان زای »متیل اوگنول« موجود در گل را دارد که این 
شاخصه حتی بیشتر از میزان و کیفیت اسانس، برای مشتریان خارجی 

حائز اهمیت است.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت: شکایت علیه 
ســنگ اندازان فعاالن اقتصادی از مهم ترین مصوبه 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در حضور 
معاون دادستان کل کشور در استان اصفهان بود. سید 
حسین قاضی عسگر با اشاره به دستاورد سفر معاون 
دادستان کل کشور به اصفهان اظهالر کرد: دیدگاه های 
مثبت و سازنده ســعید عمرانی با فعاالن و مدیران 
اقتصادی استان در یکصدمین جلسه شورای گفت 
وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد. وی ادامه 

داد: با توجه به اینکه معاون دادستان کل کشور فردی با 
اخالق و محترم هستند، مواضع روشنی را برای اجرایی 
کردن قوانیــن و رفع مقررات زائد بیــان کردند که در 
صورت عمل به آن ها بسیاری از مشکالت حل خواهد 
شد. معاون اقتصادی استاندار اصفهان با تاکید بر لزوم 
پیگیری امور فعاالن اقتصادی تا رســیدن به نتیجه، 
تصریح کرد: باید فعاالن اقتصادی استان اصفهان را 
افراد سازنده و مثبتی در راستای تولید نه تنها استان 
بلکه کشــور بدانیم و در این جلســه مصوب شــد با 
سنگ اندازان تولید در دستگاه ها برخورد جدی صورت 
گیرد. وی خاطر نشان کرد: ستاد اجرایی کردن شعار 
امسال مبنی بر تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها در 
استانداری اصفهان تشکیل و ۲۸ شاخص در جهت 

بهبود کسب و کار اســتان در آن تعریف شده است. 
قاضی عسگر با اشاره به شــاخص ها ادامه داد: این 
شاخص ها توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی و اتاق بازرگانی ایران سرشماری و دسته بندی 
شده است و هر دستگاهی مسائل و مشکالت خود را 
بر اساس این شاخص ها تعیین می کند که به زودی 
جمع بندی نهایی آن انجام می شود. وی با بیان اینکه 
بعد از مشخص شدن مشکالت تولیدکنندگان آقای 
عمرانی قول پیگیری و حل و فصل آن هــا را دادند، 
افزود: معاون دادستان با توجه به تشکیل و موثر بودن 
هیئت مقررات زدایی قول دادند که نهایت تالش خود 
را برای رفع موانع تولید انجام دهند تا محیط کسب و 

کار مطلوبی حاصل شود.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان:

امکان شکایت علیه سنگ اندازان تولید و فعاالن اقتصادی فراهم شد

نماینده خمینی شهر مطرح کرد:

لزوم حل سوءتفاهم مسائل 
آب میان مردم خوزستان، 

اصفهان و چهارمحال

خبر  روز

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان مطرح کرد:

 اعالم آمادگی استان اصفهان برای افزایش ۷0 درصدی
تولید مرغ

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: مکاتباتــی با مقامات 
باالدستی انجام شده که در آن اســتان اصفهان اعالم آمادگی کرده است جوجه ریزی ماهانه 
خود را از ماهانه ۷ میلیــون قطعه به 

ماهی ۱۲ میلیون افزایش دهد.
حسن ایراندوست اظهار کرد: وضعیت 
بازار مرغ اکنون خوب و شــرایط هم 
از نظر فراوانی و هــم از نظر قیمت در 
حال عادی شدن اســت، همواره این 
ادعا را داشــتیم که در تولید مشکلی 
وجود ندارد و اگر مشــکلی وجود دارد 
در توزیع بــوده و با شــرایط جدیدی 
که برای توزیع تعریف شــده، مشکل 
توزیع نیز در حال حل شدن است. وی افزود: اکنون تولید و مصرف در حال هماهنگ شدن با 
یکدیگر است بر همین اساس نیز مرغ به قیمت مصوب در حال توزیع در سطح شهر و استان 
اصفهان است. مرغ توسط سازمان صمت در سطح شهر به صورت متمرکز بین شهرستان ها و 
مراکز عرضه توزیع می شود و توانسته ایم مصرف را مدیریت کرده و با توزیع و تولید هماهنگ 

کنیم.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: بر اساس گزارشاتی که از 
مناطق مختلف شــهر و اســتان اصفهان دریافت کرده ایم مرغ به اندازه کافی وجود داشته و 

قیمت آن نیز مصوب تنظیم بازار است.
ایراندوست افزود: بر اساس اساسنامه ای که وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول رییس جمهور 
ابالغ کرده است و تصمیمات جلسه هیئت وزیران تشــکیل قرارگاه ساماندهی مرغ کشور با 
مسئولیت وزیر جهاد کشاورزی مصوب شده که در آن تکلیفی نیز به استان ها داده شده است.

وی ادامه داد: به منظور پیگیری مصوبات قرارگاه ســاماندهی مرغ کشور مقرر شد کمیته ای 
مرکب از رؤسای سازمان های صمت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، سازمان تعزیرات حکومتی 
و نماینده دســتگاه قضایی استان با مســئولیت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
تشکیل شود و رؤسای این کمیته های استانداری باید گزارش عملکردشان را مرتب به صورت 
روزانه به دبیرخانه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور ارســال کنند. در اولین جلسه این کمیته در 

استان اصفهان مصوباتی داشتیم که به زیر مجموعه ها ابالغ شد.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: این گفته که مشکلی در تولید 
نداریم به این معناست که در مقایسه تولید امسال با پارسال ظرفیت تولید به همان اندازه سال 
قبل بوده، نهاده مورد نیاز تولید نیز کامال توسط جهاد کشاورزی تامین شده است اما اگر یک 
دفعه تقاضای مازادی شکل بگیرد نمی توان به یکباره تولید مرغ را افزایش داد و برای این کار 

بین دو تا سه ماه فرصت الزم است.
ایراندوست افزود: بنابراین اگر تقاضا در اســفند ماه بیش از پیش بینی ها باشد نمی توان به 
ســرعت آن را تولید کرد. اکنون مکاتباتی با مقامات باالدستی انجام شــده که در آن استان 
اصفهان اعالم آمادگی کرده اســت جوجه ریزی ماهانه خود را از ماهانه ۷ میلیون به ماهی ۱۲ 

میلیون افزایش دهد.
وی تصریح کرد: البته الزم است این تضمین به استان اصفهان داده شود که اگر مرغ را تولید 
کرد و در آن زمان مرغ ارزان شد، دولت ورود کرده و گوشت مرغ را به قیمت مصوب از مرغدار 

خریداری کند تا مرغدار آسیب نبیند.

کافه اقتصاد

با مسئولان

مدیر جهاد کشاورزی کاشان گفت: صنعتی شدن کاشان دلیل بر حذف کشاورزی نیست، چرا که زمانی شهر صنعتی موفق است که در کنار آن کشاورزی فعال و پایدار 
باشد. رضا مظلومی افزود: حذف بخش کشاورزی، مخاطره جدی و نگران کننده برای امنیت غذایی و ســالمت آب و هوایی ایجاد می کند. وی تصریح کرد: اگر با 
مهاجرت پذیری و افزایش جمعیت در کاشان، کشاورزی کنار گذاشته شود اثرهای مخربی بر زندگی دارد و این شهرستان دیگر جای زندگی نیست. معاون سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان با تبیین دستاوردهای کاشان در بخش کشاورزی خاطر نشان کرد: این شهرستان در ۱۷ محصول کشاورزی رتبه  برتر استانی و سه 
رتبه کشوری دارد. وی ادامه داد: کاشان عالوه بر ۱۷ محصول کشاورزی، رتبه های برتر استانی و کشوری در تولید ماهیان و پرندگان زینتی، مرغ تخم گذار، سبزیجات 
برگی، گیاهان دارویی، گالب و عرقیات نیز دارد. مظلومی با بیان اینکه استان اصفهان به  واسطه رتبه نخست استانی کاشان در تولید مرغ  تخم گذار، رتبه دوم کشوری 
دارد، اضافه کرد: مرغداری های کاشان روزانه ۸۰ تن تخم مرغ تولید می کنند. به گفته وی، تولید زیاد تخم  مرغ در برهه کنونی نگرانی کاهش قیمت برای مرغداران 
کاشانی ایجاد کرده است و همانطور که مرغداران در زمان کمبود مرغ به کمک هموطنان آمدند، اکنون نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید برای 

رفع مشکل تولیدکنندگان مرغ تدبیر کنند.

مدیر جهاد کشاورزی کاشان:

صنعتی شدن کاشان، دلیل بر حذف کشاورزی نیست

آخرین روز صید ماهیان 
استخوانی در مازندران

به دلیل تخم ریزی ماهیان استخوانی 
دریای خزر تا اواخر شهریور ماه اجازه 
صید وجود نخواهد داشــت. صیادان 
مازندرانی که همچنان به روش سنتی 
پره برای صید ادامه می دهند، تور هایی 
را با ارتفاع هفت متر و به طول یک هزار 
و ۲۰۰ متر به کمک یک قایق به صورت 
نیم دایره در فاصله مشخصی از ساحل 
دریا پهن می کنند و منتظر انباشــته 

شدن تور از ماهی می شوند.

وز عکس ر

عکس: باشاگه خبرناگران جوان

نماینده خمینی شــهر در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: مجمع نمایندگان اســتان 
خوزستان پذیراســت که میان سه مجمع 
نمایندگان استان های خوزستان، اصفهان 
و چهارمحال و بختیاری جلسات مشترک 
برگزار شود و مطالب و سوءتفاهم هایی که 
میان مردم وجــود دارد با فضای تفاهمی و 
کارشناسی حل و فصل شود. حجت االسالم 
محمدتقی نقدعلی در حاشیه نشستی که 
۲۰ فروردین ماه با موضوعــات انتقال آب، 
طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، طرح بهشــت آباد 
و طرح های آب و فاضالب در اســتانداری 
خوزســتان برگزار شــد، اظهار کرد: به جز 
سال آبی ۹۷ و ۹۸ که بارندگی های زیادی 
اتفاق افتاد و سال پر آبی بود، طی ۱۵ سال 
اخیر دچار خشکســالی های طوالنی مدتی 
بوده ایم.  وی افزود: این خشکسالی ها بر 
همه حوضه های آبریز مناطق مختلف کشور 
اثر سوء گذاشته اســت  و کمبود آب، باعث 
شده در عرصه کشاورزی و صنعت کشور دچار 
چالش هایی باشیم. نماینده خمینی شهر 
در مجلس شورای اسالمی گفت: در برخی 
استان های کشور و به ویژه استان خوزستان 
دچار کم آبی شــده ایم. رودخانه کارون که 
در ســال ۹۸ پارک های حاشیه ای آن دچار 
آب گرفتگی بود، اکنــون در برخی از جاها 
می توان بــه راحتی از عــرض این رودخانه 
عبور کرد و این مسئله، ناشی از خشکسالی 
کلی در کشور است. نقدعلی بیان کرد: اگر به 
اصفهان مراجعه کنیــم می بینیم که حوضه 
آبریز زاینده رود بحران زده است و شش ماه 
است که رودخانه زاینده رود به کلی خشکیده 
است. وی افزود: در بحث تونل بهشت آباد 
بعضا توهمی وجود دارد که آب دارد از طریق 
آن منتقل می شود؛ باید گفت که این طرح، 
اصال اجرایی نشده و تنها مقدمات آن انجام 
شده بود که فعال متوقف است و آبی منتقل 

نمی شود.
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رییس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری:

۱۳ عنوان برنامه در هفته هنر انقالب اسالمی 
در استان برگزار می شود

رییس حوزه هنری اســتان چهارمحــال و بختیاری  اظهار داشــت: در 
خصوص هفته هنر انقاب اســامی چندسالی اســت که ایام سالروز 
شــهادت شــهید مرتضی آوینی یعنی 18تا 25 فروردین ماه را به عنوان 
هفته هنر انقاب اسامی نام گذاری کرده اند.حجت ا... شیروانی افزود: 
این ایام فرصتی است که حوزه های هنری و دستگاه هایی که همکاری 
الزم در این امور را دارند، ویژه برنامه هایی جهت یاد  بود این شهید بزرگوار 
و اندیشه های او و ماهیت و مصادیق هنر انقاب تبادل نظر داشته باشند. 
همچنین در این ایام افراد می توانند عاوه بر تبادل نظر، برنامه هایی نیز 
اجرا کنند و محصوالتی را که تولید کرده اند به اشتراک بگذارند. شیروانی 
با اشاره به رونمایی رمان برشکن،  گفت: همچنین نشست نقد و بررسی 
کتاب تاریــخ انقاب اســامی در چهارمحال و بختیــاری از جمله این 
برنامه هاســت که از محصوالتی است که چندین ســال برای این کتاب 
وقت گذاشته شده و از محصوالت مهم و ارزشمند به شمار می رود. تیزرها 
و ویدئو کیلیپ هایی که ساخته شــده در این روز ارائه می شوند. رییس 
حوزه هنری استان ادامه داد: عاوه بر برنامه های نام برده، نشست های 
مطبوعاتی و نشســت های مختلف تبادل نظر نیز انجام می شود، حدود 
13 عنوان برنامه هفته هنر انقاب اسامی در استان برگزار می شود. البته 

به دلیل وضعیت قرمز اســتان و شــیوع مجدد ویروس کرونا، برگزاری 
برنامه ها را با مشکل مواجه کرده است و ممکن است برخی از برنامه ها 
به بعد از فروکش کردن موج جدید کرونا موکول شــود. شیروانی تاکید 
کرد: رونمایی از یک فیلم مســتند به نام خیم بــری، رونمایی از کتاب 
برشکن،تولید و انتشــار کلیپ با موضوع انقاب اسامی و نشست نقد 
کتاب تاریخ انقاب چهارمحال و بختیاری، از جمله برنامه های پیش بینی 
شده است که احتمال دارد به دلیل شــرایط به وجود آمده برخی از آن ها 
برگزار نشوند.وی در ادامه عنوان کرد: دیدار با منتخبان رسانه ها، نشست 
هم اندیشی تحوالت شعر و موسیقی، اجرای زنده سرود، دیدار با نماینده 
ولی فقیه استان و امام جمعه، عطر افشــانی و غبارروبی گلزار شهدای 
اســتان، اجرای نمایش خیابانی، ارائه لوح نمایش نویســی و بررسی 
وضعیت ثبت و ضبط شفاهی در استان، بخشی دیگر از برنامه های این 
هفته است. رییس حوزه هنری استان خاطرنشان کرد: حوزه هنری خود 
یکی از متولیان هنر انقاب اســت و قطعا هفته هنر انقاب اسامی را به 
نوعی غنیمت می شمارد. همچنین این برنامه ها به دلیل هم زمان شدن 
با آغاز روزهای ســال جدید می تواند باعث تجدید پیمان دوباره با شهید 

آوینی، که انقاب مدیون آثار ارزشمند ایشان است، باشد. 

مدیرکل ثبت  احوال استان خبر داد:

پوشش گسترده کارت ملی در 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری با اشاره به روند صدور 
کارت ملی برای افراد گفت: تاکنون ۹۶.13 درصد واجدین شرایط 

در این استان موفق به دریافت کارت ملی خود شده اند.
عبدالرضا کریمی تاکید کرد: جمعیت باالی 15 سال سن استان تا 
پایان سال گذشته برابر ۷53 هزار و ۴۷8 نفر بود که 1۰۰ درصد این 
جمعیت واجد دریافت کارت هوشمند ملی است و از این تعداد 
تاکنون کارت هوشــمند ملی برای ۷2۴ هزار و 3۰8 نفر معادل 
۹۶.13 درصد صادر شده است. وی تصریح کرد: کارت هوشمند 
ملی بــرای 2۹ هزار و 1۷۰ نفر از جمعیت باالی 15 ســال ســن 
چهارمحال و بختیاری برابر 3.8۷ درصد هنوز صادر نشده است.

مدیرکل ثبت احوال چهارمحــال و بختیاری یادآور شــد: افراد 
واجد شــرایطی که تاکنــون بــرای پیش ثبت نام خــود اقدام 
نکرده اند، بایــد با مراجعه به دفاتر پیشــخوان خدمات دولت و 
 یا از طریق ســایت اینترنتی ثبت احوال به نشــانی الکترونیکی

 https://www.sabteahval.ir/ پیش ثبت نام خود را انجام 
دهند و سپس در تاریخ مشخص شده برای احراز هویت، گرفتن 

اثر انگشت و تهیه عکس به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.
کریمی با اشاره به عملیاتی شدن استفاده از کارت هوشمند ملی 
در سال جاری اظهار داشت: به افرادی که هنوز موفق به دریافت 
کارت خود نشده اند هیچ گونه خدماتی در دستگاه های اجرایی، 
بانک های عامل، شــرکت های خدمات رسان، نهادهای عمومی 

دولتی و سایر سازمان ها ارائه نخواهد شد.
کارت هوشمند ملی یا کارت ملی نوعی کارت دیجیتالی است که از 
سوی سازمان ثبت احوال ایران به عنوان مرجع امور هویتی کشور 
صادر می شود و ســن قانونی برای درخواست و صدور این کارت 
15 سال تمام است.چهارمحال و بختیاری دارای 1۰ شهرستان با 

جمعیتی افزون بر ۹۷۹ هزار نفر است.

تدوین گام پنجم بسیج ملی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی
گام پنجم بسیج ملی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در چهارمحال و بختیاری تدوین شد.فرمانده 
سپاه قمر بنی هاشم استان گفت:گام پنجم این طرح تدوین و به زودی اجرا می شود.سردار اکبری 
افزود: در این طرح تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی برای حفاظت و قرنطینه خانگی بیماران کووید 
1۹ تمدید شد.وی گفت: بیماریابی، شناسایی افراد در معرض خطر، جداسازی افراد سالم و بیمار، 
واکسیناسیون، حفاظت از گروه های آسیب دیده و آموزش همگانی از اهداف اجرایی این طرح است.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم چهارمحال و بختیاری گفت: نظارت شدید بر دستور العمل های بهداشتی، 
برخورد با متخلفان و کنترل مبادی ورودی هوایی و زمینی از دیگر اهداف اجرای این طرح است.رییس 
مرکز بهداشت استان هم گفت:تعداد مبتایان به بیماری کرونا در استان چهار برابر شده و آمار مرگ و 
میر 1۰ درصد افزایش داشته است.جزایری گفت: با رعایت نکردن و ساده انگاری مردم فروکش کردن 
یک ماهه بیماری به 8 هفته ادامه پیدا می کند.هم اکنون چهارمحال و بختیاری چهارمین استان در 

معرض خطر کشور است.

تخصیص 166 میلیارد ریال اعتبار به بخش گردشگری و 
صنایع دستی چهارمحال و بختیاری

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال 
و بختیاری گفت: در سال گذشــته 1۶۶ میلیارد و ۴38 میلیون ریال اعتبار به بخش میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت.بهروز خدادادی ادامه داد: این 
مبلغ از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های ســرمایه ای در سطح ملی و استانی به اداره کل 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری اختصاص داده شد.
وی افزود: از مجمــوع اعتبارات تخصیصی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
چهارمحال و بختیاری در سال گذشته 8۴ میلیارد و 833 میلیون ریال هزینه ای استانی با تخصیص 
1۰۰ درصد بوده است.خدادادی اضافه کرد: از مجموع 1۷5 میلیارد و 855 میلیون ریال اعتبار پیش بینی 
شده از محل تملک دارایی های سرمایه ای استانی برای این اداره کل در سال گذشته، ۶2 میلیارد و 3۰5 
میلیون ریال آن برابر 35.۴ درصد تخصیص داده شد.وی توضیح داد: در سال گذشته ۹ میلیارد و 8۰۰ 
میلیون ریال از محل تملک دارایی های سرمایه ای و ۹ میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه ای به 

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت.

در پنجمین روز فرآیند ثبت نام؛

 1۵0نفر برای انتخابات شوراهای روستا 
در  چهارمحال و بختیاری ثبت نام کردند

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری اســتانداری چهارمحال و بختیاری از قطعی شدن 
ثبت نام 15۰ داوطلب برای انتخابات ششمین دوره شوراهای اسامی روستا و تیره های عشایری در 
روز پنجم خبر داد و گفت: با این حساب، مجموع داوطلبان ثبت نامی در استان به یک هزار و 1۶۰ نفر 
رسیده است. ملک محمدقربانپور افزود: از مجموع 15۰ داوطلب روز پنجم، 1۴3 نفر مرد و هفت نفر 
زن هستند و همچنین از مجموع یک هزار و 122 داوطلب مرد و 38 داوطلب زن، ۷۰ درصد به صورت 
غیرحضوری و 3۰ درصد به صورت حضوری و با مراجعه به بخشداری ها ثبت نام خود را قطعی کرده اند. 
قربانپور با اشاره به زمان ثبت نام تا 22 فروردین، توصیه کرد: افراد، ثبت نام خود را به روز پایانی موکول 
نکنند و از تجمع در بخشداری ها به سبب خطر شــیوع ویروس کرونا پرهیز کنند.مدیرکل سیاسی، 
انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت انتخابات شوراهای 
اسامی، اظهار داشت: در نظام جمهوری اسامی، مردم با تکیه بر آرای خود و با انتخاب اشخاص اصلح، 

سرنوشت خود و کشور را تعیین می کنند.
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ابالغ دادخواست و ضمائم به خوانده
 1/21 خانم فرشــته رفیعی دادخواستی به خواســته مطالبه به مبلغ هفت میلیون 
تومان به طرفیت آقای حسین صالحی   به این شورا تسلیم که به کالسه 632/99 
ثبت و برای روز دوشنبه 1400/2/27  ســاعت 4:45 عصر وقت رسیدگی تعیین 
شده است نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و 
نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی 
حاضر شود .  در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود چنانچه بعد نیازی به آگهی باشــد فقط یک نوبت درج 
و مدت آن ده روز اســت . م الف: 1120254 دفتر شــعبه پنجم شورای حل 

اختالف برخوار
فقدان سند مالکیت

1/22 شــماره نامــه: 140085602024000320-1400/01/17  نظر به اینکه 
سند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 94 فرعی از 3216 اصلی واقع در 
بخش پنج اصفهان به نام الهه مبلی فرد تحت شــماره چاپی 325000 و شــماره 
الکترونیک 139720302024013296 ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت، 
نامبرده طی گواهی فوت بشماره 9909976794002675 مورخ 1399/08/24 
شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف فوت نموده و وراث وی عبارتند از جهانگیر 
مشیری )همسر متوفی( و فاطمه فرهادی بوئینی )مادر( و مجید مبلی فرد )پدر( و 
مازیار مشیری )فرزند( سپس دو نفر از وراث به نامهای جهانگیر مشیری و مازیار 
مشیری با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 139921702024054267 
مورخ 99/12/25 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل 
شماره 139902155710000639 مورخ 99/12/24 و رمز تصدیق 717822 به 
گواهی دفترخانه 8 اصفهان رسیده است و اعالم داشــته اند سند مالکیت مذکور 
نزد خانم فاطمه فرهادی بوئینی می باشد، در همین راستا به موجب تبصره 3 ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدوا به نامبرده اخطار شــده که به جهت انقضای 
مدت ده روز از تاریخ ابــالغ و عدم مراجعه و تحویل ســند مالکیت به این منطقه 
ثبتی و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب  
به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کســی 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 صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1120245 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

1/23 شماره نامه : 140085602024000316-1400/01/17 نظر به اینکه به 
موجب رای شماره 139960302024003023 مورخ 1399/07/07 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یک 
درب باغ به مساحت )شش دانگ به مســاحت 2071/70 متر مربع( تحت شماره  
پالک 3962 اصلی مزبور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت آقای مجتبی 

محمدی گهرویی فرزند عبدالکریم 5 سهم از 18 سهم شش دانگ مستقر گردید 
و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 
قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه 
مورخ 1400/2/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکیــن و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و 
معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این 
اداره، ظرف یکماه دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی می توانــد به دادگاه  مربوطــه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 
 اعتراض عملیات ثبتی را با رعایــت مقررات ادامه میدهد. م الف: 1119824

 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مزایده

1/24 آگهــی مزایــده شــماره140004302126000003پرونده اجرائــی 
139804001087001051 و شماره بایگانی 9900211 اجرای کاشان

یک هفتم مشاع از ششدانگ یکبابخانه به شماره باقیمانده ی یکهزارو هفتصد و 
هشتاد فرعی از سیزده اصلی واقع در بخش دو حوزه ثبتی کاشان به مساحت یکصد 
و شصت و نه متر و سی دسیمترمربع به نشانی کاشان ابتدای خیابان مدرس نبش 
خیابان مدرس و کوچه سیاست چهارم که ششدانگ سند مالکیت به شماره چاپی 
084904 سری الف سال 89 ذیل ثبت شماره21820 صفحه208 دفتر147 به نام 
مرحوم احمد تابش فرزند محمود باکدملی 1261547195 ثبت گردیده با حدود و 
مشخصات طبق سند مالکیت شماال:در دو قسمت اول درب و دیوار به طول 18/20 
متر به کوچه دوم غیره به طول1/50 متر به کوچه شرقا:دیواریست به طول 8/20 
متر به کوچه جنوبا در دو قسمت اول دیوار به دیوار به طول 8متر به شماره 1783 
فرعی دوم دیوار به دیوار به طول 10/50 متر به شــماره 1781 فرعی غربا:در دو 
قسمت اول غیره به طول 7/80 متر به قسمتی که جز کوچه شده است دوم غیره به 
طول1/50 متر به کوچه که طبق نظر کارشناس رسمی ششدانگ پالک فوق،در 
حال حاظر به صورت مسکونی و تجاری با قدمت باالی 40سال و عرصه با احتساب 
ارزش تجاری به مساحت169/30 متر مربع و اعیان مسکونی همکف به مساحت 
137متر مربع و اعیان تجاری همکف به مساحت 17/50 متر مربع و اعیان زیرزمین 
به مساحت140متر مربع دارای امتیازات آب)یک انشــعاب( و برق)دوانشعاب( و 
گاز)یک انشعاب( و اسکلت: دیوار باربر بدون شناژبندی و سقف:تیرچه بلوک و فاقد 
حیاط سازی و فاقد نما و کف کلیه فضاها :موزاییک فرش و دیوارفضاها تا ارتفاع 
10سانت قرنیز و مابقی سفید کاری و آشــپزخانه کابینت فلزی سیستم گرمایش 
بخاری و سیستم ســرمایش کولرآبی درب و پنجره فلزی و طبق مساحی صورت 
گرفته و طبق کروکی مســاحت و حدود اربعه موجود و تصرفی زمین با مساحت و 
حدود اربعه سند مالکیت مطابقت نداشته و مساحت عرصه موجود معادل 194 متر 
مربع می باشد در حالی که مساحت طبق ســند مالکیت معادل 169/30 متر مربع 
ثبت شده اســت و این عدم انطباق نیاز به کارشــناس ثبتی دارد شایان ذکر است 
تعیین ارزش عرصه براساس مساحت درج شده در سند مالکیت صورت گرفته است 
ودر حال حاظر واحد مسکونی طبقه همکف در اجاره مســتاجر از اتباع افغانستان 
می باشــد،واحد تجاری طبقه همکف که در تصرف یکی از ورثه می باشد در حال 

حاظر به عنوان ســازنده تابلوهای تبلیغاتی فعالیت می کنــد و واحد زیرزمین به 
عنوان آرایشگاه زنانه به صورت اجاره واگذار گردیده و طبق شرح مذکور مساحت 
عرصه موجود از مساحت ثبت شده در سند مالکیت بیشــتر است ولیکن به دلیل 
عدم ارائه سند جدید ادعائی تعیین ارزش عرصه بر اساس مساحت قیدشده در سند 
مالکیت فعلی صورت گرفته است که شش دانگ پالک فوق به مبلغ پنجاه میلیارد 
و دویست و چهل و یک میلیون و پانصد هزارریال و مورد مزایده سهم االرث آقای 
امیرحسین تابش به مبلغ هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و هفت میلیون وسیصد و 
پنجاه و هفت هزار و یکصد و چهل ریال ارزیابی و قطعی گردیده در قبال قسمتی 
از بدهی مدیون به استناد سند ازدواج 1985-1392/07/15 دفترخانه ازدواج 14 
اسالم شهر استان تهران به نفع خانم سعیده موســوی دینی بازداشت گردیده،از 
ساعت9الی 12 روز یکشنبه مورخ1400/02/05 در واحد اجرای ثبت کاشان واقع 
در بلوار باهنر نبش میدان جهاد به مزایده گذارده می شود و در صورت تعطیلی به 

روز بعد موکول خواهد شد.مزایده از مبلغ پایه هفت میلیارد و یکصد و هفتاد وهفت 
میلیون و ســیصد و پنجاه وهفت هزار و یکصد و چهل ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شــود. پرداخت بدهیهای مربوط به گاز و برق و 
آب اعم از حق انشعاب و حق اشتراک و مصرف در صورتیکه مزایده دارای آنها باشد 
و نیز پرداخت بدهیهای مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد. نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد.ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رســمی گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 
و مکان مقرر برگزار خواهدشــد. این آگهی در یک نوبت در روزنامه الکترونیکی 
کثیراالنتشار مورخ 1400/01/22 درج و منتشر می گردد. م الف:1120788 

مهدی اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان

تاسیس شرکت سهامی خاص دنیای رایان راویس 
درتاریخ 1399/08/15 به شماره ثبت 6910 

به شناسه ملی 14009559920 
ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیــل گردیده که خالصــه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهــی میگردد. موضــوع فعالیت :1-طرح مرمــت ابنیه تاریخی، 
 طراحی نقشــه های معماری فــاز 1 و 2، طراحی ســازه و محاســبات، طراحی 
مجتمع های اقامتی وگردشــگری و تاسیســات مکانیکی و برقی، طراحی ســه 
بعدی و داخلی هتل ها و مراکــز اقامتی و اداری، مطالعات و طراحی راه ســازی 
شــامل راه های شهری،روســتای،انجام کلیه امور تحقیقی، مشــاوره، طراحی 
در تمامی زمینه های ارائه خدمات فنی مهندســی و انجــام مطالعات و خدمات 
تحقیقی پژوهشی در راستای اهداف شــرکت -انجام کلیه امور ساخت و مرمت 
ابنیه، انجام کلیه عملیات آپارتمان سازی و ســاختمان سازی، اجرای تاسیسات، 
 رشته های راهسازی راه و ترابری شهری و روســتایی، پل سازی )فلزی و بتنی(
 پیاده – سواره، انجام کلیه امور نهرکشی ، زهکشی، جدول کشی ، پل سازی ، سد 
سازی ، تونل سازی، محوطه سازی ، ایجاد و راه اندازی و تجهیز کلیه سازه های 
پروژه های اقامتی، گردشگری، صنعتی اجرای عملیات فنی ،ساختمان ابنیه سنگین 
فلزی و بتنی و ساختمان های مرتفع و خاص و شهرک سازی مسکونی صنعتی، 
تاسسیسات مکانیکی الکتریکی و الکترونیکی مربوطه رشته های صنعت و معدن، 
آماده سازی و اکتشاف و استخراج معادن بجز نفت و گاز ، شمع کوبی و شمع ریزی 
دستگاه های خاص تولید مصالح سنگ شکن و فوندانسیون های خاص، تزریق 
سیمان و فعالیت های شیمی، تهیه و نصب و نگهداری انواع تاسیسات و تجهیزات 
برقی و الکترونیکی مکانیکی تجهیزات نیروگاه ها و تهیه و نصب انواع تاسیسات 
و ماشین آالت و کارخانجات صنعتی و نگهداری آن و کارهای مشابه سیستم های 
ایمنی و اعالم خطــر و اطفای حریق و مرمت ابنیه تاریخی و باســتانی و مذهبی 
و بازسازی و نوســازی اماکن بودم گردی و گردشــگری و مجتمع های اقامتی و 
مدرن سازی ســاختمان ها و معماری داخلی و دکوراسیون و چیدمان و المانهای 
ثابت و متحرک -تهیه و تامین و خرید و فروش و واردات و صادرات و ساخت کلیه 
محصوالت ساختمانی، بتنی، پیش ساخته و اسکلت فلزی و چوبی و دیگر مصالح 
و مواد ساخت و ضایعات فلزی و ساختمانی و کلیه صنایع وابسته به ساختمان و راه 
سازی و گردشگری و اداری و تجاری و مسکونی -تهیه و تامین، خرید و فروش، 
 واردات و صادرات و ساخت کلیه ماشین آالت سبک و سنگین ساختمانی،راه سازی، 
محوطه سازی، تونل سازی، سدســازی و کلیه پروژه های عمرانی و ساختمانی 
و گردشــگری -مشــارکت همه جانبه در طرح ها و پروژه های داخلی و خارجی 
بصورت منفرد یــا به همراه یک یا چند شــرکت داخلی و بیــن المللی در تمامی 
زمینه های طراحی نظارت اجرا بــه صورت علمی و صنعتــی مرتبط با موضوع 

شرکت و علوم وابســته به آن تولید خدمات فنی و مهندســی و تکنولوژی جدید 
و شــرکت در مزایدات و مناقصات ، اخذ یا واگذاری نمایندگی و شــعبه در داخل 
و خارج از کشور -تحقیق و توســعه در خصوص طراحی و ساخت و به کارگیری 
دستگاه ها و تجهیزات مرتبط صنایع ساختمان اعم ســاختمان اداری و لوازم آن 
و ســاختمان های صنعت گردشــگری و هتل ها، مهمانپذیر ها، هتل آپارتمان 
و مجتمع های اقامتی و گردشــگری... -ســرمایه گــذاری در رمینه طراحی و 
ساخت و ساز در سایر شرکت ها و ایجاد شــرکت های اقماری، توسعه – ترویج 
واردات صادرات هرگونه فرآورده و تجهیزات مرتبط با دســتگاهها و نرم افزارها 
-تحقیق، طراحی، ساخت، توســعه و کاربرد دســتگاه ها و تجهیزات مرتبط به 
ساختمان و لواحق آن با انواع کاربرد های مسکونی، تجاری، گردشگری، صنعتی 
درصورت لــزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان اصفهان ، شهرســتان کاشان 
، بخش مرکزی ، شهر کاشــان، محله دشت چال ، خیابان ســلمان فارسی ، بن 
بست شهیدمحمودعقاداتی ، پالک 53 ، طبقه همکف کدپستی 8718685181 
ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلــغ 10,000,000 ریال نقدی 
منقســم به 100000 ســهم 100 ریالی تعداد 100000 ســهم آن با نام عادی 
 مبلغ 10000000 ریال توســط موسســین طی گواهی بانکی شماره 120888 
مــورخ 1399/07/03 نــزد بانک ملی شــعبه کاشــان با کــد 2901 پرداخت 
گردیده اســت اعضا هیئت مدیره آقای حســین حیدریان یزدلی به شماره ملی 
1260400190 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال و به ســمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانــم زهرا توجهی به شــماره ملی 
1263376495 و به ســمت نایــب رئیس هیئــت مدیره به مدت 2 ســال و به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم مهال شیرقربانی به شماره 
ملی 1263420184 و به ســمت عضو اصلــی هیئت مدیره به مدت 2 ســال و 
به ســمت مدیرعامل به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عــادی و اداری باامضاء رییس هییــت مدیره همراه 
 با مهر شــرکت معتبر می باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان
 آقای سید مصطفی محمدی به شماره ملی 1263479294 به سمت بازرس اصلی 
به مدت 1 سال آقای سید حسام الدین میر عظیمی به شماره ملی 1263501710 به 
سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد. گواهی بانک به شــماره 2072 صحیح میباشد اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کاشان )1121176(
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اعمال محدودیت های جدید کرونایی در استان اصفهان
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در استان اصفهان از آخرین محدودیت های کرونایی خبر داد.

حجت ا... غالمی گفت: با توجه به وضعیت بحرانی استان اصفهان ، محدودیت های پنج گانه طرح 
جامع هوشــمند در اســتان اجرا می شــود. وی افزود: در ادارات با نوع خدمات ضروری یک دوم 
کارمندان حضوری و یک دوم دیگر دورکاری می کنند. ســخنگوی ســتاد مقابله با کرونا در استان 
اصفهان ادامه داد: همچنین در ادارات با خدمات غیرضروری، یک سوم کارمندان به صورت حضوری 
و دو سوم دیگر به صورت دورکاری فعالیت می کنند. غالمی اظهار کرد: فعالیت حضوری دانشگاه ها 
و مراکز آموزشی خصوصی و آموزشگاه ها از جمله راهنمایی و رانندگی به طول کامل تعطیل است. 
وی افزود: با توجه به شیوع مجدد کرونا، ورود خودرو با پالک غیر بومی به استان و خروج خودرو از 
شهر های نارنجی و قرمز ممنوع است. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در استان اصفهان ادامه داد: 
تمام واحد های تولیدی، صنفی و خدماتی که در گروه های شغلی دو، سه و چهار فعالیت می کنند 
در شهر های قرمز تعطیل هستند. غالمی اظهار کرد: همچنین فعالیت گروه های شغلی سه و چهار 
در شهر های نارنجی تعطیل است. وی گفت: برگزاری آیین های مذهبی در مساجد و نماز جمعه و 

برگزاری مراسم ترحیم در آرامستان ها و باغ رضوان ممنوع است.

نجات دو گردشگر گرفتار در کویر بادرود
رییس جمعیت هالل احمر بخش بادرود شهرستان نطنز گفت:پس از ۱۰ ساعت تالش امدادگران 
هالل احمر، دو گردشــگر گرفتار در کویر بادرود پیدا شدند. علی کفاشی اظهار کرد:با همکاری افراد 
محلی و نجاتگران هالل احمر، دوگردشگر که برای تفریح با گروهی گردشگر به کویر بادرود همراه 
شده بودند در مسیر از گروه جدا شده و در ارتفاعات گم شــده بودند. کفاشی افزود: پس از اطالع 
رسانی سه گروه از نجاتگران و نیرو های محلی با خودرو های عملیاتی و آفرود به محل اعزام و پس 
از ۱۰ ساعت موفق به پیدا کردن این دو گردشگر کویر شدند. وی اضافه کرد: در ارزیابی امدادگران دو 

گردشگر از وضعیت جسمی مساعد برخوردار هستند.

انجام غربالگری تست کرونای مسافران در 4 نقطه استان اصفهان
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان ، در خصوص وضعیت امداد و نجات نوروزی این 
جمعیت و روند غربالگری کرونای مســافران نوروزی، اظهار کرد: با توجه به وجود شرایط کرونایی 
در کشور مثل سال قبل در ورودی و خروجی های کالنشهر اصفهان و ۳ شهرستان شهرضا، گلپایگان 
و خوانسار تســت غربالگری کرونا از مسافران نوروزی به وســیله نیروهای امدادی هالل احمر با 

مشارکت نیروهای فعال حوزه بهداشت و درمان و نیروی انتظامی انجام شد.
وی با بیان اینکه گیت های فرودگاه شــهید بهشتی اصفهان هم برای تســت غربالگری مسافران 
در نظر گرفته شــده بود، افزود: تیم جوانان و امدادگران هالل احمر برای انجام تست غربالگری در 
این محدوده اعالم آمادگی کردند، اما با توجه به اعالم دانشــگاه علوم پزشکی مبنی بر اینکه حجم 
مسافرت ها و پروازها زیاد نیست و نیروهای شبکه بهداشــت فرآیند پایش و غربالگری را انجام 
می دهند، نیازی به حضور نیروهای امدادگر هالل احمر نبود و در صورت بروز شــرایط خاص اعالم 

مساعدت می شد که این اتفاق هم نیفتاد.
محمدهاشمی خاطرنشان کرد: طرح خدمات امداد و نجات نوروزی جمعیت هالل احمر اصفهان از 
۲۵ اسفندماه سال ۹۹ شروع شد و تا پایان ۱۵ فروردین ماه ادامه داشت، تعداد ۱۴۸ تیم عملیاتی در 
جاده های استان به وسیله ۴۲ پایگاه در طرح امداد و نجات نوروزی و اعزام به حوادث حضور فعال 

داشتند و در مجموع ۴۱۲ نیروی امدادی در این عملیات ها بکارگیری شدند.
وی اظهار کرد: مطابق آمار اعالم شــده ســازمان امداد و نجات رتبه حوادث استان اصفهان در بین 
استان های دیگر رتبه دوم بعد از اســتان مازندران است، مجموع حادثه دیدگان نیز ۱۹۱ درصد بوده 

است و ۲۰۸ درصد حادثه دیدگان جاده ای افزایش پیدا کردند.

تیشه به ریشه زندگی در روستاهای نایین؛

 معدنی که آسایش را برد

اهالی روســتاهای »زمان آباد«، »جزالن«،  مریم یاوری
»قلی آباد« و »حسین آباد« حدود ۱۲ سال 
است که به دنبال فعالیت معدن ســنگ آهک »زمان آباد« خواب خوش 
ندارند و با وجود پیگیری های مختلف همچنان زور این بهره بردار به خواسته 
مردم اهالی این چهار روســتا می چربد. اهالی این روســتاها به رغم همه 
دغدغه هایی که در زندگی روزمره دارند، زمان زیادی را برای رسیدن به حق 
اصلی خود یعنی امنیت و آرامش و داشتن محیط زیستی سالم و به دور از 
آلودگی ســپری می کنند و این در حالی اســت که این روزها آنها حمایت 

نمی شود.

قنات ۵00 ساله و 3000 درخت با فعالیت معدن زمان آباد خشک شد
کریم حسنی نیا، ساکن روستای جزالن که همه دوران کودکی و جوانی اش 
را در دامنه های سرسبز کوه های اطراف روستا گذرانده است فعالیت معدن 
ســنگ آهک زمان آباد را در واقع تیشه ای بر ریشــه زندگی در این منطقه 
می داند و می گوید: این معدن از ۱۲ سال گذشته تاکنون در این منطقه فعال 
شده و آسیب های زیادی را به اموال عمومی و خصوص اهالی این منطقه 
وارد کرده است. وی، خشک شدن قنات ۵۰۰ ساله و مادر چاه برداشت آب 
در نتیجه آن آسیب به بیش از ســه هزار اصله درخت در باغات و زمین های 
کشاورزی را از مهم ترین چالش های ایجاد شده در روستاهای نایین می داند 
و ابراز می کند: انفجار انجام شــده در این معدن با پنــج هزار کیلوگرم مواد 

منفجره، هر پنج ماه یک بار و تردد خودروهای ســنگین حامل سنگ این 
معدن از سوی دیگر آسیب جدی به این منطقه وارد کرده است.

دلیل ۶0 درصد خشکی چهار روستا، فعالیت معدن زمان آباد است
حسنی نیا با بیان اینکه کارشناسان دادگســتری در دو مرحله و در مرحله 
اول با حضور یک کارشناس و در مرحله دوم با حضور سه کارشناس منطقه 
را ارزیابی کردند، اضافه می کند: بر اساس اعالم رسمی این کارشناسان ۶۰ 
درصد از خشکی ایجاد شده در منطقه ناشی از فعالیت این معدن و ۴۰ درصد 
ناشی از خشکسالی طبیعی بوده است. وی با بیان اینکه معدن سنگ آهک 
با روســتای جزالن ۴۰۰ متر و با مادر چاه این روســتا ۳۰۰ متر فاصله دارد، 
ابراز می کند: این فاصله قانونی نبوده و ۶ چاه از ۱۸ چاه این منطقه خشک 
شده است. حسنی نیا با بیان اینکه قناتی که آب مورد نیاز ۱۱ روستا را تامین 
می کرده است، خشک شــد، ادامه می دهد: در نهایت در سال ۹۶ و با اعالم 
هشت اخطاریه از محیط زیست و حکم دادگاه دستور توقف این معدن صادر 
شد و بر اساس درخواست فرماندار برای خروج این بهره بردار از معدن سه 
ماه فرصت داده شد و در نهایت اسفند سال ۹۶ این بهره بردار از معدن خارج 
شد. وی با اشــاره به اینکه به دنبال خروج این بهره بردار از منطقه الیروبی 
قنات به اعتبار ۷۵ میلیون تومان که آورده مردمی هم بود انجام شــد، ابراز 
می کند: در حال حاضر آب خروجی از این قنات به اندازه شیر سماور است 
که برای تامین آب مورد نیاز پرندگان این منطقه مورد استفاده قرار می گیرد.

آسیب به منازل مسکونی به دنبال انفجار در معدن
این فرد اهل روستای جزالن همچنین به آسیب ناشی از فعالیت این معدن 
و به ویژه انفجار مواد منفجره به منازل مسکونی روستاهای »زمان آباد« و 
»جزالن« اشاره می کند و می گوید: از زمان تعطیلی این معدن در سال ۹۶ 
تاکنون بیش از ۳۰ خانه نو در این دو روستا ساخته شده و افراد زیادی نیز در 
آن ساکن هستند و با ورود مجدد این بهره بردار به منطقه دغدغه جدی برای 

این افراد ایجاد شده است.

بهره بردار در صدد گروکشی برای آسفالت معابر نایین است
وی با بیان اینکه بهره بردار این معدن درصدد گروکشی برای آسفالت معابر 
نایین است، اضافه می کند: باید توجه داشــت که در گذشته آسفالت مورد 
نیاز نایین از اصفهان تامین می شده و مجدد نیز می توان آسفالت مورد نیاز 
را از اصفهان تامین کرد. حسنی نیا می افزاید: در نایین معادن شن و ماسه 
و سنگ آهک زیادی وجود دارد که می تواند بهره برداری شود. وی با اشاره 
به هزینه ۱۵۰ میلیون تومانی دولت برای آبرســانی به روستای جزالن ابراز 
می کند: هر چند مسئوالن در راستای حمایت از توسعه روستاها برنامه ریزی 
می کنند اما در عمل رفتار برخی از مسئوالن برخالف سیاستگذاری هاست و 
این امر را به خوبی در بسیاری از روستاهای نایین شاهد هستیم. عضو شورای 
روستای جزالن نیز در این ارتباط با بیان اینکه از فروردین سال گذشته مجدد 
بهره بردار این معدن با همراهی جمعی از مسئوالن به روستاهای جزالن و 
زمان آباد آمده و خواستار فعالیت دوباره این معدن شدند، می گوید: همزمان 
با حضور این مسئوالن همه آسیب هایی که این معدن به منطقه وارد کرده را 
به آنها نشان دادیم وامید داشتیم که با دیدن این شرایط از ادامه فعالیت آن 
ممانعت کنند ؛اما در مهر ماه متوجه شدیم که مجددا مجوز فعالیت برای این 
بهره بردار صادر شده و بیل مکانیکی این بهره بردار وارد منطقه شد که مردم 

اجازه ورود آن به معدن را ندادند.

مسئوالن، موافق فعالیت مجدد معدن زمان آباد هستند
مریم حســنی،  با بیان اینکه همزمان با حضور این بهره بردار نمایندگانی از 
محیط زیست، نیروی انتظامی، فرمانداری، سازمان صمت حضور داشتند، 
ادامه می دهد: ما در این روز خواستار گفت وگو با مسئوالن شدیم که آنها اعالم 
شکایت را راهکاری برای مردم دانستند. این عضو شورای روستای جزالن 
با بیان اینکه در این روز خواستار تغییر مســیر و همچنین تعیین محدوده 
فعالیت این معدن بودیم، اضافه می کند: پــس از دو ماه از این روز متوجه 
شدیم این بهره بردار تنها مسیر تردد کامیون به معدن را تغییر داده و این در 

حالی است که با تغییر مسیر روستای زمان آباد را تحت تاثیر قرار می دهد.

مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشــت استان 
اصفهان با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۲۰ هزار نفر در 
بخش های درمان و بهداشت در استان واکسن زده اند، 
اما هنوز واکسیناسیون کادر درمان و بهداشت تکمیل 
نشده، تاکید کرد: اولویت واکسیناسیون با کادر درمانی 
است. رضا فدایی، به موج چهارم کرونا اشاره و اظهار 
کرد: در آبان ماه ۹۹ و پیک سوم کرونا، به دنبال تعطیلی 
وســیع دو هفته ای که البته کامل نبود، موج اپیدمی 
شکست و رو به نزول رفت و تا بهمن شرایط پایداری 

داشــتیم. وی با بیان اینکه از اسفند شواهد حاکی از 
افزایش روند اپیدمی بود، گفت: بعد از آن شرایط نوروز 
و ترددها و عدم محدودیت خوزستان که پیشتاز شیوع 
کرونای انگلیسی بود، باعث شــروع روند افزایشی 
اپیدمی شــد، به طوری که در مراکزی که بیماران به 
صورت سرپایی ویزیت می شوند موارد مثبت روزانه 
از ۳۰۰ مورد به هزار و ۶۰۰ مورد رســیده و این به غیر از 
تشخیص بیمارستانی است. مســئول بیماری های 
واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان از افزایش نزدیک 
به ۵ برابری شناسایی بیماران کووید خبر داد و گفت: 
پیش بینی می شود این شــیب صعودی تا دو هفته 
آینده به وضعیت افقی برســد و وقتی نمودار به این 
شکل باال می رود، به زودی پایین نخواهد آمد. وی با 

اشاره به اینکه متاسفانه مراکز منتخب مملو از مراجعان 
سرپایی هستند، گفت: از این تعداد مراجعان عده ای 
راهی بیمارستان می شــوند، به ویژه کسانی که از قبل 
بیماری مزمن و چاقی مزمن دارنــد و حتی با وجود 
اقدامات درمانی در مراکز سرپایی باید بستری شوند. 
وی همچنین با اشاره به اینکه سوش غالب در گردش 
انگلیسی است و نیازی به تست کردن نیست، تصریح 
کرد: ویروس به ســمتی می رود که بیشتر منتشر و 
تکثیر شده و مثل هر موجود زنده دیگر قوی تر شود. 
در این شرایط توصیه های پیشــگیرانه مثل تعطیلی 
دورهمی هــا، دیدارهــای نــوروزی خانواده هایی که 
مسافرت بودند، قرنطینه نشدن بیماران در منزل باید 

با جدیت بیشتری رعایت شود. 

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت از واکسیناسیون ۲۰ هزار نفر در استان اصفهان خبرداد؛

اولویت با کادر درمان است

فرزند خردسال یکی از 
محیط  بانان شهید

۱۶ فروردین مــاه، دو محیط بــان 
زنجانی حین یک تعقیب و گریز برای 
دســتگیری شــکارچیان غیرمجاز در 
منطقه شکارممنوع فیله خاصه با ضرب 
گلوله جنگی به شهادت رسیدند.   در این 
مراسم هیچ مقام مسئولی از سازمان 
محیط زیست کشور حضور نداشت، نه 
رییس آن ســازمان و نه فرمانده یگان 
محیط زیست کشور. این عکس فرزند 

محیط بان میکاییل هاشمی است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر:

شاهین شهر با موج بستری های بیماران کرونایی مواجه می شود
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه گفت:در حال حاضر با موج افزایش مبتالیان 
به کووید ۱۹ در شهرستان شاهین شهر مواجه هستیم و به زودی موج بستری های بیماران کرونایی را طی 
روز های آینده در پیش خواهیم داشت. مهدی پارسا ادامه داد: به زودی موج بستری های بیماران کرونایی 
رادرروز های آینده در پیش خواهیم داشت. مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه 
خاطرنشان کرد: این شهرستان حداقل تا ۱۰ روز آینده در وضعیت قرمز باقی خواهد ماند و با ادامه افزایش 
مراجعات مبتالیان کووید، موج بستری های این بیماری به زودی آغاز می شود. وی به تشکیل جلسه ستاد 
کرونا شهرستان شاهین شهر و میمه اشاره کرد و افزود: هم اینک ۸۰درصد ظرفیت های تخت بیمارستانی 
گلدیس ویژه بیماران کرونایی پرشده است و برنامه ریزی کردیم از ظرفیت های مراکز دیگر ازجمله مرکز 
درمانی شرکت نفت درروز های آینده هم اســتفاده کنیم. پارسا اضافه کرد: افزایش فعالیت های مراکز 
درمان سرپایی را برنامه ریزی کردیم تا بیمارانی که شرایط بهتری دارند با دریافت دارو های موردنیاز و زیر 

نظر پزشکان در منزل درمان شوند.

فرماندار مبارکه:

۷0 درصد بیماران کرونایی جدید مبارکه، خانوادگی  هستند
فرماندار شهرستان مبارکه گفت:۷۰ درصد از بیماران کرونایی جدید بستری شده در شهرستان مبارکه به 
صورت خانوادگی هستند و این ویروس به صورت خوشه ای در میان خانواده ها در حال سرایت است. 
اصغر هدایت با اشاره به افزایش آمار مبتالیان به کرونا در شهرستان مبارکه گفت: مردم ویروس جهش 
یافته را به هیچ وجه دست کم نگیرند و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی، در مراسم عزا و عروسی و 
دورهمی های خانوادگی شرکت نکنند تا خود و اطرافیان شان درگیر این بیماری نشوند. وی ادامه داد: 
وضعیت کنونی شهرستان به صورت کامل قرمز و اضطراری است و ظرفیت بیمارستان محمد رسول ا... 
)ص( مبارکه در حال تکمیل است. هدایت اضافه کرد: رسانه های شهرستان باید کمک کنند تا این وضعیت 
را با اطالع رسانی به مردم و با همراهی آن ها و رعایت شیوه نامه های بهداشتی به ویژه ماسک زدن ، تغییر 
دهیم. وی تاکید کرد: در شرایط کنونی تنها مشــاغل گروه یک با رعایت شیوه نامه های بهداشتی مجاز 
به فعالیت هســتند و گروه های ۲، ۳ و ۴ تعطیل خواهند بود و هیچ کدام از صنوف این گروه ها مجاز به 
فعالیت نیستند و اتاق اصناف شهرستان با نظارت و بازرسی عوامل متخلف را شناسایی واعمال قانون 
می کند. فرماندار شهرســتان مبارکه با بیان اینکه این موضوع از طریق سامانه های مخابراتی و پیامک، 
شهرداری ها و بلندگو های مساجد به مردم اطالع رسانی شــده است خاطرنشان کرد: برگزاری هرگونه 
مراسم جشن یا عزاداری تا عادی شدن وضعیت، ممنوع است و آرامستان های شهرستان تعطیل خواهند 
بود. وی از نیروی انتظامی مبارکه خواست طرح اجرای منع تردد شبانه را با جدیت هرچه تمام تر انجام 

و با متخلفان برخورد کند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد:

واکسینه کردن 2۷۵ بیمار خاص و صعب العالج در کاشان
رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: ۲۷۵ نفر از بیماران خاص و صعب العالج منطقه کاشان در برابر 
کرونا واکسینه شدند و این اقدام از فروردین ۱۴۰۰ شروع شده است. سیدعلیرضا مروجی ، در خصوص 
واکسیناسیون بیماران خاص در کاشان، اظهار کرد: طرح واکسیناسیون بیماران خاص همزمان با ابالغ 
کشوری با موضوع توزیع و تزریق واکســن کرونا در بیماران خاص و صعب  العالج در بیمارستان متینی 
کاشان آغاز شده اســت. وی ادامه داد: گروه هدف در این طرح بیماران دریافت کننده شیمی درمانی، 
پرتودرمانی، ام اس، تاالسمی، هموفیلی، پیوند، دیالیز، نقص سیستم ایمنی، بال پروانه ای و اوتیسم 
هستند، چرا که به دلیل ضعیف بودن سیستم ایمنی در این بیماران و باال بودن خطر ابتال به بیماری در این 

بیماران نسبت به سایر افراد واکسیناسیون آن ها در اولویت قرار گرفته است.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

شهرستان ها

اصفهان، سیزدهمین استان در کشور از 
لحاظ اضافه وزن دانش آموزان

دردسر توده های اضافه!

خبر  روز

معــاون تربیت بدنــی و ســالمت اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان گفت: اســتان 
اصفهان، از لحاظ اضافه وزن دانش آموزان، 
رتبه سیزدهم را در کشــور دارد و این مسئله 
اصال خوشایند نیســت. عبدالرضا رییسی 
افــزود: دانش آموزان امســال در شــرایط 
خاصی هستند و تمام کارهایشان را در فضای 
مجازی انجام می دهند به همین  دلیل میزان 
تحرک آن ها کاهش یافته است و در معرض 

اضافه وزن هستند. 
معــاون تربیت بدنــی و ســالمت اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان اضافه 
کرد: طرح »کوچ« در جلوگیری از اضافه وزن 
دانش آموزان، تاثیــر زیادی دارد و اطالعات 
زیادی به منظــور کنترل تغذیــه و ورزش 
مناسب به آنان می دهد. رییسی گفت: طرح 
کوچ، نباید محدودیت زمانی داشته باشد و 
باید در طول سال اجرا شود. مدیران مدارس 
و والدین در اجرای این طرح همکاری زیادی 

با ما دارند. 
وی اظهــار کــرد: بســیاری از بیماری های 
غیرواگیر مانند دیابت، سرطان و فشارخون 
به علــت اضافــه وزن در کمین انســان ها 
هســتند پس باید این مســئله را از همین 
ســن کودکی و نوجوانی کنتــرل کنیم. در 
همین رابطه، مدیر گروه بهبود تغذیه جامعه 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: طرح 
»کوچ« بــا محوریت آمــوزش و پرورش و 
همکاری مراکز بهداشت در حال اجراست. 
مرجان منوچهری اضافــه کرد: برای اجرای 
طرح »کوچ«، پس از اندازه گیری و محاسبه 
نمایه توده بدنــی دانش آموزان به دســت 
مراقبان سالمت مدارس، اگر دانش آموزی  
چاق باشد، به پایگاه سالمت نزدیک منزل 
معرفی می شود و پس از تشکیل پرونده و 
ثبت وضع تن ســنجی و تغذیه او در پرونده 
الکترونیک سالمت، برای بررسی های الزم، 
تنظیم برنامه غذایی و دریافت توصیه های 
مربوط به کنترل چاقی به پزشک و سپس 

کارشناس تغذیه ارجاع خواهد شد. 

رییس بیمارستان صدوقی از تامین نیروی انسانی برای افزایش ظرفیت بیمارستان صحرایی اصفهان خبر داد و گفت: این بیمارستان هم اکنون با ظرفیت ۶۰ تخت مشغول 
ارائه خدمات به بیماران کووید است. سیدرضا مرتضویان با بیان اینکه بیمارستان صحرایی اصفهان از حدود یک سال پیش تاکنون مشغول خدمات رسانی به بیماران مبتال 
به کووید۱۹ است، اظهار کرد: این بیمارستان تعطیل نشد، اما در مقاطعی به خاطر کم شدن تعداد بیماران فعالیت آن کمتر شد. وی به اوج گیری شیوع کرونا و افزایش تعداد 
مبتالیان به کووید۱۹ اشاره کرد و گفت: بیمارستان صحرایی اصفهان ظرفیت ۱۰۰ تخت بیمارستانی را دارد، اما در حال حاضر با ظرفیت ۶۰ تخت بیمارستانی فعالیت می کند. 
رییس بیمارستان صدوقی با بیان اینکه مشغول تامین نیروی انسانی برای بیمارستان صحرایی اصفهان هســتیم، تاکید کرد: اگر نیروی انسانی تامین شود می توانیم 
بیمارستان را به ظرفیت اصلی آن یعنی ۱۰۰ تخت برسانیم. وی خاطرنشان کرد: بیمارستان صحرایی اصفهان امکانات الزم را برای خدمات رسانی به بیماران دارد و بیمارستان 
کاملی است که در ضلع جنوبی سپاهان شهر دایر شده است. مرتضویان در مورد راه اندازی بیمارستان صحرایی دوم در صورت تکمیل ظرفیت این بیمارستان نیز گفت: بعید 

می دانم نیازی به بیمارستان دوم صحرایی داشته باشیم، اما قرار است با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بخش های مراقبتی برای بیماران ایجاد کنیم .

رییس بیمارستان صدوقی خبر داد:

تامین نیروی انسانی برای افزایش ظرفیت بیمارستان صحرایی اصفهان
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  وقتی انتقادات به انتصاب خورشیدی به عنوان سرپرست تیم ملی همچنان ادامه دارد؛

انتخاب پر حاشیه

انتخاب مجتبی خورشــیدی بــه عنوان   سمیه مصور
سرپرســت تیم ملی با انتقادات گسترده 
اهالی فوتبال مواجه شده است، انتخابی که هنوز دلیل قانع کننده ای 
برای اتخاذ آن از سوی رییس فدراسیون فوتبال ارائه نشده اما شخص 
خورشــیدی در گفت و گو با رادیو از این انتخاب به شدت دفاع کرد و 

خودش را شایسته این پست دانست.
هفته گذشته بود که شــهاب عزیزی خادم در اقدامی عجیب، مجتبی 
خورشیدی را به عنوان سرپرست تیم ملی فوتبال ایران انتخاب کرد و 
دلیل این انتخاب را نپذیرفتن این پست از سوی چهره های شاخص 
دانست. پست سرپرســتی تیم ملی که در فوتبال حرفه ای و امروز به 
آن مدیر تیم ملی گفته می شود، پست کوچکی نیست و می بینیم در 
کشورهای صاحب ســبک فوتبال این پســت در اختیار افراد بزرگ و 
شناخته شده است. مثال در تیم ملی فوتبال آلمان »اولیور بیرهوف« 
عهده دار این پست است. متاســفانه این سمت طی سال های اخیر 
در اختیار افرادی قرار گرفته که این سمت را کوچک کرده اند به طوری 
که حاال شاهد هستیم حکم سرپرستی برای کسی زده شده که چهره 

شناخته شده ای در فوتبال ایران به حساب نمی آید.
خورشیدی، ســابقه درخشــان و چندانی در فوتبال ایران ندارد. یک 

سابقه فعالیت کوتاه مدت در سمت کمک مربی در تیم پاس تهران در 
لیگ یک، کمک مربی مهدی پاشازاده در تیم نفت تهران به مدت سه 
هفته و دو جلسه در تیم ماشین ســازی تبریز تنها در کارنامه او دیده 
می شــود، همین موضوع موجب شد تا از ســوی کارشناسان فوتبال 
انتقادات فراوانی نسبت به این انتخاب صورت بگیرد. این کارشناسان 
مدعی بودند که باید کسی به عنوان سرپرست تیم ملی انتخاب شود 
که حضورش روی نیمکت وزنه ای برای تیم به حساب بیاید نه این که 

این حضور، وزنه ای برای آن شخص شود.
خورشــیدی روز جمعــه در گفت و گو بــا رادیو به دفــاع از انتخابش 
پرداخت. او در این مصاحبه گفت:» بعضی هــا می گویند یک بار هم 
اسم من را در فوتبال نشنیده اند و من اصال در فوتبال نبوده ام! این در 
حالی است که من از سال 75 وارد باشگاه راه آهن شدم و نزدیک به 
18 – 19 سال در این باشگاه در سمت های مختلف مشغول به کار بودم 
و تیم های متعدد ورزشــی را مدیریت و برنامه ریزی می کردم و وارد 
کار مربیگری هم شــدم. تیم های فوتبال – والیبال – بسکتبال و ... 
نزدیک به یک فصل و دو سه ماه هم در استقالل سابقه حضور به عنوان 
معاون ورزشی را دارم. در سال 2001 در مربیگری مدرک A گرفتم و از 
آنجایی که در ســمت های مختلفی در فوتبال حضور داشتم با شرایط 

کار سرپرستی آشنا هستم«.
مجتبی خورشــیدی در دفاع از خود ادامه داد: »بعضی ها می گویند 
من اصال در ورزش نبوده ام! پس این همه ســابقه و این همه حضور 
جعلی بوده اســت؟ من در ســال 72 ازدواج کردم؛ نکند به زن و بچه 
ام دروغ گفته ام و شــاگردانی که تحویل فوتبال داده ام همه وهم بر 
انگیزه بوده اســت. در حالی که رســانه های بیگانه به من حمله کرده 
اند، رســانه های داخلی هم از من انتقاد می کنند و گاها در انتقادات 
حرف هایی زده می شــود که دور از واقعیت و دور از انصاف است. من 
که با کسی مشکل ندارم و همیشــه اهل تعامل بودم و به نظرم برخی 
به خاطر خصومت هایی که با فدراسیون فوتبال  دارند این کار را انجام 
می دهند یا به دنبال سهم خواهی هســتند و برخی نیز سوار موج می 
شوند و پیش خود می گویند حاال که بقیه دارند انتقاد می کنند بگذارید 

ما هم انتقاد کنیم.« 
برخی تصور مــی کردند با حجــم انتقادات صورت گرفتــه یا مجتبی 
خورشیدی از سمت خود اســتعفا می کند یا اینکه رییس فدراسیون 
فوتبال تصمیم خود را تغییر خواهــد داد؛ اما هیچ یک از این اتفاقات 
صورت نگرفته و مجتبی خورشــیدی به عنوان سرپرست تیم ملی کار 

خود را آغاز کرده است.

واکنش »مومنی« به تایید حرفش توسط علی دایی!
این ماجرای استقاللی بودن علی دایی موضوعی اســت که چند وقت یک بار به آن پرداخته می 
شود. شــاید جالب ترین اظهارات را در این مدت محمد مومنی داشت که با قاطعیت گفت دایی 
استقاللی است. سرمربی اسبق تیم ملی هم البته در گفت و گویی که تازه منتشر شده تایید کرده 
در جوانی اســتقاللی بوده اســت. حاال محمد مومنی در واکنش به تایید دایی می گوید: »پیش 
بینی ما درست از آب در آمد.)خنده( باالخره ما رفت  و آمد داریم. می رویم و آییم. اتفاقا من بعد 
از برنامه ای که آن حرف را زدم، با علی آقا صحبت کردم. به او گفتــم که این حرف را زدم که علی 

آقا گفت سخت نگیر.«
 مومنی اضافه می کند: »راســتش نمی خواســتم به علی آقا بربخورد. او از دوستان ماست ولی 
واکنش اش برای خود من جالب بود که گفت ســخت نگیر و حرفی اســت که زده ای.« مومنی 
درباره اینکه چرا گفت دایی استقاللی است، می گوید: »علی آقا اول با پرویز مظلومی کار کرد بعد 
هم با ناصر حجازی. من با محمد دایی هم در ارتباط هســتم. باالخره می دانستم از قبل شرایط 
چطور بوده که آن حرف را زدم.« پیشکسوت استقالل مکثی می کند و ادامه می دهد: »البته علی 
آقا دیگر متعلق به یک رنگ نیست، او یک چهره ملی است. هر جای جهان که بگویید علی دایی 
او را می شناسند. رکورددار گل های ملی جهان است. افتخار همه ما ایرانی هاست. فکر می کنید 
چرا حتی استقاللی ها علی دایی را دوســت دارند؟ جواب این سوال مشخص است، او اسطوره 

فوتبال ایران است.«

واکنش به ادعای واکسن زدن پرسپولیسی ها
شــایعاتی درباره واکســن زدن بعضی تیم هــای لیگ برتری مطرح اســت.  ســاکت الهامی، 
سرمربی نساجی  جمعه شب با »غیرمســتقیم« درباره واکســن زدن بعضی از تیم ها از جمله 
پرســپولیس صحبت کرد. دکترغالمرضــا نوروزی، رییس فدراســیون پزشــکی در واکنش به 
 ادعاهای مطرح شــده می گویــد: »این صحبتی اســت که متاســفانه بعضی ها بــدون اطالع

 انجام می دهند. 
ما اگر به ورزشکاران پارالمپیکی هم واکسن زدیم به خاطر مکاتبه بین دو وزیر و در آن سطح بود. 
من به بازیکنان تاکید می کنم که در بازار خصوصی هم واکســن نزنند. از کجا مطمئن هســتند 
واکسن کووید است؟! در بازار دارو متاسفانه داروی فیک و قالبی زیاد است و ورزشکاران سرخورد 

واکسن نزنند.«

حکومت نظامی؛ استقالل در دوردست مطلق!
بعد از اتفاقاتی که در بحث ابتالی تعدادی از اعضای استقالل به ویروس کرونا رخ داد و شایعات 
و اخبار زیادی که به رســانه ها در این خصــوص درز کرد، آبی ها با انبوهی از مشــکالت به دیدار 
هفته نوزدهم مقابل پیکان رســیدند. اســتقالل در این بازی نتوانســت انتظــارات هوادارانش 
را برآورده کند و به یک تســاوی بدون گل بســنده کرد.بعد از این مســابقه امــا فرهاد مجیدی، 
سرمربی آبی ها تصمیمات جالبی را اتخاذ کرد تا شــاید آرامش از دست رفته تیمش را برگرداند 
و بتوانــد روزهای بهتری را در اســتقالل تجربه کند. مجیــدی از چند روز قبل فضای رســانه ای 
تیمش را کامال بسته اســت. او حتی اجازه حضور عکاس و فیلمبردار باشــگاه استقالل را نیز در 
محل تمرین نمی دهد تا عکســی هم از تمرینات منتشــر نشــود. در این خصوص خبرنگاران و 
تصویربرداران مدت هاست به دلیل شیوع گســترده کرونا در تمرینات استقالل حضور پیدا نمی 
کردند و اخبار تمرینات و اردوهای تیم از طریق رســانه های رسمی باشــگاه در اختیار هواداران و 
رســانه ها قرار می گرفت. حاال اما با تصمیــم فرهاد مجیدی هیچ خبری روی خروجی رســانه 
 های رسمی هم قرار نمی گیرد تا آبی ها در سکوت کامل رســانه ای خود را برای مسابقات بعدی

 آماده کنند.

زشدر حاشیه ور

وز عکس ر

 تراکتور وارد
 امارات شد 

کاروان تیــم تراکتور ایــران برای 
حضــور در دور گروهــی لیــگ 
قهرمانــان آســیا وارد کشــور 
امارات شــد. شــاگردان خطیبی 
روز چهارشــنبه مقابــل پاختاکور 
 ازبکســتان اولیــن بــازی خود

 را برگزار می کنند.

حضور تماشاگران در یورو 2020 قطعی شد
اتحادیه فوتبال اروپا اعالم کرد که برای مسابقات جام ملت های اروپا )یورو( سال جاری، تماشاگران 
به ورزشگاه ها باز خواهند گشت؛ اما ۴ شهر از شــهرهای میزبان از جمله پایتخت ایتالیا هنوز باید 
اطالعاتی تکمیلی درباره برنامه های خود برای اجرای این طرح ارائه کنند.در حال حاضر هشت شهر 
از 12 شهری که قرار است بازی های یورو 2020 )تورنمنتی که قرار بود تابستان سال گذشته برگزار شود 
و به دلیل شیوع کرونا به سال جاری موکول شد( در آنها برگزار شود، تایید کرده اند که امکان صدور 
مجوز برای ورود تماشاگر به ورزشگاه ها از 25 تا صد درصد ظرفیت ورزشگاه را دارند.بر اساس اعالم 
یوفا؛ شهرهای سن پترزبورگ، بوداپست، باکو، آمستردام، بخارست، کپنهاگ، لندن و گالسکو اعالم 
کرده اند که حداقل به اندازه 25 درصد گنجایش ورزشگاه های خود اجازه ورود تماشاگران را خواهند 
داد. در این میان بخارست تنها شهری بود که برای استفاده از صد درصد ظرفیت ورزشگاه این شهر 
برای میزبانی از بازی های یورو 2020 اعالم آمادگی کرده است.طبق اعالم اتحادیه فوتبال اروپا، صدور 
مجوز برای حضور تماشاگران در ورزشگاه های این هشت شهر بر اساس برآوردهای صورت گرفته 
از میزان پیشرفت پروژه واکسیناســیون در آن محل ها و البته کاهش احتمال سرایت ویروس به 
دلیل گرمتر شده هوا بوده است.اما در همین حال چهار شهر از جمله مونیخ آلمان، رم ایتالیا، بیلبائو 
اسپانیا و دوبلین ایرلند هم تا 9 روز دیگر فرصت دارند تا اطالعات تکمیلی درباره تصمیم نهایی برای 
صدور مجوز یا ممنوعیت ورود تماشاگر به ورزشگاه های خود را به یوفا ارائه کنند.نهاد حاکم بر فوتبال 
اروپا ضمن تشویق هواداران و عالقه مندان تماشای بازی های یورو 2020 به رعایت محدودیت های 
لحاظ شده برای سفرهای برون مرزی به شهرهای میزبان به منظور جلوگیری از شیوع  بیشتر کرونا، 
تاکید کرده که هیچ معافیتی برای سفر آن دســته از هوادارانی که پیش از این اقدام به خرید بلیت 
بازی ها کرده اند، صادر نخواهد شد.رقابت های یورو 2020 از روز 21 خرداد سال جاری آغاز می شود و 
روز 21 تیرماه به پایان می رسد. این اولین دوره از جام ملت های اروپاست که به صورت غیرمتمرکز 

و در چند کشور برگزار می شود.

»کی روش«، سرمربی آفریقای جنوبی نمی شود
ناکامی تیم ملی آفریقای جنوبی در راه رســیدن به جام ملت های آفریقا سبب شد تا فدراسیون 
فوتبال این کشور تصمیم به برکناری مولفی انتسکی، سرمربی 51 ساله بگیرد. کسی که دو سال 
پیش به عنوان دستیار وارد تیم ملی شــد و خیلی زود هدایت آفریقای جنوبی را برعهده گرفت و 
البته نتوانست به توفیقی برسد.حاال قرار اســت تا پایان ماه آپریل یعنی 20 روز دیگر، فدراسیون 
فوتبال آفریقای جنوبی سرمربی جدید این تیم را معرفی کند تا »بافانا« آماده حضور در مقدماتی 
جام جهانی 2022 شود. در روزهای اخیر شایعات زیادی پیرامون پیشنهاد فدراسیون این کشور 
به کارلوس کی روش وجود داشــت و گفته می شد که او قرار اســت دوباره به این تیم بازگردد اما 
حاال »کیک آف« ادعای دیگری را مطرح کرده اســت.کارلوس کی روش در ســال های 2000 تا 
2002 سرمربی آفریقای جنوبی بود و توانست این تیم را به جام جهانی هدایت کند. آن ها در جام 
جهانی کره-ژاپن اگرچه بــه مرحله حذفی راه پیدا نکردند اما بهترین تیم حذف شــده در مرحله 
گروهی لقب گرفتند. پس از جدایی کی روش، آفریقای جنوبی هرگز نتوانست از مرحله مقدماتی 
جام جهانی صعود کند و تنها یک بار به واسطه میزبانی، در مهم ترین تورنمنت فوتبال جهان بازی 
کرد.نشریه »کیک آف« به نقل از یک عضو فدراســیون فوتبال نوشته که »سرمربی بعدی قطعا 
داخلی« خواهد بود. او همچنین گفته که کمیته فنی چند نفر را معرفی کرده و مذاکرات به زودی 
آغاز خواهند شد.گفته می شود اریک تینکلر، بنی مک کارتی و جومو سونو سه پیشکسوت سابق 
فوتبال آفریقای جنوبی مهم ترین گزینه های موجود هستند و کمیته فنی هیچ مربی خارجی ای را 
معرفی نکرده است.جومو سونو، اسطوره فوتبال آفریقای جنوبی در گفت وگو با »کیک آف« گفته 
است: »حضور من به نظر کمیته فنی و مدیران فدراسیون مرتبط است؛ اما فکر می کنم که سرمربی 

بعدی حتما باید داخلی باشد تا با شناخت از تیم، موفقیت را به ارمغان بیاورد.«

سوال  روز

 با این وضع می خواهید
 در AFC نفود کنید؟!

طی یک سال گذشــته،چند بار اتفاق افتاده 
مهم ترین اخبار مربوط به کنفدراسیون فوتبال 
آسیا را که در وضعیت فوتبال مان اثرگذار بوده 
از زبان مسئوالن فدراسیون خودمان بشنویم؟ 
احتماال عددی که به آن می رسید، قابل ذکر 
نیست. در مقابل، چندبار خبرهای مهم را به 
نقل از سایت های عربی و یا خبرنگاران عربی 
خوانده اید و شــنیده اید؟ احتماال عدد آنقدر 
باالست که شمار آن از دست تان در رفته باشد. 
درباره تعداد ســهمیه ها، دربــاره نتایج مهم 
جلسات کمیته مسابقات، درباره میزبانی ها، 
درباره لغو مسابقات، درباره تصمیم گیری های 
مالی و هزار و یک چیز دیگر، این خبرنگاران 
یا ســایت های عربی بوده اند کــه خبر اول را 

داده اند نه مسئوالن فدراسیون فوتبال ما. 
این می تواند دو دلیل داشته باشد؛ اول اینکه 
اصال در جریان تصمیم گیری ها نیســتند و 
دوم اینکه، در جریان هســتند و نمی گویند. 
البته که باید بنا را در بخش اعظم خبرها، روی 
»ندانستن« مسئوالن گذاشت چراکه معموال 
در واکنش به اخبار مهم می گویند: »در جریان 
نیستیم و بگذارید یک پیگیری کنیم.« و یا آن 
را به کمیته و مسئول دیگری پاس می دهند. 
حاال یک سوال کلیدی مطرح می شود؛ وقتی 
ما حتی از اخبار مهم کنفدراسیون فوتبال آسیا 
بی خبر هســتیم، چطور ممکن است اینقدر 
نفوذ داشته باشیم که روی تصمیم گیری ها 
اثر گذار باشیم؟ نمونه تازه آن همین احتمال 
تعویق رقابت هــای مقدماتی جام جهانی در 
بحرین، به دلیل شکایت ایران به دادگاه عالی 
ورزش است. فدراسیون فوتبال خواهان آن 
شده میزبانی از بحرین ســلب و در اختیار 
ایران قرار بگیرد. به دادگاه CAS شــکایت 
شــده و احتمال لغــو بازی ها وجــود دارد. 
شــکایت را ما کرده ایم اما خبر مهم را سایت 
عراقی داده است. شاید این مسائل جزئی 
به نظر می رسد ولی وقتی ما حتی در جریان 
ســاده ترین اخبار کنفدراســیون نیستیم، 
 چطور از دیپلماســی ورزش و نفــوذ در آنجا 

حرف می زنیم؟

فوتبال جهان بغض »آلکنو« پس از خداحافظی از زنیت کازان
تیم والیبال زنیت کازان که با دو شکست ۳ بر 2 مقابل لوکوموتیو و کوزباس از راهیابی به نیمه نهایی سوپر لیگ روسیه باز مانده بود، در آخرین بازی برای کسب رتبه 
پنجم و کسب ســهمیه اروپایی به مصاف فاکل تورچ رفت. زنیت کازان با هدایت والدیمیر آلکنو، سرمربی جدید ایران توانســت در  بازی آخر با نتیجه ۳ بر یک به 
پیروزی برسد تا عالوه بر کسب عنوان پنجمی جواز حضور در چلنج کاپ )سومین تورنمنت مهم باشگاه های اروپا(  را به دست آورد. آلکنو از سال 2008 هدایت این 
تیم را برعهده گرفت و طی این سال ها توانست با زنیت کازان ۳1 جام معتبر کسب کند. در 12 فصلی که آلکنو با زنیت کازان همراه بود این تیم موفقیت های زیادی را 
کسب کرد و زنیت در بیش از ۶50 مسابقه با هدایت آلکنو شرکت کرده بود.روز  جمعه  آخرین بازی آلکنو با زنیت کازان انجام شد که در پایان بازی بغض این مربی 
روسی شکسته شــد. آلکنو که اکنون هدایت تیم ملی والیبال ایران را برعهده دارد با زنیت خداحافظی تلخی داشت چرا که امسال عملکرد خوبی نداشت و پس از 
حدود 15 سال تیم والیبال زنیت کازان عالوه بر این که در لیگ روسیه بدون مدال ماند، سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را نیز از دست داد. در پایان  خداحافظی این مربی 

بسیار احساسی شده بود و بسیاری از طرفداران زنیت کازان برای ادامه راه این مربی آرزوی موفقیت کردند.

کاراته ایران طی شــش سال گذشــته عملکرد فوق 
العاده ای از خود به جای گذاشــته و اکنون به عنوان 
یکی از قدرت های این رشــته خود را برای حضوری 
موفق در بازی های المپیک آماده می کند. رشته ای 
که پر بود از حاشــیه های ریز و درشت، مدت هاست 
در فضایی آرام به دنبال خلق دســتاوردهای بزرگ 
در این رشــته پرطرفدار اســت.در واقع بزرگان این 
رشــته بعد از ســال ها به بلوغ فکری الزم رسیده اند 
که موفقیت کاراتــه، یعنی ســربلندی همه اعضای 
خانواده پرجمعیــت آن، از همین رو بــا حمایت از 
فدراســیون و تیم ملی شــرایطی را فراهم کردند که 
اکنون تیم ملی با عنوان قهرمان ســه دور جهان، پا 
روی تاتامی توکیو خواهد گذاشــت.نکته مهم اینکه 
استفاده از نظرات پیشکســوتان و صاحب نظران در 
پیشبرد اهداف فدراسیون نقش مهمی ایفا می کند. 

در واقع طباطبایی با بهره مندی از خرد جمعی اهالی و 
میدان دادن به جوانان در حوزه های مختلف مدیریتی 
فدراســیون گام موثری در از بین بردن حاشیه ها و 
تحقق اهداف فدراسیون برداشته است. مهم تر آنکه 
برگزاری اردوهای منظم برای تیم های ملی با فراهم 
آوردن بهترین شــرایط و امکانات باعث شده تا ملی 
پوشان بدون دغدغه به دنبال تمرین و کسب موفقیت 
باشند؛ موضوعی که رضایت خاطر ملی پوشان را در 
پی داشــته است.سید حســن طباطبایی در همین 
رابطه گفت:ســال 1۴00 مســابقات قهرمانی آسیا و 
قهرمانی جهــان را بعد از المپیک پیــش رو داریم. 
مجموعه فدراسیون در تالش است تا با ایجاد شرایط 
مناسب سهمیه های خود را برای حضور در بازی های 
المپیک تکمیل کرده و با حداکثــر نفرات راهی این 
بازی های مهم و بــا اهمیت شــویم. امیدوارم ملی 

پوشان کاراته در مسابقات لیسبون و فرانسه عملکرد 
خوب خود را بازهم به نمایش گذاشته و سهمیه های 
باقی مانده خود را به دســت بیاورنــد. کاراته ایران 
ظرفیت باالیی دارد و رســیدن به مدال های با ارزش 
در بازی های المپیک حق اهالی این رشــته است.

المپیک نه تنها بــرای ورزش ایران که بــرای کاراته 
اهمیت باالیی دارد. به این فکــر نمی کنیم که کاراته 
دیگر در المپیک حضور نــدارد؛ چرا که نحوه نمایش 
این رشته در توکیو شــاید روزنه های بازشده را برای 

بازگشت به این بازی ها با افق جدیدی پیش ببرد. 

طالی المپیک، حق کاراته ایران است

پست سرپرستی تیم ملی که در فوتبال حرفه ای و 
امروز به آن مدیر تیم ملی گفته می شود، پست کوچکی 
نیست و می بینیم در کشورهای صاحب سبک فوتبال 

این پست در اختیار افراد بزرگ و شناخته شده است
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رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر اصفهان:

167 ایستگاه ورزش صبحگاهی در شهراصفهان فعال است
نماینده شورای شهر اصفهان گفت : در راستای حمایت از ســازمان های مردم نهاد در این دوره، 
حمایت های خوبی به عمل آمــد. اولویت واگذاری مراکز فرهنگی به ســازمان های مردم نهاد، 

حمایت های مالی، برنامه های مشارکتی و ... در این دوره به طور قابل توجهی افزایش یافت.
رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر اصفهان  اظهارداشت: اکنون تعداد سازمان های 
مردم نهادی که با مدیریت شهری در ارتباط و فعالیت های مشترک دارند از 6 سازمان مردم نهاد 
در اوایل دوره به بیش از 80 سمن افزایش داشته است و این نشــان می دهد که در این اولویت 

موفق بوده ایم.
فریده روشن افزود: در خصوص سرانه ورزشی و تفریحی عالوه بر برگزاری رویدادهای ورزشی  و 
تفریحی به احداث، توسعه، بهسازی و استاندارد سازی فضاهای موجود پرداخته شد که می توان 
از جمله اقدامات به احداث شش ورزشگاه امیرالمومنین، رستم، سهراب، مادروکودک، دستگرد 

و کشتی موال علی اشاره کرد.
روشــن اضافه کرد:همچنین رویدادهای ورزشــی متعــدد مانند جام موالی عرشــیان و بانوی 
قدســیان اشــاره کرد که این رویدادها در جهت تقویت فرهنگ ورزش و تندرســتی و همچنین 
کشف استعدادها صورت گرفته است. در راستای توسعه ورزش صبحگاهی ایستگاههای ورزش 
صبحگاهی از 129 ایستگاه در سال 96 به 167 ایســتگاه در حال حاضر افزایش یافته و بیش از 
8300 متر به سرانه فضای ورزشی شهر افزوده شده است. همچنین در ایجاد و احداث فضاهای 

ورزشی، مناطق کمتر برخوردار مورد توجه قرار داشت.
رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر اصفهان اذعان کرد:احداث پردیس خانواده محور 
در کنار برج کبوتر ردان از دیگر پروژه هایی است که با رویکرد فراهم کردن فضاهای تفریح مناسب 
برای همه اعضای خانواده و در راســتای فرهنگ ســازی تفریح خانوادگی تصویب و بودجه الزم 

برای آن در نظر گرفته شده است. 
 وی در راســتای ایجاد نمانام اصفهان و رویدادهای بین المللی گفت: در این خصوص اقدامات 
خوبی صورت گرفت وعالوه بر جشــنواره بین المللی فیلم کودک که دبیرخانه دائمی آن در شــهر 
اصفهان است، به تالش ها و برنامه هایی می توان اشاره کرد که نهایتا منجر به دریافت نشان شهر 

دوستدار کودک برای اصفهان شد.
روشــن ابراز کرد:  این تالش ها در عرصه بین الملل ودر عرصه عمرانــی و در عرصه رویدادی و با 
رویکردی فرهنگی برای مناسب تر کردن فضاهای شهری برای کودکان و نوجوانان صورت گرفت.

وی ادامه داد: همچنین تالش هایی که برای ارتباط هر چه گســترده تر و موثرتــر برای ارتباط با 
خواهرخوانده های اصفهان صورت گرفت که از آن جمله می توان به طرح شــهروند دیپلمات و... 

اشاره کرد.
رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر اصفهان  بیان داشــت:همچنین با توجه به اینکه 
اصفهان شهر خالق در زمینه صنایع دستی است در راستای حمایت از صنایع خالق در ابتدا کارگروه 
صنایع خالق تشکیل شد و الیحه صنایع خالق به تصویب رسید و  اعتبارات الزم را مصوب و برنامه 
های متعددی اجرا شــد. از جمله می توان به رویداد بین المللی صنایع دســتی که هم در جهت 
حمایت از هنرمندان و همچنین شناساندن و معرفی هر چه گسترده تر ظرفیت های بی بدیل شهر 

اصفهان صورت گرفته است، اشاره کرد. 
وی نــام گــذاری روز کمــال و بازســازی مقبره ایــن شــاعر گرانقــدر و همچنیــن پارکی که 
مجاورآن قــرار دارد  رارویکردی فرهنگی و گردشــگری دانســت وبیــان کرد:  این باز ســازی 
ها جایــگاه واقعی اصفهــان را با توجه بــه بزرگان این شــهر به شــهروندان این شــهر به ویژه 
 جوانان و نیز ســایر گردشــگران نشــان می دهــد. همچنین پیگیــری بحث تپه اشــرف را به 
منظور احیای هویت تاریخی اصفهان که در بحث رونق گردشــگری اصفهــان خواهد بود به طور 

جدی دنبال کردیم.

در دیدار سفیر صربستان و شهردار اصفهان مطرح شد:

تولید محصول مشترک سینمایی بلگراد و اصفهان

سفیر صربســتان در ایران با حضور در اصفهان، با شهردار این کالن شهر 
دیدار و گفت و گو کرد.قدرت ا... نوروزی در این دیدار با بیان اینکه اصفهان 
شــهری منحصر به فرد و جهانی است و میراث بشــری را در خود جای 
داده، گفت: اصفهان و شهرهای صربســتان هریک ظرفیت هایی دارند 
و در دنیای کنونی آنهایی موفق هســتند که از این ظرفیت ها در راســتای 
هم افزایی و بهبود اوضاع زندگی شهروندان شان استفاده کنند.وی افزود: 
با وجود اینکه ما هم با تحریم های ظالمانه و هم با کرونا دست و پنجه نرم 
می کنیم و تبادالت اقتصادی کشور در خارج از مرزها با مشکالتی مواجه 
است، اما شهری مانند اصفهان پویایی و روند توسعه را بیش از همیشه به 
خود می بیند.شهردار اصفهان با بیان اینکه توسعه روابط این کالن شهر با 
طرف های مختلف در جهان در طول سال های اخیر در دستور کار شهرداری 
بوده است، ادامه داد: مثلث دوستی ایران، روسیه و صربستان می تواند 

در بستر دیپلماسی شهری نیز تعمیم یابد.
نوروزی گفت: بررسی های الزم برای تعامل در زمینه های مختلف با شهر 
بلگراد صربستان صورت گرفته و حوزه های فرهنگی، اقتصادی، گردشگری 
برای این تعامل مناســب دیده شــده است. صربســتان در زمینه های 
دانشگاهی، صنعت فوالد و فرهنگ و ســینما ظرفیت های زیادی دارد؛ 
حوزه هایی که در بســیاری از آنها اصفهان در جهان می درخشد.نوروزی 
با بیان اینکه بلگراد و اصفهان می توانند بر عقد تفاهم نامه با یکدیگر وارد 

عمل شــوند، گفت: پیشــنهاد می کنم پیگیری این موضوع توسط آقای 
ســفیر انجام و نتایج آن به اصفهان اعالم شــود تا پس از آن شهرداری 
اصفهان نیز بتواند گام های بعدی را از مراجع ذی صالح برای عقد پیمان 
خواهرخواندگی میان دو شهر بردارد.وی تصریح کرد: همچنین در مذاکره 
با رییس دانشگاه اصفهان پیشنهاد ایجاد کرسی های زبان فارسی برای 
صرب ها را مطرح خواهم کرد تا آنها بتوانند در خصوص فراگیری این زبان 

آموزش های الزم را ببینند.

ا صفهان نه تنها پایتخت فرهنگی ایران که پایتخت فرهنگی جهان است
سفیر صربستان در ایران نیز ضمن تشــکر از شهردار اصفهان برای فراهم 
آوردن مقدمات این دیدار، با استقبال از پیشنهاد شهردار اصفهان مبنی بر 
خواهرخواندگی دو شهر بلگراد و اصفهان، گفت: این موضوع را بالفاصله 
پس از بازگشت به تهران پیگیری خواهم کرد.»دراگان تئودورویچ« با بیان 
اینکه وزیر خارجه این کشور قرار است در آینده نزدیک به ایران و از جمله 
اصفهان سفر کند، تصریح کرد: با وجود شــرایط کرونا تعامالت میان دو 
کشور ایران و صربستان باید ادامه پیدا کند، زیرا اقتصاد و سایر تعامالت 
میان دو کشــور در حوزه های مختلف می تواند مسیر خود را طی کند.وی 
با بیان اینکه به زودی نتایج مثبت تعامل میان دو شهر بلگراد و اصفهان 
مشخص می شود، ادامه داد: اصفهان نه تنها پایتخت فرهنگی ایران بلکه 

به عنوان یک پایتخت فرهنگی در جهان شــناخته می شود، در هیچ کجا 
نمی توانید مدت زمان طوالنی اقامت داشــته باشید و همواره یک مکان 
جدید برای بازدید وجود داشته باشد، این در حالی است که اصفهان دارای 

چنین ویژگی هایی است.
سفیر صربستان ظرفیت گردشگری اصفهان را بسیار باال ذکر کرد و افزود: 
نمی توان مکان خاصی را در اصفهان به عنوان مکانی زیبا نام برد، زیرا در 
این شهر همه چیز زیباست و این افتخاری است برای من که امروز در این 
شهر حضور دارم.وی پیشــنهاد کرد: نمایشگاهی از ظرفیت های فرهنگی 
و گردشگری اصفهان در کشور صربســتان برگزار شود تا هم وطنان من با 
این توانمندی ها آشنایی بیشتری پیدا کنند.تئودورویچ همچنین گفت: 
همکاری های سینمایی نیز می تواند در دســتور کار تعامالت صربستان 
و اصفهان قرار گیرد و حتی می توانیم یک محصول ســینمایی مشترک 

صربستانی - اصفهانی تولید کنیم.

برقراری ارتباط بین شهری میان اصفهان و بلگراد
رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان نیز در این دیدار اظهار کرد: 
برقراری ارتباط بین شــهری میان اصفهان و بلگراد را در دســتور کار قرار 
می دهیم و عالقه مند هستیم موضوع خواهرخواندگی میان این دو شهر 
برقرار شود.علیرضا ساالریان تصریح کرد: برای آشنایی بیشتر راهنمایان 
تورهای گردشگری با اصفهان پیش از این برنامه هایی با کشورهای مختلف 
وجود داشت که پس از رفع کرونا این موضوع می تواند میان دو شهر بلگراد 
و اصفهان و با حمایت شهرداری اصفهان نیز وجود داشته باشد تا راهنمایان 

تور با ظرفیت های اصفهان آشنایی بیشتری پیدا کنند.

استفاده از ظرفیت های طرح »شهروند دیپلمات« میان اصفهان و بلگراد
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان نیز در این دیدار با 
اشاره به طرح »شــهروند دیپلمات «، اظهار کرد: این طرح با هماهنگی 
وزارت امور خارجه از سال گذشته آغاز شده و شهر اصفهان به عنوان پیشنهاد 
دهنده این طرح از سوی وزارت امور خارجه به عنوان پایلوت این طرح در 
کشور شناخته شده است.ایمان حجتی با بیان اینکه این طرح به دنبال 
توسعه دیپلماسی شهروندی اســت، تصریح کرد: در این طرح به دنبال 
این هســتیم تا از ظرفیت افرادی که زمینه هایی برای توســعه تعامالت 
در زمینه های مختلف فرهنگی، گردشــگری، اقتصادی و … در شهرهای 
خواهرخوانده اصفهان دارند، استفاده کنیم.وی اضافه کرد: با توجه به این 
دیدار می توانیم شهر بلگراد را نیز در طرح شهروند دیپلمات اضافه کنیم تا 

همکاری های خوبی در زمینه های مختلف میان دو شهر به وجود بیاید.

رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان  از 
توزیع 50 هزار بسته معیشتی در طرح رمضان خبر داد 
و اظهار کرد: بسیج سازندگی سپاه حضرت صاحب 
الزمان)عج( استان اصفهان به مناسبت فرارسیدن 
ماه مبارک رمضان و در حمایت از نیازمندان و اقشار 
آسیب پذیر جامعه با همکاری خیرین و نیکوکاران 
50 هزار بسته معیشــتی تهیه کرده است.سرهنگ 
حســین عجمی با بیان اینکه هر بســته معیشتی 
شامل برنج، حبوبات، خرما و… است، افزود: ارزش 
ریالی هر بسته حدود 300 هزار تومان می شود که تا 
قبل از شروع ماه مبارک رمضان با همکاری نواحی 
مقاومت در بین خانواده های نیازمند و آسیب دیده 
از کرونا در سطح اســتان اصفهان توزیع می شود.

وی با تاکید بر اســتمرار اجرای طــرح کمک های 
مومنانه تا پایان همه گیری کرونا خاطرنشــان کرد: 
بسیج سازندگی سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( 
اســتان اصفهان از ابتدای شــیوع ویروس کرونا، 
در لبیک به فرمان رهبر معظــم انقالب و حمایت از 
نیازمندان و اقشار آسیب دیده از کرونا سطح استان 
تا پایان سال 99 در مجموع بیش از 750 هزار بسته 
معیشی در قالب رزمایش کمک های مومنانه تهیه 
و توزیع کرده است.ســرهنگ عجمــی از تهیه 165 
سری جهیزیه نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: با هدف 
کمک به ازدواج آســان جوانان هر ســری جهیزیه 
شامل یخچال دو درب، تلویزیون ال ای دی، اجاق 
گاز، ماشین لباسشــویی و جاروبرقی به ارزش 20 
میلیون تومان است که به زودی با همکاری نواحی 
مقاومت به زوجین نیازمند در آستانه ازدواج سطح 

استان اصفهان اهدا می شــود.وی ضمن قدردانی 
از همکاری خیرین و نیکــوکاران و تالش جهادگران 
بســیجی اســتان اصفهان، به فعالیت گروه های 
جهادی اشاره کرد و افزود: بســیج سازندگی سپاه 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در سال 99 برای 
حمایت از مسکن محرومین استان اصفهان اقدام 
به احداث 341 واحد مســکن کرده که پیشرفت 10 
تا 70 درصدی داشــته و با تالش گروه های جهادی 
بسیاری از این واحدها به اتمام رسیده است.رییس 
سازمان بسیج ســازندگی سپاه اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: گروه های جهادی استان اصفهان 
در آوار برداری مناطق زلزله زده سی سخت مشارکت 
فعال انجام داد که در حال رایزنی هستیم تا احداث 
 یا بازسازی تعدادی از واحدهای مسکونی محرومین 

را برعهده بگیریم.

رییس سازمان بسیج سازندگی استان:  

 50 هزار بسته معیشتی در طرح رمضان بسیج سازندگی
 بین نیازمندان توزیع می شود

نمایش انسان دوستی در یک سفر جادویی
تئاتر »سفر جادویی« در فضایی خالقانه، مخاطب را با دنیای جدیدی از هیجان و تخیل در قاب صحنه 
همراه کرده و به نمایش انسان دوســتی و همدردی با مردم می پردازد.مدیر خانه کودک با اشاره به 
اجرای تئاتر سفر جادویی تا قبل از قرمز 
شــدن شــرایط کرونایی اصفهان اظهار 
کرد: ایــن نمایش که امیر شــیخ جبلی 
کارگردانی آن را برعهده دارد، فروردین ماه 
1400 در  ســالن اصلی مجتمع فرهنگی 
هنری استاد فرشــچیان اجرا شد که تا 
هفته گذشته نیز ادامه داشت؛ اما با توجه 
به وضعیت قرمز شهر اصفهان، اکران آن 
متوقف شد.زهرا کاظمی افزود: این تئاتر 
منتخب جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجوان همدان است که در پی شــیوع ویروس کرونا این دوره برگزاری جشنواره با عنوان رویداد 
»فصل امید« و در قالب تعهد گروه های اجرایی به انجام یک دوره اجرای عمومی در شهر خود صورت 
گرفت.به گفته مدیر خانه کودک، »سفر جادویی« تولید گروه تئاتر نگار سبز زنده رود و مرکز مهارت 
آموزی سایه بوده که در این دوره با همکاری خانه کودک وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان و حمایت مرکز هنرهای نمایشی و مساعدت انجمن هنرهای نمایشی اصفهان، 
چهارمین دوره اجرای عمومی خود را در اصفهان تجربه کرد.کاظمی با بیان اینکه تئاتر سفر جادویی 
اقتباسی از رمان »جادوگران شهر از« نوشته ال فرانک باوم است، بیان داشت: در این اقتباس تالش 
شــده ضمن حفظ روح اصل اثر با به کارگیری تخیل و دراماتیزه کردن داستان، عناصر نمایشی را از 
درون اثر بیرون کشیده و در نتیجه جذب و لذت بیشــتری در مخاطب کودک و نوجوان ایجاد شود.

وی افزود: خالقیت در روایت قصه و تلفیق عناصر جذاب، فانتزی و کاربردی در تئاتر کودک به همراه 
اتفاق های متفاوت در تمامی عناصر تئاتر همچون طراحی صحنه، موسیقی، نور و...  کمک می کند 
تا ارتباط مناسب تمامی گروه های سنی با این اثر نمایشی شاد، موزیکال و خاطره انگیز را افزایش 
دهد.کاظمی خاطرنشان کرد: تئاتر سفر جادویی اثری اخالقی و تربیتی است که در  قالب فانتزی به 

انسان دوستی، همدردی با مردم و صلح  در سرزمینی بدون اختالف می پردازد .

هشت دقیقه با نوجوانان در سیاره مریخ 
مسابقه داستان کوتاه با عنوان »هشت دقیقه در ســیاره مریخ« ویژه نوجوانان تا 30 فروردین ماه از 
سوی مرکز نجوم ادیب برگزار می شــود.مدیر مرکز نجوم ادیب گفت: بسیاری از رویدادهای علمی، 
پیش از آنکه در جامعه علمی پذیرفته و درک شوند، در داستان علمی تخیلی پدیدار شده اند.مهری 
نقوی با اشاره به مسابقه »هشت دقیقه در سیاره مریخ« اظهار کرد: این مسابقه داستان نویسی ویژه 
نوجوانان در دو بخش آزاد و ویژه برنامه ریزی شده است که در بخش آزاد نوجوانان عالقه مند به علم 
نجوم در رده سنی 13 تا 18 سال، می توانند داســتان های خود را با موضوعات مرتبط با علم نجوم و 
هوافضا بر مبنای قوه تخیل نوشته و ارسال کنند.وی با اشاره به برگزاری مسابقه در بخش ویژه اظهار 
داشت: در این بخش نیز شرکت کنندگان باید داســتانی با عنوان »هشت دقیقه در سیاره مریخ« که 
مربوط به فرود مریخ نورد اســتقامت است را به رشــته تحریر در آورند.نقوی با اشاره به تمدید زمان 
برگزاری مسابقه تا پایان فروردین ادامه داد: در بخش آزاد یک برنده و در بخش ویژه سه برنده در دو 
گروه سنی معرفی می شوند که نتایج مسابقه پس از انجام داوری توسط کارشناسان در فضای مجازی 
معرفی می شوند.وی تصریح کرد: مرکز نجوم ادیب مخاطبان خاص خود را دارد و در این راستا توسعه 
علم نجوم برای عالقه مندان به عنوان یک هدف دنبال می شود که در این زمینه داستان های علمی 

و تخیلی، به خاطر رسالت الهام بخشی علمی و ترغیب مردم به این شاخه ها، دارای اهمیت است.

شورا

خبر ویژهخبر خوان

تداوم عملیات مرمت های 
مستمر سی وسه پل اصفهان

مدیــر کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان اصفهان از مرمت مداوم 
پل های تاریخی اصفهــان به ویژه پل تاریخی 
سی وسه پل در طول ســال خبر داد.فریدون 
الهیاری با اعالم این مطلــب گفت: »بناهای 
تاریخی در پهنه اســتان از منظر برنامه ریزی 
مرمتی به سه بخش تقسیم می شوند: بناهایی 
که در اختیار ایــن اداره کل هســتند و عمدتا 
جزو نفایس ملی به شــمار می روند، بناهای 
ارزشمند دیگری همچون پل های تاریخی که 
در اختیار این اداره کل نیستند، ولی به ثبت ملی 
رسیده اند و بناهای که در اختیار مالکان حقیقی 
و حقوقی است و به ثبت ملی رسیده اند.«وی 
افزود: »در محدوده شهر اصفهان 5 پل تاریخی 
به ترتیب از مســیر ورود زاینــده رود به داخل 
شــهر از محور غرب به شرق شــامل پل های 
مارنان، سی وســه پل، پل جوئی، پل خواجو 
و پل شهرستان قرار دارد که همه ساله به رغم 
این که این پل ها در اختیار مستقیم این اداره 
کل نیســتند، با توجه به تشکیل حوزه پایش 
پل های تاریخــی در اداره کل مورد بررســی، 
پایش و مرمــت واقع می شــوند.«مدیر کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
اســتان اصفهان ادامه داد: »این پل تاریخی 
به عنوان یکــی از عظیم ترین پل های تاریخی 
ایران، هم اکنون در محور مرکزی شهر اصفهان 
واقع شــده و ضمن اتصال محور اصلی بلوار 
عظیم چهارباغ، محور اتصــال میدان مرکزی 
شــهر اصفهــان از شــمال به محــور جنوب 
شــهر نیز به شــمار می رود، بنابراین با توجه 
به این که قریب به ســه دهه اســت که تردد 
خودرو از روی این پل تاریخی حذف شــده و 
هم اکنون محل تردد هزاران رهگذری اســت 
که از روی آن عبــور و با توجه به دو طبقه بودن 
پل روی آن و یا پیرامون پل توقف کرده و کمی 
اســتراحت می کنند.«الهیاری گفت: با توجه 
به خشکســالی های متعدد و خشک شدن 
زاینده رود متاسفانه آسیب های انسانی به این 
پل عظیم تاریخی با طول 299متر بسیار بیشتر 
از فرسایش اقلیمی است، لذا همه ساله این 

پل تاریخی به صورت مداوم مرمت می شود.

مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان مطرح کرد:

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

موزه هنرهای 
اسالمی اصفهان

موزه هنرهای اسالمی اصفهان 
پیــش از این به عنــوان خانه 
مشیرالملک انصاری و مدرسه 
الغدیر شــناخته می شد.موزه 
هنرهــای اســالمی اصفهان 
به عنــوان نخســتین گنجینه 
میراث اســالمی کشور تعیین 

شده است.

وز عکس ر
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مراسم رســمی واگذاری مدیریت و راهبری معادن زغال سنگ سوادکوه ) 
البرز مرکزی ( به ذوب آهن اصفهان با حضور جمعی از مسئولین این مجتمع 
عظیم صنعتی، شهرستان سوادکوه و شرکت پیشرو معادن سوادکوه ذوب 
آهن ، در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان سوادکوه 

برگزار شد.
عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان در این مراســم گفت: این شرکت به 
عنوان مادر صنعت فوالد کشور، پیشگام اکتشاف معادن کشور بود و معادن 

البرز مرکزی هم توسط این شرکت راه اندازی شد.
مرتضی یزدخواســتی افزود: مالکیت این معادن بر اساس سیاست های 
گذشته به بخش خصوصی واگذار شــد؛ اما پس از اینکه ذوب آهن نیز وارد 
بورس شــد، این شــرکت به منظور تامین پایدار مواد اولیه، مجددا به امر 
اکتشاف و توسعه معادن ورود کرده و مدیریت و بهره برداری ازمعادن زغال 
سنگ ســواد کوه در البرز مرکزی را از طریق تاسیس شرکت پیشرو معادن 
ســوادکوه در اختیار گرفته است.یزدخواستی اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان 
تجربه موفقی نیز در امر مدیریت و راهبری معادن زغال سنگ در البرز شرقی 
دارد که از آن تجربه می توان در معادن ســوادکوه بهره برد و امیدوارم شاهد 
توسعه این معادن و بهره برداری از تمام ظرفیت تولیدی این معادن باشیم. 
فرماندار شهرستان سواد کوه نیز در این مراسم گفت: ذوب آهن اصفهان از 
دهه 50 در این معادن حضور داشته و در آن زمان، رفاه و توسعه اقتصادی را 
برای منطقه به همراه آورد. طالبی افزود: در دوره ای که بهره برداری از معادن 
زغال سنگ سواد کوه توسط ذوب آهن اصفهان انجام می شد، دوران طالیی 
این معادن بود که برای 7 هزار نفر اشتغال ایجاد کرد؛ اما پس از آن متاسفانه 
با واگذاری این معادن به بخش خصوصی، شــاهد رکــود آن ها بودیم.وی 
گفت: احیا و توسعه معادن، افزایش تولید، اشتغال زایی و توسعه اقتصادی، 
توجه به صنایع تبدیلــی، آموزش تخصصی و ... از جمله مواردی اســت که 
امیدوارم با بازگشت ذوب آهن اصفهان و مدیریت دوباره این معادن، مورد 

توجه قرار گیرد و دوباره شاهد دوران طالیی البرز مرکزی باشیم.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان نیز در نشســت خبری پیش از این مراسم 
گفت: هم اکنون در کشــور یک میلیون و 700  هزارتن زغال سنگ تولید می 
شود در حالی که نیاز کشور حدود 3 میلیون تن و نیاز ذوب آهن حدود یک 
میلیون و 800 هزار تن کنسانتره زغال سنگ است بنابراین باید یک میلیون 
و 300 هزار تن زغال سنگ وارد کرد . البته زغال داخلی کیفیت الزم را ندارد و 

الزاما باید 20 تا 30 درصد زغال مصرفی از واردات تامین شود.
محمدجعفر صالحی افزود: هم اکنون تولید معادن زغال سنگ سواد کوه در 
سال حدود 100هزار تن کنسانتره زغال سنگ است در حالی که ظرفیت تولید 

300 هزارتنی دارد بنابراین توسعه استخراج بسیار ضروری است.
معاون خرید ذوب آهن گفت: زغال این معــادن از کیفیت خوبی برخوردار 
اســت و می تواند میزان واردات را کاهش دهد. البته هدف ما دستیابی به 
حداکثر استخراج در سریع ترین زمان ممکن است که اشتغال زایی و توسعه 

اقتصادی برای این منطقه به همراه دارد.
مدیرعامل شرکت پیشرو معادن ســواد کوه نیز گفت: مطالعات خرید این 
معادن از سال گذشته آغاز شد و در نهایت 5 معدن زغال سنگ و یک گواهی 

کشف به انضمام دارایی های این معادن خریداری شد.
افشین مختاری افزود: هم اکنون در این معادن حدود هزار نفر مشغول به کار 
هستند که  امیدوارم با توسعه معادن، شاهد اشتغال زایی مناسب برای این 
منطقه باشیم.مختاری گفت: برای توسعه فعالیت این معادن به زیرساخت 

هایی نیاز است که هم اکنون در حال مهیا کردن این ملزومات هستیم.
مدیرعامل شرکت پیشرو معادن سوادکوه با اشاره به این که این معادن در 
دهه 50 توسط ذوب آهن اصفهان راه اندازی شده است، گفت: از تجربه بیش 
از نیم قرنی ذوب آهن اصفهان جهت اصالح ســاختار سازمانی و تجهیزاتی 

این معادن بهره می گیریم و قطعا شاهد توسعه آنها خواهیم بود .      
وی افزود: ذوب آهن اصفهان تنها تولید کننده ریل و آرک معدن نیز هست و 
تجربه بسیار گران بهایی در مدیریت معادن دارد که این امر در معادن البرز 

شرقی نیز متبلور شده است.
 وی با اشاره به تاسیس شرکت پیشــرو معادن سوادکوه توسط ذوب آهن 
گفت: با ایجاد این شرکت، عواید  اقتصادی و اشتغال زایی حاصل از توسعه 
این معادن به این منطقه می رسد و ذوب آهن ، توسعه مالکیت معادن در 

استان ها را مدنظر ندارد بلکه تنها، تامین پایدار مواد اولیه است.
مدیر امور مجامع و شــرکت های ذوب آهن اصفهان نیز گفت: این مجتمع 
عظیم صنعتی 10 شــرکت زیرمجموعــه دارد که دارای شــخصیت حقوقی 
مستقل هستند و بر اســاس سیاست  های ســهامدار عمده که ذوب آهن 

است، عمل می کنند.
روح ا... فاضل پور افزود: هدف اصلی برای هر 10 شــرکت، پیوستن آن ها 
به بورس است که نیاز به زیرساخت، شفاف ســازی و دیگر ملزومات دارد. 
خوشبختانه جهت 6 شــرکت، اقدامات الزم برای پیوستن به بورس انجام 
شده و برای شرکت پیشرو معادن سوادکوه نیز در نظر است بعد از گذشت 2 

تا 3 سال مالی، اقدامات الزم انجام شود.
الزم به ذکر است پس از این مراســم، لوح های یادبود به خانواده شهدای 
واالمقام سواد کوه اهدا شد و مسئولین حاضر، ضمن بازدید از معادن زغال 
سنگ سوادکوه، در مراســم نمادین واگذاری مدیریت این معادن به ذوب 

آهن حضور یافتند.

 در مراسم افتتاحیه پویش هر هفته الف، ب ایران، شرکت توزیع برق اصفهان 
این بار نیز خوش درخشید و در 5 شاخص برنامه تحول دیجیتال صنعت برق در 
جایگاه خوبی قرار گرفت  و در توسعه خدمات غیرحضوری، هوشمندسازی مراکز 
اتفاقات )طرح هما(،توسعه خدمات غیر حضوری، کاهش تلفات شبکه توزیع 
برق به کمتر از 9/7 درصد ،راه اندازی مرکز ملی پایش صنعت برق رتبه های برتر 
را از آن خود کرد.افتتاح همزمان پنج طرح شبکه توزیع  نیروی برق کشور در قالب 
8 هزار و  142 پروژه پروژه توسعه، احداث، اصالح و بهینه سازی شبکه برق، در 
31 استان با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر نیروو شماری از مسئوالن وزارت نیرو 
،شرکت توانیر و مدیران عامل شرکت های توزیع برق کشور همراه بود . مدیر دفتر 
نظارت بر خدمات مشترکین  شــرکت در خصوص خدمات غیرحضوری گفت: 
قبل از شیوع ویروس کرونا شرکت توزیع برق اصفهان خدمات را به صورت غیر 

حضوری در اختیارمتقاضیان و مشترکین قرار می داد.
علیرضا محمدی  افزود: شرکت توزیع برق اصفهان بر اساس رسالت اجتماعی 
خود از سال های گذشــته خدمات را به صورت غیر حضوری  ارائه می داد؛ اما با 
شیوع ویروس کرونا تهدید به فرصتی تبدیل شد تا ما خدمات را از 95 درصد  به 

100 درصد ارتقا دهیم  و با حمایت های مدیر عامل و تالش همکاران این مهم به 
نتیجه رسید و به دنبال آن تعریف ملی خدمات ســبز از سوی وزارت نیرو کلید 
خورد ونرم افزار و اپلیکیشن »برق من« تحت اندروید و ios در اختیار همشهریان 

عزیز اصفهانی قرار گرفت.
علیرضا محمدی تصریح کــرد: در ادامه این خدمات تمــاس های مردمی از 
شــماره تلفن 38121 به   شــماره تلفن 1521تغییر یافت که  آماده پاسخگویی 
به مردم است.وی به اهمیت غیر حضوری کردن خدمات اشاره و تصریح کرد :  
امکانات الکترونیکی ازجمله کاهش هزینه ها، صرفه جویی در زمان واجتناب 
از ترددهای بیهوده درون شهری صورت گرفت  و درنتیجه آسایش و رفاه بیشتر 
را در پی داشته است.مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین  شرکت توزیع برق  
شهرستان اصفهان تاکید کرد : در سال گذشته یک میلیون و  300 هزار درخواست 
از بسترهای مختلف غیر حضوری شــدند که  از جمله می توان به  تلفن ،سایت  
واپ »برق من« اشاره کرد  و نزدیک به یک میلیون و 400 تردد شهری حذف شد 
وشــاهد کاهش  4 میلیون و 150 هزار لیتر در مصرف سوخت بودیم ؛ به عبارتی 

صیانت از محیط زیست با غیر حضوری شدن خدمات شکل گرفت.

نیروگاه شــهید محمــد منتظری اصفهــان با افزایــش تولید برق در ســال 
 جهش تولید موفــق به تولیــد 11 میلیــارد و 230 میلیون کیلووات ســاعت 

برق شد.
 مدیرعامل نیروگاه شهید محمد منتظری با اشاره به تالش این نیروگاه برای 
پیاده سازی شعار سال گذشته گفت: نیروگاه شــهید محمد منتظری در سال 
جهش تولید موفق شد محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه، ویروس 
کرونا و تامین سوخت را پشــت سر گذاشته و در ســال 99 بین نیروگاه های 

بخاری کشور حداکثر انرژی الکتریکی را تولید و در اختیار شبکه سراسری قرار 
دهد. عبدالغفور ضیایی خاطرنشان کرد: این نیروگاه در سال گذشته موفق به 
تولید 11 میلیارد و 230 میلیون کیلووات ساعت برق شده که بیش از 10 میلیارد 
و 400 میلیون کیلووات ساعت آن تحویل شبکه سراسری شده است.نیروگاه 
شهید محمد منتظری به عنوان بزرگ ترین نیروگاه برق استان اصفهان شامل 
هشت واحد بخار 200 مگاواتی است که از سال 90 با مالکیت بخش خصوصی 

اداره می شود.

مدیر برق منطقه 2 اصفهان اظهار کرد : دو  کیلومتر شــبکه  متوسط و ضعیف 
هوایی  در خیابان رباط ســوم در مدار قرار گرفت. این پروژه در دو فاز صورت 
گرفت که در فاز اول شبکه فشار متوسط و یک دستگاه ترانس 315 کیلوولت 
آمپر احداث شــد  و در فاز دوم اصالح شبکه فشــار ضعیف و تبدیل به کابل 
خود نگهدار صورت گرفــت . داریوش باروتی گفت : در مناطقی از شــهرهای 
بزرگ با توجه به وجود بافت شهری فرســوده و وجود معابر بسیار كم عرض 

و غیراســتاندارد، عدم وجود حریم و فضای كافی و مناسب برای سیم های 
هوایی،   اســتفاده از کابل های خود نگهدار بهترین انتخاب اســت . باروتی 
خاطر نشــان کرد : افزایش قابلیت اطمینان شــبكه در مقابل شرایط جوی 
،كاهش هزینه شاخه زنی در مناطق مشجر، كاهش میزان استفاده های غیر 
مجاز از برق و كاهش انرژی توزیع نشده به مقدار قابل مالحظه از مزایای کابل 

های خود نگهدار بوده است .

در مراسم رسمی واگذاری مدیریت و راهبری معادن زغال سنگ سوادکوه به ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

ذوب آهن اصفهان، معادن زغال سنگ البرز مرکزی را توسعه می دهد
افتتاحیه پویش »هر هفته الف ب ایران« در سال ۱۴۰۰؛

شرکت توزیع برق اصفهان در ۵ شاخص در جایگاه برتر قرار گرفت

در سال ۹۹؛

بیش از 11 میلیارد کیلووات ساعت برق در نیروگاه شهید منتظری اصفهان تولید شد

 دو  کیلومتر شبکه  متوسط و ضعیف هوایی  در خیابان رباط 
سوم کوچه حکیما در مدار قرار گرفت 

خارج شدن از منطقه امن مفید اســت اما باید بدانید بین 
اضطراب کنترل شــده ای که در مورد آن صحبــت کردیم و 
اضطرابی که روزانه با آن مواجه می شــویم، تفاوت زیادی 
وجود دارد.منطقه امن افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است 
و آنچه انگیزه های شــما را باال می برد ممکن است زندگی 

شخص دیگری را نابود کند.
 کارهای روزمره را متفاوت انجام دهید: سعی کنید تا جای 
ممکن کارهای روزانــه را به روش متفاوتــی انجام دهید، 
تغییرات می توانند چشــم انداز زندگی شــما را تحت تاثیر 

قرار دهند.
 برای اتخاذ تصمیمات بهتــر وقت صرف کنید: آرامش خود 
را حفظ کنید، هر آن چه اتفاق می افتــد را زیر نظر بگیرید و 
درنهایت یــک تصمیم خوب اتخاذ کنید. بایــد بدانید برای 
گرفتن بهترین تصمیم فکر کنید، امــا هیچ عکس العملی 

نشان ندهید.
 به خودتان اعتماد کنید و تصمیمات ســریع بگیرید: گاهی 
این که به خودتان اعتماد کنید و یک تصمیم سریع بگیرید 
باعث می شود پروژه های شخصی خود را با موفقیت انجام 

دهید.
 گام به گام جلو بروید: خارج شــدن از منطقــه امن نیاز به 

شــجاعت زیادی دارد. اگر اضطراب دارید تنها کافی است 
ترس های خود را بشناسید و سپس با آن ها روبه رو شوید.

روش های زیادی برای بیرون آمدن از منطقه امن و تغییر 
در حدومرزهای زندگی وجود دارد؛می توانید زبان یا مهارتی 
جدید یاد بگیرید؛ یادگیری یک زبان جدید می تواند باعث 
یادگیری مهارت های جدید در زندگی شود. با کسانی که به 
شــما الهام می دهند ارتباط برقرار کنید یا به طور داوطلبانه 
با شــرکتی که فعالیت خوبی دارند همکاری کنید. به سفر 
بروید؛ مهم نیست به کشــور خودتان یا سراسر دنیا. دیدن 
جاهای جدید و متفاوت یکی از بهترین راه ها برای گسترش 
چشم اندازهای شــما خواهد بود.بله، درست است امتحان 
کردن چیزهای جدید سخت است، اگر این طور نبود خارج 
شدن از منطقه امن راحت بود و به راحتی می توانستید این 
کار را انجام دهید.آگاهی از این که چه عاداتی داریم و چطور 
می توانیم آن ها را تغییر دهیم به همان اندازه مهم است که 
بتوانیم با انجام کاری خاص، خــود را از منطقه امن خارج 

کنیم.
چرا بازگشت به منطقه امن این قدر مهم است؟

همیشــه هم نمی توانید در خارج از منطقه امن خود زندگی 
کنید، چرا که الزم اســت بــرای پــردازش تجربیات خود 

گاهی بــه آن برگردید.قطعا نمی خواهیــد کاری که انجام 
می دهید به سرعت کسل کننده شــود، این پدیده سازگاری 
هدونیســتی )لذت گرایی( نامیده شــده و باعث می شود 
راه هایــی برای اجتنــاب از اینکه چیزی عادی شــود، پیدا 
کنیم.چیزهای جدید و کوچک تــر را امتحان کنید تا در این 
تله گرفتار نشــوید. امتحان غذایی جدید در یک رستوران یا 
سفر به یک کشور جدید می تواند شما را از منطقه امن خارج 
کرده و باعث شــود چالش هایی که با آن مواجه هســتید 
متنوع تر شــوند.خروج از کامفورت زون را بــه آرامی انجام 
 دهید و تقویت حدومرزهای شخصی خود را به یک عادت 

تبدیل کنید.
بیرون آمدن از منطقه امن شما به آغوش کشیدن تجربیات 
جدید و رسیدن به حالت اضطراب بهینه با روشی کنترل شده 
است. برای تجربیات خود ارزش قائل شــوید تا بتوانید از 
مزایای آن استفاده کرده و این تجربیات را در فعالیت های 

روزانه خود به کار ببندید.
ســعی کنید این عادت را در خود به وجود آورید که هر هفته 
یا هر ماه کار جدیدی را امتحان کنید. شــما می خواهید یاد 
بگیرید چه کارهایی می توانید انجام دهید و مهم اســت که 

گاهی به وضعیت راحتی بازگردید و تنها استراحت کنید.

آشپزی

ناگت مرغ خانگی 
مواد الزم: 500 گرم سینه مرغ بدون استخوان،یک عدد پیاز کوچک،چند 

حبه سیر،150 گرم پنیر پیتزای رنده شده،50 گرم آرد سوخاری،ادویه جات به 
مقدار الزم،زعفران،نمک و روغن سرخ کردنی به مقدار الزم،سس گوجه فرنگی

طرز تهیه: پیش از هر چیز الزم است مرغ ها کامال چرخ شوند. برای این کار می توانید از غذاساز 
یا چرخ گوشت استفاده کنید. در گام بعدی سیر و پیاز را رنده کرده و ادویه جات، نمک و زعفران را 

به آن ها اضافه کنید. حال مرغ چرخ شده و ادویه جات را با هم ترکیب کرده و مواد ترکیب شده را به 
خوبی مخلوط کنید. این کار را تا زمانی ادامه دهید که مرغ و ادویه جات به طورکامل با یکدیگر ترکیب 
شوند. در آخر هم مواد را به مدت نیم ساعت داخل یخچال قرار دهید.قرار دادن مواد درون یخچال 

باعث می شود تا مواد به خوبی ترکیب شده و مانند یک بافت یکپارچه، راحت قالب گیری شوند.
بعد از گذشت نیم ساعت، ظرف را از یخچال بیرون آورده و پنیر پیتزا را به آن اضافه کنید. سپس 
مواد را به هم بزنید تا پنیر پیتزا اضافه شده با آن ها مخلوط شود. حاال آرد سوخاری را درون یک 

ظرف ریخته و کنار دست خود قرار دهید سپس شروع به آماده کردن ناگت ها کنید. برای 
سرعت بیشتر در کار بهتر است قالب های مخصوص فالفل را امتحان کنید. در آخر 

هم هر یک از ناگت ها را در آرد سوخاری غلتانده و در یک ظرف جداگانه قرار 
دهید. ماهیتابه را روی اجاق گاز قرار داده و مقداری روغن در آن 

بریزید. بگذارید روغن گرم شود. پس از آن ناگت ها را 
مانند کتلت در ماهیتابه بچینید. 

چگونه می توانیم از منطقه امن خود خارج شویم؟

»جنایت بی دقت« در راه بلژیک  نگین صدق  گویا در فیلم کوتاه »شکستن«
جشنواره فیلم »موو« یکی از جشنواره های قدیمی اروپاست که از سال 
1984 تا به امروز هر ساله در شهر بروژ بلژیک برپا می شود و »جنایت 
بی دقت« به کارگردانی شهرام مکری و تهیه کنندگی نگار اسکندرفر، 
در جدیدترین دوره این فستیوال که از 31 فروردین امسال به مدت 
دو هفته برگزار می شود، شرکت دارد.این فیلم محصول موسسه 
لمللی آن را کمپانی  فرهنگی هنری »کارنامه« است و پخش بین ا
فرانسوی »دریم لب« به مدیریت نسرین میرشب برعهده دارد.

فیلمبــرداری فیلم کوتاه »شکســتن« بــه نویســندگی و کارگردانی 
محمدرضا بردبار به تازگی در تهران آغاز شده و گروه تا هفته آینده در 
لوکشین فعلی مشــغول ضبط خواهند بود.نگین صدق گویا و سام 
نوری، شهال رحیمی، آزاده ســعیدی و امیرعلی موسوی بازیگرانی 
هستند که در این فیلم به ایفای نقش می پردازند.در خالصه داستان 
»شکستن« آمده: آنچه که در عشق به نمایش گذاشته شده یک خیانت 
است نه یک مهر... .
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