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 واکسن های ایرانی از 21 اردیبهشت به داوطلبان اصفهانی زده می شود؛

کارزار واکسن ایرانی
5

اقبال سرمایه ها به خانه های سنتی
 استقبال بخش خصوصی از احیا و مرمت بناهای تاریخی در 
اصفهان موجب اشتغال بیش از شش هزار نفر شده است؛ 
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مدیر کل راهداری استان خبر داد:
خسارت سیل به 55 کیلومتر 

از راه های اصفهان

وقتی غبار از چهره مناطق محروم 
برداشته می شود؛

خشت های مهربانی در 
جبهه های محرومیت زدایی

مدیرکل زندان های استان خبر داد:
آزادی ۹۷ زندانی جرائم 

 غیرعمد از ابتدای
 ماه رمضان 
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 نماینده مردم خمینی شهر
 مطرح کرد:

 فرار سرمایه ها به خارج
 از اصفهان

5

 مدیرکل مدیریت بحران
 استانداری اصفهان  :

بهاری کم بارش برای 
اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی  
پنجشنبه 16  اردیبهشت 1400 

 23  رمضان  1442 
 6 می  2021

 شماره 3245
8 صفحه

قیمت: 1000 تومان

  به امید...
جهانی عاری از کرونا

8شرکت فوالد مبارکه همیشه در امور خیر پیش قدم است



پنجشنبه  16  اردیبهشت 1400 / 23 رمضان 1442 / 6  می  2021 / شماره 3245
واکنش سخنگوی وزارت خارجه به خبر »پرس تی وی« به نقل از یک منبع آگاه؛

کذب است!
ســخنگوی وزارت خارجه با انتقاد از خبرسازی ها و تحریفاتی که از ســوی شبکه پرس تی وی وابسته 
به صداوســیما صورت می گیرد، وجود هرگونه منبع آگاه در وزارت خارجه را که به این رســانه اطالعات 
بدهد،تکذیب کرد.وی گفت: نکات اختالفی میان ایران و آمریکا در وین کم نیستند و برخی مواضع آمریکا 
در وین قابل قبول نبوده و از این رو هیئت ایرانی گفت وگو های وین را با دقت و نکته ســنجی پیش می 
برد؛ اما اینکه  یک رسانه از قول منابع آگاه ناشناس ادعاهایی را مطرح می کند، کامال غلط است. خطیب 
زاده  با اشاره به خبری در پرس تی وی که به نقل از منبع آگاه گفته شده که »آمریکا بر حفظ تحریم های 
فلج کننده علیه ایران اصرار دارد«،گفت اگر آمریکا اصراری بر این گونه امور داشت قطعا تا کنون گفت و گوها 
متوقف شده بود. پیش از این نیز پرس تی وی به نقل از منابع آگاه در وین، اخبار کذب منتشر کرده است.

ربط احمدی نژاد با تعدد کاندیداها از نظر مشاور سابق 
هاشمی رفسنجانی

مشاور سابق هاشمی رفسنجانی یکی از علت های تعدد کاندیداها برای انتخابات 1400 را احمدی نژاد 
می داند که تنها با داشتن سابقه استانداری و شهرداری تهران از سوی شورای نگهبان برای انتخابات 
84 تایید شد.رجایی در مصاحبه ای با روزنامه آرمان ملی با اشاره به اعالم حضور بسیاری از چهره های 
سیاسی، نظامی و نمایندگان سابق و فعلی مجلس برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
من فکر می کنم این اتفاق از دوره نامزدی احمدی نژاد پیش آمد. سوابق اجرایی احمدی نژاد، شهر دار 
تهران  و اســتاندار اردبیل بود که آن هم عمق زیادی نداشــت و به نظرم اگر شورای نگهبان آن موقع 
سخت گیری می کرد و کسانی را که تایید کرد مورد تایید قرار نمی داد، امروز سقف حضور بدین صورت 
نبود. البته باید اجازه داد تا همه بتوانند در انتخابات حاضر شوند ؛اما این بدین معنا نیست که هر کسی 
قابلیت این را داشته باشد در باالترین قوه اجرایی کشور حاضر شود. هرچند که قوا به لحاظ دموکراسی 
برابر هستند ولی قوه مجریه است که می تواند کاری کند تا قوای دیگر چگونه عمل کنند. این دستگاه 

اجرایی است که عملکرد خوب یا بدش در سیاست خارجی یا داخلی بر همه امور تاثیر می گذارد.

نماینده سابق مجلس:

 »ظریف« مرد برخی میدان ها نیست
نایب رییس مجلس دهم با بیان اینکه مزیت هایی نسبت به ظریف و الریجانی دارم و احتمال دارد 
رای بیشتری نسبت به آنها داشته باشم، گفت: ظریف و الریجانی مرد برخی میدان ها نیستند.علی 
مطهری در گفت وگویی عنوان کرد: »بر ظریف و الریجانــی مزیت دارم زیرا ظریف و الریجانی مرد 
برخی میدان ها نیســتند«وی در مورد احتمال پیروزی علی الریجانی در انتخابات هم گفت: »این 
احتمال وجود دارد که بنده رای بیشتری ]نسبت به الریجانی و ظریف[ داشته باشم، ان شاءا... که 
انتخاب نمی شــوند و بنده برنده انتخابات خواهم شــد.« به اعتقاد وی، »ظریف رای آور است اما 

پوست کلفت و اجرایی نیست و زود از جا در می رود«.

گفت وگوی »بایدن« و »بن زاید« با محوریت ایران
رییس جمهور آمریکا و ولیعهد امارات شامگاه سه شــنبه تلفنی با یکدیگر گفت وگو کرده و ایران یکی از 
محورهای گفت وگو بوده است.»جو بایدن« رییس جمهور آمریکا شامگاه سه شنبه با »محمد بن زاید« 
ولیعهد امارات تلفنی گفت وگو کرد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، بایدن در این گفت وگوی تلفنی بر مشارکت 
طوالنی مدت میان آمریکا و امارات متحده عربی تاکید کرد.بایدن در این گفت وگوی تلفنی ضمن تبریک 
پنجاهمین سالگرد اســتقالل امارات، درباره چالش های منطقه ای و جهانی از جمله افغانستان، ابعاد 
هسته ای و منطقه ای تهدیدات ایجاد شده توسط ایران و همچنین کاهش تنش در خاورمیانه گفت وگو کرد.

سیاستکافه سیاست

روحانی در جلسه هیئت دولت:

کار مذاکره کنندگان ما در وین بزرگ بوده است

گفت وگوی اردوغان با پادشاه سعودی؛

ماه عسل نزدیک است؟
دفتر اطالع رسانی ریاست جمهوری ترکیه از گفت وگوی تلفنی رییس جمهوری این کشور و پادشاه 
عربســتان درباره روابط دوجانبه میان دو کشــور خبر داد. به نقل از خبرگزاری آناتولی، ریاســت 

اداره ارتباطات ریاســت جمهوری ترکیه 
در بیانیــه ای اعالم کرد کــه رجب طیب 
اردوغان، رییس جمهوری این کشــور و 
ملک ســلمان بن عبد العزیز، پادشاه 
عربستان در تماسی تلفنی درباره روابط 
دوجانبه میان ریــاض و آنکارا گفت وگو 
کردند.طبق این بیانیه، دو طرف در این 
تماس تلفنی درباره اقدامات الزم جهت 
ارتقای همکاری مشترک گفت وگو کرده 
و همچنین بسیاری از موضوعات مطرح 

میان دو کشور را بررسی کردند. رییس جمهوری ترکیه و پادشاه عربستان توافق کردند که کانال های 
ارتباطی میان ریاض و آنکارا را باز نگه دارند.

نگرانی آمریکا از ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران
باشگاه خبرنگاران جوان نوشــت: آمریکا از میزان ذخایر اورانیوم غنی شده کشورمان نگران است.

گزارش اطالعاتی آمریکا اخیرا اعالم کرده است که مقدار ذخایر اورانیوم کشور ایران برای ما بسیار 
نگران کننده اســت و متحدان منطقه ای ایران خطری برای منافع آمریکا در خاورمیانه به حساب 

می آیند.

آسوشیتدپرس:

 ایران و آمریکا به توافق نزدیک شده اند
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشــت: به رغم اینکه آمریکا می خواهد شانس حصول توافق برجامی 
قریب الوقوع با ایــران را کمرنگ جلوه دهد؛ اما ردوبدل شــدن تماس های دیپلماتیک و انتشــار 
گزارش هایی از پیشرفت در روند مذاکرات وین حاکی اســت که تماس های غیرمستقیم ایران و 
آمریکا احتماال درحال نزدیک شدن به توافق اســت.این رسانه آمریکایی افزود: تبادل زندانیان به 
رغم وقفه ایجاد شده در مذاکرات وین می تواند اقدامی اعتماد ساز برای احیای برجام باشد هر چند 
که آمریکا و انگلیس روز دوشنبه گزارش ها درباره هر گونه توافق مورد مذاکره درباره تبادل زندانیان 

ایرانی و انگلیسی را تکذیب کردند.

بایدن:

 امیدوارم به زودی با »پوتین« مالقات کنم
جو بایدن ابراز امیدواری کرد که در جریان ســفر آتی خود به چند کشــور اروپایی، بتواند با رییس 
جمهوری روســیه دیدار کند و به عقیده وزیر خارجه آمریکا نیز گفت وگوی مستقیم بایدن و پوتین 
به نفع هر دو کشور خواهد بود.به نقل از خبرگزاری »نووستی«،جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا 
اعالم کرد که امیدوار است در جریان سفر ماه ژوئن )خرداد-تیر ماه( خود به اروپا، بتواند با »والدیمیر 
پوتین« رییس جمهوری روسیه مالقات کند.بایدن در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره امکان دیدار 
وی با پوتین در جریان سفر دوره ای خود به چند کشــور اروپایی، گفت: »من نسبت به این مسئله 

امیدوارم و انتظار دارم که چنین موقعیتی پیش آید.«

خبر روز

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی:

قدس و فلسطین هرگز به 
فراموشی سپرده نمی شوند

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با 
بیان اینکه قدس و فلسطین هرگز به فراموشی 
سپرده نمی شوند، گفت: پرچم فلسطین در روز 
قدس در سراسر کشور به اهتزاز در می آید.نصرت 
ا... لطفی در نشست تخصصی به مناسبت روز 
قدس با بیان اینکه امســال متاسفانه هفتادو 
سومین سال اشغال فلسطین است، اظهار کرد: 
یک رژیم جــالد، گرگ صفت و کــودک کش با 
شیطنت نظام سلطه شکل گرفته و ملت مظلوم 
فلســطین هم در حال انتفاضه علیه این رژیم 
هســتند.وی ادامه داد: امام خمینی)ره( اولین 
مرجع دینی است که اجازه دادند از محل وجوه 
سهم امام برای دفاع از مردم فلسطین استفاده 
شــود. امام)ره( در اهمیت روز قدس کلیدواژه 
های قابل تامل دارند و مــی فرمایند روز قدس 
روز اسالم و روز حکومت اســالمی است. مقام 
معظم رهبری هم روز قدس را روز امت اسالمی 
می نامند. زمانی این نگاه محقق می شود که به 
اهمیت این روز توجه کنیم. دفاع از فلسطین برای 
ما یک اعتقاد دینی اســت.لطفی با بیان اینکه 
قدس و فلسطین هرگز به فراموشی سپرده نمی 
شوند، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف نظام سلطه 
فراموشی روز قدس بود؛ اما ابتکار نامیدن آخرین 
جمعه ماه رمضان به عنــوان روز قدس موجب 
شد که مسئله قدس به فراموشی سپرده نشود. 
ما افتخار می کنیم که ایران اســالمی پرچمدار 
دفاع از قدس شریف است و مردم ایران نشان 
دادند در هر شرایطی هرگز از برپایی راهپیمایی 
روز قدس غفلت نکرده اســت. ایران اسالمی با 
شجاعت اعالم کرد با هر امکانی و در هر شرایطی 
از مردم فلســطین حمایت می کند. قائم مقام 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی تاکید کرد: 
محدودیت کرونا موجب نمی شود روز قدس به 
فراموشی سپرده شود. مردم امسال مثل سال 
قبل از شرکت از راهپیمایی محروم هستند. ما 
همه امکانات را در سراسر کشور برای برگزاری روز 
قدس آماده کرده بودیم؛ اما شیوع موج چهارم 

کرونا امکان حرکت میدانی را فراهم نکرد .

اخبار

نورنیوز، رســانه نزدیک به دبیرخانه شــورای عالی 
امنیت ملی و دریابان علی شــمخانی نوشت: رهبر 
انقالب اسالمی عصر یکشــنبه طی سخنان مهمی 
به بهانه انتشــار فایل مصاحبــه محرمانه وزیر امور 
خارجه، چارچوب کلی و اصول سیاســت گذاری در 
حوزه سیاســت خارجی در جمهوری اسالمی ایران 

را تبیین کردند.
همزمان، برخی فضا را فراهم دیدند تا گزاره »برجام 
تصمیم نظام بود« را تثبیت کنند و این طور القا کنند 
که همان طور که رهبر انقالب، وزارت خارجه را یک 
مجری دانســته اند، بنابراین برجــام نیز محصول 

تصمیم مجموعه های باالدستی نظام است نه وزارت 
خارجه و دولت.  نکته مغفول مانده این اســت که 
رهبر انقالب نقش ریل گذار سیاست خارجی کشور 
را وزارت خارجه نمی دانند بلکه نقش ریل گذار را به 
مجامع باالدســتی می دهند، اما ســوال این است 
که آیا آن چــه مجری در این ریــل انجام می دهد، 
همان خروجی مطلوب مد نظر سیاست گذار است؟ 
پاسخ این سوال را باید در دیگر بیانات رهبر انقالب 

جست وجو کرد.
 این جاســت که غفلتــی دیگر، یعنی عــدم نگاه 
یکپارچــه به بیانــات رهبــر انقالب خود را نشــان 

می دهد.اگرچه وزارت خارجه در ســاختار و فرآیند 
تصمیم گیری و سیاســت گذاری در حوزه سیاست 
خارجی مشارکت دارد ؛اما تصمیم گیر نیست بلکه 
مجری است و سیاســت خارجی در شورای  عالی 
امنیت ملی با حضور مســئوالن عالــی حوزه های 
مربوط تعیین می شــود که وزارت امــور خارجه با 

شیوه های خود آن را اجرا می کند.

رسانه نزدیک به شمخانی: 

 این شبهه که برجام، محصول نهادهای باالدستی نظام
 است وارد نیست

وز عکس ر

دیدار وزیران خارجه 
هفت کشور پشت 

صفحات طلقی!
وزرای خارجه هفت کشور صنعتی 
موســوم به »جی ۷« بعد از دو 
ســال در اولین اجالس خود در 
لندن به سر می برند. این رویداد 
دارای پروتکل های سختگیرانه ای 
برای جلوگیری از شیوع ویروس 

کرونا است.

کارشناس روابط بین الملل:

اگر برجام بد است، چرا اصرار دارید آمریکا به آن برگردد؟
کارشناس روابط بین الملل گفت: مخالفان برجام در ایران باید به این سوال پاسخ دهند که چه آلترناتیوی برای این توافق دارند؟ آیا زمانی که ایاالت متحده از 

برجام خارج شد، وضع ما بهتر شد یا بدتر؟ باور من این است که وضع اقتصادی ما بسیار بدتر شد و مردم هم خودشان این را حس می کنند.
حسن بهشــتی پور افزود: اگر برجام بد بود که نباید بر هم خوردن آن این قدر تبعات می داشت. اگر هم فکر می کنند برجام بد است چرا مدام اصرار دارند آمریکا 
به تعهداتش بازگردد؟ چرا آن زمان که آمریکا خارج شد، نظام تصمیم گرفت در برجام باقی بماند؟ باید اذعان داشت به رغم امتیازاتی که ایران در برجام می دهد، 
این توافق به نفع کشور ماست و همین موجب شد در برجام بمانیم و خواستار بازگشت آمریکا شویم. منتقدان این را باور نمی کنند و می خواهند همه  چیز را گردن 
ناکارآمدی دولت بیندازند. تصور می کنند دولت بعد که بیاید همه  چیز حل می شود. این کارشــکنی ها جنبه گروهی و جناحی دارد، نه جنبه ملی. همه می بینند 
که اگر برجام نبود اوضاع ما به مراتب بدتر بود. پیش از برجام را هم به یاد داریم که چه تحریم هایی علیه ایران وجود داشــت. از همین رو من تصور می کنم در 

حاکمیت ایران اراده کافی برای اجرای برجام وجود دارد.

رییس جمهور با بیان اینکه کار مذاکره کنندگان ما در وین بســیار بزرگ 
بوده اســت، تاکید کرد: اگر طرف مقابل به طور کامل به قانون عمل کند 
این مذاکرات زود تمام می شــود؛ چرا که مســیر ما در این مذاکرات 

صحیح و درست بوده است.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی صبح دیروز در جلسه هیئت 
دولت اظهار کرد: امروز مردم ایران ثمره ایستادگی، صبر و مقاومت شان 
را در وین می بینند. اگر دغل کاری و جناح بازی نشود و گزارش درست 
به گوش مردم برسانیم این نشان عظمت ملت ایران و نشان این است 
که طرف های برجام فهمیده اند راهی جز بازگشت به قانون، تعهدات و 

قطعنامه 2231 وجود ندارد.
وی ادامه داد: این پیروزی دولت در ماه های پایانی است. من به عنوان 
رییس دولت به مردم اعالم می کنم تحریم شکسته شده و اگر همه با 
هم متحد باشیم به زودی تحریم برداشته می شود؛ چرا که طرف مقابل 
می داند راهی جز اینکه به قانــون، مقررات و تعهدات در برجام بازگردد 

وجود ندارد.
رییس جمهور همچنین یادآور شد: امروز همه در دنیا یک صدا می گویند 

راهی جز اجرای برجام برای صلح و امنیت منطقه و جهان وجود ندارد. 
حاال در این میان شاید در گوشــه ای صهیونیست ها چیزی بگویند که 

البته آنها کسی نیستند.
وی همچنین گفت: در زمینــه کرونا به مردم قول مــی دهم به زودی 
میلیون ها دوز واکســن داخلی و خارجی در اختیــار مردم قرار خواهد 
گرفت.روحانــی در بخش دیگــری از صحبت های خود با اشــاره به 
موضوع کرونا و تالش برای مهار آن در کشــور تاکید کــرد: ما به راحتی 
می توانیم در ماه های پیش رو میلیون ها واکسن به کشور وارد کنیم و 
این واکسن ها تزریق شود. حتما اگر همه دست به دست هم بدهیم و 
دست بخش خصوصی را برای واردات واکسن باز بگذاریم، تمام افرادی 
که به خاطر سن شان و بیماری های زمینه ای  در خطر هستند واکسن 
خواهند زد. یعنی گروه یک، گروه دو و بخشــی از گروه سه تا پایان تیر 

واکسن می زنند.
وی اضافه کرد: ان شاءا... واکسن داخلی هم به میدان می آید، واکسن 
خارجی هم آماده اســت و ما امیدواریم ده ها میلیون دوز واکسن در 
هفته های آینده در اختیار مردم مان قرار گیرد. ما در یک جا یک بیست 

میلیون و در یک جا یک 10 میلیون داریم و اگر همه دست به دست هم 
دهیم سریع وارد می شــود. بانک مرکزی هم با وجود اینکه در تامین 
ارز مشکل دارد ؛اما اعالم کرده است که در زمینه واکسن بالدرنگ پول 

را پرداخت می کند.
رییس جمهور در ادامه تصریح کرد: بنابرایــن ما پای قولی که به مردم 
درباره کرونا و تحریم دادیم هستیم و تا امروز بوده ایم و تا روز آخر هم 
خواهیم بود. ما به مردم قول داده ایم کــه در این ماه های پایانی باقی 
مانده همچنان اهــداف مان را دنبال می کنیم. هدف ما این اســت که 
تحریم را برداریم، کرونا را مهار کنیم، معیشــت مردم بهتر شود و طرح 

های نیمه تمام را تا آنجا که می توانیم تکمیل و افتتاح کنیم.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی وظیفه مهمی بر دوش دارد و کار بزرگی 
انجام می دهد، عنوان کرد: ایــن روزها که می بینید قیمت دالر کاهش 
پیدا می کند به معنای افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم اســت 
تا مردم راحت تر بتوانند اجناس مورد نیازشــان را با قیمت عادالنه تر 
خریداری کنند. ما حرکتی را که این روزها شــاهد هستیم در روزهای 

آینده هم این مسیر ادامه پیدا می کند و شاهد آن خواهیم بود.

ما به مردم قول داده ایم که در این ماه های پایانی 
باقی مانده همچنان اهداف مان را دنبال می کنیم. 
هدف ما این است که تحریم را برداریم، کرونا را مهار 
کنیم، معیشت مردم بهتر شود و طرح های نیمه تمام 

را تا آنجا که می توانیم تکمیل و افتتاح کنیم
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مدیر کل راهداری استان خبر داد:

خسارت سیل به 55 کیلومتر از راه های اصفهان
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان از خسارت سیل به 55 کیلومتر از راه ها و 
40 دستگاه پل در جاده های استان اصفهان خبر داد.مهدی خضری با اعالم این خبر که سیل ۱۲ و 
۱۳ اردیبهشت ماه به 55 کیلومتر از راه های استان و 40 دستگاه پل در جاده های  استان اصفهان 
خسارت وارد کرده است، گفت: جاری شدن سیل اخیر در محورهای حوزه استحفاظی شهرستان 
های کاشان ،نطنز ،اردستان ،نایین، خور و بیابانک بوده که بیشترین میزان خسارت در شهرستان 
خور و بیابانک اعالم شده که ۲۲0 نفر نیروی راهدار با استفاده از  4۲ دستگاه ماشین آالت در اکیپ 
های راهداری طبق پیش بینی های قبلی در محل حاضر و اقدامات الزم را به صورت واکنش سریع 
انجام دادند.مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان تصریح کرد: بیشتر خسارات 
ناشی از سیل طی چند روز گذشته بیشتر به راه های شهرســتان خور و بیابانک وارد شد و تالش 

مستمر راهداران و ماشین آالت راهداری برای تردد روان ادامه دارد.

معاون جهاد کشاورزی استان: 

400 مرغداری در اصفهان متروکه است
معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: 400 مرغداری در استان 
اصفهان فرسوده شده و نیازمند بازسازی است.حســین ایراندوست با بیان اینکه به روز رسانی و 
تجهیز مرغداری های استان اصفهان در دستور کار اســت، اظهار داشت: برای این امر فراخوانی را 
برای آن دسته از مراکز فرسوده و به دور از جاده های شهری و روستایی اعالم کرده ایم.وی با بیان 
اینکه بر اســاس برآورد صورت گرفته تاکنون 400 مرغداری فرسوده در استان اصفهان شناسایی 
شده اســت، ابراز داشــت: در این زمینه با مالکان این مراکز در خصوص بازســازی مکاتباتی را 

داشته ایم.
معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه برخی از مرغداری ها 
با توجه به میزان فرســودگی توجیه اقتصادی برای بازسازی ندارند، اضافه کرد: از این رو در صدد 
ابطال پروانه فعالیت این مراکز و واگذاری پروانه های جدید بر اســاس ســند آمایش سرزمین 
به متقاضیان هستیم.ایراندوست ابراز داشــت: تلفات جوجه در سالن های فرسوده ۲0 درصد و 
در سالن های استاندارد کمتر از سه درصد است و مرغداران نباید نسبت به این موضوع بی توجه 

باشند.

مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت :

دولت برنامه ای برای تغییر قیمت نان ندارد
مدیرکل دفتر امور بازرگانــی وزارت صمت گفت: برای جلوگیری از افزایــش قیمت آرد به عنوان 
ماده اولیه نان و با توجه به اینکه قیمت گندم افزایش پیدا کرده است منابع ریالی روی یارانه آرد 
از طرف سازمان برنامه و بودجه پیش بینی می شود تا افزایش قیمت گندم را جبران کند.صدیف 
بیک زاده در پاسخ به سوالی در مورد احتمال افزایش قیمت نان اظهار کرد: دولت تصمیمی برای 
اصالح و قیمت نان نگرفته ، اگر قرار باشد در این مورد تصمیم گیری شود موضوع از طریق کارگروه 
ساماندهی گندم، آرد و نان کشــور اعالم و برای اجرا به استانداران سراسر کشور به عنوان رؤسای 
کارگروه تنظیم بازار استان در این مورد اطالع رسانی می کنند؛ اما فعال هیچ برنامه ای در این مورد 

در دستور کار نیست.
وی همچنین با اشــاره به افزایش قیمــت گندم گفت: بــرای جلوگیری از افزایــش قیمت آرد 
به عنوان ماده اولیه نــان و با توجه به اینکه قیمــت گندم افزایش پیدا کرده اســت منابع ریالی 
 روی یارانه آرد از طرف ســازمان برنامه و بودجه پیش بینی می شــود تا افزایــش قیمت گندم را

 جبران کند.

خبر روز

صدور مجوز بهره برداری از 20 خانه مسافر در سمیرم
رییس میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری شهرســتان ســمیرم گفت: صدور مجوز 
بهره برداری از ۲0 خانه  مسافر، نتیجه یک سال تالش و کوشش در راستای سامان دهی واحد های 
خانه مسافر در شهرستان سمیرم  است. سعید سلیمانیان اظهار داشت: یکی از راهکارهای توسعه 
گردشگری تالش در راستای افزایش زیرساخت های اقامتی است که این امر از سال گذشته در 
دستور کار اداره شهرستان و کارشناســان آن قرار گرفت تا در کنار توسعه دیگر تاسیسات همچون 
بوم گردی و... اقدام به شناسایی ،بازدید ساماندهی واحدهایی که مورد تقاضای مالکین این گونه 
واحدها بود، کنند.رییس میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشــگری شهرستان سمیرم  افزود: 
این امر باعث شد با همکاری معاونت سرمایه گذاری و دیگر همکاران ۲0 مجوز بهره برداری خانه 
مسافر در شهرستان صادر شود. وی بیان کرد:  از سال گذشته موضوع ساماندهی واحد های خانه 
مسافر در دســتور کار قرار گرفت و با تالش  همکاران توانســتیم برای ۲0 نفر از این مالکان مجوز 

بهره برداری صادر کنیم.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوانسار:

 زمین های بالاستفاده شهرک صنعتی خوانسار 
آزادسازی شود

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوانســار گفت: زمین های بالاستفاده در شهرک صنعتی 
خوانسار باید آزادسازی و به سرمایه گذاران جدید واگذار شود تا مشکل کمبود زمین در این منطقه 
از بین برود.عاطفه کریمی با بیان اینکه در شهرســتان خوانســار ۷00 کارگر در ۱۳0 واحد صنعتی 
شهرستان مشغول کار هستند، اظهار کرد: کل بیمه شــدگان اجباری در شهرستان خوانسار چهار 
هزار و ۳۷۳ نفر هســتند و یک هزار و ۳00 کارگاه فعال نیز در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی 
داریم.وی گفت: سال گذشته در شهرستان خوانسار با وجود محدودیت های کرونایی و تحریم های 
اقتصادی تنها ۱۹ نفر تعدیل نیرو داشتیم و هیچ کدام از واحدهای صنعتی تعطیل نشدند.کریمی 
گفت: شهرستان خوانســار ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری در جذب ســرمایه گذار در بخش 

گردشگری طبیعی، سالمت و صنایع تبدیلی و کشاورزی دارد.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی واحدهای صنعتی خوانسار تحریم در خرید مواد اولیه است، گفت: 
در شهرستان خوانسار از سال های قبل برخی ســرمایه گذاران زمین تملک کردند اما بالاستفاده 
مانده است که ضرورت دارد این زمین ها آزادسازی و به سرمایه گذاران جدید واگذار شود تا مشکل 

کمبود زمین برطرف شود.

عشایر سمیرمی گرفتار در باران، امدادرسانی شدند
سرپرست اداره منابع طبیعی ســمیرم با اشاره به اینکه هر سال شــاهد کوچ تعدادی از عشایر، 
زودتر از زمان قانونی تقویم کوچ)۲5 اردیبهشت( هســتیم، اظهار داشت: همین عامل مشکالتی 
در ابتدا بــرای خود عشــایر و در مرحله دوم برای ســازمان های امدادرســان ایجــاد می کند.

میثم جباری افزود: کمک شــبانه بــه این خانوارها در مناطق کوهســتانی همــراه با گل و الی و 
بارش باران وظیفه انســانی و ســازمانی نهادهای امدادی اســت؛ اما کوچ زودهنگام آسیب ها 
و خطرهایــی از جمله همین گرفتار شــدن در باران و ســرمازدگی یا حتی تلف شــدن دام ها را 
به دنبال دارد.وی بار دیگر از خانوارهای عشــایری خواســت ضمن رعایت زمــان قانونی تقویم 
کوچ ســاالنه فصل بهار و ییالق در ۲5 اردیبهشــت، برای حفظ مراتع تازه روییــده و طبیعت بکر 
ســمیرم نیز قدمی بردارند. قرق کوچ بهاره امسال ســمیرم نهم اردیبهشــت ماه )۱۷ روز زودتر 
از ۲5 اردیبهشــت، زمان رسمی تقویم کوچ( شکســته شد و با وجود بارش شــدید باران عشایر 
 به مــرور در حال حرکــت به ســمت یوردها و عرف های)محل اســتقرار ســیاه چادر عشــایر( 

خود هستند.

کافه اقتصاد

شهرستان

 نماینده مردم خمینی شهر
 مطرح کرد:

 فرار سرمایه ها به خارج
 از اصفهان

نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس گفت: 
محدودیت های موجود و به ویژه کمبود زمین 
موجب شده بسیاری از سرمایه های تولیدی 
به خارج از استان منتقل شود و این امر به ویژه 
در خمینی شهر مشهود است.حجت االسالم 
محمد تقی نقدعلی ، با اشــاره به عدم وجود 
زمین و فضای مناســب سرمایه گذاری برای 
راه اندازی تولید و کسب و کار در استان صنعتی 
اصفهان اظهار داشــت: در کالن شهر اصفهان 
برای رفع این مشــکل با مدیر کل شهرک ها 
رایزنی شده تا زمین های بالاستفاده بایکوت 
نماند و از کســانی که فعالیت جدی ندارند، 
بازپس گرفته شود.وی با بیان اینکه مباحث 
فاضالب، آب و امنیت شهرک صنعتی باید به 
شــکل جدی  مورد پیگیری قرار گیرد، گفت: 
بحث انتقال پایگاه هالل احمر به این شهرک 
برای سالمتی کارکنان به سرانجام رسید.وی 
خاطر نشــان کرد: محدودیت های قانونی و 
نبود زمین باعث شده بسیاری از سرمایه های 
شهرستان خمینی شهر را به شهرهای مجاور 
مانند شاهین شهر و علویجه بفرستیم و اکنون 
درصد باالیــی از مرغ داری ها درشهرســتان 

اردستان مشغول فعالیت هستند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به تورم و گرانی و بی توجهی 
بــه ظرفیت داخــل گفت: سیاســت قطعی 
حمایت از تولید داخل که مقام معظم رهبری 
به اقتصــاد مقاومتی و تکیه بــر توان داخلی 
تاکید داشتند یک شعار نیســت که در جای 
جای این کشور هزاران هکتار زمین و آب وجود 
دارد؛ اما برنامه ریزی صحیحی برای زیرکشت 
بردن مطلوب آنها وجــود ندارد.نقدعلی بیان 
داشــت: قانونی را برای رفع موانع کشاورزی 
وضع کردیم که هفته آینــده در مجلس مورد 
بررســی قرار می گیرد؛ این قانون بنا دارد که 
عرصــه تولید را بــاال ببرد  چراکه بــرای غلبه 
 بر تورم و گرانی چــاره ای جــز تقویت تولید 

داخلی نیست.

یک کارشــناس اقتصــادی می گویــد: بحث طرح 
دریافت مالیات از خانه های خالی سال هاست که در 
میان بوده ولی به دلیل مهیا نبودن زیرســاخت های 
الزم و اعتراضات بسیاری از کارشناسان نسبت به این 
طرح، قابلیت اجرایی پیدا نمی کــرد تا اخیرا که این 
طرح رای آورد و اعالم شد که با همکاری و مشارکت 
الزم مردم می توان بخشی از مشکالت این حوزه را رفع 
کرد. احمد سعید پور،  توضیح می دهد: به این دلیل 
که گفته می شــود مالیات حاصل از چنین امری، در 

صندوق مسکن واریز می شود و در نهایت این مالیات 
در خدمت مردم قرار خواهد گرفت؛ عالوه بر آن با چنین 
اقدامی، مسکن از حالت سرمایه ای خارج می شود 
هر فردی فقط برای مصرف شخصی خود ملک تهیه 
می کند.این کارشناس ادامه می دهد: ولی موضوعی 
که اکنون وجود دارد آن است که مردم برای ثبت نام 
در این سامانه توجیه نشده اند از این رو چندان تمایلی 
نسبت به این اقدام نشان نداده اند. از نظر اغلب فعاالن 
بخش مسکن، چنین طرحی چندان در تحرک این 
بازار کارآمد نخواهد بود زیرا تــا زمانی که هزینه های 
ساخت مســکن کاهش نیابد نمی توان انتظار بهبود 
شــرایط این بازار را داشــت؛ اما به هــر حال طرحی 
است که تصویب شده و با اعتماد به گفته مسئوالن، 

پیامدهــای مثبتی خواهد داشت.ســعید پور اظهار 
می کند: آنچه الزم است مردم در نظر داشته باشند آن 
است که با پایان مهلت زمان خود اظهاری، خدماتی 
چون سیاســت های حمایتی و معیشتی، خدمات 
بانکی مثل افتتاح حساب بانکی یا صدور دسته چک، 
دریافت مدارکی مانند گواهینامه و گذرنامه، حتی ثبت 
نام در مدارس محل اقامت و تعدادی دیگر از خدمات 
به شخص فاقد کد ملی دریافتی از سامانه ثبت امالک 
لغو می شود. این کارشناس اقتصادی تاکید می کند: 
با وجود ابهام عده ای برای ثبت نام در سامانه امالک، 
ولی ایــن موضوع هــم قابل تامل اســت که چنین 
طرحی، تبدیل به قانون شده و عمل به آن برای همه 

افراد الزامی است.

کارشناس اقتصادی:

مردم برای ورود به سامانه ثبت امالک، توجیه نشده اند

اقدام قضایی دادگستری اصفهان برای رفع موانع ۶ واحد تولیدی
رییس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه رفع موانع تولید و پیشــگیری از مانع تراشی ها راهبرد ستاد اقتصاد مقاومتی در مسیر تولید و صنعت اصفهان 
است از اقدام قضایی این دادگستری برای رفع موانع ۶ واحد تولیدی خبر داد.محمدرضا حبیبی با بیان اینکه رفع موانع تولید و پیشگیری از مانع تراشی ها راهبرد 
ستاد اقتصاد مقاومتی در مسیر تولید و صنعت اصفهان است، گفت: در سال جدید که از سوی مقام معظم رهبری به سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
نام گذاری شده ، راهبرد اصلی تصمیم گیری ها در ستاد پیگیری اجرای سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی استان در راستای تحقق عملی این مهم خواهد بود.

وی افزود: در این ستاد پرونده هایی با احکام صادره از سوی محاکم قضایی و یا دستورات موقت توقف فعالیت شرکت های تولیدی و صنعتی و ... مطرح و بررسی 
می  شود و با تصمیم اعضای ستاد با اعطای مهلت و یا تعویق اجرای احکام ســعی در جلوگیری از تعطیلی آن ها شده و در مواردی هم که فعاالن اقتصادی با ارائه 
مستندات مدعی شوند هر یک از دستگاه های دولتی در روند فعالیت آن ها ایجاد مانع می کنند، حتما پیگیری و جلوگیری خواهد شد.رییس دادگستری اصفهان 
اضافه کرد: در این جلسه با ۶ دستور کار پرونده چند شرکت بزرگ تولیدی و صنعتی و نیز چند پروژه در دست احداث به ویژه در شهرک های صنعتی که بعضا مهلت 

آن ها منقضی شده بود لیکن به دالیل مختلف موفق به اتمام پروژه نشده بودند، بررسی و مقرر شد با تمدید مهلت بتوانند واحد خود را به بهره برداری برسانند.

وز عکس ر

 استقبال بخش خصوصی از احیا و مرمت بناهای تاریخی در اصفهان موجب اشتغال بیش از شش هزار نفر شده است؛

اقبال سرمایه ها به خانه های سنتی

حضور پر رنگ کافی شاپ ها و رستوران های 
مرضیه محب رسول

مستقر در خانه های سنتی ویژگی بارزی 
است که طی چند سال گذشــته در سطح شــهر اصفهان و بسیاری از 
شهرستان های استان دیده می شود. بخشی از این احیای گسترده خانه 
های تاریخی به دلیل استقبال خوب مردم از حضور در این بناها و بخشی 
دیگر به دلیل ســرمایه گذاری و تســهیالت ویژه گردشــگری است که 
مسئوالن در استان در نظر گرفته اند. شــاید اگر کرونا ترمز گردشگری 
استان را نکشیده بود، تاکنون بسیاری از پروژه های نیمه تمام هم پایان 
یافته و هم اکنون تعداد بیشتری از سطح اشتغال  درآمد زایی از همین 
بافت های فرســوده ایجاد شــده بود؛ اما با وجود تمــام بحران های 
گردشــگری در ماه های اخیر بیش از ۶ هزار نفر از طریق احیای همین 
خانه های سنتی و سرمایه گذاری در آنها مشغول به کار شده اند. در همین 
زمینه مدیر کل میراث فرهنگی اصفهــان در خصوص موفقیت مرمت 
خانه های تاریخی اظهار کرد: امروز نهضت بزرگی در احیا و مرمت بنا های 
تاریخی، خانه ها، کاروان ســرا ها و حمام ها در سطح استان اصفهان به 
وجود آمده و سرمایه گذاران بخش خصوصی ورود پیدا می کنند و تعداد 
قابل مالحظه ای از بنا های تاریخی اســتان را احیــا کرده اند و به چرخه 

فعالیت های جدید فرهنگی و گردشگری افزودند، اگر ما به منابع دولت 
و بودجه تکیه می کردیم شاید ســال ها این اتفاق نمی افتاد.الهیاری با 
اشاره به این که حمایت های میراث، عمدتا حمایت های تسهیالتی آن هم 
در صورت نیاز سرمایه گذاران است، بیان کرد: عمده مرمت، توسط بخش 
خصوصی انجام می شــود، میراث فرهنگی نیز به آن هــا اجازه مرمت، 
مشاوره و کمک های فنی می دهد و نظارت های الزم را برای احیای بنا های 
در چهارچــوب ضوابط میراث فرهنگی بر عهده دارد کــه بر ماهیت بنا ها 
آسیبی وارد نشود.وی با اشــاره به برنامه میراث فرهنگی برای دیده و 
شناخته شــدن خانه های مرمت شــده بیان کرد: وقتی سرمایه گذاران 
بخش خصوصی به احیای بنا ها اقدام می کنند، برای آن کاربری تعریف 
می کنند وانگیزه و برنامه دارند، اگر بحث گردشگری مطرح باشد تاریخی 
بودن این خانه ها اهمیت زیادی دارد.الهیاری افزود: افراد خارجی شاید 
تجربه اقامت در هتل های خوب را داشــته باشند، ولی تجربه حضور در 
هتل های سنتی ما جدید و جذاب است و سرمایه گذاران به این مسئله 
در بازاریابی توجه دارند و مشــتریان بازار گردشگری نیز به این مسائل 
توجه می کنند، حتی به بخش فرهنگی نیز توجه دارند به طوری که برخی 
سرمایه گذاران و احیاکنندگان خانه های تاریخی، چون عالیق فرهنگی 

مهم ترین انگیزه ورود آن ها به این کار بوده، هزینه های تحقیق و پژوهش 
درخصوص خانه ها را نیز پذیرفتند.وی با اشاره به این که بیش از 400 بنای 
تاریخی در سطح استان طی ۶ سال گذشته احیا شده است، درخصوص 
تعداد بنا های تاریخی احیاشده و در دست احیا توسط بخش خصوصی 
بیان کرد: حدود 40۸ واحد بنای تاریخی مرمت و احیاشــده در دولت 
یازدهم و دوازدهم در اســتان اصفهان بوده که حجم سرمایه گذاری در 
آن ها که عمدتا توسط بخش خصوصی بوده، بیش از ۸ هزار میلیارد ریال 
است که ۲ هزار و ۸5۶ نفر نیز اشتغال ایجاد کرده است؛ بنا های تاریخی 
در دست احیا در سطح استان ۲05 بنا با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 54۶ 

میلیارد ریال است که منجربه اشتغال ۳ هزار و ۲5۹ شده است.
احیای خانه های سنتی از آن دست از پتانسیل های باالیی است که هم 
در بعد اقتصادی و هم در بحث شهری می تواند در بسیاری از جهات با کم 
کردن هزینه ها، بخش هایی از نیازهای شهری و اقتصادی را مرتفع کند 
هر چند در این زمینه همچنان چالش های قوانین حمایتی از ســرمایه 
گذاران وجود دارد؛ اما استفاده از فرصت های جذب سرمایه به خصوص 
در شــرایط پس از کرونا می تواند برای گســترش گردشگری ارزان در 

استان مفید باشد.

حدود ۴۰۸ واحد بنای تاریخی مرمت و احیاشده در 
دولت یازدهم و دوازدهم در استان اصفهان بوده که حجم 
سرمایه گذاری در آن ها که عمدتا توسط بخش خصوصی 

بوده، بیش از ۸ هزار میلیارد ریال است 

معیشت سخت 
معدن کاران 

هزاران معدنچی غیررســمی 
در آفریقــای جنوبــی در 
چاه های معدن که رها شــده 
اند، زندگی معیشتی و سخت 

خود را پیش می برند.
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معاون سازمان صمت چهارمحال و بختیاری خبر داد:

احیای معادن استان، گامی به سوی اشتغال 
با فعال شدن ۱۵ معدن در استان چهارمحال و بختیاری، زمینه اشتغال ۱۰۵ نفر فراهم می شود.معاون امور 
معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۱۵ معدن استان 
امسال احیا خواهد شد، گفت: این معادن شامل سنگ تزئینی، سنگ الشه و دولومیت است که از طریق 
برگزاری مزایده به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار می شود.مهرداد قاسمی افزود: برای فعال شدن دوباره 
این تعداد معدن در چهارمحال و بختیاری هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری می شود و با بهره برداری از 
این معادن حداقل برای ۱۰۵ نفر در استان اشتغال زایی خواهد شد.وی ادامه داد: پارسال پنج میلیون و ۲۰۰ 
هزار تن انواع مواد معدنی در این استان استخراج شد. معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: سال گذشته ۳۸ میلیارد ریال از بهره برداران معادن چهارمحال و 
بختیاری بابت حقوق دولتی مرتبط با برداشت پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تن انواع مواد معدنی در استان دریافت 

شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۸ افزون بر ۲۵ درصد افزایش داشته است.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری:

طرح های اشتغال زایی برای مددجویان کمیته امداد اجرا می شود
مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه طرح های اشتغال زایی برای مددجویان 
کمیته امداد در این استان اجرا می شود، اظهار داشت: طرح های اشتغال زایی در راستای خودکفایی 
و توسعه کسب و کار مددجویان در این استان اجرا می شود.علی ملکپور گفت: در سال گذشته ۵۵۳ 
طرح اشــتغال زایی برای مددجویان کمیته امداد در این استان برگزار شــد.مدیر کل کمیته امداد 
چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پرداخت تسهیالت و اجرای آموزش های مهارت آموزی از مهم ترین 
برنامه ها برای اشتغال مددجویان در این استان به شمار می روند.وی عنوان کرد: بهره گیری از ظرفیت 
مراکز نیکوکاری برای اجرای طرح های اشــتغال زایی در این استان از دیگر برنامه ها در سال جاری 
است.مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در حال حاضر ۱۱ مرکز نیکوکاری کاریابی 

در راستای اشتغال مددجویان در این استان فعالیت می کنند.

رییس سازمان صمت استان خبر داد:

توزیع 1000 تن شکر دولتی در چهارمحال و بختیاری
 رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشــاره به توزیع شکر دولتی در چهارمحال 
و بختیاری، اظهار داشت: این میزان شکر به صورت بســته های یک کیلوگرمی در بازار استان توزیع 
می شود.سجاد رستمی گفت: این میزان شکر توسط ۲۰۰ فروشــگاه در ۱۰ شهرستان چهارمحال و 
بختیاری توزیع می شــود.وی عنوان کرد: هم اکنون کمبود کاالی اساســی در استان وجود ندارد و 
کاالهای اساسی مورد نیاز خانوار اســتان در فروشگاه ها در حال توزیع است.رییس صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: قند مورد نیاز خانوار نیز در سطح استان تامین شده و هم 

اکنون در بسته های ۱۰ کیلوگرمی در سطح استان در حال توزیع است.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

هیچ خدماتی در تعطیالت عیدفطر به مسافران ارائه نمی شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار استان گفت: باید اقدامات الزم برای جلوگیری از ورود هرگونه 
مسافر و گردشگر به نقاط مختلف استان انجام شود.مردانی افزود: عالوه بر کاهش روند صعود شیوع 
ویروس کرونا در برخی نقاط چهارمحال و بختیاری، اما همچنان وضعیت چهارمحال مطلوب نیســت.

وی گفت: به همین منظور فرمانداران شهرستان های ۱۰ گانه چهارمحال و بختیاری تمهدیدات الزم برای 
جلوگیری از ورود مسافران و گردشگران به استان را بیندیشند و از ارائه هرگونه خدمات به آنان پرهیز کنند.

بام ایرانبا مسئولان

وقتیغبارازچهرهمناطقمحرومبرداشتهمیشود؛

خشتهایمهربانیدرجبهههایمحرومیتزدایی
چهارمحال و بختیاری با ۱۶ هزار و ۴۲۱ کیلومتر مربع وسعت معادل 
یک درصد از کل وسعت ایران، بیســت و دومین استان کشور از نظر 
مساحت است.این استان از شمال و مشــرق به  استان اصفهان، از 
مغرب به اســتان خوزســتان  از جنوب به کهگیلویه و بویر احمد و از 
سمت شمال غربی به استان لرستان محدود می شود.گفتنی است 
زبان های بختیاری، فارسی و ترکی در میان ساکنان این استان رایج 
است.اما می توان گفت با وجود اینکه استان های هجوار ساالنه به طور 
قابل توجهی در حال پشرفت هستند؛ اما این استان مناطق محروم 
بسیار زیادی دارد که حتی در برخی از این مناطق از کمترین امکانات 
رفاهی نیز برخوردار نیستند و محرومیت تا آن میزان موج می زند که 
برخی مردان برای به دست آوردن درآمد به استان های دیگر مهاجرت 
می کنند.گروه های جهادی همه ســاله مناطق محروم این استان را 
شناســایی کرده و اقدامات بی شــماری برای این مناطق انجام می 
دهند؛ اما این بدان معنا نیســت که مســئولین بر این مسئله چشم 

بپوشند و برای محرومیت زدایی آن کاری را از پیش نبرند.

هدف گروه های جهادی، شاد کردن مردم در مناطق محروم است
حجت االســالم عرفانی نژاد، یکی از جهادگران اظهار کرد: گروه های 
جهادی هرجا که نیاز به کمک باشد وارد گود میدان می شوند و از هیچ 
تالشــی دریغ نمی کنند.وی تصریح کرد: خانه ای در اطراف شهرکرد 
بدون حصار بود که اعضای آن خانواده امنیتی نداشتند و همین باعث 
شد که مردم به صورت خودجوش به کمک این خانواده آمده و حصار 
این خانه را بچینند.حجت االسالم عرفانی نژاد عنوان کرد: نیروهای 
جهادی به صورت داوطلب به مدت ۳ ماه است که غیرت به خرج داده 
اند و کار بزرگی را شــروع کردند.وی خاطر نشــان کرد: همیشه نباید 
چشم به مسئولین داشــت ، گاهی اوقات این خود مردم هستند که 
همت کرده و به هرجایی که مردم نیاز به کمک داشته باشند، ورود پیدا 
می کنند.خدمت رسانی به مناطق محروم و دورافتاده یکی از اهداف 
مهم بسیج سازندگی و اردوهای جهادی است .تنها دل خوشی بچه 
های جهادی در این مناطق این است که با کار و تالش خود درعمران 
آبادی منطقه دل مردم را شــاد کنند و خوشحالی وشادابی را در یک 

منطقه به مردم هدیه دهند.

اجرای بیش از دو هزار پروژه محرومیت زدایی
رییــس ســازمان بســیج ســازندگی ســپاه حضــرت قمــر بنی 
هاشــم)ع( اســتان گفت: از مهم تریــن طرح های کلیدی ســال 

۱۴۰۰ ایــن ســازمان، طــرح پویش ایــران مهربــان بــا همکاری 
کمیتــه امــداد، تولیــد و کمــک بــه روســتاییان در بحــث 
 اشــتغال زایی و مهاجــرت معکــوس روســتاییان از شــهر ها به 
روستاست.هوشنگ فوالدی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش 
از دو هزار پروژه در غالب محرومیت زدایی توســط بسیج سازندگی 
انجام شده است، بیان کرد: از جمله طرح های محرومیت زدایی در 
سال ۱۳۹۹ می توان به اعزام اردوهای جهادی به مناطق محروم در 
قالب گروه های جهــادی ۳ روزه،7 روزه و ۱۰ روزه ۲۵ هزار و ۴۰۰ نفر 
در روز، اعزام گــروه های جهادی تخصصی پزشکی،دندانپزشــکی، 
کشــاورزی، دامپزشــکی و حقوقدانان و اقشــار ۲۱ هزار نفر در روز، 
اجرای ۲۸۶۶ پــروژه های فنــی و عمرانی و محرومیــت زدایی از 
قبیل ســاخت و ترمیم خانه های محرومین، تعمیر مسکن ناشی از 
سیل،ساخت خانه های عالم و دارالقرآن، مدرسه سازی، ساخت و 
بازسازی مسجد، غسالخانه و آبرسانی به کشاورزان روستایی، جاده 

سازی و ساخت پل اشاره کرد.
 وی بــا اشــاره بــه پیشــرفت ۸۰ تــا ۸۵ درصــدی پــروژه های 
محرومیت زدایی در مناطق محروم اســتان افزود:ســازمان بسیج 

ســازندگی در ســال ۹۹ با همکاری ادارات و نهاد های دولتی ۲۳۱ 
مورد میز خدمت در مناطق محروم و مساجد شهرستان ها با حضور 
فرماندار و بخشــداران منطقه در جهت رفع مشکالت و مسائل مردم 

را داشته است.
فوالدی اظهار کــرد: ایجاد طرح هــای اقتصاد مقاومتی ،تشــکیل 
صندوق های قرض الحسنه اشتغال زای مردم محور و راه اندازی ۲۵ 
تعاونی در سطح استان،پرداخت ۵۶۸ تسهیالت اشتغال زایی،تفاهم 
نامه ساخت و تعمیر ۲۵ واحد مسکن مددجویی بهزیستی، ساخت 
۳۰۰ واحد مسکن کمیته امداد همچنین تفاهم نامه با ادارات و منابع 
طبیعی، سازمان فنی حرفه ای، هالل احمر، تفاهم نامه جهت ایست 
و بازرســی با حفاظت جنگل ها،جلوگیری از انقــراض ۱۲۵۰ هکتار 
زمین از گیاهان دارویی در سطح اســتان،اجرای آموزش فنی حرفه 
ای )اقتصادی،مشــاغل خانگی و طرح های صنایع تبدیلی(،اجرای 
کارگاه های آموزش افزایی بهره وری دام عشایر،اجرای کالس های 
آموزشــی مشــاورین حقوقی و دیگر برنامه های محرومیت زدایی 
از جمله اقدامات این سازمان در راســتای محرومیت زدایی مناطق 

محروم در استان است.

پیش بینی کاهش تولید گندم در چهارمحال و بختیاری
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در  نشست شورای آرد و نان 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کاهش بارندگی ها در استان در سال گذشته مشهود بود و در پاییز نیز 
شرایط دما بر رشد گیاهان اثر گذاشت، گفت: پیش بینی می شود تولید گندم به ویژه در نیمه شرقی استان 
با افت روبه رو شود. برزگر افزود: در صورتی که بارش های بهاری در ادامه فصل مناسب باشد این امید وجود 
دارد که میزان تولید گندم دیم به سطح حداقلی برسد.وی به امکان خرید گندم با قیمت باالتر از قیمت 
تضمینی اعالم شده در خارج از شبکه اشاره و تصریح کرد: برای جبران کاهش تولید الزم است برنامه ریزی 
در خصوص خرید تضمینی گندم به صورت دقیق تر و منسجم تر پیش برود و ستاد برداشت به ریاست 
استاندار و کمیته تضمینی خرید در قالب یک ستاد فعالیت خود را دنبال کند.برزگر، پیش بینی تولید گندم 
در چهارمحال و بختیاری در سال جاری را ۱۰۰ هزار تن اعالم کرد و گفت: در سال گذشته ۳۵ هزار تن گندم 
از کشاورزان خریداری شــد که با توجه به برخی خسارت های احتمالی همچون بروز سن گندم، هجوم 

ملخ و سرمازدگی در اردیبهشت ماه باید اثرات احتمالی این عوامل را در میزان تولید در آینده برآورد کرد.

فعالیت قریب به ۶۵0 نفر ماما در مراکز بهداشتی، درمانی 
وآموزشی چهارمحال و بختیاری

مسئول امور مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشــکی از فعالیت قریب به ۶۵۰نفر ماما در مراکز 
آموزشی، بهداشتی و درمانی استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.منیژه رخشان ضمن تبریک روز جهانی 
ماما  افزود: از این تعداد حدود ۳۵۰ ماما در حوزه بهداشت و مراکز جامع سالمت وپایگاه های سالمت 
مراقبت مادران باردار به خصوص شناسایی و ارجاع بارداری های پرخطر مشکوک و مبتال به کووید۱۹و 
حدود ۲7۰ ماما نیز در مراکز آموزشی درمانی و  بلوک های زایمانی مشغول ارائه خدمت به مادران باردار به 
ویژه موارد پرخطر و مبتال به کووید۱۹ هستند.به گفته وی، حدود ۳۰ نفرماما نیز در بخش های آموزشی و 

پژوهشی مشغول به خدمت درامرآموزش وپژوهش وتربیت دانش آموختگان گروه مامایی هستند.

فراخوان بیست و سومین جشنواره بین المللی قصه گویی
بیست وسومین جشنواره بین المللی قصه گویی در چهارمحال و بختیاری آغاز شد.مدیر کل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت:این جشنواره در بخش های ملی، قصه گویان برتر، 
علمی، تولید پادکست و قصه ۹۰ ثانیه ای برگزار می شود. رحیمی افزود: این جشنواره در گروه های 
سنی کودک و نوجوان، بزرگساالن وپدر بزرگ و مادر بزرگ ها برگزار می شود.وی گفت: عالقه مندان 
تا ۱۵ خرداد فرصت دارند آثار خود را در ســایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بارگذاری 
کنند.رحیمی ادامه داد: محور های موضوع این جشنواره امید ها و آرزوها، شادی و غم ها و ایثار و از 
خود گذشتگی است.مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری گفت: 
مرحله استانی این جشنواره پایان تابستان است و اوایل پاییز مرحله منطقه ای آن برگزار می شود.

شب یلدا مرحله ملی جشنواره بین المللی قصه گویی برگزار خواهد شد.

حضور 4۶1 دانش آموز تحت حمایت چهارمحال در کنکور
معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان با اشاره به ضرورت ایجاد زمینه تحصیل و آموزش فرزندان 
مددجویان برای ارتقای توانمندی ها و رشد و پیشرفت آن ها گفت: ۴۶۱ دانش آموز تحت حمایت این 
نهاد در کنکور آزمایشی امسال شرکت می کنند.فروزان لطفی پور افزود: این دانش آموزان از ابتدای 
سال تحصیلی راهنمایی های الزم را از مشاوران کمیته امداد استان دریافت و سپس به موسسات و 
آموزشگاه های کنکور معتبر طرف قرارداد این نهاد معرفی می شوند.معاون امور فرهنگی کمیته امداد 
چهارمحال و بختیاری گفت: استفاده از خدمات آموزشی از جمله شرکت در آزمون های آزمایشی و 

بهره مندی از پشتیبان برای تمامی این دانش آموزان رایگان است.

از ابتدای شــروع ثبت نام کاندیدای شــوراهای شهر 
تا پایان مهلت ثبت نام تعداد ۹۳۲ نفر در ششــمین 
دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر در چهارمحال و 
بختیاری ثبت نام کردند.در ادامه روند ثبت نام ۵۵ نفر 
به استناد مفاد قانون رد صالحیت و ۲۲ نفر نیز در ادامه 
کار از حضور در انتخابات انصراف دادند.گفتنی است 
در نهایــت پرونده ۸۵۵ نفر برای احــراز صالحیت به 
هیئت های نظارت ارسال شد که از این تعداد ۸۳ نفر 
رد صالحیت، ۲۸ نفر انصراف و مابقی تایید صالحیت 
شدند.الزم به ذکر اســت افراد ردصالحیت شده تا ۱۲ 
اردیبهشت مهلت داشتند که اعتراض خود را به هیئت 
عالی نظارت استان اعالم کنند که تعدادی این اقدام را 
انجام داده و منتظر اعالم نتیجه هستند.رییس ستاد 
انتخابات چهارمحال و بختیاری گفت: آمار و اسامی 

نهایی کاندیداهای شــوراهای شــهر و روستا پس از 
بررسی اعتراض توسط شورای عالی نظارت استان در 
تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه اعالم خواهد شد.شایان ذکر 
است، شیوه برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا 
همانند دوره گذشته به صورت حضوری برگزار خواهد 
شد و فقط در شهرکرد به صورت تمام الکترونیک است؛  
اما به گفته معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار 
پیگیری هایی در حال انجام اســت تا در شهر لردگان 
نیز تمام الکترونیک برگزار شود. همچنین انتخابات 
ریاست جمهوری نیز همانند دوره قبل به صورت نیمه 
الکترونیک برگزار می شود. جعفر مردانی چندی پیش 
در نشست ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری گفت: 
مجریان برگزاری انتخابات در استان، در هر جایگاهی 
که قرار دارند نباید به نفع یا علیه داوطلبی سخن گفته 

و از سوی دیگر باید حافظ و امانت دار رای مردم باشند 
که در همین رابطه می طلبد رؤسای هیئت های اجرایی 
افراد مورد وثوق، بی طرف و دارای حسن شهرت را برای 
حضور در شعب اخذ رأی انتخاب کنند.معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و بختیاری 
برگزاری هر چه بهتر انتخابات را مستلزم توجه به چهار 
مولفه امنیت، ســالمت، رقابت و مشارکت دانست و 
تصریح کرد: بی شک حفظ سالمت و امنیت انتخابات 
که از وظایف مجریان انتخابات است، زمینه مناسبی 

را برای تحقق مشارکت حداکثری فراهم می کند.

رد صالحیت 83 نفر از کاندیداهای شوراهای شهر در 
چهارمحال و بختیاری

اخبار خبر روز

برگزاری نخستین 
نمایشگاه مجازی قرآن 

کریم چهارمحال و بختیاری 
رییس گروه قرآن و عترت فرهنگ و ارشــاد 
چهارمحــال و بختیــاری گفت: نخســتین 
نمایشــگاه مجــازی قــرآن کریــم از ۱۱ 
اردیبهشت ماه برگزار شــده و تا ۲۰ اردیبهشت 
ادامه دارد.علی  امینی با بیان این که پس از ۲7 
دوره برگزاری حضوری نمایشگاه، این دوره به 
دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی 
در حال برگزاری اســت، اظهار داشت: بستر 
نمایشگاه همچون نمایشــگاه مجازی کتاب 
بوده که در دو بخش خدمات فروشــگاهی و 
خدمات محتوایی فعالیت می کند.وی افزود: 
بخش فروشگاهی مختص فروش کتاب های 
چاپی در حوزه دین، قرآن و دفاع مقدس بوده و 
امکان عرضه و فروش تمامی کتاب های مرتبط 
با این حوزه ها که ناشران آنها از وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی مجوز چاپ گرفته باشند، 
فراهم شده است. رییس گروه قرآن و عترت 
فرهنگ و ارشاد چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به تسهیالت پیش بینی شــده برای ناشران و 
مخاطبان نخستین نمایشگاه مجازی قرآن 
کریم، بیان کرد: تخفیف قطعی ۲۰ درصد برای 
تمامی آثار عرضه شده در بخش فروشگاهی 
برای خریداران و مخاطبان و همچنین تامین 
هزینه ارســال بســته های خریداران به تمام 
نقاط کشور تا سقف ۵۰هزار تومان توسط وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی وجود دارد.امینی 
با اشــاره به اعطای بن خرید از نمایشــگاه به 
۱۲هزار فعال قرآنی و فرهنگی، تصریح کرد: ۶ 
موسسه فرهنگی قرآن و عترت از چهارمحال 
و بختیاری برای حضور در نمایشــگاه معرفی 
شده اند. همچنین به هنرمندان استان جهت 
بارگذاری آثــار هنری خود بــرای نمایش در 
بخش محتوایی نمایشــگاه فراخــوان داده 
 شده است.رییس گروه قرآن و عترت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان گفت: در این نمایشگاه 
۳۰ وبینــار تخصصی در حوزه هــای مختلف 
فرهنگ قرآنی برگزار می شــود که ۱۰ وبینار در 
سطح بین المللی و با حضور میهمانان برجسته 

فرهنگ قرآنی و اسالمی از ۱۰ کشور است.

مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش اهدای خون در ایام ماه مبارک رمضان و همچنین شیوع ویروس کرونا گفت:ذخایر خون در استان 
به چهار روز کاهش یافته است.حسین هاشمی افزود: هم اکنون ذخایر خون در استان چهار روز است در صورتی که ذخایر خون باید ۶روز باشد.وی اظهار داشت: 
از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون یک هزار و ۳۰۱ نفر برای اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد ۹۳۱ نفر موفق به اهدای خون شدند.مدیرکل انتقال خون 
چهارمحال و بختیاری به کاهش ۲۰درصدی اهدای خون در ماه مبارک امسال نسبت به مدت مشابه اشاره کرد و گفت: در شب های قدر ۲۹۸ نفر برای اهدای خون 
مراجعه کردند که از این تعداد ۲۱۹ نفر موفق به اهدای خون شدند.هاشمی اظهار داشت:همه ساله در ماه مبارک رمضان و کاهش اهدای خون، طرح خون گیری 
شبانه اجرا می شود که برای ماه رمضان امسال نیز طرح منع تردد شبانه برای کسانی که قصد اهدای خون دارند ،برداشته شده است.وی با اشاره به اینکه ۳۵۰بیمار 
تاالسمی در استان ماهانه به دریافت یک تا ۲بار خون نیاز دارند، افزود:مردم نوع دوست اســتان برای اهدای خون مراجعه کنند.پایگاه انتقال خون فارسان در 

روزهای شنبه و چهارشنبه ،بروجن و شهرکرد همه روزه و مرکز بن در روز پنجشنبه فعال است.

ذخایر خونی در چهارمحال و بختیاری به چهار روز کاهش یافت

وز عکس ر

چهار محال و 
بختیاری، قطب تولید 
ماهی سردابی کشور

وقتی ســخن از ماهی و محصوالت 
آبزی پــروری بــه میــان می آید، 
ناخودآگاه توجه ها به سواحل جنوب 
و شــمالی کشــور جلب می شــود، 
امــا جالب اینجاســت که اســتان 
چهارمحال و بختیاری با آنکه دور از 
دریا قرار دارد، بزرگ ترین تولید کننده 

ماهی سردابی کشور است.

عکس: ایرنا



ین  ا یق  ر تز طلب  و ا د هند  ا می خو که  نی  کسا
بگیرند  تماس   ۳۱۱۳ با خط  باید  کسن ها شوند  وا
کسن مشترک »ایران و کوبا« در سایت  و برای وا

 www.pasteurcovac.ir اظهار داوطلبی کنند 

 مدیر اداره بیمه سالمت شهرضا گفت: سازمان بیمه 
سالمت ایران در راســتای خدمات بهتر و سریع تر به 
مردم، از اول اریبهشــت 1400 اقدام به کاهش کاربرد 
دفترچه های خدمات درمانی کرده است.سید مجتبی 
صالح با اشاره به لزوم ارتقا و افزایش سرعت خدمات 
به بیمه شــدگان بیمه ســالمت ایران با اجرای طرح 
نسخه نویســی الکترونیک، افزود: هدف ســازمان 
بیمه سالمت ایران این اســت که در راستای تسهیل 
در دریافت خدمات بدون دفترچه و حفظ ســوابق به 

صورت الکترونیک طرح نسخه نویســی الکترونیک 
را به گونه ای ســاماندهی و اجرا کند که دیگر نیازی به 
استفاده از دفترچه های کاغذی نباشد.وی با اشاره به 
نحوه دریافت خدمات پزشکی بدون دفترچه درمانی 
گفــت: دفترچه هایی که هنوز برگه هــای آن به پایان 
نرسیده است تا اســتقرار کامل نسخه الکترونیک و 
ارائه خدمات ســالمت در بســتر الکترونیکی معتبر 
هستند، وقتی به پزشک مراجعه می کنید برای احراز 
هویت کدملی یا دفترچه بیمه قبلی که هنوز برگه دارد، 
کارت ملی، شناســنامه و یا برگه مشخصات دفترچه 
باید همراه باشــد.صالح با بیان اینکه پزشک معالج 
بعد از احراز هویت شــما اقدام به ویزیت می کند و در 
صورت لزوم به تجویز دارو و خدمات دیگر می پردازد، 

بیان کرد: در ایــن مرحله نســخه الکترونیک صادر 
می شود و می توانید با مدارک هویتی سایر قدم های 
درمانی مانند مراجعه به داروخانه و یا آزمایشــگاه را 
انجام دهید. وی با اشــاره به اینکــه اگر می خواهید 
از برخورداری خود از پوشــش بیمه ای مطلع شوید، 
یکی از راه های وارد کردن کد دستوری #1۶۶۶* و یا 
مراجعه به پورتال اطالع رسانی سازمان بیمه سالمت 
ایران را انتخاب کنید، اضافه کرد: بیماران خاص مانند 
ســایر بیمه شــدگان می توانند از وضعیت پوشــش 
بیمه ای مطلع شوند، این بیماران با پسوند خاص در 
استعالم ها مشخص می شوند و پذیرش نوزادان در 
بخش بستری تا زمانی که شناسنامه بگیرند تا یک ماه 

با شناسنامه مادر امکان پذیر است.

مدیر اداره بیمه سالمت شهرضا مطرح کرد:

جزئیات طرح نسخه نویسی الکترونیک در بیمه سالمت

زنده گیری مار در 
ملک شهر

آتــش نشــانان اصفهانی، یک 
حلقه مار رویت شــده در منزل 
مسکونی شــهروندی را در ملک 

شهر زنده گیری کردند.

وز عکس ر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان  :

بهاری کم بارش برای اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: میزان بارش اردیبهشت ماه در کل اســتان در حد نرمال خواهد بود، البته در مجموع می توان گفت تا پایان بهار 
بارش های خیلی موثری را پیش بینی نکرده اند و در حد بارش های همرفتی است.منصور شیشه فروش با اشاره به اینکه سامانه بارشی در اصفهان تا آخر هفته در 
اکثر مناطق استان ادامه دارد؛ اما بیشتر مناطق شمال و شمال شرق را در بر می گیرد، اظهار داشت: از اثرات این سامانه بارشی رگبار، رعد و برق و باد شدید موقتی، 
خیزش گرد و غبار و احتمال وقوع تگرگ در این مناطق است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه اعالم هشدار آب گرفتی و سیالب های نقطه ای 
در شهرستان های شرق استان از جمله اردستان، نایین و خور و بیابانک داده شده است، افزود: مدیریت بحران این شهرستان ها در حالت آماده باش قرار دارند که 
برای مواجهه با سیالب های ناگهانی و نقطه ای آمادگی الزم را داشته باشند.وی با اشاره به برگزاری جلسه مدیریت بحران و ابالغ مصوبات آن به ادارات مربوطه گفت: 
شهرداری ها و اداره راه موظف شده اند پل ها را از گل  و الی و رسوبات تخلیه کنند و مسیر رودخانه ها بازگشایی و سکونت گاه های شهری و روستایی حفاظت شود و 
جمعیت هالل احمر پایگاه های خود را تقویت کند.شیشه فروش ادامه داد: پلیس  راه باید جاده هایی را که احتمال آب گرفتی دارند ، مسدود اعالم کند و بخشداری ها، 

دهیاری ها و بنیاد مسکن نیز موظف شدند که اطراف روستاها را تقویت کنند و جهاد کشاورزی قنوات را با احداث طرح های کنترل سیل محکم کند.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان:

۲۵۰ واحد صنفی در اصفهان پلمب شد
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان در خصوص میزان رعایت ها، اخطارها، پلمب ها و برخورد با متخلفان توضیحاتی ارائه داد.سیدمهدی میرجهانیان ، در 
خصوص میزان رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی اصناف اصفهان، اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی شیوع کرونا در استان اصفهان میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
مقابله با شیوع کرونا ویروس قابل قبول و حدود ۸0 درصد است، البته گروه های شغلی دو، سه و چهار بیشتر از گروه شغلی یک موارد را رعایت می کنند.وی ادامه داد: در گروه 
شغلی یک آب میوه و بستنی فروشان، رستوران ها و اغذیه فروشان بیشترین تخلفات را دارند که با آن ها به شــدت برخورد می شود، در اماکن مذهبی نیز تخلفاتی داشتیم 
که با آن ها تحت شرایطی خاص برخورد شده است و شاهد تخلفات در این اماکن هستیم.مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با توضیح اینکه بیش از 
هفت هزار بازدید در سطح استان انجام شده است، افزود: از این تعداد حدود دو هزار اخطاریه و بیش از ۲۵0 مورد هم پلمب داشتیم و گاهی روزانه بیش از ۷00 واحد صنفی 
متخلف به مراجع قضایی معرفی می شوند، اصناف متخلف برای بار اول حدود 1۵ روز پلمب و در صورت ادامه تخلفات برای برخورد جدی تر به مراجع قضایی معرفی خواهند 
شد.میرجهانیان با اشاره به اینکه کنترل کرونا دست خود مردم است، تصریح کرد: بر اساس مصوبات ستاد کرونا استان اصفهان اکثر مغازه ها تعطیل هستند، اما رفت وآمدهای 
خانوادگی هنوز ادامه دارد و اکثر موارد ابتال نیز خانوادگی است، افراد باید دستورالعمل های بهداشتی مقابله با شیوع کرونا را مانند روزهای ابتدایی شیوع این ویروس رعایت کنند.

چهارشنبه 1 اردیبهشت 14۰۰ / 8 رمضان 144۲ / ۲1 آوریل ۲۰۲1 / شماره 3۲33
مدیرکل زندان های استان خبر داد:

آزادی ۹۷ زندانی جرائم غیرعمد از ابتدای ماه رمضان 
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان گفت: از ابتدای ماه رمضان تا کنون با 
بیش از 1۲۷ میلیارد ریال گلریزان، ۹۷ زندانی جرائم غیرعمد در استان اصفهان آزاد شدند.محمود 
ضیایی فرد ، در خصوص آزادی زندانیان غیرعمد در ماه مبــارک رمضان، اظهار کرد: از ابتدای ماه 
مبارک رمضان تا کنون بیش از 1۲۷ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در اســتان 
جمع آوری شده که زمینه ساز آزادی حدود ۹۷ نفر از زندانیان استان اصفهان شده است.مدیرکل 
زندان های استان اصفهان با اشاره به پرونده ۸۵۹ زندانی جرائم غیرعمد مربوط به ستاد دیه در 
استان، خاطرنشان کرد: از این تعداد ۸۲۹ نفر مرد و ۳0 نفر زن هستند و جمع کل بدهی زندانیان 

غیرعمد حدود ۸00 میلیارد تومان است.
وی در خصوص ایجاد اشتغال برای زندانیان پس از آزادی، تصریح کرد: یکی از مهم ترین مسائل 
بعد از آزادی زندانیان موضوع معیشت و اشتغال آن هاســت چرا که باید معاش خانواده خود را 
تامین کنند از همه صاحبان کار و صنایع و خیران می خواهیم به ایجاد اشتغال زندانیان کمک کنند 

تا به دنبال آن به کاهش آسیب های اجتماعی نیز کمک شود.

ثبت نام مرحله شهرستانی مسابقات قرآن تا 13 خرداد
رییس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت:ثبت نام مرحله شهرســتانی 
چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن تا 1۳ خرداد ادامه دارد.حمید بخشی با اشاره به اینکه زمان 
ثبت نام چهل و چهارمین دوره مســابقات قرآن کریم از 1۳ اردیبهشــت تا 1۳ خرداد اعالم شده، 
گفت:متقاضیان برای ثبت نام به سایت http://iranquran.ir/ مراجعه کنند.وی با بیان اینکه 
باتوجه به شیوع کرونا و وضعیت قرمز استان برگزاری مسابقات در شهرستان ها،به هشت منطقه 
تقسیم بندی شده اســت گفت: نواحی یک و دو اصفهان منطقه یک، کاشان، آران و بیدگل، نطنز 
و بادرود منطقه دو، نجف آباد و تیران و کرون منطقه ســه، خمینی شــهر، شاهین شهر، برخوار و 
فالورجان منطقه چهار، اردســتان، خور و بیابانک و نایین منطقه پنج، شهرضا، سمیرم، مبارکه و 
لنجان منطقه شش، فریدن، گلپایگان و خوانســار منطقه هفت و جلگه، بن رود و کوهپایه نیز به 

عنوان منطقه هشت معرفی شده اند. 

 توزیع۵۰ هزار بسته معیشتی توسط مجمع رهروان
 امر به معروف 

جانشــین مجمع رهروان امربه معروف و نهی از منکر اســتان اصفهان گفت: برنامه های قرارگاه 
ناظران سالمت در سه محور کمک های مومنانه، تذکر سالمت و نظارت و بازرسی خالصه می شود 

و از ابتدای شیوع کرونا تاکنون بیش از ۵0هزار بسته معیشتی توزیع شد.
حمیدرضا صادق زاده  با اشــاره به فعالیت مجمــع رهروان امر به  معروف و نهی از منکر اســتان 
اصفهان در دوران شــیوع کرونا، اظهار داشت: از اســفند سال ۹۸ بنا به دســتور سردار استکی، 
یک قرارگاه با عنوان قرارگاه ناظران ســالمت راه اندازی شــد که موسســه تخصصی دینی امام 
مبیــن، مجمع رهروان امــر به معــروف و نهی از منکر اســتان اصفهــان و قرارگاه مهــر و امید 
مســاجد در آن فعالیت می کردند و وظایــف مختلفی دارند.جانشــین مجمع رهــروان امر به 
معروف و نهــی از منکر اســتان اصفهان با بیــان کمک هــای مومنانه قرارگاه ناظران ســالمت 
گفت: از انتهای ســال۹۸ تاکنون بیش از ۵0هزار بســته معیشــتی اعم از مواد ضدعفونی کننده 
و بســته های غذایی بامحوریت موسســه امام مبین و کمــک خیران در بیــن جامعه هدف که 
بیشتر مناطق آســیب دیده، روســتاها و شهرســتان هایی که رابط مجمع داشــتند توزیع شده 
 و در ماه مبارک امســال نیز عالوه  بر ۹00 بســته معیشــتی، هزار پــرس غذای گــرم نیز توزیع 

خواهدشد.

 واکسن های ایرانی از 2۱ اردیبهشت به داوطلبان اصفهانی زده می شود؛

کارزار واکسن ایرانی

در حالی که مرحله تزریق واکسن به افراد  پریسا سعادت
بــاالی ۸0 ســال در اصفهان آغاز شــده، 
همچنان سایر فازهای اجرایی تزریق آزمایشی واکسن ایرانی در استان 
اصفهان همچنان شروع نشده اســت. در این شرایط برخی به شدت به 
دنبال راهی برای تزریق واکسن به خود و خانواده هایشان هستند و البته 
عده ای بسیار بیشتر همچنان در مورد تزریق واکسن ایرانی تردیدهای 
جدی دارند به خصوص آنکه اطالعات این مدل از واکسن هنوز منتشر 
نشده و تاییدیه ای هم از سوی نهادهای خارجی ندارد. موضوع دیگر عدم 
اطالع رسانی وســیع در مورد نحوه ثبت نام و دریافت واکسن است. در 
حالی که هفته گذشته اعالم شد شروع واکسیناسیون مشترک ایران و 
کوبا در اصفهان آغاز شده، مسئول بیماری های واگیردار مرکز بهداشت 
استان اصفهان گفته است هنوز این واکسیناسیون به صورت وسیع در 
اصفهان آغاز نشده اســت.رضا فدایی، متخصص بیماری های عفونی و 
مسئول بیماری های واگیردار مرکز بهداشت استان اصفهان، در خصوص 
آزمایش تزریق واکسن مشــترک »ایران و کوبا« در سطح کشور برای 
داوطلبان، اظهار می کند: این واکسن در سطح کشوری برای ۲4 هزار نفر 
داوطلب تزریق می شــود، از دوشــنبه هفته قبل آزمایــش تزریق این 
واکسن در اصفهان و هفت استان دیگر آغاز شده و در اصفهان باید بین 

سه تا سه هزار و ۵00 داوطلب برای تزریق این واکسن جذب شوند و بعد 
از گذشت ۲۸ روز دوز دوم واکسن مشترک »ایران و کوبا« به آنها تزریق 
خواهد شــد.وی می افزاید: بعد از تزریق این واکســن بــه داوطلبان 
آنتی بادی های خون آنها اندازه گرفته می شود و سپس با باز شدن کدهای 
محرمانه مشــخص می شود که گیرندگان نســبت به واکسن مشترک 
»ایران و کوبا« ایمن شده اند یا سطح ایمنی بدن آنها پایین است. به نظر 
می رسد که تولید انبوه این واکسن موکول به انجام این پروسه و نتایج 
مطلوب آن است که اگر حاصل شود اقدام به تولید این واکسن در کشور 
می کنند.مســئول بیماری های واگیردار مرکز بهداشت استان اصفهان، 
تاکید می کند: میــزان محافظت کنندگی این واکســن با ســنجیدن 
آنتی بادی های خون افراد داوطلب تزریق کننده است و ایمن شدن فرد 
بعد از تزریق مورد سنجش قرار می گیرد، از دوشنبه هفته قبل روزانه بین 
100 تا ۲00 نفر برای تزریق واکســن مشــترک »ایران و کوبا« فراخوان 
می شوند و واکسن به این افراد تزریق می شود و در حال حاضر این کار در 
اصفهان در حال انجام اســت.فدایی درباره تزریق واکسن »کوو ایران 
برکت«، می گوید: به مرکز بهداشــت اصفهان اعالم شده است که از ۲1 
اردیبهشت ماه در پنج مرکز درمانی اصفهان باید حدود 400 نفر داوطلب 
برای تزریق این واکسن پیدا کنند و جزئیات بیشتر این برنامه هنوز ابالغ 

نشده است، با تزریق دوز دوم »کووایران برکت« به داوطلبان ارزیابی آنها 
برای سنجش اثربخشی این واکسن در دستور کار قرار دارد و با انجام این 
کار و تایید میزان اثربخشــی، این واکســن هم وارد تولید انبوه خواهد 
شد.این متخصص بیماری های عفونی، تصریح می کند: واکسن »کوو 
ایران برکت« هنوز در اصفهان برای فردی تزریق نشده و احتمال دارد از 
۲1 اردیبهشت ماه این کار شروع شــود، کسانی که می خواهند داوطلب 
تزریق این واکســن ها شــوند باید با خط ۳11۳ تماس بگیرند و برای 
 www.pasteurcovac.ir واکسن مشترک »ایران و کوبا« در سایت
اظهار داوطلبی کنند و سواالتی از داوطلبان پرسیده می شود و اگر واجد 
شرایط بودند می توانند این واکسن را تزریق کنند.وی در خصوص تزریق 
واکســن ها برای بیماران زمینه ای، اظهار می کند: کســانی که بیماری 
زمینه ای دارند اگر بیماری آنها تحت کنترل است و وضعیت وخیم نداشته 
باشــند می توانند داوطلب تزریق واکسن ها باشــند. هر دو واکسن در 
مرحله سوم کارآزمایی بالینی اســت، تزریق واکسن مشترک »ایران و 
کوبا« و »کوو ایران برکت« در حــال حاضر در مرحله فراخوان داوطلبان 
است و افراد عالقه مند می توانند تماس گرفته و سوال های خود را مطرح 
کنند و بعد از دو بار تزریق واکســن عالئم و درجــه محافظت کنندگی و 

مزیت های آن در آینده با مطالعات انجام شده مشخص می شود.

با مسئولان جامعه
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با مسئولان
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عک

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1399

 2/2 بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امــالک و ماده 59 اصالحی
 آیین نامه مربوط به امالک که در سه ماهه چهارم سال 1399 تقاضای 
 ثبت آنها پذیرفتــه شــده و همچنین شــماره هایی که از قلــم افتاده
 آگهــی نوبتــی آنها منتشــر نشــده و یــا طبــق آراء هیــات نظارت 
 ثبت اصفهــان آگهی آنهــا باید تجدید شــود به شــرح ذیــل آگهی 

می گردد:

ردیف الف(
- امالک و مستغالت واقع در بخش دو ثبت اصفهان

7049- ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( نسبت به شش حبه مشاع از 
هفتاد و دو حبه شش دانگ پالک 7049 واقع در بخش دو ثبت اصفهان 

طبق رای شماره 9809970367800064 مورخ 98/03/20 دادگاه ویژه 
اصل 49 قانون اساسی که قبال بنام صدیقه بیگم توکلی فرزند سید محمد 
و آقا بیگم دباغیان فرزند محمد خان و میرزا مهدی خاتمی فرزند ســید 
محمد و عبدالوهاب خاتمی فرزند ســید محمد و ماه بیگم در جریان ثبت 
بوده و به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( ضبط گردیده و آگهی 

نوبتی اولیه بدست نیامده است. 
- امالک و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان

9514- خانمها میترا مینائیان فرزند فضل ا... نسبت به یک دانگ مشاع 
ملیحه صفائی نســبت به ده حبه مشــاع و آقایان اصغر صفایی نسبت به 
بیست حبه مشاع، اکبر صفائی نسبت به بیست حبه و خانم مهری صفائی 
نسبت به ده حبه مشاع فرزندان حسن ششــدانگ گل انداز جوی تحت 
پالک 9514 اصلی واقع در بخش سه ثبت اصفهان جهت الحاق به پالک 

9232/11 بخش سه

ردیف ب( 
امالک و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان

1169/6- خانم فاطمه نجــار زادگان فرزند محمد و خانم مینا احســن 
فر فرزند اصغر هر یک نســبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
خانه- پالک شــماره 1169/6 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان مفروزی 
از پــالک 1169 و 1169/1 طبــق آراء شــماره 1150 و 1151 مورخ 
99/12/28 و 993016635 مورخ 1400/01/10 هیــات قانون تعیین 
تکلیف ساختمانهای فاقد سند رســمی که در آگهی های نوبتی اولیه نام 

خانوادگی و نام پدر مستدعیان ثبت از قلم افتاده است.
بموجب ماده 16 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه چنانچه کسی نسبت به 
امالک مندرج در این آگهی اعتراضی دارد از تاریخ اولین روز انتشــار به 
شرح ردیف )الف( نود روز و نسبت به ردیف )ب( سی روز اعتراض خود را 
کتبًا به این واحد ثبتی ارسال و ظرف یک ماه دادخواست واخواهی تقدیم 

دادگاه صالحه نماید و در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوی اقامه 
شده باشد معترض باید گواهی دادگاه را مشــعر به جریان دعوی ظرف 
مدت مرقوم تســلیم نماید و اعتراضات و گواهــی های دعوی مطروحه 
بعد از وقت مرقوم بال اثر و مطابــق ماده 16 و تبصره ذیل ماده 17 قانون 
 ثبت عمل خواهد شــد ضمنًا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق

 ارتفاقی در موقع تحدید حــدود تعیین می گــردد و در صورت مجلس 
قید می گردد این آگهی نســبت به ردیف )الــف( در دو نوبت به فاصله 
 ســی روز و نســبت به ردیف )ب( در یک نوبت در روزنامه درج و منتشر 

می گردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/02/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/01   

م الف: 1119254 ابوالفضل ریحانی محمد زاده رئیس منطقه ثبت 
اسناد و امالک مرکزی اصفهان
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   سن ایچ ساوه- گیتی پسند اصفهان؛

اوج هیجان فوتسال در ساوه

   تیم های گیتی پسند اصفهان و سن ایچ 
 سمیه مصور

ساوه در شرایطی در نهمین هفته از مرحله 
نهایی رقابت های لیگ برتر فوتسال به مصاف هم می روند که  نتیجه 
این دیدار نقش تعیین کننده ای در تعیین قهرمان این دوره از رقابت 

ها دارد.
 ســرخ پوشــان اصفهانی در حالی به مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال 
کشــور راه یافتند که آنها در مرحله اول این مســابقات موفق شدند با 
اقتدار به عنوان تیم اول از گروه خود به مرحله دوم صعود کنند و خط و 

نشان محکمی برای سایر رقبای خود بکشند.
 گیتی پســند از آغاز مرحله نهایی 7 بازی انجام داده که هفته نخست 
با نتیجه سه بر دو مغلوب تیم مس سونگون شد. در هفته دوم از این 
مرحله مقابل تیم کراپ الوند قرار گرفت کــه این دیدار با برتری پرگل 
این تیم همراه شــد و آنها توانســــتند با نتیجه 7 بر صفر کراپ الوند 

را شکست دهند. 
سرخ پوشــــان اصفهانی در ســــومین دیدار مقابل تیم فرش آرای 
مشــــهد قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تســــاوی یک بر یک به 

پایان رسید. شــاگردان شمســــایی در چهارمین دیدار خود در این 
مرحله از رقابت های باشــــگاهی لیگ برتر فوتسال کشــور میزبان 
تیم سن ایچ ساوه بودند که این دیدار با برتری آنها همراه شــد. گیتی 
پسند در این بازی موفق شد تیم صدرنشــــــین را با نتیجه چهار بر 

دو از سر راه بردارد.
 سرخ پوشان در پنجمین دیدار خود در این مرحله مقابل تیم مقاومت 
البرز به نتیجه تســاوی دو بــر دو رضایت دادند. شــــاگردان وحید 
شمسایی در ششمین دیدار مقابل تیم مس سونگون، قهرمان فصل 
گذشته این مســابقات به پیروزی پرگل چهار بر صفر دســت یافتند. 
ســرخ پوشــان هفتمین دیدار خود در این مرحله را نیز بــا پیروزی 

به پایان رساندند.
 تیم گیتی پســند در این دیدار با نتیجه چهار بر ســه از سد تیم کراپ 
الوند گذشت. شاگردان شمســایی در هشتمین دیدارشان در مرحله 
نهایی در سالن پیروزی مقابل تیم فرش آرای مشــهد قرار گرفتند و 
در شرایطی که می توانســتند با برتری در این دیدار و با توجه به نتایج 
ســایر دیدارها به صدر جدول رده بندی راه یابند، ناباورانه شکســت 

خوردند تا کار ســختی برای قهرمانی در این دوره از رقابت ها در پیش 
داشته باشند.

 تیم گیتی پســند بعد از شکســت مقابل فرش آرای مشهد در روز پر 
اشتباه داوران در حالی به مصاف سن ایچ ساوه خواهد رفت که نماینده 
ساوه هفته قبل با توقف مس سونگون دست به کار بزرگی زد . سن ایچ 
ساوه هم اکنون در جدول 17 امتیازی و در صدر قرار دارد ، گیتی پسند 
نیز با اختالف 3 امتیازی در رده سوم جدول قرار گرفته و از این رو می 
توان دیدار پیش رو را فینال لیگ برای هر دو تیم دانست که تساوی در 
این دیدار حکم بر قهرمانی تیم دیگر ، پیروزی سن ایچ این تیم را در 
آستانه قهرمانی و برتری گیتی پسند صعود گیتی پسند به رده باالتر با 

توجه به تفاضل گل بهتر را مشخص می کند.
امشب ساعت 22 سالن فجر ساوه، اوج هیجان فوتسال ایران است 
ولی تا کنون هیچ پخش زنده تلویزیونی از اراک برای این دیدار در نظر 
گرفته نشده است.در ســایر دیدارهای این مرحله تیم کراپ الوند از 
تیم فرش آرای مشهد میزبانی می کند و تیم مقاومت البرز به مصاف 

مس سونگون می رود.

پیشنهاد عجیب و غریب عزیزی خادم به دادکان!
رییس فدراسیون فوتبال که بارها اعالم کرده در تالش است از چهره های فوتبال در این فدراسیون 
و تیم های ملی استفاده کند، به تازگی پیشنهاد عجیبی به محمد دادکان داده است. البته انتخاب 
های او انتقاداتی را ظرف یک ماه گذشته به همراه داشته است. عزیزی خادم که خوب می داند 
با ادامه این روند مشــکالت زیادی برایش به وجود می آید،  از رییس اسبق فدراسیون خواست 
تا به عنوان مشــاور در کنارش فعالیت کند! کامال طبیعی بود که دادکان این پیشــنهاد را به دالیل 

متعدد رد کند.

غرامت استراماچونی چقدر است؟
از روز  سه شنبه شایعه عجیبی پیرامون شکایت آندره آ اســتراماچونی ایتالیایی از تیم استقالل 
مطرح شد. طبق این شایعه اگر این سرمربی ایتالیایی تا پایان تیرماه سال جاری)1۴۰۰( موفق 
به همکاری با هیچ تیمی نشود، باشــگاه اســتقالل باید مبلغ یک میلیون یورو به عنوان غرامت 
به او می پرداخت!نکته اصلی درباره شــکایت اســتراماچونی به فیفا این است که او در ماه های 
پایانی سال گذشته خواستار دریافت مطالباتش بود و باشگاه استقالل درخواست کرده تا گراندز 
یا مشروح این رای ابالغ شود که به تازگی گراندز اعالم شده و آنها هم 21 روز فرصت دارند تا به آن 
اعتراض کنند. طلب استراماچونی از استقالل حدود ۴۰۰ هزار یورو بود که او مطابق بنده 3 ماده ۶ 
قراردادش درخواست غرامت کرد و در شکایتش به فیفا این رقم به یک میلیون و دویست و هشتاد 
هزار یورو رسید.در صورت فســخ موجه سرمربی و یا اخراج اســتراماچونی و دستیاران، باشگاه 
استقالل می بایســت مبلغ مابقی مدت قرارداد را پرداخت کند. نکته بسیار قابل توجه آن است که 
اگر باشگاه اســتقالل پیش از 1۰ تیرماه 1399 اســتراماچونی را اخراج یا استراماچونی قرارداد را 
به صورت موجه فســخ کند، 2۰ درصد کل قرارداد را عالوه بر مبلغ فوق الذکر باید بپردازد. استقالل 
اکنون در این شــرایط قرارگرفته و می بایست عالوه بر دســتمزد مدت باقی مانده، 2۰ درصد کل 

قرارداد، یعنی 2 فصل کامل را نیز بپردازد.

قول »دیاباته« به »فرهاد«
فرهاد مجیدی به محض بازگشت از عربستان طی صحبت هایی که با مدیران باشگاه داشته، اعالم 
کرده برای رسیدن به موفقیت در قاره آســیا و قهرمانی احتمالی لیگ قهرمانان به ستاره هایش 
ازجمله مهاجمانش در خط آتش این تیم نیاز مبرم داشته و اعالم کرده است شیخ دیاباته و مهدی 
قائدی باید در اســتقالل ماندنی شوند. آقای گل فصل گذشــته رقابت های لیگ برتر که در فصل 
جاری لیگ قهرمانان آســیا نیز یکی از شانس های آقای گلی به شــمار می رود به فرهاد مجیدی 
به صورت شفاهی قول ماندن داده است و این طور مطرح شده که اگر پیشنهاد جدی برای تمدید 
قرارداد از طرف باشگاه اســتقالل مطرح شــود او به طور حتم روی این موضوع به صورت قطعی 
فکر کرده و به احتمال زیاد با تمدید قراردادش برای سومین فصل پیاپی در جمع آبی ها ماندنی 

خواهد شد.

»آقایی« مجوز همراهی پرسپولیس را به دست آورد
سعید آقایی که در آستانه سفر این تیم به هند برای انجام دیدارهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
با پاسخ مثبت تست کرونا مواجه شــده بود، بعد از نزدیک به یک ماه دوری از میادین ، در جمع 
دیگر هم تیمی هایش حاضر شد.مدافع چپ پای پرســپولیس بعد از پشت سر گذاشتن دوران 
قرنطینه  و در نهایت دریافت جواب منفی تست کرونا، اکنون شرایط حضور در تمرینات گروهی را 
به دست آورده و قادر به همراهی این تیم در ادامه خواهد بود. در لیگ قهرمانان آسیا وحید امیری 

از سوی یحیی گل محمدی به عنوان مدافع چپ به کار گرفته شده بود.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

فوتبالیست ها در 
 کنار »مسلمان«
 در مراسم ختم

محسن مسلمان، ســتاره اسبق 
پرسپولیس در مراسم ختم پدرش 
برخی چهره های فوتبالی را در کنار 
خود دید. مهدی رحمتی، گلر سابق 
استقالل و سرمربی کنونی پدیده 
مشهد به همراه بهادر عبدی، رضا 
علیاری، مهدی زارعــی، روح ا... 

سیف اللهی و... حضور داشتند.

»زالتان« به دنبال طلسم شکنی در خانه یووه
میالن با حضور زالتان ابراهیموویچ امید دارد که بار دیگر با کســب پیــروزی های پیاپی به روند 
موفقیت آمیز خود بازگردد و ستاره سوئدی نیز امیدوار است که در دیدار روز شنبه برابر یوونتوس 
ر ورزشگاه الیانز بتواند طلسم خود در این ورزشــگاه را نیز بشکند.ستاره 39 ساله در دو شکست 
پیاپی میالن برابر ساســولو و التزیو غایب بود ؛اما در پیروزی 2-۰ روسونری برابر بنوونتو از ابتدا 
در ترکیب این تیم حضور داشت.زالتان که در دیدار رفت میالن و یووه غایب بود، در بازی مهم روز 

یکشنبه دو غول ایتالیایی در اختیار استفانو پیولی خواهد بود.
یوونتوس و میالن با ۶9 امتیاز در رده های ســوم و چهارم جدول رده بندی ســری آ قرار دارند و 
شکســت در این بازی می تواند هر کدام از آنهــا را از جمع تاپ فور لیگ ایتالیــا بیرون بیندازد، 
مخصوصا که ناپولی با تنها دو امتیــاز کمتر در رده پنجم جدول، در انتظــار لغزش یکی از این دو 

تیم است.
زالتان اما آماری عجیــب در آلیانــز دارد؛ ایبرا هرگز در این ورزشــگاه نه موفق به گلزنی شــده 
و نه هرگز در هیچ مســابقه ای طعم پیروزی را چشــیده اســت. این بار اما روســونری محکوم 
اســت که جهت زنده ماندن امیدهایشــان برای حضــور در فصل بعــد چمپیونزلیــگ، نتیجه 
ای مثبــت در آلیانــز کســب کند.ابراهیموویــچ برابر بنوونتــو در بهتریــن فرم خــود نبود اما 
 روســونری توانســت بار دیگر نشــان دهد که با حضور زالتــان در زمین، تبدیل بــه تیمی به کل 

متفاوت می شود.

»دروسی« در مسیر بازگشت به رم برای پیوستن به مورینیو
 نشریه مساجروی ایتالیا نوشته است که دانیله دروسی، کاپیتان پیشین تیم فوتبال رم احتماال 
به جالوروسی باز خواهد گشــت تا در کادر فنی این تیم به عنوان دستیار ژوزه مورینیو مشغول به 
کار شود.ژوزه مورینیو روز سه شنبه به صورت رســمی با رمی ها قراردادی سه ساله بست تا بعد از 

11 سال دوباره به سری A برگردد.
دروســی که تنها دو ماه پیش در کادر فنی تیم ملی ایتالیا به عنوان دســتیار روبرتو مانچینی در 
تیم ملی ایتالیا مشغول به کار شد، با پیوستن مورینیو به رم وسوسه شده است که به جالوروسی 
برگردد.درهمین حال مساجرو نوشته است که در ادامه پروژه خانواده فردکین، مالک باشگاه رم 
برای متحول کردن تیم پایتخت ایتالیا، مدیرورزشی این باشگاه تیاگو پینتو قرار است با ژرژ مندز 
،مدیربرنامه های پرتغالی مورینیو همکاری کند تا بازیکنان مورد نظــر آقای خاص را به المپیکو 

ببرد.

»هری کین« هدیه عذرخواهی گلیزرها به شیاطین سرخ
مالکان منچستریونایتد امیدوارند تا با خرید هری کین در پنجره تابستانی بتوانند خشم هواداران 
این تیم که در هفته های اخیر متوجه خانواده گلیزر شــده است، فرو بنشــانند.هواداران یونایتد 
در هفته های اخیر و پس از افتضاح ســوپرلیگ، عصبانیت خود را نســبت به مالکان آمریکایی 
باشگاه نشان داده و خواهان رفتن آنها از یونایتد شده اند. تظاهرات گسترده روز یکشنبه هواداران 
منچســتریونایتد در بیرون از اولدترافورد، قبل از بازی خانگی آنها مقابل لیورپول، به خشــونت 
کشیده شــد و عده ای به داخل ورزشــگاه یافتند و صحنه هایی عجیب را به تخریب ورزشگاه و 
آتش زدن بمب های دودزا در تئاتر رویاها رقم زدند که موجب لغو شدن بازی دو تیم نیز شد.پس از 
اینکه شرکت در پروژه شکست خورده سوپرلیگ جرقه نخستین اعتراضات را زد، اکنون هواداران 
یونایتد همگی یک صدا خواهان فروش باشگاه و کنار رفتن جوئل و آورام گلیزر هستند. گلیزرها 
قصد دارند تا با تالش برای به خدمت گرفتن هری کین دل هواداران را به دست آورده و  اوضاع را 
آرام کنند. سان گزارش کرده است که شیاطین ســرخ مایلند رسما پیشنهاد خود برای خرید کین 

را به تاتنهام ارائه کنند.

سوال   روز

معمای خط خوردگان 
لیست تیم ملی والیبال

رقابت در اردوی تیم ملــی والیبال به اوج 
خود رســیده اســت. بلندقامتان که بیش 
از دو هفته اســت زیر نظــر والدیمیر آلکنو 
تمرین می کنند، می دانند که حداقل 5 نفر 
از آن ها باید برای رفتن به لیگ ملت ها از 

لیست نهایی کنار بروند. 
هم اکنون و با اضافه شدن میالد عبادی پور 
و امیرحسین توخته 22 بازیکن در اردوی 
تیم ملی حضــور دارند و تنها ســیدمحمد 
موســوی، لژیونر ایرانی تیم پیاچنزا خارج 
از اردو قرار دارد که او نیــز در روزهای آینده 
به جمع ســایر ملی پوشــان می پیوندد. 
البته در روزهــای اخیر آلکنــو روی نام ۴ 
بازیکن خط قرمز کشــیده و مهران فیض 
هم به دلیل آسیب دیدگی اردو را ترک کرده 
اســت. امیر خوش خبر، سرپرســت تیم 
لیبال شــرایط ملی پوشان و نحوه  ملی وا
معرفی لیست نهایی را برای حضور در لیگ 
ملت های 2۰21 که از دهــه اول خردادماه 
 به میزبانی ایتالیا برگزار می شود، توضیح

 داده است. 
وی در ابتدای صحبــت های خود گفت: ما 
تا 2۴ اردیبهشــت فرصت داریم که لیست 
نهایی خــود را به فدراســیون جهانی ارائه 
کنیم. این لیست شامل 25 نفر خواهد بود 
که احتماال 17 یا 18 بازیکن در آن قرار می 
گیرند و بقیــه هم از کادر تیم هســتند. به 
دلیل محدودیت هایی که وجود دارد، حتی 
نمی توانیم یک نفر هــم بیش از 25 نفر به 

ایتالیا ببریم. 
 سرپرســت تیم ملی در خصــوص مثبت 
شــدن تســت کرونای محمدطاهر وادی 
برای دومین بار و بعد از حضور در اردو گفت: 
ما شنبه به شنبه تســت می گیریم. وادی 
بعد از مثبت شــدن کرونای خود مدتی در 
قرنطینه بود و با تست منفی به اردو آمد، اما 
بازهم آزمایش او مثبت شد. از آزمایشگاه 
که پرســیدیم، گفتند اواخــر دوره بیماری 
اش بوده و به همین خاطر تست او مثبت 

شده است. 

فوتبال جهان

سن ایچ ساوه هم اکنون در جدول 17 امتیازی و در صدر 
قرار دارد ، گیتی پسند نیز با اختالف 3 امتیازی در رده 
سوم جدول قرار گرفته و از این رو می توان دیدار پیش رو 

را فینال لیگ برای هر دو تیم دانست 

مسئول امور حقوقی شستا:

 علیه پرسپولیس هیچ دعوایی طرح نکردیم
مسئول امور حقوقی شستا در خصوص مصادره ساختمان پرسپولیس گفت: مطالبه مبلغ دو میلیون یورو در مراجع قضایی علیه فدراسیون فوتبال صورت گرفته 
و شستا هیچ گونه مطالبه و تبعا دعوایی علیه باشگاه پرسپولیس نداشته است.مهدی اسماعیلی افزود: از این رو بدیهی است رای صادره نیز مبنی بر محکومیت 
فدراسیون به پرداخت مبلغ دو میلیون یورو به انضمام خسارت صادر شده و اقدامات اجرایی علیه محکوم علیه یعنی فدراسیون فوتبال دنبال شده است و شبهات 
مطرح شده وجاهت قانونی ندارد.با این توضیح، توقیف و انتقال سند سه دانگ از سند ساختمان پرسپولیس که به نام فدراسیون فوتبال بود، قطعی به نظر می رسد 

و شستا به این شکل خواسته که شکایت خود را علیه فدراسیون و نه باشگاه پرسپولیس نشان دهد.

چند روز گذشــته فراخوان ثبت نام از کاندیداهای 
ریاســت هیئت کبدی پیش از زمان مقرر و اتمام 
دوره ریاست قبلی این هیئت توسط اداره کل ورزش 
و جوانان استان اصفهان منتشر شد؛ این در حالی 
است که انتخابات این هیئت در بهمن ماه 98 برگزار 
شد و پس از دو مرحله رای گیری حمید شهبازی به 

عنوان ریاست هیئت کبدی انتخاب شد.
جــدای از بحث تخلــف صــورت گرفتــه در این 
انتخابات، زمان طوالنی تصمیم گیری در خصوص 
تخلفات صورت گرفته در جایگاه خود حائز اهمیت 
است؛ اکنون با گذشت یک  ســال و چهار ماه این 
انتخابات ابطال شده ، این در صورتی است که اگر 
انتخاب شهبازی قانونی نبود چرا حدود یک سال 
و نیم این هیئت ورزشــی بدون رییــس قانونی و 

رسمی اداره شده و اگر قانونی بود چرا باطل شد.
پیرامــون همین موضوع معــاون اداره کل ورزش 

و جوانان اســتان اصفهان،  ضمن تایید انتخابات 
مجدد  اظهار داشــت: در زمان مدیریــت قبل، از 
اعضای مجمعی که معرفی شد 2 باشگاه در مجمع 
قرار داده شــده بود که این دو مجموعه در رشــته 
کبدی فعالیتی نداشتند؛ بعد از برگزاری انتخابات 
و انتخاب شــهبازی تعدادی از ورزشکاران کبدی 
موضوع را پیگیری کردنــد؛ از زمان حضور مدیر کل 
جدید اداره ورزش و جوانــان، مکاتبه ای با وزارت 
خانه در خصوص غیرقانونی بــودن حضور این دو 

باشگاه در مجمع انجام شد.
حسین زیبایی افزود: بعد از آن با توجه به شکایاتی 
که از طریق ورزشــکاران انجام شــده بــود کار به 
حکمیت کشیده شد که در آن جلسه رای به ابقای 
شــهبازی داده شــد و به فعالیتش در این سمت 
ادامه  داد تا این که با پیگیری دوباره ورزشکاران از 
طریق سازمان بازرســی کل  کشور موضوع بررسی 

شد و به وزارت خانه ابالغ شد که با توجه به اتفاقات 
 رخ داده مجمع باطل اســت و باید انتخابات مجد

د برگزار شود.
وی در پایان بیان داشت: از طریق وزارت خانه دفتر 
امور مشترک فدراســیون ها رای صادره به ما ابالغ 
شد و ما بر اساس ابالغ وزارت خانه فراخوان مجدد 
برای ثبت نام اعالم کردیم؛ زمــان ثبت نام نامزدها 
برای ریاست هیئت کبدی اســتان به پایان رسید 
و به زودی انتخابات این هیئت برگزار خواهد شد.

انتخابات هیئت کبدی استان اصفهان باطل شد



این سازمان در حال حاضر حدود ۳۰۰ میلیارد تومان 
قرارداد پروژه در مناطق مختلف شهرداری عالوه بر 

پروژه های بزرگ حلقه حفاظتی شهر در دست اجرا دارد

پنجشنبه  16  اردیبهشت 1400 / 23 رمضان 1442 / 6  می  2021 / شماره 3245
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تشریح کرد:

برنامه های شهرداری اصفهان برای افزایش بهره وری 
سرمایه های سازمانی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شــهردار اصفهان پروژه های تعریف شده در برنامه 
راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ برای افزایش بهره وری سرمایه های سازمانی را تشریح کرد.

علیرضا صادقیان  اظهار کرد: افزایش بهره وری سرمایه های سازمانی و ارتقای بهره وری هزینه های 
نت و انرژی در چرخه عمر دارایی ها با حفظ کیفیت خدمات از جمله طرح های در نظر گرفته شده 

برای افزایش بهره وری سرمایه های سازمانی است.
وی افزود: از دیگر پروژه های تعریف شده در برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ برای افزایش بهره وری 
سرمایه های ســازمانی، ارتقای بهره وری سرمایه انسانی شــهرداری و اصالح ساختار سازمانی 
شهرداری با رویکرد چابکی سیســتم و برون سپاری همچنین اصالح سیســتم جبران خدمت 

کارکنان است.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: اصالح فرآیندهای 
جذب، انتخاب، استخدام و نگهداشت با هدف شایسته ساالری در انتصاب کارکنان از دیگر مواردی 

است که در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ مورد توجه است.
 ،IOT وی ادامه داد: ثبت مکان مند اطالعات تخلفات شهری، توسعه زیرساخت و ملزومات شبکه
یکپارچه سازی قراردادها و سامانه های نت، توسعه شبکه ارتباطی اطالعاتی شهرداری اصفهان و 
ترکیب شــبکه فیبر نوری و...را از دیگر مواردی برشمرد که در برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ برای 
افزایش بهره وری سرمایه های ســازمانی در نظر گرفته شده است.صادقیان افزود: از دیگر موارد 
قابل توجه در این ارتباط، طرح استقرار نظام مدیریت انرژی با اولویت حوزه های با مصرف انرژی 
باال، پیاده سازی سیستم مانیتورینگ خطوط، انتقال آب و پســاب در مناطق چهار، پنج و شش 
شهرداری و سازمان میادین و آرامستان ها، استفاده از المپ های فوق کم مصرف در فضاهای سبز 
و نصب پنل های خورشیدی در ســازمان میادین میوه و تره بار و مشاغل شهری )توسعه نیروگاه 

خورشیدی( است.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان:

استفاده از پساب تا 5 سال آینده به 50 درصد می رسد
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان، کاهش آثار نامطلوب دفع پسماند، حفظ سرانه فضای سبز 
اکولوژیک با تاکید بر فشار نیامدن بر منابع آب زیرزمینی و حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک در 
حد ۲۸.۰۹ نفر بر مترمربع را بخشی از برنامه های معاونت خدمات شهری شهرداری برای کاهش 
آلودگی های محیطی برشمرد.حسین امیری تصریح کرد: تا پنج سال آینده، میزان آب مصرفی از 
منابع زیرزمینی برای آبیاری یک مترمربع فضای سبز در سال از ۰.۸ مترمکعب به ۰.۴ متر مکعب 
به ازای هر متر مربع کاهش خواهد یافت.معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان از افزایش 
استفاده از پساب از حدود ۲۰ درصد فعلی به بیش از ۵۰ درصد در پنج سال آینده خبر داد و افزود: 
تا پنج سال آینده همچنین شاهد افزایش درصد آبیاری با سیستم های نوین از ۶۰ درصد به نزدیک 
۷۰ درصد خواهیم بود.وی ادامه داد: تولید ۱.۱۷ مگاوات ســاعت بر تن، انرژی از پسماند در پنج 
سال آینده، کاهش سرانه تولید روزانه پسماند تر از ۴۶۶ گرم به ۴۰۶ گرم در روز به ازای هر نفر در 
پنج سال آینده و احداث تصفیه خانه شیرابه از دیگر پروژه های تعریف شده این معاونت در برنامه 
راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ به منظور کاهش آلودگی های محیطی با تمرکز بر کاهش تولیدآالینده های 
هواست.امیری خاطرنشان کرد: ساخت، راه اندازی، بهره برداری و بهینه سازی پایلوت هاضم )یک 
تن در روز( اجرایی شده است.وی گفت: هدف خرد برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵، حفظ سرانه 
فضای سبز اکولوژیک با تاکید بر فشــار نیامدن بر منابع آب زیرزمینی است که ۴.۴۹ درصد کل 

بودجه مصوب سال جاری برای انجام این اقدام در نظر گرفته شده است.

خبرهای خوش عمرانی شهردار برای شهروندان اصفهانی؛

افتتاح بسیاری از پروژه های شهری تا پایان خرداد

شهردار اصفهان در جلسه بررسی مشکالت و برنامه ریزی پروژه های 
شاخص عمرانی شــهرداری، اظهار کرد: به لحاظ اهمیت پروژه های 
عمرانی و سیاســتی که شــهرداری برای تکمیل آنها در پیش گرفته، 
جلسات بررسی پروژه های عمرانی که در سه سال گذشته هر ۱۵ روز 
یکبار برگزار می شــد، از این پس به صورت هفتگی برگزار خواهد شد. 
قدرت ا… نوروزی تاکید کرد: تمام تالش خادمان مردم در شهرداری 
اتمام پروژه ها بر اساس جدول زمان بندی تعیین شده است، بنابراین 
تمام حوزه ها مکلف شــدند برای تامین مالی، خرید مصالح و انجام 
آزادسازی ها اقدامات الزم را انجام دهند.شهردار اصفهان با بیان اینکه 
در  این جلســه برای تکمیل پروژه حلقه حفاظتی شهر از نقطه صفر تا 
پل آفتاب به طول هفت کیلومتر تصمیمات خوبی گرفته شد، افزود: در 
این جلسه برای مباحث آزادســازی پروژه پل شهید کشوری با ارتش 
و جهت تامین ســیمان با کارخانه های مربوطه مذاکره تلفنی صورت 
گرفت و مسائل تا حدودی رفع و رجوع شــد.وی خاطرنشان کرد: با 
توجه به سرعت مطلوب اجرای پروژه های عمرانی شهر، شاهد افتتاح 
بســیاری از این پروژه ها تا پایان خردادماه و بخشــی در تیرماه سال 

جاری خواهیم بود.

از تکمیل میدان شهدای هسته ای تا تعریض پل زندان در اصفهان
معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان   درباره برگزاری این جلسه 
اظهار کــرد: در این جلســه برای پروژه های در دســت اقــدام حلقه 
حفاظتی شــهر از کیلومتــر ۶۰۰ تا هفــت تصمیماتی اتخــاذ و مقرر 
شــد از کیلومتر ۶۰۰ تــا کیلومتر یک پــروژه اقدامــات اجرایی آغاز 
شــود.ایرج مظفر افزود: همچنین مقرر شــد با توجه به اینکه حدود 
۶۰ درصــد آزادســازی ها در ایــن بخش از پــروژه حلقــه حفاظتی 
شــهر انجام شــده و ۴۰ درصد توســط منطقه ۱۵ شــهرداری انجام 
 خواهد شــد، عملیات اجرایی آن را پس از دریافت مجوز از شــورای

 شهر آغاز کنیم.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان ادامه داد: از کیلومتر دو و نیم تا 
چهارم حلقه حفاظتی شهر که قبال مصوبه شورا را دریافت کرده بودیم، 
با توجه به اعالم نظر مدیر منطقه ۱۵ شهرداری مبنی بر آزادسازی ۵۰ 
درصد مسیر، عملیات اجرایی را آغاز می کنیم.وی تصریح کرد: بر این 
اساس مقرر شد برای کیلومتر یک تا دو و نیم حلقه حفاظتی شهر که 
بین دو روستای دهنو و خاتون آباد قرار گرفته، تمهیداتی برای تعریض 
مسیر اندیشیده شــود تا با تکمیل این بخش ها بتوانیم تا شش ماه 

آینده ترافیک خاتون آباد را روی مســیری ایمن برقرار کرده و زمینه 
اتصال پل سردار سلیمانی و پل آفتاب فراهم شود تا بتواند اثر بزرگی در 

روان شدن ترافیک قسمت شرق اصفهان داشته باشد.
مظفر با بیان اینکه در  این جلســه گزارشی از سایر پروژه های عمرانی 
شهر توسط سازمان عمران شهرداری ارائه شد، گفت: این سازمان در 
حال حاضر حدود ۳۰۰ میلیارد تومان قرارداد پروژه در مناطق مختلف 
شــهرداری عالوه بر پروژه های بزرگ حلقه حفاظتی شــهر در دست 

اجرا دارد.
وی ادامه داد: از جمله پروژه های ســازمان عمران شهرداری می توان 
به احــداث خیابان های ارغوانیه و روشــن دشــت، تکمیــل میدان 
شهدای هســته ای، تعریض پل زندان، تقاطع شهید کشوری، احداث 
ضلع شــرقی رینگ چهارم )روبه روی شــهر رویاها(، چندین پروژه 
خیابان سازی در مناطق هفت، ۱۲ و ۹ شهرداری اشاره کرد که مقرر شد 

تا تیرماه امسال اکثر این پروژه ها به بهره برداری برسد.
معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گفت: در  این جلسه همچنین 
برای پیگیری و رصد بیشــتر پروژه ها مقرر شــد جلســات بررســی 
مشکالت و برنامه ریزی پروژه های شاخص عمرانی شهرداری به جای 

۱۵ روز، هر هفته یک بار برگزار شود.

با مسئولان

معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان اظهار 
کرد: در این دوره مدیریت شــهری عالوه بر نگاه کمی 
به مباحث شهری، نگاه کیفی به حوزه مدیریت شهری 
و به طور خاص فضاهای شــهری از اولویت ویژه ای 
برخوردار بوده است.ســید احمد حسینی نیا افزود: با 
توجه به اینکه اعتقاد داریم از منظر شهری و شهرسازی 
و نگاه برنامه ریز محور در کالن شهرها به ویژه اصفهان به 
عنوان یک شهر جهانی، نه تنها بعد کالبدی که به اصالح 
ساختار کالبدی با در نظر گرفتن مؤلفه های تاریخی و 

فرهنگی نگاه دارد، باید در بعد اجتماعی نیز به مسئله 
پرداخت.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
ادامه داد: از این رو بر اســاس برنامه سنجش پذیر 
شــهردار اصفهان و آنچه به عنوان کیفیت بخشی به 
فضای شــهری مطرح بوده اســت یکی از دغدغه ها 
ایجاد فضاهای شــهری با اولویت پیاده راه ســازی 
است که این اتفاق در بافت تاریخی به طور خاص در 
چهارباغ افتاد.وی با بیان اینکه یکــی از مباحثی که 
در اسکلت بندی شهر اصفهان از دیرباز تا امروز نقش 
آفرینی داشته، رودخانه زاینده رود و چشم اندازهای 
این شهر فرهنگی و تاریخی است، تصریح کرد: یکی 
از این چشم اندازها و مناظر شهری را می توان در بستر 
رودخانه زاینده رود و در پل فردوسی از سمت شرق و 

غرب در افق مشاهده کرد، بنابراین این امکان و فرصت 
را در پل فردوسی داشتیم که با تعریض شرق و غرب پل 
بدون ایجاد سازه یا ستون گذاری مازاد بر وضع موجود، 
با رعایت و در نظر گرفتن وضع موجود پل و با حداقل 
دخل و تصرف در رودخانه، یک فضای شهری عبوری 
با اولویت پیاده ایجاد کنیم.حسینی نیا اظهار کرد: این 
امکان در بستر رودخانه زاینده رود و به طور خاص در 
پل فردوسی فراهم شــده و با طی شدن پروسه کار، 
قرارداد با مشاور بسته شد و با ســازمان های مرتبط 
درون سازمانی و برون سازمانی به منظور رفع مسائل 
فنی پروژه هماهنگی الزم شد که امیدواریم بتوانیم در 
کوتاه ترین زمان این اقدام را به ثمر رســانده و تقدیم 

شهروندان کالن شهر اصفهان کنیم.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
با بیان اینکــه در مرحله دریافــت ایده های اجرایی 
شهروندان هســتیم، گفت: بر اســاس برنامه ریزی 
صورت گرفتــه، منتخبین تا پایــان فروردین ایده ها 
و البته بســترهای خود بــرای اجرای ایــن ایده ها 
با همکاری و حمایت شــهرداری اصفهــان، وزارت 
امور خارجه، کنسرســیوم همکاری های بین المللی 
دانشگاه ها و شــهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان و 
همچنین اتاق بازرگانی استان را به دبیرخانه »شهروند 
دیپلمات« ارســال کردند. ایمان حجتی با اشاره به 
اینکه بعضی از این شهروندان یک و برخی چند ایده 
ارسال کرده اند، ادامه داد: تیمی متشکل از کارشناسان 

خبره نهادهای اشــاره شــده، ایده هــای دریافتی را 
بررسی و شرایط اجرای آنها را امکان سنجی خواهند 
کرد. سپس آن دسته از ایده هایی که قابلیت اجرایی 
شدن در راستای توسعه تعامالت اصفهان با شهرهای 
خواهرخوانده اش و یا دیگر شهرهای جهان را داشته 
باشد، با همکاری شــهروند دیپلمات ها وارد مرحله 
عملیاتی خواهد شــد. حجتی با اشاره به آن دسته از 
ثبت نام کنندگان در این ابتکار که شرایط کافی برای 
ارســال ایده نداشــتند، تاکید کرد: اگرچه ایده ای از 
سوی این شهروندان دریافت نمی شود؛ اما اسامی آنها 
در شبکه همراهان »شهروند دیپلمات« ثبت خواهد 
شد و با همکاری دانشکده وزارت امور خارجه دوره های 

آموزشی در زمینه هایی همچون دیپلماسی شهری و 
شهروندی و دیگر آموزش های مربوطه برای آنها برگزار 
خواهد شد. گفتنی است »شهروند دیپلمات« طرح 
ابتکاری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان در حوزه دیپلماسی شهری است که فراخوان 
آن در سال ۹۹ اعالم شد. این طرح که برای نخستین 
بار اتفاق افتاده و با اســتقبال مســئوالن وزارت امور 
خارجه روبه رو شد، تالش دارد از ایده های اجرایی و 
تعامالت بین المللی شهروندان و اصفهانی های خارج 
از کشور و از تمام ظرفیت های موجود برای توسعه و 
تقویت روابط اصفهان با شــهرهای خواهرخوانده با 

کمک کنشگران و تسهیلگران، بهره مند شود.  

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تشریح کرد:

جزئیات پروژه تعریض پل فردوسی
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان خبر داد:

برگزاری دوره های آموزشی دیپلماسی شهری با همکاری دانشکده وزارت امور خارجه
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عک

مفاد آراء
2/43 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی 
افراد مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال عادی مورد 
تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
دو روزنامه زاینده رود  و اخبار اصفهان چاپ و منتشــر می گردد تا چنانچه شخص 
یا اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشــند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی 
روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا  معترض ، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به 
صدور ســند مالکیت بنام   متصرف می نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شــماره 140060302009000340مــورخ  1400/02/08 خانم فاطمه 
ریاحی درچه فرزند عبدالکریم در ششــدانگ یک باب خانه قدیمی به مســاحت  
282/06متر مربع مجزی شده از پالک  550- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی یداله نجفی بموجب ســند شماره 11984 مورخ 

1352/10/01 دفتر 100- لنجان 
 2- رأی شماره 140060302009000338مورخ  1400/02/08 خانم مریم عقیلی 
دهنوی فرزند ابراهیم در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  49/85متر مربع 
مجزی شده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 
مالک رسمی منصور وکیلی بموجب سند شماره 55571مورخ 1352/06/08 دفتر 

29- اصفهان
3- رأی شــماره 140060302009000339مــورخ  1400/02/08 آقای عرفان 
محسن پوریان فرزند علی در ششــدانگ یک باب ساختمان نیمه کاره  به مساحت  

80/07متر مربع مجزی شده از پالک 147 فرعی از یک- اصلی  واقع در بخش 8 
ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عبدالودود کمالی 

2- رأی شــماره 140060302009000345مــورخ  1400/02/08 خانم نیلوفر 
شریفی فرزند محمود در ششدانگ دو باب خانه قدیمی و زمین متصله به مساحت  
660/28متر مربع مجزی شده از پالک 324 فرعی از دو- اصلی  واقع در بخش 9 

ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی صغری ایرانپور 
5- رأی شماره 139960302009002911مورخ  1399/09/30 آقای بهرام براتی 
ســده فرزند فرج اله در ششــدانگ یک باب خانه قدیمی به مساحت 232/66متر 
مربع مجزی شــده از پالک  51- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی سید کریم موسوی بداغ آبادی بموجب سند 21637 مورخ 

1352/02/30 دفتر 53- لنجان
6- رأی شــماره 139960302009003453مورخ  1399/11/30 آقای مصطفی 
امینی فرزند اسفندیار در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 156/50متر مربع 
مجزی شده از پالک  63 فرعی از 4 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی علی کیانی بموجب سند شماره 11375 مورخ 1353/09/09 

دفتر 2 –شهرضا
7- رأی شــماره 140060302009000337مورخ  1400/02/08 خانم ماه بیگم 
ضیائی فرزند مرتضی در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  157/41 متر مربع 
مجزی شــده از پالک 11- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی ابوالقاسم نهچیری بموجب سند شماره 2957مورخ 1321/09/25 

دفتر 39- اصفهان
8- رأی شــماره 139960302009002268مورخ  1399/06/29 خانم نسرین 
ایرانپور مبارکه فرزند محمد در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 472/20متر 
مربع مجزی شــده از پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی عباسعلی ایرانپور بموجب سند 6146 مورخ 1342/06/13 

دفتر 86- اصفهان
9- رأی شماره 140060302009000342مورخ  1400/02/08 آقای یونس نادری 
قمبوانی فرزند مرتضی قلی در ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با مستحدثات 
قدیمی به مساحت  191/21متر مربع مجزی شــده از پالک 11- اصلی  واقع در 
بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی اسداله عسگری بموجب سند 

شماره 762مورخ 1334/01/09 دفتر 4- شهرضا
10- رأی شــماره 139960302009003452مورخ  1399/11/30 خانم طوبی 
ایرانپورمبارکه فرزند قربانعلی در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 71/93متر 
مربع مجزی شــده از پالک  یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی رجبعلی ایرانپور بموجب سند 52360مورخ 1350/11/04 

دفتر 29- اصفهان
11- رأی شماره 140060302009000341مورخ  1400/02/08 آقای مصطفی 
رفیعی فرزند قنبرعلی در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  158/20متر مربع 
مجزی شده از پالک 42 فرعی از19 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی 

با واسطه از مالکین رسمی میرزا ابراهیم صادقی و کریم صادقی 
12- رأی شــماره 139960302009003441مــورخ  1399/11/30 آقای جواد 
شریفیان شــاه کوچکی  فرزند علی داد در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 98متر مربع مجزی شده از پالک  301 فرعی از 19 - اصلی  
واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عبدالمجید شیخ زاده 

قهنویه بموجب سند 27318مورخ 1327/01/31 دفتر یک - اصفهان
13- رأی شــماره 139960302009003442مــورخ  1399/11/30 خانم فریبا 
شریفیان شاه کوچکی فرزند علی داد در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 98متر مربع مجزی شده از پالک  301 فرعی از 19 - اصلی  
واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عبدالمجید شیخ زاده 

قهنویه بموجب سند 27318مورخ 1327/01/31 دفتر یک – اصفهان
14- رأی شــماره 139960302009003443مــورخ  1399/11/30 خانم مریم 
شــریفیان شــاه کوچکی فرزند علی داد در یک ونیم دانگ مشــاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 98متر مربع مجزی شــده از پالک  301 فرعی 
از 19 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی 
 عبدالمجیــد شــیخ زاده قهنویــه بموجب ســند 27318مــورخ 1327/01/31

 دفتر یک – اصفهان
15- رأی شــماره 140060302009000336مورخ  1400/02/08 آقای مجاهد 
بابائــی مبارکه فرزند غالمرضا در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت  
403/38متر مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی شعبانعلی فخاری مبارکه بموجب سند شماره 5845 

مورخ 1342/06/13 دفتر 86- اصفهان 
16- رأی شــماره 140060302009000363مورخ  1400/02/09 خانم فاطمه 
جعفرپور قهنویه فرزند علی باز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  201/10متر 
مربع مجزی شــده از پالک یازده - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی بهادرخان نهچیری 
17- رأی شــماره 140060302009000388مــورخ  1400/02/11 خانم زهره 
یوســفی دیزیچه فرزند قربانعلی در ششــدانگ یک باب خانه قدیمی به مساحت  
380/22 متر مربع مجزی شده از پالک 550 - اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی یداله نجفی بموجب ســند شماره 11984 مورخ 

1352/10/01 دفتر 100 – لنجان
 18- رأی شماره 140060302009000387مورخ  1400/02/11 آقای رمضان 
کیانی شیخ آبادی فرزند تقی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  222/05متر 
مربع مجزی شــده از پالک 32 فرعی از4 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 

انتقالی با واسطه از مالک رسمی نازنین کیانی 
تاریخ انتشار اول  : 1400/02/16
تاریخ انتشار دوم  : 1400/02/30

م الف: 1131137 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه

اعالم مفقودی 
برگ سبز و کارت ماشــین خودروی پیکان وانت  تیپ 
 1600iمدل 1385 به رنگ سفید - روغنی به شماره پالک
 ایران 13-965 م 88 و شــماره موتــور 11285006725 
و شماره شاســی 12172302 و شناســه ملی خودرو 
IRFC121X0VA172302 بــه نام آقــای علیرضا 
رنجبر علون آبــادی مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان:

کارآوا، پژواک اندوه و شادمادنی هاست

جشــنواره ملی آواها و ترانه های کار)کارآوا( همزمان با هفته فرهنگی اصفهان 
با اجرای قطعات قالی؛ بر اساس کالم نقشه خوان های قالی بافی و مس گری؛ 
براساس کارکرد ابزارآالت قدیم مسگری توسط گروه موسیقی مهرین و اعالم 

آثار برتر به کار خود پایان داد.
به گفته معاون فرهنگی شهردار و رییس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان، کارآواهای جغرافیای فرهنگی ایران، پژواکی از اندوه ها و 
شادمانی های مردمانی اســت که برای گذران زندگی در همه عرصه های کار و 

تالش آستین باال زده اند.
محمد عیدی با اشاره به برگزاری جشــنواره ملی کارآوا گفت: ایران اسالمی ما 
کاشی معرقی است که در عین وحدت نمادین، بسترساز تکثر و گونه گونی زیبا 
و معناداری اســت که تحقیق در آن برای پژوهشــگران مردم نگار و یا محققان 
مردم شــناس هیچ گاه روی تکرار نمی گیرد و همیشــه از طراوت و سرزندگی 

برخوردار است.
وی افزود: مردم این ســرزمین به حکم روابط مبتنی بر ارزش های مشــروع 
اجتماعی و اصل تطابق پذیری، ادغام پذیری و جهت گرایی های در دل فرهنگ، 
ریز فرهنگ ها و یا خرده فرهنگ های بس عمیق و سترگی رویانده اند که یکی 
از جنبه های این عروس هزار جلوه و کرشمه، کارآواهاست که نمودی نمادین و 
پرروایت و خاطره نخل باســق فرهنگ عامه یا فولکلور محسوب می شود.وی 
اظهار داشت: کارآواهای جغرافیای فرهنگی ایران پژواکی از اندوه ها و شادمانی 
های مردمانی است که برای گذران زندگی در همه عرصه های کار و تالش آستین 
باال زده اند و به امید لطف حضرت باری و به یمن مودت و همدلی و مشارکت از 
طبیعت سخاوت مند روزی می طلبند.به گفته وی، در بیشتر این کارآواها، پوشش 
و مهربانی و امید به زندگی و جریان دینی چون آب گوارایی در چشــمه ساران 
فرهنگ این بوم موج می زند و به شنوندگان و جویندگان و گوهرشناسان و گنج 

یابان جان تازه می بخشد.
رییس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
کارآواهای دیرینه زمان ماضی از صافی تجربه زیستی گذشته اند و سینه به سینه 

به یادگار مانده اند، ادامه داد: کارآواها سبب ســهولت انجام کار و مایه انسجام 
فرهنگی و باعث نشــاط اجتماعی و مبدع خالقیت های فرهنگی بوده اند و بی 
شک جزء جدا نشدنی از هویت ماست که باید نگاهش داشته و حراستش کنیم.

عیدی درباره اهداف برگزاری نخستین جشنواره ملی کارآوا تصریح کرد: معاونت 
فرهنگی شهرداری اصفهان خود را جزئی از میراث داران و میراث بانانان فرهنگ 
واال و پرافتخار این سرزمین می داند که باید به ثبت و ضبط این گنجینه پرمحتوا 
اهتمام گذارد و برای شناسایی و شناساندن آن برنامه ریزی کند.وی گفت: پس از 
ثبت و ضبط مستندات، امکان بهره گیری پژوهشگران برای تحلیل مردم شناختی 
و فرهنگی ایجاد می شود تا به حکم کارفصل های گذشته، فضاهایی برای ایفای 

نقش های کنونی آن هم با زبان امروزی فراهم آورد.
وی افزود: به حکم اینکه توسعه فرهنگی، روییدن بر سر ریشه هاست و پرداختن 
روایت های خودمانی، برآنیم تا فرصتی برای هنرمندان بیافرینیم تا با خلق آثار 

ملهم از این دفینه با ارزش، جهانی را چون گذشته مبهوت و متوجه ایران کند.
عیدی، نهادینه کردن فرهنگ کار بر مبنای درســنامه ای که گذشــتگان برای ما 
میراث نهادند را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد و گفت: جهان شهر 
اصفهان به عنوان کانون میان فرهنگی معتبر در مسیر هویت ساز ابریشم و نقطه 
ثقل آفرینش های هنری و فرهنگی عزم آن کرد تا این جشنواره را در ابعاد ملی 
برگزار کند به امید آنکه این مسیر پردوام باشد و با آرزوی مضاعف که روزی بتوانیم 
در این مسیر آواهای کار را در سطح جهانی برگزار کرده و فضاهای گفت وگویی در 
روابط بین فرهنگی بوم ها ایجاد کنیم.دبیر اولین جشنواره ملی کارآوا نیز گفت: 
اولین جشنواره کارآوا با تالش همکاران در معاونت فرهنگی و سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان است با نزدیک به شش ماه کارشناسی و 
انجام کار پژوهشــی در هفته فرهنگی اصفهان با انتخاب 20 اثر برتر به کار خود 
خاتمه داد.مرتضی رشیدی اظهار داشــت: نزدیک به 185 اثر از سراسر کشور به 
این جشنواره ارسال شد که از این مجموعه آثار راه یافته به جشنواره، 13 اثر در دو 
دسته منتخبین و 7 اثر از پیشکسوتان  و فعاالن فرهنگی به ویژه دغدغه مندان 

فرهنگ عامه مورد تقدیر قرار گرفتند.

مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان ضمن تشــکر و قدردانی از ایفای 
مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: با همدلی و همراهی امام 
جمعه اصفهان و رییس دادگستری کل استان اصفهان و مجمع خیران استان 
اصفهان اقدامات موثری در ســاخت و بهبود فضای فیزیکی جدید برای اداره 
کل پزشکی قانونی استان اصفهان انجام شده است.علی سلیمان پور افزود: 
طی چندین جلسه با مجمع خیرین اســتان اصفهان و تشریح شرح وظایف 
اداره کل پزشکی قانونی اصفهان مشــکالت زیرساختی این اداره تبیین شد و 
با همکاری جامعه خیران اســتان اصفهان و در رأس آن مساعدت مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه، که همواره در امور خیر پیش قدم است؛ بخش قابل توجهی 
از تامین فضای فیزیکی این اداره برطرف شد.مدیرکل پزشکی قانونی استان 
اصفهان با تاکید بر کمک شایسته و مساعدت مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در ساخت مکان جدید این اداره گفت: شرکت فوالد مبارکه اصفهان بخشی از 
تاسیسات برقی پروژه در حال احداث ساختمان جدید پزشکی قانونی استان 
اصفهان را برعهده گرفت که در خور تقدیر و تحسین است.وی اضافه کرد: سال 
هاست که درصدد ارتقای کیفی فضای فیزیکی اداره کل پزشکی قانونی استان 
اصفهان هســتیم که به دلیل محدودیت های اعتباری به نتیجه نرسیده بود و 
اینک امیدواریم با همدلی و مســاعدت مجمع خیران و عنایت ویژه مسئوالن 
استان اصفهان، فاز نخست این پروژه درسال جاری به بهره برداری برسد و با 
کیفیت مطلوب در فضای فیزیکی مناسب به ارباب رجوع خدمت رسانی کنیم.

سلیمان پور، اهمیت مشارکت شرکت فوالد مبارکه در توسعه فضای فیزیکی 
مجموعه پزشکی قانونی استان اصفهان را تشریح کرد و توضیح داد: یک سوم از 
پرونده های قضایی در دادگستری و مجامع قضایی استان اصفهان در اداره کل 
پزشکی قانونی، کارشناسی می شود و طبیعی است میزان مراجعه به این اداره 
زیاد باشد. بنابراین نیاز است که ضعف در زیرساخت های فیزیکی اداره پزشکی 
قانونی استان اصفهان برطرف شود که این مهم با مساعدت و همدلی مجمع 

خیران استان اصفهان و به ویژه شرکت فوالد مبارکه، در حال رفع شدن است.

ایفای مسئولیت اجتماعی فوالد مبارکه بی منت و برای مردم است
سید رسول موسوی، رییس توسعه و تکامل منطقه ای شرکت فوالد مبارکه با 
اشاره به اهمیت ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: فوالد 
مبارکه نگاه ویژه ای به مقوله مسئولیت اجتماعی دارد و هرجا که فوالد مبارکه 

توانسته در این راستا گام بردارد ،اقداماتی انجام شده است.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه ســعی کرده ، متناســب با درخواست ها و با 
نگاه بی منت و با خط مشــی اولویت بندی شــده به درخواست متقاضیان و 
در راستای توزیع متوازن ســازمان به مســئولیت های اجتماعی اقدام کند.

موســوی با تاکید بر نگاه همگرایی صنعت با جامعه در قالب ایفای مسئولیت 
اجتماعی شرکت فوالد مبارکه گفت: در همین راستا بر اساس دستور مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه و با اهداف تعیین شده در چارچوب قوانین شرکت درصدد 
برآمدیم تا در توسعه فضای فیزیکی اداره کل پزشکی قانونی مساعدت کنیم که 
خوشبختانه هم به ثمر نشسته است.وی با تاکید بر جایگاه مسئولیت اجتماعی 
صنایع بزرگ دنیا گفت: امروزه ایفای مسئولیت اجتماعی در بنگاه های بزرگ 
اقتصادی و صنایع اجتناب ناپذیر است و به عنوان اهداف اصلی و مهم شرکت 
به آن نگریسته می شود و در دستور کار مدیریت ارشد سازمان قرار دارد چراکه 
بنگاه های بزرگ اقتصادی نظیر شرکت فوالد مبارکه نقش بسزایی نسبت به 
مسائل اجتماعی پیرامون دارند.موسوی به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت 
فوالد مبارکه در ایام کرونا گریــزی زد و توضیح داد: فــوالد مبارکه همزمان با 
شیوع ویروس کرونا در راستای مسئولیت های اجتماعی خود عالوه بر تجهیز 
بیمارستانها به ارزش تخمینی 120 میلیارد تومان، در تامین بیش از 12 هزار تن 
اکسیژن رایگان مراکز درمانی ایفای نقش کرد و با این اقدام عالوه بر آسودگی 
خاطر به متولیان امر و نجات جان بیماران به ایجاد بازار ســیاه اکسیژن پایان 
داد.گفتنی است؛ در آیین تجلیل از اعضای مجمع خیران استان اصفهان که در 
ساخت ساختمان جدید اداره کل پزشکی قانونی سهیم بوده اند؛ با اهدای لوح 

از نماینده مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، تقدیر به عمل آمد.

توضیح دادن مهندسی شگفت انگیزی که منجر به ساختن 
اهرام بزرگ در مصر شده، همیشــه یکی از گیج کننده ترین 
راز های تاریخ بشریت بوده اســت. برای هزاران سال، تاریخ 
شــناس ها، مهندســان و دانشــمندان تالش کــرده اند که 
توضیحی را در رابطه با نحوه ساخته شدن این سازه های عظیم 
ارائه دهند.تا به امروز، این موضــوع راز آلود به طور کامل حل 
نشده و هیچ کس به طور کامل نمی داند که این اهرام چگونه 
ساخته شــده اند. با این حال توضیحات زیادی در این رابطه 
داده شــده و نظریه های متعددی مطرح شــده است که در 
اینجا به چند مورد از معقول ترین و قابل قبول ترین نظریه ها 

اشاره می کنیم.
جرثقیل های باستانی : وقتی به ساختن یک ساختمان فکر 
می کنیم، طبیعتا اولین چیزی که به ذهن ما می آید استفاده 
از جرثقیل برای باال بردن و جابه جایی تکه های سنگین آهن 
یا سنگ اســت. اولین نوع اهرام، هرم های پلکانی بودند که 
سطح باالیی آن ها گسترده و صاف بود. از این رو جرثقیل های 
سنگین می توانستند روی آن ها قرار بگیرند و ساخت و ساز 
را انجام دهند.گویی فرهنگ های باستانی استفاده از قرقره 
را هم بلد بوده اند و از چیزی شــبیه به آن برای ساخت اولین 

هرم های دنیا استفاده کردند. البته وقتی صحبت از اهرام بزرگ 
مصر می شود، با توجه به نوک آن که فضای کمی دارد، نظریه 

استفاده جرثقیل ها غیرممکن و نامعقول به نظر می رسد.
هرم ها در واقــع تپه بوده اند : یکــی از نظریه ها و توضیحات 
عجیبی که در مورد ساخته شدن اهرام  مطرح شده، این است 
که در ابتدا این هرم هــا، تپه و کوه های طبیعی بــوده اند که 
سنگ هایی از باال تا پایین آن ها گذاشته شده است. این ایده 

نخستین بار در مقاله ای در سال 1884 مطرح شد.
مسطح کردن ســنگ با دســت: یکی از چالش برانگیز ترین 
کار هایی که در ساخت یک هرم صورت گرفته توانایی مصری ها 
در تراش دادن و صاف کردن صخره ها بــود تا جایی که دیگر 
هیچ فاصله ای بین ســنگ ها وجود نداشته باشد. دقت این 
کار به گونه ای است که گفته می شود حتی نمی توان یک تکه 
کاغذ در بین سنگ هایی که روی هم قرار گرفته اند، گذاشت. 
امروزه ما نیز با داشتن وســایل مدرن و قدرتمند نمی توانیم 
آن ها را دوباره بسازیم. اما شاید برای شما شگفت انگیز باشد 
که بدانید آن ها با وسایل ابتدایی خود و البته خالقیت به این 

مهم دست پیدا کرده اند.
بتن آهک: شاید یک روش قابل قبول تر و بهتر در دستیابی به 

یک سطح صاف این بود که سنگ هایی با استفاده از بتن سنگ 
آهک ساخته شوند. روشی که با استفاده از آن می شود اشکال 
هندسی دقیقی را ساخت. شواهدی هم برای ثابت کردن این 
نظریه وجود دارد. ژان-فیلیپ الور، باســتان شناس و مصر 
شناس فرانسوی، با مشــاهده نمونه هایی از سنگ ها در زیر 
میکروسکوپ متوجه حباب های هوا روی آن ها شد؛ هوایی 

که معموال زیر بتن مایع حبس می شود.
سطح شــیبدار زیگزاگی: نظریه های زیادی در مورد ساختن 
سطح شیب دار در ســاخت اهرام مطرح است. البته سطح 
شــیبدار معمولی در این تئوری جای نمی گیــرد؛ چرا که اگر 
اینگونه بود، اهرام از این چیزی که هستند بزرگ تر و وسیع تر 
به نظر می رسیدند. برآورد شده در صورت ساخت یک سطح 
شیبدار مسطح، طول هرم ها به بیش از یک مایل می رسیده 
است. به همین دلیل کاوشگران نوع دیگری از سطح شیبدار 
را به عنوان نقشه احتمالی ســاخت اهرام مطرح کردند. مثل 
تئوری سطح شــیب دار زیگزاگی که البته با وجود نیاز کمتر 
به منابع نســبت به سطح شیبدار مســطح، باز هم غیر قابل 
 قبول به نظر می رسد و از ســوی عده زیادی نا معتبر دانسته

 شده است.

آشپزی

شوید قورمه 
مواد الزم: مرغ یک عدد، شوید  نیم کیلوگرم، پیاز سرخ کرده 2 قاشق 

غذاخوری، آلوچه )گوجه سبز( نیم کیلوگرم،شکر یک قاشق غذاخوری،نمک 
به مقدار الزم،فلفل به مقدار الزم،آرد ذرت یک  قاشق چای خوری )به دلخواه(

طرز تهیه: یک قابلمه متوسط را روی حرارت گاز گرم کنید. سپس پیاز های خرد 
شده را همراه با روغن یا کره سرخ کنید. بعد پیاز ها را از روغن در بیاورید. مرغ ها 

را در همین قابلمه سرخ کرده و طالیی کنید. شوید های خرد شده را 2 الی 3 دقیقه 
تفت دهید و روی گوجه سبز ها را با چاقو شکاف ایجاد کنید یا اگر حوصله دارید هسته 
هایش را بگیرید و به سبزی اضافه کنید و کمی تفت دهید، مرغ و پیاز سرخ شده را در 
ظرف بریزید و به همراه 2 پیمانه آب جوش، شکر و نمک و فلفل بگذارید بپزد تا زمانی 

که مرغ پخته شود. حاال صبر کنید تا خورشت جا بیفتد و به روغن بنشیند.
این غذا به دلیل داشتن گوجه سبز و شکر ملس است. اگر دوست دارید ترش تر باشد 

می توانید به آن رب نارنج یا آب غوره بیفزایید. گوجه سبز ها را تکه تکه نکنید، چون 
هنگام پخت کامال له می شوند و در خورش معلوم نمی شوند. برای زیباتر به نظر 

رسیدن ظاهر خورشت و خوشمزه تر شدن آن ها می توانید گوجه سبز ها 
را نصف کرده یا فقط هسته شان را جدا کنید.برای غلیظ تر 

کردن این غذا می توانید از آرد ذرت حل شده 
در آب سرد استفاده کنید.

نظریه های  معقول درمورد ساخته شدن اهرام باستانی

گوهر خیراندیش در فیلم »فصل قاصدک« ایوب آقاخانی راوی »بازگشت« می شود
ساخت موسیقی فیلم »فصل قاصدک«، به کارگردانی مریم پیربن، 
توسط بهزاد عبدی انجام می شود.این فیلم سینمایی که سال 
گذشته در کالیفرنیا فیلمبرداری شده، داستان خانواده ای ایرانی 
است که در شهر لس آنجلس درگیر ماجراهایی می شوند.»فصل 
قاصدک« با ترکیب بازیگران ایرانی و خارجی همچون گوهر 
خیراندیش، حمید رازی، رضا موسوی، نیما جعفری و سایه یابنده، 
رودی یانگ بالد ، استن هارینگتون و ... ساخته شده است.

ایوب آقاخانی نویســنده، کارگردان و بازیگر تئاتــر، تلویزیون و رادیو 
کتاب »بازگشت: پدران، پسران و ســرزمین مابینشان« را در شبکه 
»ایران صدا« می خواند. این کتاب به تهیه کنندگی ســارا شــریفی 
در قالب اقتباس رادیویی آماده شــده و در برنامه شــنبه کتاب به 
زودی روایت می شــود.کتاب »بازگشــت: پدران، پسران و سرزمین 
 بینشان« به نویسندگی هشــام مطر جایزه پولیتزر 2017 را از آن خود
 کرده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان:

شرکت فوالد مبارکه همیشه در امور خیر پیش قدم است
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