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صنایع غذایی در جدال با کرونا و در روزهای سخت 
تولید همچنان به کار خود ادامه می دهند؛

تالش تولید در 
خط مقدم سالمت
3

 روز متفاوت ارتش در اصفهان 
 از ضدعفونی معابر تا برگزاری رزمایش همدلی و کمک مومنانه؛  

7

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش 
استان اصفهان:

دریافت هر نوع وجهی بابت 
تشکیل کالسهای مجازی

ممنوع است

چالش کمبود آب در اصفهــان با افزایش مصرف آن در ایــام کرونایی به ویژه در 
آستانه ورود به فصل گرما، زنگ هشدار این بخش را از هم اکنون به صدا در آورده 
است که به اعتقاد کارشناسان صرفه جویی و مدیریت و برنامه ریزی کلید حل بحران 
آب در این استان واقع در منطقه مرکزی ایران اســت.به طور معمول در واپسین 
روزهای بهار و شروع فصل گرم تابســتان، صحبت و حرف و حدیث ها با موضوع 
صرفه جویی در مصرف آب آغاز می شود و تا اواخر تابستان ادامه می یابد، اما شیوع 
ویروس کرونا و درگیری همه استان ها با بیماری کووید-۱۹ از زمستان و سفارش 
پزشکان مبنی بر رعایت بیشتر بهداشت فردی و شستشوی مداوم دست ها، زنگ 
خطر کاهش جدی اندوخته های آبی بویژه در مناطــق مرکزی ایران را به صدا در 
آورده است.بی شک همه ما در روزهای آینده همچنان در معرض خطر ابتال قرار 
داریم و حفظ بهداشت فردی و مراقبت های پیشــگیرانه اولویت جدی مقابله با 
کرونا خواهد بود، لذا مصرف بهینه آب را باید بطور جدی به یاد داشته باشیم و در 
فعالیت های روزمره لحاظ کنیم.نکته دیگر این که با وجود تهدید خشکســالی  و 
کم آبی در مناطق مختلف کشورمان منجمله اصفهان از یک دهه اخیر، متاسفانه 
هنوز در بحث صرفــه جویی مصرف آب اندر خم یک کوچه ایم و نتوانســتیم این 
اساسی ترین نیاز کشور را در همه سطوح جامعه فرهنگ سازی کنیم.در ۵۰ سال 
اخیر مصرف بهینه آب و استفاده درست از مایه حیات مهم و اساسی نادیده گرفته 
شد که بازنگری در همه سطوح برای اصالح آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است، باید 
بدانیم که بدون تحقق راهبرد مصرف پایدار، توسعه پایدار کشور امری غیر ممکن 
بوده و باید این مهم به عنوان موضوعی اساسی و یک اولویت اداری در دستور کار 
وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی در همه سطوح و در جامعه نیز به عنوان باور عمومی 
مورد توجه قرار گیرد.اکنون ۶۱ درصد کل کشورمان خشک و یا نیمه خشک است 
و آب برنامه ریزی شده می تواند در زمان های خشکسالی بهتر مورد استفاده قرار 
گیرد، از ســوی دیگر باید مصرف کنندگان در زمینه آب قابل برنامه ریزی شده با 
یکدیگر به توافق برسند تا نه ســال های پر آب ما را هیجان زده کند و نه سال های 
کم آب ناامید شویم.استان اصفهان واقع در منطقه مرکزی ایران همچون برخی از 
استان های کشور با بحران آب مواجه است که به تاکید کارشناسان برای رفع این 
مشکل دنباله دار باید با همراهی و همدلی، مدیریت بهینه و تنظیم الگوی مصرف 
و فرهنگ سازی، تدابیر اصولی اندیشید.بر اساس گزارش های موجود در بخش 
شاخص ها و نما گره ای آب شهری، تعداد مشترکان فعال آب در استان اصفهان 
)به جز شهرستان کاشان( یک میلیون و ۱۲۵ هزار و ۸۹۹ مشترک و تعداد انشعاب 
خانگی استان )به جز شهرستان کاشان( نیز یک میلیون و ۱۴ هزار و ۸۱۱ عدد است 
که این رقم رو به رشد اســت.میزان کل مصرف آب شهری در استان اصفهان )به 
جز شهرستان کاشان( ۷۱ میلیون و ۸۷۱ هزار متر مکعب بوده و مشترکان خانگی 
بیشترین سهم را با ۷۶ درصد از مصرف کنندگان آب شهری در اختیار دارند.سهم 
مشترکان صنعتی، تجاری، عمومی و دولتی، آموزشی و مذهبی، آزاد و بنایی و سایر 
از مصرف آب شهری نیز به ترتیب ۲، هشت، سه، دو، یک و هشت درصد است.عضو 
هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان اظهارداشت: ماندن افراد در خانه و تاکیدات 
پزشکان مبنی بر شستشوی بیشتر دست ها و لزوم توجه بهداشت فردی، مصرف 
آب آشامیدنی را در همه جای کشور از جمله فالت مرکزی ایران و استان اصفهان 
باال برده است، اما باید از اسراف به ویژه در روزهای پیش رو ممانعت کرد.حمیدرضا 
صفوی با تاکید بر توجه به توصیه های پزشکان، مصرف هوشمندانه و عقالنی آب 
را الزم برشمرد و گفت: مناطق مرکزی ایران مانند اصفهان چالشی متداوم و همه 

ساله کاهش منابع آبی دارند و همزیستی با این پدیده، اجتناب از اسراف نخستین 
مرحله از آن به شمار می رود ضروری است.

از هم اکنون به فکر حل مشکل آب باشیم
وی اضافه کرد: ماههای گرمی را پیش رو داریم و در همین روزهای خنک هم اخبار 
استفاده بیشتر آب را در مقایسه با سال های قبل بازگو می کند بنابراین از االن باید 
به فکر آینده نزدیک باشیم، بویژه اینکه در صورت تداوم شیوع ویروس کووید-۱۹ 
در اواخر بهار و فصل تایستان، با کاهش هرچه بیشتر ذخیره آبی مواجه خواهیم 
شد.این پژوهشگر حوزه آب با بیان اینکه افراد، مصرف بهینه و اجتناب از اسراف 
را باید از خود شروع و به دیگران نیز تاکید کنند، ادامه داد: حفظ بهداشت فردی و 
استفاده بهینه از نعمت الهی آب هیچ تضادی با یکدیگر ندارد.صفوی به لزوم توزیع 
و استفاده از تجهیزات هوشمند مصرف بهینه آب در زمان حاضر اشاره و خاطرنشان 
کرد: به دلیل اینکه در روزهای گرم تابستان تا حدودی افت فشار آب در شبکه رخ 
می دهد ممکن است مصرف کنندگان تمایل چندانی به استفاده از اینگونه تجهیزات 
نداشته باشند، بنابراین استفاده همگانی از آنها را از اکنون که وضعیت فشار آب بهتر 

و البته مصرف باالتر است باید آغاز کرد.

افزایش 18 تا 25 درصدی مصرف آب در استان اصفهان
بنا به اعالم مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با شیوع ویروس کرونا 
وضعیت آب اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱٨ درصد افزایش پیدا 
کرده و در روزهایی فراتر از این رقم و تا حتی ۲۵ درصد افزایش هم رفته اســت.
هاشم امینی اظهارداشت: حفظ پایداری شبکه و مدیریت توزیع در نقاط مختلف 
استان از اولویت های این مجموعه بوده تا در وضعیت حساسی و چالش برانگیزی 
که در آن به سر می بریم مشکل کاش فشار و یا قطعی آب رخ ندهد. آنطورکه معاون 
خدمات مشــترکان شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان می گوید اصفهانی ها 
همواره با مشارکت حداکثری در مصرف بهینه آب از هدررفت مایه حیات جلوگیری 
کرده اند و این موضوع در سال های اخیر به طور کامل مشهود بوده است.رضا رضایی 
با بیان اینکه امسال از آنان می خواهیم با دوری از اسراف بیش از گذشته قدر آب 
را بدانند، اظهارداشت: ســاده ترین کاری که در این روزها برای ذخیره آب و دوری 
از اسراف می توان انجام داد بستن شیر آب هنگام دست شستن است، همانطور 
که باید برای جلوگیری از ابتال به بیماری در خاطرمان است که دست ها را بشوییم 
در ذهنمان بستن شیر آب هم نهادینه شود.وی اضافه کرد: وقتی دفعات شستن 
دســت ها در تعداد نفرات و روزها به اصطالح ضرب می شود نتیجه این محاسبه 
ریاضی، حجم باالیی از آبی اســت که برای تهیه و توزیع آن ســختی های زیادی 
وجود داشته است. معاون خدمات مشترکان شرکت آبفا اصفهان گفت: این نهاد 
تجهیزاتی شامل آبفشــان)پرالتور( روپیچ و توپیچ قابل اســتفاده در آشپزخانه 
و دستشویی و ســردوش متحرک را در اختیار مردم قرار می دهد که استفاده از 
آن مصرف را بهینه و از اسراف جلوگیری می کند و شــهروندان برای دریافت آنها 
می توانند با شماره گیری ۱۵۲۲ از طریق تلفن و سپس داخلی هشت این وسایل 
را درب منزل تحویل گیرند.رضایی خاطرنشان کرد: نصب این ابزار کاهنده در خانه 
بسیار ساده و در دقایقی امکانپذیر اســت و هزینه آن بصورت اقساطی در قبوض 
شهروندان کسر می شود، بنابراین نه تنها فشار اقتصادی برای شهروندان نخواهد 

داشت بلکه برای حفظ موهبت الهی آب موثر خواهد بود.

صرفه جویی و مدیریت، کلید حل بحران آب در اصفهان پساکرونا

سید سعید سرابی مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 

اصفهان شد

با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، سید سعید 

ســرابی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

اصفهان شــد.به گزارش روابط عمومــی اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان به نقل از 

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی، در متن حکم سید عباس صالحی 

خطاب به سید سعید سرابی آمده است:

»نظر به سوابق فرهنگی و تجربیات ارزنده جناب 

عالی به موجب ایــن حکم به ســمت »مدیرکل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان« منصوب 

می شوید.

امید اســت بــا اســتعانت از خداونــد متعال و 

بهره گیــری از ظرفیت هــای موجــود و نیروهای 

کارآمد و فرهیخته و تعامل ســازنده با مسئوالن و 

مدیران استان و ارتباط نزدیک با اصحاب فرهنگ 

و هنر و مردم فرهنگ دوســت و هنر پرور اســتان 

اصفهان در مسیر رشد فضایل اخالقی، شکوفایی 

و اعتالی فرهنگ و هنر اســالمی و ایرانی موفق و 

موید باشید.«

مدیرکل دفتــر نوســازی و تحــول اداری وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان خراســان رضوی و مدیرکل دفتر 

تبلیغ و ترویج فعالیت هــای قرآن و عترت وزارت 

فرهنگ و ارشــاد اســالمی از جمله فعالیت های 

فرهنگی سرابی پیش از حضور در اصفهان است.

خاطرنشان می شود، پیش از این حجت االسالم 

والمسلمین محمد علی انصاری، مدیرکلی فرهنگ 

و ارشاد اسالمی این استان را بر عهده داشت.

  به مناسبت سالروز تاسیس ارتش  جمهوری اسالمی ایران صورت گرفت؛ 

 راه اندازی پویش » سپهبدهای اخالص «

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش زاینده رود جمهوری اسامی ایران به مناسب ۲۹ فروردین ماه، سالروز تاسیس ارتش  زاینده رود
اقدام به راه اندازی پویشــی با عنوان »سپهبدهای اخاص « کرده است. حجت االســالم و المسلمین غالمعلی زمانی، 
هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی یگان های ارتش جمهوری اسامی ایران در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری در گفت و گو با زاینده رود 
گفت: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران به مناسبت ۲۹ فروردین ماه، سالروز ارتش جمهوری اسالمی ایران و بزرگداشت حماسه 
 آفرینی هــای نیروهای زمینــی در اقدامی سراســری و بــه جهت همبســتگی و اتحاد هرچه بیشــتر بیــن نیروهای مســلح به ویــژه برادران

 »ارتشی و سپاهی « اقدام به راه اندازی پویشی با عنوان »سپهبدهای اخالص « در فضای مجازی و تبلیغات در سطح شهرها به صورت طراحی، چاپ 
و نصب بنر و پوستر کرده است که روزانه در سایت روابط عمومی ارتش به نشانی AJA.IR منتشر می شود...
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ترامپ باالخره انتقام گرفت!
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد کمک های مالی آمریکا به سازمان جهانی بهداشت 
را معلق کرده است.ترامپ که به شدت در آمریکا بابت نحوه مدیریتش در خصوص شیوع ویروس 
کرونا مورد انتقاد قرار گرفته در روزهای گذشته سازمان بهداشــت جهانی را هدف حمالت لفظی 
قرار داده است.رئیس جمهور آمریکا چندین بار طی روزهای گذشــته سازمان  بهداشت جهانی را 
به جانبداری از چین و تالش برای پنهان کردن اطالعات اولیه در خصوص شیوع کرونا متهم کرده 

است.

االن وقتش نیست
»آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد از تصمیم »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا 
برای قطع کمک مالی به سازمان بهداشت جهانی انتقاد کرد و گفت که اکنون زمان مناسبی برای این 
اقدام نیست.وی با حمایت از سازمان بهداشت جهانی گفت که این سازمان در میانه بحران شیوع 
کرونا در خط مقدم مقابله با این بحران قرار داشته و به کشورهای عضو در این مسیر کمک می کند.

گوترش با بیان این که این ویروس در طول زندگی ما بی ســابقه است و نیاز به پاسخ بی سابقه ای 
دارد، گفت که کامال واضح است در چنین شرایطی، حقایق ثابت، خوانش های متفاوتی داشته باشد.

 تعلیق 3 ماهه مجوز فعالیت رویترز در عراق به خاطر
 یک گزارش

سازمان تنظیم مقررات رســانه های عراق از تعلیق مجوز فعالیت خبرگزاری رویترز در این کشور به 
مدت سه ماه خبر داد.به نوشــته روزنامه مصری الیوم السابع، سازمان تنظیم مقررات رسانه های 
عراق اعالم کرد که مجوز خبرگزاری رویترز را به دلیل نقض قوانین پخش رســانه ای به مدت ســه 
ماه به حالت تعلیق درآورده است.طبق این گزارش، عراق همچنین جریمه ۲۵ میلیون دیناری )۲۱ 
هزار دالر( برای این خبرگزاری در نظر گرفته و خواســتار عذرخواهی آن شده است.سازمان تنظیم 
مقررات رســانه های عراق همچنین تأکید کرد که این تصمیم را به دلیل گزارش خبرگزاری رویترز 
مبنی بر بیشتر بودن شمار مبتالیان در عراق نســبت به میزان اعالم شده توسط مقامات این کشور 

اتخاذ کرده است.

درگیری  مسلحانه در پایتخت مصر
رسانه های مصر از درگیری نیروهای امنیتی این کشــور با گروه مسلحی در یکی از محله های شهر 
قاهره خبر دادند.شبکه الجزیره قطر شامگاه سه شنبه به نقل از این منابع گزارش داد که بر اثر این 
درگیری ها که در منطقه »األمیریه« پایتخت مصر رخ داده، شماری از افراد مسلح زخمی شده اند.

روزنامه الشــرق مصر نیز نوشــت که نیروهای امنیتی و پلیس این کشــور بــه مخفیگاه »گروه  
غیرقانونی« یورش برده و تعدادی از آن ها را بازداشت کرده است.

حمایت اردن از نخست وزیر مکلف عراق 
دولت اردن اعالم کرد از نخست وزیر مکلف عراق در تشــکیل دولت جدید این کشور پس از ماه ها 
کشــمکش سیاســی در این کشــور حمایت می کند.ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن از مکلف 
شــدن مصطفی الکاظمی توســط برهم صالح رئیس جمهــور عراق برای تشــکیل دولت جدید 
عراق اســتقبال و ابراز امیدواری کرد کابینه جدید بتواند پاســخگوی خواسته های ملت عراق بوده 
 و از منافع مــردم عراق و حاکمیــت آن حفاظت کند و به ثبات سیاســی و اجتماعی و بازســازی

 عراق بینجامد.

نگاهی به فرجام سیاسی روسای ۱۰ دوره مجلس بعد از بهارستان

داستان یک صندلی کامال سیاسی!
مجلس شورای اسالمی در ۱۰ دوره گذشته خود شخصیت های سیاسی 
متعددی را در جایگاه ریاست خود تجربه کرده است که فرجام سیاسی 
آنها بعــد از دوره مجلــس جالب توجه بــوده اســت.انتخاب رئیس 
مجلس شورای اسالمی از اصول تشکیالتی هر دوره است که به منظور 

نظم بخشی و اداره جلسات مجلس صورت می گیرد. 
نهاد قانون گذاری جمهوری اســالمی ایران طــی ۱۰ دوره ای که تاکنون 
پشت سر گذاشته، ریاست پنج نفر از سیاستمداران در رأس این نهاد را 
تجربه کرده است که هر کدام کارنامه  مفصلی از عملکرد خویش در هر 
دوره بر جای گذاشته اند. افرادی که توانسته اند در ادوار پارلمان بر کرسی 
ریاست تکیه بزنند، مرحوم هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، علی اکبر 
ناطق نوری، غالمعلی حداد عادل و علی الریجانی هستند که از این میان 
هاشمی رفسنجانی و الریجانی بیشترین دوره ریاست را به نام خود ثبت 
کرده اند.هفتم خرداد طبق قانون نخســتین روز تشکیل جلسه در همه 
ادوار مجلس است. مجلس ملی در دوره اول به ریاست اکبر هاشمی 
رفســنجانی کار خود را آغاز کرد.پس از برگزاری انتخابات دومین دوره 
مجلس در ۲۶ فروردین ۶۳، در تاریخ هفتم خرداد مجلس نخســتین 
روز خود را آغاز کرد. در این دوره هم اکبر هاشــمی رفسنجانی با کسب 
اکثریت آرا بار دیگر بر کرسی ریاســت مجلس تکیه زد و محمد یزدی، 
مهدی کروبی و محمدمهدی ربانی املشی نیز نایبان رئیس شدند.سال 
۶۷ با بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسالمی مجلس ملی رسمًا 
به مجلس شورای اسالمی تغییر یافت. طبق روال قانونی هفتم خرداد 
۶۷ نخستین جلسه از سومین مجلس که اکنون دیگر مجلس شورای 
اسالمی نام گرفته بود، کار خود را آغاز کرد و بار دیگر با رأی نمایندگان اکبر 
هاشمی رفسنجانی توانست جایگاه ریاست را تصاحب کند. این آخرین 
دوره از ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی در مجلس شورای اسالمی 
بود.پس از خروج هاشمی رفسنجانی از مجلس شورای اسالمی، مهدی 
کروبی ریاســت مجلس را برعهده گرفت و حسین هاشمیان واسدا... 
بیات به عنوان نواب وی فعالیت کردند. کروبی مجدد در مجلس ششم 
ریاست مجلس را برعهده گرفت و بعد از آن دوبار در سال ۸۴ و ۸۸ در 
انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و هر بار شکست خورد و بعد از 
آن به اغتشاش در سال ۸۸ روی آورد و هم اکنون سمتی ندارد و بر اثر 
آشوب در حصر خانگی است.چهارمین دوره انتخابات مجلس در تاریخ 
بیست و یکم ســال ۷۱ برگزار شد و پس از تشــکیل نخستین جلسه 
رســمی مجلس، در هفتم خرداد ۷۱ علی اکبر ناطق نوری به اتفاق آرا 
کرسی ریاست را از آن خود کرد. ۱۸ اسفند سال ۱۳۷۴ بود که انتخابات 
مجلس پنجم برگزار شد و منتخبان مردم در هفتم خرداد همان سال به 

خانه ملت پا گذاشتند. پس از أخذ رأی نمایندگان بار دیگر علی اکبر ناطق 
نوری رئیس مجلس شد و بار دیگر حسن روحانی و محمدعلی موحدی 
کرمانی به عنوان نایب او را همراهی کردند. ناظق نوری در سال ۷۶ وارد 
گود انتخابات ریاست جمهوری شد و از محمد خاتمی شکست خورد. او 
بعدها از سیاست و مناصب اجرایی فاصله گرفت و نقش لیدری جریان 
اصولگرایایی را در ســال ۸۴ بازی کرد و تنها در ۱۵ سال اخیر در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام حضور دارد و در انتخابات ریاست جمهوری 
۹۲ و ۹۶ از حســن روحانی حمایت کرد.انتخابات مجلس ششم هم 
در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۷ برگزار شد، بازگشــایی مجلس در این دوره هم 
هفتم خرداد بود و ســه روز بعد یعنی روز دهم خرداد هیئت رئیســه 
موقت انتخاب شــدند. در این انتخابات مهدی کروبی رئیس مجلس 
شد و مجید انصاری و ابوالقاسم سرحدی زاده نواب وی شدند. مجلس 
ششم در تاریخ جمهوری اسالمی ایران پرحاشیه ترین مجلس شناخته 
شده است.مردم در دوره هفتم مجلس نمایندگان خود را طی دو دوره 
برگزاری انتخابات تعیین کردند. اولین جلسه مجلس در هفتم خرداد 
۸۳ برگزار شد و غالمعلی حداد عادل توانست اکثریت آرا را برای ریاست 
مجلس کســب کند. محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی فرد نائب 

رئیسان مجلس هفتم شدند. 
انتخابات مجلس هشــتم در دو دوره و در تاریخ های ۲۴ اسفند ۸۶ و 

دوم اسفند ۸۷ برگزار شد، پس از تشکیل جلسه در هفتم خرداد، علی 
الریجانی برای نخستین بار رئیس نهاد قانون گذاری کشور شد.

علی الریجانی در دوره های نهم و دهم مجلس هم ریاســت مجلس را 
برعهده داشت. مجلس شورای اسالمی در دوره نهم با برگزاری انتخابات 
دو مرحله ای در اردیبهشت ۹۱ به نتیجه رســید و علی الریجانی باز هم 

رئیس مجلس شد.
انتخابات مجلس دهم در تاریخ هفتم اســفند ۹۴ برگزار شد که عدم 
کسب آرای کامل منتخبان، سبب شد دور دوم آن دهم اردیبهشت سال 
۹۵ به مجلس برگزار شود. نخســتین جلسه این دوره در تاریخ هشتم 

خرداد ۹۵ تشکیل و هیئت رئیسه دائم روز ۱۱ خرداد انتخاب شدند.
رقابت میان منتخبان ریاســت مجلس دهم میان علــی الریجانی و 
محمدرضا عارف صورت گرفت و در نهایت علــی الریجانی همچنان بر 

جایگاه ریاست مجلس ابقا شد. 
مجلس شورای اسالمی هفتم خرداد سال ۱۳۹۹ نخستین جلسه دوره 
یازدهم خود را تجربه خواهد کرد. در حالی که علی الریجانی در انتخابات 
مجلس شــرکت نکرد و براســاس گمانه زنی ها و تحلیل کارشناسان، 
رقابت برای کسب کرســی ریاســت مجلس یازدهم میان محمدباقر 
قالیباف، مصطفی میرســلیم، علیرضا زاکانی، مســعود پزشــکیان و 

مرتضی آقاتهرانی خواهد بود.

یک رسانه وابسته به جریان نومحافظه کار در آمریکا 
به نقل از مقام های دولت این کشــور مدعی شــده 
دولت »دونالد ترامپ« تضمین هایی دریافت کرده 
مبنی بر اینکه حکومت ایران قادر به دسترســی به 
۱.۶ میلیارد دالری که اخیرًا رفع مصادره شده نخواهد 
بود.چند روز پیش رسانه ها گزارش دادند دادگاهی 
در لوکزامبورگ درخواســت آمریکا مبنی بر انتقال 
۱.۶ میلیــارد دالر از دارایی های ایــران به نفع گروه 
موســوم به »قربانیان حمالت ۱۱ ســپتامبر« را رد 
کرده است.این پول در موسسه تهاتر »کلیراستیم« 
که یک شــرکت مالی متعلق به بــورس دویچه در 
لوکزامبورگ است، نگهداری می شود.یک دادگاه در 

نیویورک در سال ۲۰۱۲ دستور داد، تا ایران ۷ میلیارد 
دالر به عنوان خســارت برای حمالت ۱۱ ســپتامبر 
بپردازد و مدعی شد، تهران به القاعده از طریق اجازه 
دادن برای سفر از خاکش، کمک کرده است.وبگاه 
»واشــنگتن فری بیکن« مدعی شده دولت ترامپ 
ضمانت هایی دریافــت کرده مبنی بــر اینکه ایران 
علی رغم این »پیروزی حقوقی« قادر به دسترسی 
به این پول نخواهد بود.مقام های ارشد دولت ترامپ 
می گویند ایاالت متحــده »تضمین هایی دریافت 
کــرده مبنی بر اینکــه این وجوه کمــاکان مصادره 
خواهند بود و در مقطع فعلی بــه ایران انتقال داده 
نخواهند شد.«مقام های ارشد وزارت خارجه آمریکا 

هم گفته اند در تالشــند مانع هر گونــه اقدام برای 
انتقال این پول به ایران شوند.یک مقام ارشد وزارت 
خارجه آمریکا درباره حکم اخیر صادرشده برای رفع 
مصادره از پول ایران هم گفــت: »دادگاه منطقه ای 
لوکزامبورگ اظهــار می کند که ایــن تصمیم نهایی 
نیست و مشمول تجدیدنظر می شود.«مقام وزارت 
خارجه آمریکا که اشاره ای به نامش نشده همچنین 

گفته که این وجوه به ایران ارسال نشده اند.

آمریکا: 

ضمانت گرفته ایم 1.6 میلیارد دالر قابل انتقال به ایران نباشد

»مایک پامپئو«، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه ای  بار دیگر از عدم اعطای وام توسط صندوق بین المللی پول به ایران حمایت کرده است.در حالی که دولت »دونالد ترامپ« 
به سبب کم کاری در مقابله با بیماری »کووید-۱۹« )بیماری کروناویروس ۲۰۱۹( به شدت مورد انتقاد قرار گرفته، پامپئو در مصاحبه با تلویزیون »نیوزمکس«، نظام جمهوری 
اسالمی ایران را در مرگ و میر به دلیل این بیماری مقصر دانست.وزیر خارجه آمریکا بدون اعتنا به انتقادهای حقوق بشری از دولت این کشور به دلیل مانع تراشی در ارسال 
کاالها و کمک های پزشکی به ایران در بحبوحه شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ گفت: »این یک تراژدی است که گریبان گیر مردم ایران شده است.«وی اضافه کرد: »یکی از 
دالیل مستقیم مرگ و میرهایی که در آنجا اتفاق خواهد افتاد عدم سرمایه گذاری رژیم در نظام سالمت و در عوض سرمایه گذاری بر روی حزب ا... و عملیات های تروریستی 
در سراسر دنیا است.«وزیر خارجه آمریکا با اشاره به درخواست ایران برای اخذ وام ۵ میلیارد دالری از صندوق بین المللی پول گفت: »االن وقت رساندن پول نقد به دست رژیم 
ایران نیست. فایده ای نخواهد داشت.«رئیس کل بانک مرکزی روز ۲۲ اسفندماه اعالم کرد طی نامه ای به رئیس »صندوق بین المللی پول« خواستار تسهیالت ۵ میلیارد دالری 
از طرح ۵۰ میلیارد دالری تسهیالت سریع آن صندوق برای پیشگیری و درمان و مقابله با آثار اقتصادی ویروس کرونا شده است.»عبدالناصر همتی« در یک پست اینستاگرامی 
نوشت: »رئیس صندوق بین المللی پول چند روز پیش در بیانیه رسمی و نیز مصاحبه ای که داشت، صریحا اعالم کرد که جامعه بین الملل از صندوق بین المللی پول خواسته 

تا با ابزارهای مالی خود به کمک کشورهای درگیر با شیوع ویروس کرونا بشتابد و پشتیبانی ها را در قالب کمک های مالی اضطرای به میزان ۵۰ میلیارد دالر اعطا کند.«

حمایت دوباره پامپئو از عدم اعطای وام به ایران
نقش مراجع تقلید در 

»جلوگیری از قرنطینه  شدن 
قم« چه بود؟

گزارش روز

عکس خبر

رزمایش بزرگ 
قرارگاه پدافند 
زیستی قدس 

سپاه محمد)ص(
رزمایــش بــزرگ قــرارگاه 
پدافند زیســتی قدس سپاه 
محمد )ص( با حضور سردار 
محمدرضــا یــزدی فرمانده 
سپاه محمد رسول ا…)ص( 
 تهران بزرگ در میدان صادقیه 

برگزار شد.

تالش قالیباف برای تسخیر صندلی ریاست بهارستان
روزنامه شرق نوشت: اخبار درزکرده به رسانه ها بیش از همه انعکاس دهنده تالش های شهردار سابق 
تهران برای تسخیر صندلی ریاست مجلس است. بعد از او این تحرکات مصطفی میرسلیم است که 

به چشم می آید و کمتر از همه از آقاتهرانی و علیرضا زاکانی خبر به گوش می رسد.

مذاکرات سیاسی ایران و کویت در روسیه
سفرای ایران و کویت در روسیه روز سه شنبه درباره روابط دو کشور، همکاری های منطقه ای و طرح 
ایران درباره امنیت خلیج فــارس تبادل نظر و گفت وگو کردند.بحث شــیوع ویروس کرونا از دیگر 
محورهای گفت گوی کاظم جاللی و عبدالعزیز العدوانی در مسکو بود.جاللی در این گفت وگوی تلفنی 
با بیان اینکه بحران کرونا بار دیگر ضرورت همکاری جمعی در منطقه را نشــان داد، به طرح ایران 
برای تامین امنیت خلیج فارس اشاره و ابراز کرد: طرح ما صرفا امنیتی نیست بلکه طرحی فراگیر در 

تمامی حوزه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است. 

ضرغامی: 

دولت را از مجلس بعد نترسانید
یک عضو شورای عالی انقالب فرهنگی معتقد است که مجلس، آداپتور وصل و مفاهمه دو قوه دیگر 
با هم است.سیدعزت ا... ضرغامی در توئیتی نوشت: » دولت را از مجلس یازدهم نترسانید! مجلس 
محل گروکشی نیســت. مجلس، آداپتور وصل و مفاهمه دو قوه دیگر با هم است. از اولویت های 
مجلس آینده، تقویت مدیریت هــای کارآمد در قــوه مجریه از طریق اصــالح رویه ها و تحول در 

روش های نظارتی قوه قضاییه است.«

نماینده مجلس: 

یارانه 6 ماه یکجا پرداخت شود
یک نماینده مجلس پیشنهاد داد برای کاهش تنگناهای اقتصادی ناشی از کرونا، یارانه نقدی شش 
ماه به صورت یکجا به حساب سرپرســتان خانوار واریز شود.حسینعلی حاجی دلیگانی به راه های 
برون رفت از پیامدهای اقتصادی شیوع بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می کنم به منظور 
رفع تنگناهای اقتصادی و معیشتی در دوران کرونا، ابتدا یارانه شش ماهه دوم سال ۹۹ با تقاضای 
پیامکی خانوارها، در فروردین و اردیبهشت سال جاری به حســاب آنها واریز شود، همچنین افراد 

روزکار که هیچ نوع بیمه اجتماعی ندارند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند.

یک عضو کمیسیون بهداشت:

خطر کرونا کم نشده؛ کشور به شرایط عادی بازنگردد
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اســالمی بازگشت کشور به شرایط عادی و 
افزایش ترددها به خصوص در شهرهای بزرگ را غلط دانست و گفت: باید شرایطی فراهم شود که 
مردم تنها برای کارهای ضروری از خانه خارج شوند نه این که شرایط به حالت عادی برگشته و شاهد 
آغاز به کار کسب و کارها باشیم.بهروز بنیادی اظهار کرد: کمیسیون بهداشت و بسیاری از نخبگان و 
مجامع علمی مخالف این هستند که با این سرعت شرایط عادی به کشور برگشته و شاهد بازگشت 
به کار مردم باشیم.وی یادآور شد: حتی اگر از لحاظ زمانی وضعیت کشور را با سایر کشورهای درگیر 
کرونا مقایسه کنیم کشورهایی همچون چین حداقل دو و نیم ماه قرنطینه داشتند و بعد از این مدت 
شرایط به حالت عادی برگشت. کما این که االن تجربه نشان داده تست های غربالگری کار بسیار 

مهم و راهکاری برای شناسایی زودتر مبتالیان است.

کافه سیاست

ســی ام بهمن ماه، اولیــن مــوارد ابتالی به 
»کرونا« در ایران توسط وزارت بهداشت اعالم 
شد که اتفاقا هر دوی این افراد در شهر مقدس 
قم سکونت داشتند و در همان روز هم خبر فوت 
آن ها اعالم شد؛ این موضوع یعنی اینکه این دو 
دست کم هفت روز و حداکثر چهارده روز قبل 
دچار ویروس »کووید ۱۹« شده بودند و در این 
مدت حتما افراد دیگری را هم به این ویروس 
مبتال کرده اند؛ لذا الزم بود خیلی زود تصمیم 
گیری الزم در خصوص جلوگیری از شیوع این 
بیماری صورت بگیرد.به گزارش »تابناک«؛ از 
همان ابتدای کار اقدامات الزم در دولت، وزارت 
بهداشت و سایر نهاد های مسئول برای مبارزه 
با کرونا انجام و آغاز شد؛ کما اینکه هر چه جلوتر 
رفتیم به دلیل ناشناخته بودن این بیماری، الزم 
دیده شد که نهاد های بیشتری مثل نیرو های 
مسلح درگیر این موضوع شده و کمک های الزم 
را برای مهار هرچه زودتر »کرونا« در ایران انجام 
بدهند.در همان ابتدای کار، برخی کنشــگران 
سیاسی و اجتماعی اظهارنظر هایی در خصوص 
لزوم قرنطینه شــهر های آلوده بــه ویروس 
»کرونا« مطرح کردند، اما تصمیم دولت هیچ 
گاه قرنطینه کردن شهر ها شبیه آنچه در چین 
اتفاق افتاد نبود؛ این موضوع را رئیس جمهور در 
یکی از جلسات اخیر صراحتا هم اعالم کرد.اما 
خب، رسانه های معاند این موضوع را فرصت 
خوبی برای وارد کردن هجمه به اماکن مقدس، 
مراجع و حوزه های علمیه دیدند، کما اینکه از 
ابتدای کار هم فضا این گونه نشــان داده شده 
که »مراجع تقلید و علما« با قرنطینه شهر قم و 
تعطیل کردن مراسم و مناسک مذهبی مخالف 
هستند؛ موضوعی که اصال صحت نداشت و در 
زمانی که الزم بود، اقداماتی برای تعطیل کردن 
اماکن مقدس، مراســم و مناسک مذهبی و 
دینی و اقداماتی از این دســت صورت بگیرد، 
مراجع تقلید در جهت حفظ جــان مردم وارد 
عرصه شد و بر لزوم انجام هرگونه اقدامی که 
مانع از شیوع ویروس می شود، نظیر تعطیلی 
حرم های مقدس، نماز جمعــه، اعتکاف و ... 

تاکید کردند.

بین الملل

عکس: تسنیم

هر
: م

س
عک
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 با اصنافی که کد فعالیت خود را دریافت نکرده اند،
 برخورد می شود

سخنگوی ستاد اســتانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت:در فروشگاه های مواد غذایی و مایحتاج 

عمومی مردم، پروتکل ها کمتر رعایت می شــود همچنین با اصنافی که کد شــروع فعالیت را اخذ 

نکرده انــد برخورد می شــود.حجت ا...

غالمی افزود: وزیر امور اقتصاد و دارایی 

به عنوان معین استان اصفهان از طرف 

هیئت دولت تعیین شــده است از این 

رو مســائل مختلــف در بخش هــای 

اقتصادی را با وی در میان گذاشــتیم و 

از طریــق ویدئو کنفرانس با ایشــان در 

ارتباط بودیم.ســخنگوی ستاد استانی 

مقابله با کرونا در اصفهــان با بیان اینکه 

بررســی تبعات و اثرات ســوء بیماری 

کرونا بر اقتصاد اســتان در این جلسه مطرح شــد، ادامه داد: اصفهان، استان ویژه به لحاظ وجود 

صنایع مادر و خدمات در قطب گردشــگری اســت که باید مورد توجه قرار بگیرد در غیر این صورت 

می تواند ضایعات سنگینی بر بخش خدمات گردشگری و صنایع استان وارد کند.وی تصریح کرد: 

در این بخش پیشنهاد هایی توسط ســازمان برنامه و بودجه و کمیته اقتصادی با حضور وزیر امور 

اقتصادی و دارایی مطرح شد همچنین پیشــنهاد هایی ارائه کردیم تا در ستاد ملی مورد پیگیری 

قرار بگیرند. غالمی ادامه داد: مردم در صورت مشــاهده و عدم رعایت فاصله گذاری هوشــمند با 

تلفن های ۱۹۰ و ۳۱۱۳ برای رســیدگی به شــکایات و نیز ۱۲۴ برای نظارت از اصناف و در خصوص 

 شکایت از حمل و نقل عمومی با شــماره ۱۳۷ تماس بگیرند، از این رو مردم بهترین نظارت کننده

 بر امور هستند.

 قیمت گوشت قرمز در ماه رمضان افزایش 
نخواهد داشت

نایب رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان گفت: در زمانی هســتیم که هر چــه پیش می رویم 

وضعیت عرضه گوســفند در بازار بیشــتر خواهد شــد که با توجه به این موارد بعید اســت در ماه 

مبارک رمضان افزایش قیمت گوشــت 

را داشــته باشــیم.عبدالرضا آقاجانی 

اظهــار کرد: گوشــت گوســاله از قبل از 

عید تا کنون هیچ گونــه افزایش قیمتی 

نداشــته اســت.نایب رییس اتحادیه 

گوشــت قرمز اصفهــان تصــرح کرد: 

قیمــت گوشــت گوســفند درجه یک 

اکنون ۱۰5 هزار تومان اســت و درجات 

دیگر آن با قیمــت ۷5 و 8۰ هزار تومان 

به فروش می رســد.وی افزود: در حــال حاضر امور پشــتیبانی دام برای مصرف گوشــت قرمز 

در ماه مبارک رمضان گوشــت در ســردخانه ها دارد که توزیــع خواهد شــد.آقاجانی عنوان کرد: 

همچنین در زمانی هســتیم که هر چــه پیش می رویم وضعیت عرضه گوســفند در بازار بیشــتر 

 خواهد شــد که با توجه به این موارد بعید اســت در ماه مبارک رمضان افزایش قیمت گوشــت را 

داشته باشیم.

صنایع غذایی در جدال با کرونا و در روزهای سخت تولید همچنان به کار خود ادامه می دهند؛

تالش تولید در خط مقدم سالمت

همــواره محصــوالت غذایــی، مطابــق  زاینده رود
استانداردهای مشــخص و پروتکل های 
بهداشتی تولید می شود، اما باید دید امروز که ایران همانند دیگر کشورها 
دنیا درگیر شیوع کروناست، این تولیدات در چه شرایطی انجام می شوند 
و آیا در زمان تولیــد از گزند ویروس کرونا در امان هســتند؟نگرانی ها 
نسبت به گسترش ویروس کرونا تا جایی پیش رفته که عالوه بر تاکید بر 
قرنطینه خانگی، همواره به این موضوع پرداخته می شــود که افراد در 
خریدهای خود به ویژه موادغذایی بیش از پیش با حساسیت رفتار کرده 
و آنها را بعد از ضدعفونی کامل، وارد منزل کنند، اما برخی این نگرانی را 
دارند که آیا کاالهای اساســی همچــون مواد غذایی در زمــان تولید از 
ویروس کرونا در امان هستند، چراکه در پروسه تولید نمی توان از حضور 
کارگران غافل ماند.اگرچه کرونا در حدود دو ماه گذشته موجب تعطیلی 
برخی مشاغل شده است، اما بنابر ابالغیه و تاکید وزارت صمت مبنی بر 
تولید حداکثــری محصوالت مرتبط با پیشــگیری و مقابله با شــیوع 
ویروس کرونا و عدم توقف و تعطیلی واحدها و خطوط تولیدکننده این 
محصوالت، واحدهای تولیدکننده مواد غذایی، آشــامیدنی، خوراکی و 

محصوالت بهداشــتی نیز باید در ایام پایانی سال و شروع سال جدید، 
تولید خود را افزایش دهند و خطوط تولید آن ها به صورت ۲۴ ساعته و 
بدون وقفه تا پایان فروردین ماه فعالیت مستمر داشته باشند.رییس 
اســبق کمیســیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان با اشــاره به وضعیت 
کارخانجات صنایع غذایی به خصوص بعد از شیوع کرونا گفت: مدیریت 
بخش صنعت و بیماری کرونا در سطح کشور نسبت به صنایع غذایی باید 
به دو قسمت تقسیم شود؛ برخی از واحدهای صنایع غذایی دارای مجوز 
حتی پیش از شیوع کرونا در سطح استاندارد جهانی فعالیت می کردند 
و حتی در زمان شیوع کرونا در ایران تمام پرسنل و فعالیت کارخانجات 
صنایع غذایی عضو این انجمن، در ســطح باالیی اســتانداردها و موارد 
بهداشتی را رعایت می کنند. مدیرعامل شرکت فرآورده های سیب زمینی 
پریس تاکید کرد: تنها نگرانی بابت صنایع غذایی زیرزمینی فعال است 
که متاسفانه هیچ نظارتی بر نحوه تولید، بسته بندی و توزیع  آنها نیست، 
به عنوان مثال در بخش تولید سیب زمینی، لبنیات و حتی برخی صنایع 
گوشــتی این واحدها با ابتدایی ترین وسایل این محصول را به اشکال 
متفاوت تولید و توزیع می کنند.وی تصریح کرد: خوشبختانه امروز صنایع 

بزرگ مواد غذایی بر وظایف خود آگاه هستند و با وجود تمام تنگناها و 
شــاید همکاری نکردن مســئوالن، همچنان نســبت به سالمت مردم 
حساســیت ویژه دارند.همچنین مدیرعامل گروه تولیدی بیســکویت 
فرخنده در خصوص تغییر شرایط تولید گفت: شرکت های صنایع غذایی 
برای افزایش کیفیت محصوالت و بهداشت تولیدات خود همواره موارد 
بهداشتی، استرلیزه و ضدعفونی را رعایت می کنند و نظافت یکی از برنامه 
های کاری این واحدهاست، اما بعد از شیوع کرونا در کشور رعایت این 
مســائل و به خصوص ســالمت کارگران و بازدیدکنندگان از این واحد 
تولیدی را سختگیرانه تر دنبال کردیم، به نحوی که سرکشی به کارگران و 
ضدعفونی واحد در فاصله زمانی کوتاه تری در روز انجام می شود. از سوی 
دیگر در زمان ورود و خروج کارگران با غربالگری از آنها تســت سالمت 
گرفته می شود. مدیرعامل شرکت بسته بندی ماتریس درباره تفاوت 
شرایط تولید و رعایت مسائل بهداشتی قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا 
، گفت: در حال حاضر نه تنها این مجموعه بلکه بسیاری از تولیدکنندگان 
مطرح کشور پیش از اعالم رسمی شیوع کرونا در کشور نسبت به رعایت 
مسائل بهداشتی در مراکز تولیدی خود دقت داشتند و با توجه به شیوع 
جهانی این ویروس، بســیاری از کارخانجات از اواسط بهمن ماه برای 
پرسنل خود ماسک و مواد ضدعفونی تهیه کردند.در این رابطه مدیرکل 
استاندارد اســتان اصفهان درباره محصوالت غذایی بسته بندی شده و 
عاری بودن آنها از هر گونه ویروس به خصوص کرونا ، توضیح داد: این 
محصوالت نمونه برداری می شوند و به طور قطع تمام محصوالت غذایی 
باید به طور کامل مطابق با استاندارد بسته بندی و غیرقابل نفوذ باشند.

غالمحسین شفیعی خاطرنشان کرد: البته واحدهای تولیدی هیچ گاه 
اجازه نمی دهند کارگر بیمار، حتی اگر کرونا هم نداشته باشد، وارد خط 
تولید شود و همواره این موضوع جهت سالمت و حفظ تولید مورد تاکید 
است.وی تاکید کرد: از اسفند سال گذشته تا به امروز در تمام محصوالت 
تولیدی با نشان استاندارد، مورد خاصی مبنی بر آلوده بودن به ویروس 
کرونا مشاهده نشده اســت.وی درباره برخی نگرانی ها نسبت به مواد 
غذایی تولیدی و آلوده شــدن آنها به ویروس کرونا، اظهار کرد: به طور 
معمول مواد غذایی بســته بندی شــده، حرارت می بینند، همچنین تا 
رسیدن به دســت مشــتری زمان زیادی سپری می شــود.مدیرکل 
استاندارد استان اصفهان تاکید کرد: بعد از شیوع ویروس کرونا تاکنون، 
بیشترین نظارت اداره استاندارد بر صنایع غذایی، بهداشتی و تجهیزات 
پزشــکی بوده، چراکه در ارتباط مستقیم با ســالمت مردم است، البته 
کاالهای بسته بندی شده مشمول استاندارد اجباری هستند و این اداره 

هیچ نظارتی بر محصوالت غذایی بدون بسته بندی ندارد.

وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی در اطالعیه ای 
شــرایط و ضوابط بهره مندی از تســهیالت بانکی 
حمایتی کرونا ویــژه یارانه بگیــران را اعالم کرد.در 
اطالعیه صادر شده از ســوی این نهاد آمده است به 
منظور حمایت از خانوارهــای ایرانی که تحت تاثیر 
تبعات اقتصادی شیوع بیماری کرونا قرار گرفته اند، 
تمام سرپرســتان خانواری که یارانه نقدی ماهانه 
دریافت می کنند و عالقه مند هســتند از تسهیالت 
بانکی حمایتی کرونا برخوردار شــوند، می توانند با 
در نظر گرفتن شرایط مندرج در این اطالعیه، ضمن 

پذیرش محتویات آن، کد ملی سرپرست خانوار را 
حداکثر تا روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه از طریق تلفن 
همراهی که به نام سرپرست خانوار است  به شماره 
۶۳۶۹ پیامک کنند.خانوارهای یارانــه بگیر، برای 
استفاده از تسهیالت بانکی، تقاضای خود را صرفا با 
پاسخ به پیامک هایی که وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات با سرشماره v.refah ارسال می کند، ثبت 
کنند .تاکید می شــود برای اعالم تقاضا، هیچگونه 
مراجعه بــه بانک هــا و ســازمان های دولتی نیاز 
نیست. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از ساعت 
۲۲ روز چهارشــنبه ۲۷ فروردین ماه جاری به همه 
سرپرستان خانوارهای دریافت کننده یارانه، پیامک 
ارسال خواهد کرد.ارسال پیامک کد ملی سرپرست 
خانوار، به منزله قبول و تعهد اجــرای چهار بند این 

اطالعیه از ســوی متقاضی است.شرایط تسهیالت 
به شرح زیر اســت:مبلغ  تسهیالت  برای هر خانوار 
یک میلیون تومان به صورت قرض الحسنه و تعداد 
اقســاط ۳۰ ماه متوالی خواهد بود.اقساط ماهانه 
برای هر خانوار مبلغ  ۳5 هزار تومان است که از یارانه 
تیرماه سال جاری به بعد کسر خواهد شد. گیرندگان 
تسهیالت، نباید حساب بانکی یارانه خود را تا انتهای 
بازپرداخت اقســاط، تغییر دهند. درخواست کننده 
تسهیالت با ارسال پیامک به سازمان هدفمند سازی 
یارانه هــا، وکالت بالعزل می دهد کــه بازپرداخت 
تسهیالت  فوق را  ماهانه از محل یارانه نقدی خود به 
نظام بانکی پرداخت کند. این وکالت در حکم سند 
رســمی اســت و قابل اعتراض و ابطال در محاکم 

قضایی نیست.

شرایط استفاده از وام یک میلیون تومانی ویژه یارانه 
بگیران اعالم شد

 سیل، 500 واحد مسکونی را در روستاهای اصفهان
 تخریب کرد

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان اصفهان گفت: 5۰۰ واحد 
مسکونی در استان بر اثر سیل تخریب شدند که شامل ۳۰۰ واحد در اسفند ماه، ۶۰ مورد در روزهای 
۷ و 8 فروردیــن و ۱۴۰ واحد در ۲۰ و ۲۱ 
فروردین است.محســن قوی بیان ، با 
اشاره به مناسبت چهل و یکمین سالگرد 
تاسیس  بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
و افتتاح حســاب ۱۰۰ امام خمینی )ره( 
اظهار داشــت: از 5۰۰ واحد مســکونی 
روستایی، 8۰ واحد کامل تخریب شده 
و باید بازسازی شــود و مابقی تعمیری 
اســت.وی افزود: به دنبال بارش های 
اسفندماه گذشــته ۳۰۰ واحد مسکونی 
در روســتاها، در بارش های هفتم و هشــتم فروردین ماه امسال ۶۰ واحد مســکونی و همچنین 
بر اثر بارش های بیســتم و بیســت و یکم فروردین ماه بالغ بر ۱۴۰ واحد تخریب شــدند.معاون 
بازسازی و مسکن روســتایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اســتان اصفهان با بیان اینکه تخریب 
واحدهای مســکونی در شهرستان های چادگان، خوانسار، گلپایگان، کاشــان، آران و بیدگل، نطنز 
و اردســتان اتفاق افتاده اســت، گفت: در حال حاضر افرادی که منازل آنها تخریب شده می توانند 
از وام ویژه بهسازی مســکن روســتایی معادل ۴۰ میلیون تومان اســتفاده کنند.وی ادامه داد: 
برای سال گذشته به ۱۰ هزار واحد مسکونی وام ویژه بهســازی تخصیص یافته که در همین راستا 
۴۰۰ میلیارد تومان ابالغ شــده اســت.قوی بیان تصریح کرد: تاکنون 5 هزار و 8۳۲ وام بهســازی 
به بانک ها ابالغ و ۴ هــزار و ۹۲8 مورد بــه بانک ها معرفی و ۳ هــزار و ۹۰۰ مورد، انعقــاد قرارداد 
شدند.وی با اشــاره به واحدهایی که بر اثر سیل ســال گذشته آســیب دیدند، اظهار داشت: بالغ 
 بر ۱۲۱ میلیــارد و 55۰ میلیون تومان تســهیالت بانکی و ۴۴ میلیارد تومــان وام بالعوض به آنان

 اختصاص یافت.

رییس کل بانک مرکزی:

پیش بینی صندوق بین المللی پول، خیلی بی ربط بود
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه خیلی امیدوارم در ســال ۹۹ بتوانیم تورم را در سطح ۲۲-۲۰ 
درصد کنترل کنیم، گفت: پیش بینی صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران پیش بینی خیلی 
بی ربطی بود؛ آنها دوســت دارند یک چیز منفی در نظر بگیرند و بــزرگ کنند.عبدالناصر همتی با 
بیان اینکه برای حل این کار هم باید به مردم وام می دادیم، گفت: نرخ سود ۱8 درصد زیاد بود و ما 
پیشنهاد کردیم در این شرایط که سیستم بانکی مشــکل دارد و بانک ها نمی توانند با نرخ پایین تر 
وام بدهند، ما بخشی از سپرده قانونی بانک ها را آزاد کنیم. برای این بسته ۷5 هزار میلیارد تومانی، 
۲5 هزار میلیارد تومــان را آزاد می کنیم. این ۲5 هــزار میلیارد تومان که ســود صفر درصد دارد در 
کنار عدد 5۰ هزار میلیارد تومان تلفیق کنیم، نرخ ســودش ۱۲ درصد می شود.رییس شورای پول و 
اعتبار با اشاره به مصوبه ســتاد مبارزه با کرونا، گفت: ستاد اقتصادی مبارزه با کرونا و بانک مرکزی 
به طور مشترک پیشــنهادی را  مطرح کرد. پیشــنهاد این بود که با توجه به اینکه دولت مشکالت 
بودجه ای دارد مابه التفاوت نرخ ســود ۱۲ درصد و صفر درصد را دولت تقبــل کند و رییس جمهور 
این پیشــنهاد را پذیرفت و بار مالی آن برای دولت ۲ هزار میلیارد تومان اســت. عالوه بر اینکه قرار 
 شد به جای ۲۴ ماه ۳۰ ماه باشد که با این حساب میزان اقساط ماهیانه این وام ۳5 هزار میلیارد

 تومان می شود.

کافه اقتصاد
م

س: تسنی
عک

اخبار

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، تحت هر یک از عناوین حقوقی، غیرمعتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات 
پیگرد قانونی دارد.به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، اذعان داشت: ثبت نام اولیه 
طرح اقدام ملی مسکن ارزش معامالتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است همچنین ثبت نام در سامانه به معنای عضویت یا تخصیص واحد نیست و چه بسا 
پس از بررسی شرایط قانونی فرد ثبت نام کننده غیر واجد شرایط تشخیص داده شود و به این ترتیب مدارک آن از جمله کد رهگیری و... فاقد هر گونه ارزش است؛ لذا خرید 
و فروش آن فقط باعث از بین رفتن سرمایه خریدار می شود.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به ممنوعیت واگذاری امتیاز واحد های طرح ملی مسکن، 
گفت: امتیاز این قبیل افراد باطل می شود. همچنین واگذاری و انتقال امتیاز مســکن ملی به غیر، تحت هر یک از عناوین حقوقی، غیرمعتبر و ممنوع است و بر اساس 
مقررات پیگرد قانونی دارد.وی تصریح کرد: در صورت مبادرت به واگذاری امتیاز به غیر، عالوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف، امتیاز آن ها باطل و افراد خریدار نیز از هیچ 
حقوقی بهره مند نخواهند شد.قاری قرآن در پایان تاکید کرد: برگه پرینت ثبت نام اولیه طرح اقدام ملی مسکن ارزش معامالتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است.

واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی غير ممكن است

حال و هوای میدان 
امام)ره( اصفهان

بعد از روزها سکوت با شروع طرح 
فاصله گذاری اجتماعی، بخشی از 
بازارهای  میدان امام)ره( فعالیت 
خود را شــروع کردند و این میدان 
تاریخــی علی رغم بــی توجهی به 
طرح فاصله گذاری اجتماعی، این 
روزها حال و هوای دیگری به خود 

گرفته است.

وز عکس ر

عکس: ایرنا

 ست قوری و فنجان سرامیکی

بازار

 ست قوری و فنجان سرامیکی 
 Orange Gity تایلندی مدل

قیمت: 115،000 تومان

 ست قوری و ماگ سرامیکی 
 Red Cactus تایلندی مدل

قیمت: 115،000 تومان

ست قوری و فنجان سرامیکی 
 Green Eye تایلندی مدل

قیمت: 115،000 تومان
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فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران عنوان کرد؛

همزیستی با کرونا دور از ذهن نیست

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با اشاره به همبستگی 
مردم در روزهای سخت کرونایی، گفت: شکست کرونا در تهران به منزله 

شکست در سطح کشور می شود.
علیرضا زالی، در جلسه هم افزایی مؤسسات فعال اجتماعی و خیرین 
در تهران که با هدف سازماندهی کمک های مردمی برای بیماران مبتال 
به کرونا برگزار شد، با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی حمایت از گروه های 
آسیب پذیر و بخش های بهداشــتی و درمانی بر عهده دولت ها است، 
افزود: هرگز هیچ یــک از ارگان ها و نهادهای دولتــی انتظار ندارند که 
سازمان های مردم نهاد در باالترین ســطح خدمات رسانی به مردم را 
عهده دار شــوند. فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران با 
اشاره به اینکه ویروس کووید ۱۹ یکی از بحرانی ترین اتفاقات هزاره سوم 
است، خاطرنشان کرد: دنیا ســال های متمادی است پاندمی جدی را 
تجربه نکرده است، حتی آنفلوانزا و طاعون نیز در زمان شیوع تا حدودی 

برای بشر شناخته شده بود.
زالی ادامه داد: واکنش های فریبنده کرونا به عنوان ویروسی بیولوژیک 
و نوپدید، اقدامات پیشگیرانه را برای دنیا دشوار کرده و حتی کشورهایی 
که از توان زیرساختی باالیی در حوزه اقتصاد و بهداشت برخوردار هستند 
را نیز به زانو درآورده است. وی با بیان اینکه دست توانمند طبیعت نیز 

در مقابله با کرونا عاجز مانده است، گفت: کووید ۱۹ حتی بر طبیعت نیز 
پیروز شده است. تا پیش از این تمامی بحران هایی که دنیا با آن مواجه 
بود همانند سیل و زلزله و از جنس سخت افزاری بود و برای اولین بار 
است که رخدادی نرم افزاری در این سطح در دنیا پدید آمده، این موضوع 
با تجربیات اندکی که در دست داریم اقدامات مداخله ای را با مشکالتی 

روبرو کرده است.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران با اشاره به اینکه زمان 
پایان ویروس کووید ۱۹ نامعلوم است، خاطرنشان کرد: هیچ محقق و 
مسئولی در سراسر دنیا نمی تواند ادعا کند که کرونا کی و چه وقت تمام 
می شود، حتی این موضوع که باید خودمان را برای هم زیستی با کرونا 

آماده کنیم هم بعید و دور از ذهن نیست.
زالی با بیان اینکــه ماهیت نیازهای اقدامات درمانی و پیشــگیرانه در 
مقابله با کرونا نامشخص است، توضیح داد: به طور مثال اگر امروز در 
شهر تهران زلزله بیاید نیازها مشخص است اما کرونا چهره ای چند وجهی 
دارد و در عین حال نیازهای این مبارزه به صورت مداوم در حال تغییر 
است. وی خاطرنشان کرد: نمی توان برای بحرانی مثل کرونا به طور صد 
در صد چاره اندیشــی کرد و در عین حال باید نیم نگاهی هم به تبعات 
دوران پسا کرونا داشته باشیم. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر 

تهران، تاکید کرد: اساسًا کووید ۱۹ بیماری پیچیده ای است و نیازهای 
مداخله آن نیز متفاوت است، گاهی نیاز به ماسک و در مقطعی نیاز به 

دستگاه ها و تجهیزات درمانی افزایش می یابد.
زالی ادامه داد: اساســًا دامنه تغییرات کرونا فراگیر اســت و بخشی از 

آشفتگی ها مربوط به ماهیت ویروس است.
فرمانده عملیــات مقابله بــا کرونا درکالنشــهر تهران، با بیــان اینکه 
همبستگی مردم در روزهای ســخت کرونایی مثال زدنی است، گفت: 
خیرین و سازمان های مردم نهاد در این بحران نقش کاتالیزوری ایفا 
می کنند و در عین حال نیز تمامی مــردم از گروه های مختلف جامعه 

آستین ها را باال زده اند و برای ریشه کنی کرونا تالش می کنند.
زالی با تاکید بر اینکه سازمان های دولتی باید نیازهای مراکز درمانی و 
مردم را برای مقابله با کرونا ساماندهی کنند، اظهار کرد: نقش راهنمایی 
و تقویت کمیته های مردمی از اهمیت باالیی برخوردار اســت و در این 

میان باید نیازها با نگاهی آینده نگارانه تر ترسیم شود.
فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در کالنشــهر تهــران، با بیــان اینکه با 
کمک خیرین و ســازمان های مردم حجم قابل توجهــی از نیازهای 
بیمارستان های تهران تأمین شده اســت، توضیح داد: این کمک های 

انسان دوستانه باید در آینده به درستی برنامه ریزی و ترسیم شود.

وزیر بهداشت:

مردم کار را برای کادر درمانی سنگین تر نکنند
وزیر بهداشت، با اشاره به آمار کرونا در کشور، گفت: از مردم درخواست می کنم کار را برای همکاران من 
سنگین تر نکنند. سعید نمکی، در گفتگوی اینستاگرامی با مردم، افزود: مدیریت بیماری در کشور 
بهتر شده و آمار فوتی بر اثر کرونا برای 
اولین بار دو رقمی شد. وزیر بهداشت، 
با عنوان این مطلب که در فاصله گذاری 
هوشمند پروتکل هایی ابالغ شده است، 
افزود: با شکست هر یک از این پروتکل ها 
و عدم بروز رفتار درست از سوی مردم، 
دچار چالش های جدیدی می شویم. 
برای  زیادی  زخم های  نمکی گفت: 
از دست دادن کادر دلسوزمان بر دل 
داریم. وزیر بهداشت تاکید کرد: از مردم 
خواهش می کنیم بار را برای همکاران ما سنگین تر نکنند. وی افزود: کادر پزشکی در سراسر دنیا 
به خاطر کمبود تجهیزات پزشکی اعتراض کردند، در حالی که کادر درمانی ما صبورانه این شرایط را 

گذراندند.

آبرامیان:

مدیریِت مهارِ ویروس کرونا در کشور بی نظیر بوده است
نماینده مسیحان ارامنه حوزه جنوب ایران در مجلس گفت: روند کار و مدیریتی که برای مهار ویروس 
کرونا در کشور و کمک به اقشــار آسیب پذیر انجام شــد بی نظیر بود. ژرژیک آبرامیان در خصوص 
مدیریت ویروس کرونا در کشور از ابتدا تا کنون و همبستگی به وجود آمده در میان مردم برای کمک 
به اقشار آسیب پذیر در این شــرایط، اظهار کرد: معتقدم برای جمع بندی کامل در این خصوص نیاز 
به زمان بیشتری داریم، اما روند کار و مدیریتی که برای مهار ویروس کرونا در کشور و کمک به اقشار 
آسیب پذیر انجام شــد بی نظیر بود. آبرامیان با بیان اینکه مدیریت ویروس کرونا در کشور به شکل 
معتدل و موثر بوده است، گفت: با اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی که در جامعه و کل 

نهادها اجرا می شود باز هم شاهد خواهیم بود که میزان ابتال به کرونا در کشور نزولی تر خواهد شد.

متخصص بیماری های عفونی عنوان کرد؛

کدام گروه خونی کمتر کرونا می گیرد
متخصص بیماری های عفونی با بیان اینکه هر فردی که نکات بهداشتی را رعایت نکند ممکن است به 
بیماری کووید ۱۹ مبتال شود، گفت: کسانی که دارای گروه خونی )O( هستند، کمتر به ویروس کرونا 
مبتال می شوند. حمید عمادی، افزود: پوست ســالم در برابر ویروس کرونا مقاوم است، اما تماس 
دست آلوده به چشم، دهان و گوش ممکن است فرد را به بیماری مبتال کند. وی افزود: از دست دادن 
حس چشایی و بویایی، بدن درد و اسهال از جمله عالئم بیماری کووید ۱۹ است. البته ممکن است این 
عالئم منشأ دیگری هم داشته باشد. عمادی با اشاره به برخی عالئم کرونا ویروس مانند تب، سرفه، 
تنگی نفس، افزود: بیمار ممکن است چند روز ســرفه های به ظاهر بدون علت نیز داشته باشد، اما 
مواردی هم درباره عالئم حاد مشکالت گوارشی نظیر اسهال، نارسایی حاد تنفسی، اختالالت انعقادی 
خون و نارسایی کلیه نیز گزارش شده اســت. متخصص بیماری های عفونی با بیان اینکه ویروس 
کرونا بیشتر روی اجسام می نشــیند، افزود: این ویروس روی برخی از اجسام سرد تا ۲۰ روز باقی 
می ماند. عمادی با بیان اینکه نگرانی و استرس موجب تضعیف بدن در مقابل این بیماری می شود، 
گفت: چنانچه بدن بتواند پادزهر این ویروس را بسازد، فرد تا پایان عمر به کووید ۱۹ دچار نخواهد شد.

با مسئولان

۱۹ بیماری پیچیده ای است و نیازهای  اساسًا کووید 
مداخله آن نیز متفاوت است، گاهی نیاز به ماسک و در 
مقطعی نیاز به دستگاه ها و تجهیزات درمانی افزایش 

می یابد

سلامت
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معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان اصفهان:

دریافت هر نوع وجهی بابت تشکیل کالس های مجازی 
ممنوع است

معاون آموزش ابتدایی آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: دریافت هر نــوع وجهی بابت 

تشکیل کالس های مجازی از دانش آموزان ممنوع است.شهین جوانی با ابراز خرسندی از فضای 

مجازی آموزشی که بعد از سال ها در نظام 

آموزشی کشور اتفاق افتاده است، اظهار 

داشت: این اقدام، باعث افزایش هر چه 

بیشتر ســرمایه اجتماعی و درخشش 

نقش آمــوزش و پــرورش در جامعه و 

تعلیم و تربیت بهتر کودکان سرزمین مان 

خواهد شــد.وی افزود: انتظار می رود 

همکاران با توجه بــه نقش های خود در 

مسیر متعالی و درست قدم برداشته و 

کار درست را انجام دهند؛ چرا که پس از 

سال ها یک تغییر اساسی در روند و فرآیند آموزشی در جریان است و امیدواریم نهال این تحوالت 

روزی به درخت تنومندی مبدل شود.جوانی به توضیح اپلیکیشن »شاد« پرداخت و اظهار داشت: 

این اپ در سه مرحله راه اندازی شــده که در مرحله اول مدیر مدرسه اپلیکیشــن شاد را از لینک 

shaddl.medu.ir دریافت و نصب می کند، در گام دوم راه اندازی توسط معلمان صورت خواهد 

گرفت که پس از آگاهی از فعال بودن کالس درس نسبت به نصب اپلیکیشن اقدام می کنند و در گام 

سوم توسط نوآموزان و دانش آموزان این اپلیکیشن دریافت و نصب شده و پس از مشاهده لینک 

وبا ضربه روی آن وارد کالس خواهند شد.

 دستگیری عامالن انتشار شایعات بیماری کرونا
 در اصفهان

۲۳ نفر از افرادی که با فعالیت های گســترده مجازی در خصوص بیمــاری کرونا اقدام به برهم 
زدن امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی کرده بودند، دستگیر شدند.سرهنگ محمد حسن 
اسماعیلی، رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان با اعالم این خبر اظهار داشت: در پی رصد 
اطالعاتی مشخص شد افرادی در فضای مجازی اقدام به انتشار اکاذیب در خصوص بیماری کرونا 
می کنند و باعث تشویش اذهان عمومی شــده اند که رسیدگی به این پرونده را در دستور کار خود 
قرار دادند.وی افزود: در این رابطه ۲۳ نفر از این افراد که اقدام به بارگذاری و انتشــار اخبار کذب و 
تشویش آمیز در فضای مجازی می کردند، شناسایی و دستگیر شــدند .این مقام انتظامی بیان 
داشت: افراد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده و برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل 

داده شدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد ؛

پالسما درمانی، روی تعدادی از بیماران مبتال به کرونا در 
اصفهان انجام شد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از اجرای طرح آزمایشی پالسما درمانی روی تعدادی از 
بیماران مبتال به کرونا در این استان خبر داد و گفت: بهبود یافتگان این بیماری می توانند نسبت به 
اهدای پالسمای خود برای مشــارکت در اجرای این طرح اقدام کنند.افرادی که به ویروس کرونا 
مبتال شدند و بهبود یافتند، آنتی بادی قوی برای مقابله با کرونا در پالسمای خون خود دارند؛ از این 
رو پالسمای این دسته از بهبود یافتگان، گرفته شده و به بیماران بدحال کرونایی تزریق می شود،این 
روش موسوم به پالسما درمانی است.آرش نجیمی اظهارداشت: این روش با توجه به شیوع بیماری 
کرونا و مطالعات انجام شده درباره پالسما درمانی به طور آزمایشی روی تعدادی از بیماران نیازمند در 
بیمارستان خورشید اصفهان اجرا شد و منتظر اعالم و تایید نتیجه آن از سوی متخصصان هستیم. 
اجرای روش پالسما درمانی در یکی از بیمارستان های زیر پوشش تامین اجتماعی اصفهان نیز از 
چند روز گذشته آغاز شده است.پالسما درمانی با کمک سازمان انتقال خون در ۶ استان راه اندازی 
شده است و به گفته سرپرست طرح پالسما درمانی در کشور این روش درمانی در استان های دیگر 

اجرا خواهد شد.

چرا پذیرش شستا در بورس مهم است؟

شــرکت ســرمایه گــذاری ســازمان تامین   حدیث زاهدی
اجتماعــی کــه بــه اختصــار شســتا نامیده 
ــاه  ــاون، کار و رف ــوزه کاری وزارت تع ــن ح ــزو بزرگتری ــود، ج ــی ش م
اجتماعــی بــه حســاب مــی آیــد کــه در ســال 1۳۶5 بــه منظــور حفــظ 
و ارتقــاء ارزش ذخایــر ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا ســرمایه اولیــه 
ــد  ــی چن ــد در ط ــالهای بع ــد و در س ــیس ش ــال تاس ــارد ری ۲0 میلی
مرحلــه مبادرت بــه افزایــش ســرمایه گردید.شســتا بــا بیــش از 10000 
ــزار  ــه ۳ ه ــک ب ــاالنه نزدی ــود س ــی، س ــان دارای ــارد توم ــزار میلی ه
میلیــارد تومــان و ســهامداری در بیــش از 170شــرکت بــزرگ بــا 
ــه ُنقــل محافــل  ــار دیگــر ب تغییــرات سیاســی مجــدد، ایــن روزهــا ب
ــن شــرکت وابســته  ــل شده اســت. در حــال حاضــر ای سیاســی تبدی
ــوان پشــتوانه اقتصــادی ایــن ســازمان  ــه  عن ــه تامیــن اجتماعــی ب ب

درآمده است.
ــق  ــل از ح ــع حاص ــرمایه گذاری مناب ــتا، س ــکیل شس ــدف از تش ه
ــال  ــدت ۳0 س ــه م ــدگان ب ــران و بیمه ش ــه کارگ ــوده ک ــی ب بیمه های
و بــه طــور ماهانــه پرداخــت می کننــد. مســئوالن شســتا در دو 
ــودآوری  ــش س ــی افزای ــدف یعن ــن ه ــتای همی ــر در راس ــه اخی ده
ــرکت ها  ــادی ش ــمار زی ــد ش ــه خری ــدام ب ــا اق ــق بیمه ه ــل ح از مح
ــه  ــاًل زیرمجموع ــتا عم ــه شس ــا ک ــا از آنج ــد. ام ــات کرده ان و کارخانج
و تحــت اختیــار دولــت محســوب می شــود، تصاحــب شــمار 
زیــاد شــرکت ها عــالوه بــر آن کــه بــه دولت هــا قــدرت مانــور 
باالیــی در اســتفاده از منابــع ایــن شــرکت ها داده، دردســرهایی 
را هــم ایجــاد کــرده اســت.از ســال 1۳70 تاکنــون بــا الحــاق 
شــرکت های جدیــد بــه زیرمجموعــه شســتا از طریــق رفــع دیــون بــه 
ــش  ــتا، افزای ــوددهی شس ــد و س ــی، درآم ــن اجتماع ــازمان تامی س
چشــمگیری پیــدا کــرد. مجمــوع دارایی هــای جــاری شســتا 
ــاه 1۳90  ــه خردادم ــی ب ــال منته ــرکت در س ــن ش ــه ای ــق ترازنام طب

ســال گذشــته ۲114 میلیــارد تومــان و دارایی هــای غیرجــاری 
آن 77۲7 میلیــارد تومــان بــوده اســت.هفته گذشــته شــرکت 
ــه  ــت ب ــرار اس ــد و ق ــورس ش ــن وارد ب ــا تامی ــذاری صب ــرمایه گ س
ــدام در راســتای  ــن اق ــگ شســتا عرضــه شــود ای زودی هــم هولدین
واگــذاری شــرکت های دولتــی انجــام می شــود. قــرار اســت 
ــی  ــن اجتماع ــای تامی ــر مجموعه ه ــز از زی ــری نی ــرکت های دیگ ش
وارد بــازار بــورس شــود از جملــه ســیمان تأمین، ذغال ســنگ پــرورده 
طبــس، تأمیــن ســرمایه امیــن، مــالرد شــیر، لطیــف، چــوب و خــزر 
ــورس  ــال وارد ب ــن امس ــی تأمی ــع عموم ــن صنای ــپین و همچنی  کاس
خواهنــد شــد..تحلیل های مختلفــی دربــاره ایــن اقــدام دولــت 
مطرح شــده اســت و در روز هــای اخیــر برخــی از آن اســتقبال کــرده و 

ــد. ــرده ان ــر ســوال ب برخــی آن را زی
ــرآورده  ــر عامــل شــرکت ف ــی مدی در همیــن خصــوص ســعید لقمان
هــای نســوز مــی گویــد :  ایــران شســتا بــه عنــوان بزرگ تریــن 
هلدینــگ چنــد رشــته ای کشــور کــه ســهامش و ارزش افــزوده اش 
متعلــق بــه بیــش از 40 میلیون نفــر تامیــن اجتماعــی و یا مســتمری 
ــا گذشــت بعــد از ۳۳ ســال  ــران و بازنشســتگان هســت قطعــًا ب بگی

ــرد  ــاال بب ــه و شــفافیت خــود را ب ــا یافت ــد ارتق بای
مدیــر عامــل شــرکت فــرآورده هــای نســوز بــا بیــان اینکــه نزدیــک به 
۲00 شــرکت مدیریتــی کــه اغلب جــزوه دســته صنعتــی بزرگ کشــور 
محســوب مــی شــوند زیــر مجموعــه شســتا هســتند  اظهــار مــی دارد 
ــا آنجــا کــه مــن اطــالع دارم ســرمایه ثبــت شــده حــدود ۸0 هــزار  : ت
ــل توجهــی اســت  ــًا عــدد بســیار قاب ــال اســت کــه طبیعت ــارد ری میلی
ــد ســال  ــت بســیار خــوب چن . خوشــبختانه شســتا در ســایه مدیری
ــش  ــا افزای ــودش ب ــع 9۸/0۳/۲1 خ ــه در مجم ــد ک ــق ش ــر موف اخی
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــزی حــدود 45 ه ــص چی ۲75 درصــد ســود خال
ــه در مجمــع  ــرآورد حاصل ــق گزارشــات ، ب ــص برســد و طب ســود خال

ــد  ــال خواه ــارد ری ــزار میلی ــدود 1۲0 ه ــه ح ــدد ب ــن ع 99/0۳/۳1 ای
ــن  ــص و همچنی ــود خال ــان س ــارد توم ــزار میلی ــی 1۲ ه ــید یعن رس
ــال در جامعــه وجــود دارد کــه اگــر  حجــم ســنگینی از نقدینگــی و ری
ــورم در ســایر حوزه هــای اقتصــادی  ــورس نشــود موجــب ت جــذب ب
ــت  ــه دول ــت ک ــت اس ــن جه ــا از ای ــتر مخالفت ه ــردد و بیش می گ
ــی دســت  ــت اقتصــادی کنون ــد بیشــتر در وضعی ــرای کســب درآم ب
بــه ایــن عرضــه زده و احتمــاال درآمــدی کــه حاصــل می شــود صــرف 
توســعه اقتصــاد نمی شــود و وارد خزانــه دولــت می شــود تــا کســری 

ــد. ــران کن ــاری را جب ــای ج ــا و هزینه ه بودجه ه
ــا  ــا چنیــن گــردش عظیــم و ب ــا ذکــر اینکــه مجموعــه ای ب ــی ب لقمان
توجــه بــه اینکــه یکــی از زیرمجموعــه هــای پاالیشــگاه نفــت ســتاره 
خلیــج فــارس کــه بزرگتریــن پاالیشــگاه منطقــه اســت توضیــح مــی 
دهد : ورود شســتا بــه بــورس اقدامــی شایســته و خوش یمن اســت 
زیــرا راهیابــی هــر شــرکتی بــه بــورس موجــب بــاال رفتــن شــفافیت 
ــدا  شــده و در نتیجــه کیفیــت و ســود اون شــرکتها ســیر صعــودی پی
ــورد  ــم م ــرمایه دائ ــازار س ــور در  ب ــاد دارد حض ــرد .او اعتق ــد ک خواه
ــن  ــه همی ــرد ب ــی گی ــرار م ــهامداران ق ــورس و س ــداوم ب ــل م تحلی
خاطــر باعــث پاســخگویی  بــه مجموعــه هــای زیــر ربــط خواهــد شــد 
ــع  ــی و جــذب مناب ــای مال ــت ه ــورس معافی ــه ب ــن ورود ب و همچنی

ــرای آنهــا تســریع مــی کنــد . مالــی را ب
ــان ســخنان خــود  ــر عامــل شــرکت فــرآورده هــای نســوز در پای مدی
تاکیــد مــی کنــد : بــا توجــه بــه مــوارد عنــوان شــده یکــی از بزرگترین 
ــورس هســت  ــه ب ــات در اقتصــاد کشــور ورود شــرکت شســتا ب اتفاق
کــه طبیعتــًا بســیاری از فشــارهای سیاســی و غیــر اقتصــادی 
ــیاری  ــه بس ــت ب ــی  اس ــه پایان ــد داد و نقط ــش خواه ــتا را کاه شس
 شــایعاتی کــه در مــورد عملکــرد شســتا در ســال هــای گذشــته وجــود 

داشته است.

حجم سنگینی از نقدینگی و ریال در جامعه وجود دارد 
که اگر جذب بورس نشود موجب تورم در سایر حوزه های 

اقتصادی می گردد

با مسئولان در شهر

حصر وراثت
1/8  آقای علی اکبریان فرزند محمد باســتناد شــهادت نامه و گواهی فوت و رونوشــت 
شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالسه 1/99  به این شورا چنین اشعار داشته است 
که شادروان محمد اکبریان فرزند حسین در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- آذر حمامی، همسر، کدملی 1239784732 ، 2- مهدی 
اکبریان، فرزند، کدملی 1239907801، 3- علی اکبریان، فرزند، کدملی 1239895836، 
4- مجید اکبریان، فرزنــد، کدملی 1239925913، 5- فاطمــه اکبریان، فرزند، کدملی 
1239886871، 6- خدیجــه اکبریان، فرزند، کدملــی 1239966393 لذا مراتب جهت 
نشر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ارســال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 814517  عباس کاملی رئیس شعبه اول 

شورای حل اختالف بادرود
حصر وراثت

1/9  آقای علیرضا غالمیان فرزند حسینعلی باستناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناســنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالسه 5/99  به این شــورا چنین اشعار داشته 
است که شادروان حســینعلی غالمیان بادی فرزند علی اکبر در اقامتگاه دائمی خود فوت 
نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- علیرضا غالمیان نسبت فرزند به کدملی 
1239141858، 2- جمیله طالبی بادی نسبت مادر به کدملی 1239717581، 3- فاطمه 
غالمیان بادی نسبت فرزند به کدملی 1239522517، 4- مریم غالمیان بادی نسبت فرزند 
به کدملی 1239880642، 5- عذرا غالمیان بادی نسبت فرزند به کدملی 1239206992، 
6- سمیه غالمیان بادی نســبت فرزند به کدملی 1239915772، 7- معصومه غالمیان 
بادی نسبت فرزند به کدملی 1239959907 لذا مراتب جهت نشر در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار ارسال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 814489  عباس کاملی رئیس شعبه اول شورای حل اختالف بادرود
اخطار اجرایی

1/10 شماره: 536/97 حل9 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-ابراهیم 
اسحاقیان 2-سمیه اســحاقیان ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و 
نــام خانوادگی:بانک مهراقتصاد به وکالت شــهربانو بیگی ، نشــانی: اصفهان خ کهندژ 
بعداز اولین چهارراه ســمت چــپ پمپ بنزین افــق، محکوم به:به موجب رای شــماره 
1316 تاریخ 98/06/31 حوزه نهم شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر که 
قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم اســت به: خواندگان بــه پرداخت تضامنی 
مبلغ 18/148/989 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/521/862 ریال هزینه 
دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت 97/5/23 لغایت زمان اجــرا و همچنین پرداخت نیم عشــر اجرایی در حق 
صندوق دولت رای صادره غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
 ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 811575 قاضی شــعبه نهم شورای حل اختالف

 خمینی شهر 
اخطار اجرایی

1/11 شــماره: 575/97 حل9 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نــام خانوادگی: 1-رضا 

اسحاقیان 2-ناصر اسحاقیان ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و 
نــام خانوادگی:بانک مهراقتصاد به وکالت شــهربانو بیگی ، نشــانی: اصفهان خ کهندژ 
بعداز اولین چهارراه ســمت چپ پمپ بنزین افق، محکوم به:به موجب رای شماره 926 
تاریخ 98/01/18 حوزه نهم شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت 
یافته اســت. محکوم علیه محکوم اســت به: تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ســی 
و هشــت میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/590/000 ریال هزینه دادرســی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ ســر رسید چک 91/4/24 
لغایت زمان پرداخت و ضمنًا خســارت تاخیر تادیه فقط نســبت به خوانــده ردیف دوم 
 قابل اجــرا و همچنین پرداخت نیم عشــر اجرایــی در حق صندوق دولــت رای صادره
  غیابی اســت. مــاده34 قانون اجــرای احــکام: همین کــه اجرائیه به محکــوم علیه
 ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجــرا بگذارد یا 
 ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 

اعالم نماید. م الف : 811576  قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

1/12 شــماره نامه:139985602033000039-1399/01/24  نظــر به اینکه تمامی 
ششدانگ یکدرب باغ پالک ثبتی 57 فرعی از 152- اصلی واقع در روستای نیه جزء بخش 
11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم طاهره زمانی نیه فرزند محمد 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 1399/02/22  ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 

لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:814446 علی 

جوانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

 تاســیس شــرکت ســهامی خــاص پویــا ریــل ســپاهان درتاریــخ 1398/12/20 بــه شــماره ثبــت 2189 بــه شناســه ملــی 14009043683 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 

موضوع فعالیت :حمل و نقل و جابجایی انواع بار ، کاال و مسافر بصورت ریلی . خرید و فروش واگن و لکوموتیو و تجهیزات و ملزومات مربوطه داخلی و خارجی. تجهیز و توسعه تاسیسات ریلی و انجام فعالیتهای بازرگانی ، عمرانی و واردات و صادرات کاالهای بازرگانی و صنعتی 
در چهارچوب قوانین جاری کشور . انعقاد قرارداد های مجاز داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت های شرکت با موسسات مجاز داخلی و خارجی . قبول نمایندگی از شرکتهای دیگر )داخلی و خارجی( و اعطای نمایندگی به سایر شرکتها . تامین و نگهداری کاال ، انبارداری 
، ایجاد انبار ، سردخانه و جایگاه ویژه کاالهای خاص. ایجاد دفاتر بازرگانی ، شعبات و نمایندگی ها و سرمایه گذاری و مشارکت با اشــخاص حقیقی و حقوقی در زمینه حمل و نقل ریلی . دریافت تسهیالت ارزی و ریالی از منابع داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف شرکت در 
زمینه حمل و نقل و جابجایی انواع بار ، کاال و مسافر . انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید ، فروش ، صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی و انجام معامالت مجاز داخلی و خارجی . تاسیس و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و ساختمانی . ارائه 
خدمات طراحی ، تخصصی و فنی در زمینه راه و ساختمان ، تاسیسات و اجرای آنها . تاسیس و ایجاد شرکت و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی . ارایه خدمات و اجراء در زمینه ساخت و ساز ساختمانهای مسکونی ، اداری ، و صنعتی . انجام کلیه خدمات تعمیراتی و ساخت و 
نگهداری ماشین آالت سبک وسنگین تعمیر و نگهداری ماشین آالت و دستگاه های خطوط تولید صنایع انجام خدمات طراحی ، ساخت و تولید و نصب قطعات و ماشین آالت صنعتی . ارائه خدمات تخصصی ، طراحی و اجرای خطوط مواصالتی جاده ای ، راه آهن و نگهداری 
آنها . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اصفهان شهر فالورجان-فردوسی-کوچه شهید امراله رهنما ]1-2[-کوچه بهشت 1-پالک 44-طبقه همکف-- کدپستی 8451665996 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 3500000 ریال نقدی منقسم به 350 سهم 10000 ریالی تعداد 350 سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 172-2 مورخ 1398/11/20 نزد بانک صادرات شعبه فالورجان با کد 0172 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره خدماتی ایثارگران فالورجان به شناسه ملی 10260086644 و به نمایندگی اسداله یزدانی زازرانی به شماره ملی 1110140835و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال حمل و نقل هجرت فالورجان به شناسه ملی 10260118524 و به 
نمایندگی اکبر قاسمی دارافشانی به شماره ملی 1111673047و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای نصراله مؤذنی به شماره ملی 1111082820و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات ازقبیل چک - سفته – بروات وقراردادهای تعهدات آور و عقوداسالمی واستفاده ازحسابهای جاری وثابت دربانکها با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و با مهرشرکت متفقًا معتبرخواهد بود. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدجواد محمدی فالورجانی به شماره ملی 1100096426 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای احمد فتحی حسین آبادی به شماره ملی 1111648239 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه 

کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان )810315(

آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی ایثارگــران 
 فالورجــان ســهامی خاص بــه شــماره ثبت 405 

و شناسه ملی 10260086644 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/11/15 و بنا به 
اختیار تفویض شده مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/29 
در خصوص افزایش ســرمایه به هیات مدیره ســرمایه شرکت از 
مبلغ 140140880000 ریال به مبلــغ 252250000000 ریال از 
طریق سود انباشه تقســیم نشده و باال بردن ســهام افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه بدین شــرح اصالح گردیــد ماده 5 
اصالحی:ســرمایه شــرکت مبلغ 252250000000ریال است که 
به 50450000 ســهم پنج هزارریالی بانام عادی منقسم که تماما" 
پرداخت شده است./ اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان )810337(

آگهی تغییرات شــرکت حمــل و نقل هجــرت فالورجان 
 شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 617 

و شناسه ملی 10260118524
 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ 
1398/12/06 و نامه شــماره 21/85495  مورخ 1398/12/14 اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
شــرکت خدماتی ایثارگران فالورجان )سهامی خاص(به شماره ثبت 405 
باشناســه ملی 10260086644 و اکبر وکیلی با کدملی 1817807919 و 
حسینعلی مهدی زاده با کد ملی 1111057771 و امیر رمضانی قهدریجانی 
باکدملی 1110241488 وعلیرضا پورشریعت باکدملی 1819429865به 
عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآ اکبر قاســمی دارافشــانی باکدملی 
1111673047 بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان )810330(
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به مناسبت سالروز تاسیس ارتش جمهوری اسالمی ایران صورت گرفت؛

 راه اندازی پویش »سپهبدهای اخالص«
ســازمان عقیدتــی سیاســی ارتــش  زاینده رود
جمهــوری اســامی ایــران بــه مناســب 
۲۹ فروردیــن مــاه، ســالروز تاســیس ارتــش اقــدام بــه راه انــدازی 
ــوان »ســپهبدهای اخــاص« کــرده اســت. حجــت  ــا عن پویشــی ب
االســام و المســلمین غامعلــی زمانــی، هماهنــگ کننــده عقیدتی 
سیاســی یــگان هــای ارتــش جمهــوری اســامی ایــران در اســتان 
هــای اصفهــان، یــزد و چهارمحــال بختیــاری در گفــت و گو بــا زاینده 
رود گفــت: ســازمان عقیدتــی سیاســی ارتــش جمهــوری اســامی 
ــه مناســبت ۲۹ فروردیــن مــاه، ســالروز ارتــش جمهــوری  ــران ب ای
ــای  ــای نیروه ــی ه ــه آفرین ــت حماس ــران و بزرگداش ــامی ای اس
ــاد  ــتگی و اتح ــت همبس ــه جه ــری و ب ــی سراس ــی در اقدام زمین
هرچــه بیشــتر بیــن نیروهــای مســلح بــه ویــژه بــرادران »ارتشــی و 
ــوان »ســپهبدهای  ــا عن ــدازی پویشــی ب ــه راه ان ســپاهی« اقــدام ب
ــه  ــهرها ب ــطح ش ــات در س ــازی و تبلیغ ــای مج ــاص« در فض اخ
ــه  ــت ک ــرده اس ــتر ک ــر و پوس ــب بن ــاپ و نص ــی، چ ــورت طراح ص

  AJA.IR ــانی ــه نش ــش ب ــی ارت ــط عموم ــایت رواب ــه در س روزان
ــه  ــاص ک ــپهبد های اخ ــرح س ــزود: ط ــود. وی اف ــی ش ــر م منتش
ــاد  ــی صی ــی، عل ــی قرن ــام ســید محمدول ــادآور شــهیدان واالمق ی
شــیرازی و شــهید حــاج قاســم ســلیمانی اســت بــا هــدف تقویــت 
روح اتحــاد و انســجام نیرو هــای مســلح آمــاده شــده کــه 
ویژگی هــای مشــترک آن شــهدای عزیــز در قالــب برنامه هــای 
ــت  ــید. حج ــد رس ــز خواه ــردم عزی ــر م ــمع و نظ ــه س ــف ب مختل
الســام زمانــی ادامــه داد:  در همیــن رابطــه نماهنــگ  ا
»ســپهبد های اخــاص« تحــت عنــوان »جوشــش خــون 
ســپهبدها« نیــز بــا شــعر و موســیقی فاخــر کــه شــعر آن در انجمــن 
ــه و آهنگ ســازی و  ــش تهی ــی سیاســی ارت ــی ســازمان عقیدت ادب
تصویرســازی آن بــا همــکاری ســازمان اوج، موسســه مــأوا و دفتــر 
صــدا و ســیما در ســوریه تولیــد شــده کــه همزمــان بــا  ایام ســالروز 
ــانه های  ــق رس ــران از طری ــامی ای ــوری اس ــش جمه ــیس ارت تاس

جمعی و شبکه های اجتماعی منتشر می شود.

»سپهبد قرنی« خار چشم دشمنان
خدا خواست عاقبت به خير شــود. 

سرنوشت و زندگى نظامى عالی رتبه 

اى كه در دوران پهلوى، هم شــيرينى 

به اوج رســيدن را تجربه كرده بود 

 ، و هم تلخى سقوط به حضيض را

گرچه گاه با ابهام و حرف و حديث  ا

هاى ضد و نقيض همراه است، اما 

جورى به پايان مى رسد كه ديگر براى 

من و شما جاى حرف و حديثى باقى 

نمى گذارد. »سپهبد قرنى« كه نامش 

بيشتر از خودش براى مان آشناست، شايد سال ها روى لبه تيغ زندگى كرد، تا 

زير تيغ رفت و سرانجام، درست جايى كه بايد، دست به انتخابى زد كه ســبب 

عاقبت به خيرى اش شد. »قرنى« مزد انتخاب خوبش را روز 3 ارديبهشت 

 1358 گرفت وقتى كه به دست گروه »فرقان« در منزل مسكونى اش به 

شهادت رسيد.

 از کودکی شهید قرنی تا اخراج از ارتش
 شهید قرنی سال 1۲۹۲ خورشیدی، در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. پدرش، 

میرزا آقاخان از مدیران مخابرات تهران بود. وی تحصیات ابتدایی خود را در 

دبستان گل بهار اصفهان و تحصیات متوسطه اش را در دبیرستان دارالفنون در 

تهران آغاز کرد و در دبیرستان نظام ارتش به پایان رساند. در سال 130۹ وارد 

دانشکده افسری شد و در سال 1313 با درجه ستوان دومی، در رسته توپخانه 

لتحصیل شد.سپهبد سید محمد ولی قرنی در دوران خدمت، خدمات  فارغ ا

درخشانی را از خود به نمایش گذاشته و مشاغل مهمی همچون کفیل فرمانده 

گردان ۲ هنگ 4 توپخانه، فرمانده گردان 105، رییس رکن دوم ستاد مرکز 

تعلیماتی آمادگاه، فرمانده پارک توپخانه لشکر ۲ ، رییس رکن سوم لشکر ۲ 

مرکز، رییس ستاد لشکر ۲، معاون اداره دوم سررشته داری ارتش، فرمانده 

تیپ مستقل رشت، رییس رکن دوم و معاون ستاد ارتش را برعهده گرفته 

است.آخرین سمت ایشان پیش از اخراج از ارتش،  ریاست رکن ۲ و معاونت 

ستاد ارتش بوده است. این شغل، باتوجه به موقعت زمانی و وضعیت ارتش 

پس از کودتای ۲8 مرداد 133۲، شغل بسیار مهمی بود.سرلشکر قرنی در فکر 

کودتا بود و ظاهرا از همه جوانب هم شرایط فراهم شده بود، اما در شگفتی 

 تمام کودتا »لو« رفت و اغلب قریب به اتفاق عواملش، از جمله سرلشکر قرنی

 دستگیر شدند.    

قرنی و همکاران و همفکرانش دستگیر و محاکمه شدند. در آغاز صحبت از اعدام 

قرنی بود، ولی بنا به عللی که هنوز کاما معلوم نشده، مانند اینکه حقیقت وجودی 

لو دهندگان کودتا روشن نشده، دادگاه، سرلشکر قرنی را به اخراج از ارتش و سه 

سال حبس محکوم کرد. وی در اسفند 133۹ از زندان آزاد شد و از آن پس شدیدا 

تحت مراقبت امنیتی قرار داشت. شهید قرنی به دلیل همکاری با روحانیت در 

جریان نهضت امام خمینی)ره( مجدد به زندان رفت و در دی ماه سال 45 آزاد شد.

شهید قرنی در جریان انقاب به نیروهای انقابی پیوست. به هنگام شکل گیری 

و گزینش اعضای شورای انقاب که از سوی حضرت امام خمینی )ره( صورت 

می گرفت و همگی از صافی های متعدد باید عبور می کردند، ایشان به عضویت 

این شورا انتخاب شد.

دریافت درجه سرلشکری با حکم امام )ره(
پس از پیروزی انقاب، بافاصله، یعنی روز ۲3 بهمن، سرلشکر قرنی، ضمن 

اعاده به ارتش با درجه سرلشکری به عنوان رییس ستاد ارتش انقاب، با حکم 

امام خمینی )ره( منصوب شد.ترور شهید سرلشکر محمدولی قرنی به گروهک 

تروریستی فرقان نسبت داده شده و این گروهک نیز مسئولیت این جنایت بزرگ 

را به گردن گرفته است.

صیاد دل ها
سال 1347 ستوان گمنامى بود در 
لشكر تبريز. خدا مى داند »تيمسار 
يوســفى« فرمانده لشكر، در افسر ۲4 
ســاله چه ديده بود كه روزى در جمع 
نظاميان گفت: نام اين جوان را به خاطر 
بسپاريد.آن قدر لياقت در او مى بينم كه 
اگر بخت يارش باشــد مى تواند روزى 
فرمانده نيروى زمينى ارتش شود. 
تيمســار با تجربه ،اشــتباه نكرده 
بود. 13 سال بعد درســت در زمانى 

كه ايران به تازگى درگير جنگ تحميلى شده بود،سرهنگ » على صياد شيرازى« در 37 
سالگى با حكم امام خمينى)ره( فرمانده نيروى زمينى ارتش شد.

 دانشكده افسرى
نه اينكه چون پدرش نظامى بود او را وادار كرده باشــد برود دنبال نظامى گرى، خودش 
عشــق ارتش بود. با اينكه در دوران تحصيل در دبيرستان دانش آموز ممتاز بود و همه 
پيشنهاد مى كردند برود دنبال رشته هاى پرطرفدار، اما او تصميمش را گرفته بود. در 
هميــن روزها پدرش به تهران فراخوانده شد ، از دستگاه و حكومت دل خوشى نداشت. 
در تهران چه گذشته بود، چندان معلوم نيســت اما از كوره در رفته و به حكومت و شاه بد 
و بى راه گفت. دستگير و زندانى اش كردند و مدتى بعد از ارتش اخراج شد. وضع مالى 
خانواده به هم ريخت اما »على« هنوز سر تصميمش بود. براى ادامه تحصیل به تهران 
آمد. مجبور بود درس بخواند و در كنارش با تدريــس رياضى روزگار بگذراند. سال 43 به 
آرزويش رسيد و در كنكور دانشكده افسرى پذيرفته شد. سال 46 با درجه ســتوان دومى 
وارد ارتش شد. پيش از آن دوره رنجرى و چتر بــازى را گذرانده بود و حاال براى رشته 

توپخانه به اصفهان و سپس تبريز رفت. پدر و مادر و بقيه خانواده نيز همراهش بودند. 

  بنى صدر، دشمنش بود
مهرماه سال 58 در غائله كردستان، عناصر ضد انقاب توانستند شــهرهاى زيادى را 
محاصره كنند و پادگان هاى زيادى نيز به دست شان افتاد. صياد آن روزها در كنار شهيد 
چمران و طى 17 روز توانســت ضد انقــاب را در مناطق زيادى عقب بنشــاند. وقتى در 
سنندج ستاد عمليات مشترك ارتش و سپاه را تشــكيل داد، پس از ۲8 روز موفق شد 
شهر را از تصرف ضد انقاب خارج كند. موفقيت هاى بعدى اش در بانه ،سقز، مهاباد و... 
موجب شد مدتى بعد با دو درجه ارتقا به سرهنگ تمامى و فرماندهى قرارگاه عمليات غرب 
كشــور منصوب شــود، اين اول كار بود. گزارش پيروزى ها كه به تهران رسيده بود،بنى 
صدر از اينكه پيروزى ها در زمان مســئوليت او رخ داده بود در پوستش نمى گنجيد. 
شايد براى همين با پيشنهاد ارتقاى صياد موافقت كرد، اما چندى بعد و زمانى كه اختاف 
نظرش با شهيد بهشــتى باال گرفت، صياد را بركنار و سرهنگ عطاريان را جايگزين او كرد. 

 از فتح خرمشهر تا عمليات مرصاد
مدت زيادى طول نكشيد تا بنى صدر بركنار شود و صياد نيز دوباره به عرصه جنگ برگردد. 
رهبر معظم انقاب، صياد شيرازى را از طراحان اصلى عمليات بيت المقدس كه به آزاد 
سازى خرمشهر انجاميد مى دانند؛ عملياتى كه با هوشمندى باال طراحى شده بود و در 
نتيجه به پيروزى حيرت آورى تبديل شد.نبوغ و شجاعت او تنها به كردستان و عمليات 
بيت المقدس ختم نمى شود. عمليات مرصاد آن هــم در روزهايى كه ايران آتش بــس 
را پذيرفته بود و بسيارى جنگ را تمام شده مى دانستند، از شاهكارهاى صياد شيرازى 

است.

 ماموریت ناتمام
منافقين هيــچ گاه عمليات مرصاد و نقش صياد شــيرازى در آن را فرامــوش نكردند؛ 
حتى 11 ســال پس از سال 67 . حاال و  ۲1فروردين سال 78 آمده بودند ســراغ شــير 

مردى كه توهم »فروغ جاويدان«شان را به تاريكى و سياهى جهنم گره زد. 

سردار دل ها
روی  احوال  ثبت  و  آمار  اداره کل  مامور 
شناسنامه نوشت: ۲0 اسفند 1335؛در حالی 
که دو سال از این تاریخ می گذشت که قاسم 
به دنیا آمد.جد سلیمانی ها، امیرمحبت، فرزند 
امیرکمال از عشایر خمسه فارس و از سرداران 
سپاه نادرشاه افشار بود.قاسِم حسن اهل رابر 
کرمان بود؛ جایی بین کرمان و بندرعباس. او 
در قلب نقشه ایران و در روستایی در دامنه 
تپه ها به دنیا آمد؛ اما در سال 134۹ در حالی 
که درس های دبستانش تمام شده بود؛ مجبور 

شد برای گذران زندگی، به عنوان  بنا به کرمان برود. چند سال بعد که دیپلمش را گرفت، به 
استخدام اداره آب کرمان درآمد. سال 1355 بود و هنوز شعله های انقاب اسامی، فراگیر نشده 
بود. دو سال بعد که انقاب پیروز شد، حال و هوای قاسم هم تغییر کرد. آذر  و دی به بهمن رسید 
و قاسم روز به روز خودش را بیشتر از پیش پیدا کرده و نسبتش را با انقاب اسامی  شفاف تر 
می کرد. روزهای گرم سال 1358 رسیده بود که تصمیم گرفت کار و بارش در اداره آب را برای 
دیگران بگذارد و برود سراغ سپاه پاسداران که حاال تازه در کرمان شکل گرفته بود. قاسم قدرت 
بدنی خوبی داشت و از همان اول به خاطر آمادگی جسمانی اش به واحد آموزش سپاه رفت و 
در پادگان آموزشی قدس کرمان مشغول به کار شد. قاسم سلیمانی تا پایان جنگ فرمانده لشکر 
بود و توانست عملیات های موفق و بزرگی همچون والفجر8 و کربای 5 را به سرانجام برساند. 
بعد از جنگ، سلیمانی فرمانده سپاه هفتم صاحب الزمان )عج( و سپس مجددا فرمانده 
لشکر 41 مکانیزه ثارا... شد.لشکر 41 ثارا... در سال 135۹ در قالب یک گردان از نیروهای سپاه 
پاسداران استان کرمان شکل گرفت، 1360 به تیپ ارتقا پیدا کرد و از سال 1361 با گسترش 
سازمان آن به سه تیپ و یک گردان زرهی، به عنوان لشکر 41 ثارا... به فعالیت ادامه داد. در سال 
1386 در پی شکل گیری سپاه های استانی، نام آن به سپاه ثارا... استان کرمان تغییر پیدا کرد.

ماموریت جدید در آن سوی مرزها
با پایان یافتن جنگ ایران و عراق در سال 1367، لشکر 41 ثارا... به فرماندهی سلیمانی به 
کرمان بازگشت و درگیر جنگ با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر شد که از مرزهای شرقی کشور 
هدایت می شدند. قاسم سلیمانی تا هنگام انتصاب به فرماندهی سپاه قدس، این سمت را 
عهده دار بود.او  در سال 1376، هم زمان بااوج گیری طالبان در افغانستان، به فرماندهی نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی  منصوب شد. قاسم سلیمانی با تجربه ای که از جنگ 
داخلی کردستان داشت، گزینه ای مناسب بود؛ چون بنا بود در افغانستاِن عصر طالبان که درگیر 
جنگ های داخلی بود، وارد عمل شود. از همه مهم تر این که سلیمانی در هشت سال جنگ با 
عراق و نیز مبارزه با باندهای مواد مخدر در مناطق مرزی ایران و افغانستان تا پیش از انتصابش 
به فرماندهی سپاه قدس، تجربه زیادی اندوخته بود.حاج قاسم، ۲۲ سال فرمانده سپاه 
قدس بود؛ اما اوج فعالیت هایش به آغاز جنگ در منطقه آسیای غربی و مشخصا کشور سوریه 
برمی گشت. اواخر سال 138۹ بود که شعله های آتش در سوریه زبانه کشید و ماموریت جدیدی 
برای حاج قاسم و نیروهایش تعریف شد. گروه های تکفیری جان تازه ای گرفته بودند و قرار بود 
با ناامن کردن منطقه، خطر ایران و لبنان را برای اسراییل، کم کنند.حاج قاسم با اعزام مستشاران 
نظامی به سوریه، با هماهنگی دولت و ارتش این کشور، توانست راهکارهای مناسبی را برای 
دفع تکفیری ها ارائه کند و روز به روز بر محبوبیتش افزوده شد. داعش که می دید در سوریه 
جواب الزم را نمی گیرد، آتش حضورش را به عراق کشاند و عتبات عالیات را مورد سوء قصد 
قرار داد. سامرا، کربا و نجف، هدف ناامنی های تکفیری ها و داعش بود؛ اما حاج قاسم برای 
آنجا هم برنامه داشت. سردار سلیمانی داعش را در هر دو کشور با کمک نیروهای مردمی عقب 
راند.30 آبان سال 13۹6 اما سرنوشت ساز بود. حاج قاسم با امضای فرزند و سرباز، نامه ای به 
رهبر معظم انقاب نوشت و پایان داعش را رسما اعام کرد. این البته پایان مجاهدت ها نبود؛ 
دشمن که در خارج از مرزهای ایران، نبرد را باخته بود، حاال سعی کرد از عوامل نفوذی اش برای 
ناآرامی داخلی بهره ببرد .حاال دولتمردان کشورهای منطقه می دانستند برای خروج از وضعیت 
موجود، راهی جز عمل به روش های تجربه شده و موفق حاج قاسم ندارند. مدام او را برای 
مشورت دعوت می کردند و یکی از این دعوت ها، آخرین برگه زندگی مادی حاج قاسم را ورق 
زد. حاج قاسم با هواپیمایی عادی و مسافری از دمشق به بغداد رفت و در حالی که هم رزم 
عراقی اش )ابومهدی المهندس( برای استقبالش آمده بود، مورد هدف پهپاد آمریکایی قرار 

گرفت و به همراه چهار همراه ایرانی اش و تعدادی از بسیجیان عراقی به شهادت رسید. 

سپهبد های اخاصسپهبد های اخاص سپهبد های اخاص
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واکنش رییس شورای شهر اصفهان به  افزایش قیمت بلیت اتوبوس ها:

دولت سهمش را بدهد، در نرخ بلیت بازنگری می کنیم
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در نشست خبری مجازی با اصحاب رسانه در رابطه با تصویب 
افزایش نرخ بلیت اتوبوس، توضیح داد: شرکت واحد اتوبوسرانی در سال های گذشته چالش های 
زیادی داشته است و هیچ وقت این شرکت را آرام نیافته ایم، قطعا هر سال وقتی افزایش قیمت را 
داشتیم مورد انتقاد قرار می گرفت، امسال نیز با افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت اتوبوس این اتفاق 
افتاد، این افزایش قیمت بر اســاس الیحه ای بود که شــهردار اصفهان ارائه داده بود و به تصویب 

شورای شهر اصفهان رسید.
علیرضا نصراصفهانی در ادامه با اشــاره به اینکه حدود هزار و ۱۰۰ اتوبوس فعال کار خدمت رســانی 
به شــهروندان را انجام می دهند و ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار مســافر در روزهای عادی از ناوگان اتوبوسرانی 
اســتفاده می کنند، بیان کرد: میانگین دریافتی از مســافران حدود ۷۰۰ تومــان و میزان حداکثر 
دریافتی از مســافران هزار و ۱۰۰ تومان و حداقل دریافتی هم ۳۰۰ تومان است، شهروندان باید در 
جریان باشند هزینه تمام شده برای هر مسافر ۳ هزار تومان بوده که مبلغ دریافتی از شهروندان یک 
سوم هزینه هاست.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: بر اساس قانون باید هزینه های 
سازمان اتوبوسرانی را ۳۰ درصد دولت، ۳۰ درصد مسافر و ۳۰ درصد مدیریت شهری پرداخت کنند، 
اما در حال حاضر ۷۰ درصد هزینه توسط مدیریت شهری پرداخت می شود.وی در ادامه بیان کرد: 
میانگین عمر ناوگان اتوبوسرانی اصفهان ۸ تا ۱۰ سال اســت و به روزرسانی سیستم اتوبوسرانی را 
در دســتورکار داریم، برای این کار و پرداخت ۱۰ میلیارد تومان هزینه های اتوبوســرانی که با درآمد 
اتوبوسرانی همخوانی ندارد ناچار هستیم نرخ بلیت را سالیانه افزایش دهیم.نصراصفهانی با اشاره 
به اینکه شهرداری حدود ۳۲۰ ماموریت دارد که اگر همکاری مردم را نداشته باشیم، به ثمر نمی رسد، 
مطرح کرد: این نکته را صادقانه می گویم درآمدهای عمده ما بر اساس خدماتی است که به مردم 
ارائه می کنیم، هر کجا درآمدها کم شود در ارائه خدمات مشکل پیدا می کنیم.رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایط سخت فعلی حدود ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در خطوط 
مختلف در شهر اصفهان فعال هستند، اما مســافران حدود ۶۰ هزار نفر بیشتر نیست.وی در ادامه 
بیان کرد: خرید اتوبوس و بازســازی ناوگان اتوبوســرانی یکی از برنامه های شهرداری در هر سال 
است، البته از زمان شورای سوم دولت برای خرید اتوبوس اعتباری اختصاص نداده است، اما اخیرا 
فروش اوراق مشارکت از سوی دولت برای خرید اتوبوس تخصیص یافت و در این زمینه از دولت 
و نمایندگان مجلس قدردانی می کنم، چنانچه دولت در تامین هزینه های اتوبوسرانی سهم خود را 
بپردازد ما نیز در زمینه نرخ بلیت اتوبوس بازنگری خواهیم کرد، هرچند افزایش نرخ بلیت اتوبوس 

برای همه شهرها و اقدامی هرساله است.

با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت گرفت؛

 انتصاب مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان

با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، سید سعید سرابی به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان منصوب شد.

در حکم سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آمده :نظر به سوابق فرهنگی و تجربیات 
ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان 
منصوب می شوید.امید است با اســتعانت از خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت های موجود و 
نیروهای کارآمد و فرهیخته و تعامل سازنده با مسئوالن و مدیران استان و ارتباط نزدیک با اصحاب 
فرهنگ و هنر و مردم فرهنگ دوست و هنر پرور اصفهان در مسیر رشد فضایل اخالقی، شکوفایی و 
اعتالی فرهنگ و هنر اسالمی و ایرانی موفق و موید باشید.پیش از این حجت االسالم والمسلمین 

محمدعلی انصاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی این استان را بر عهده داشت.

 از ضدعفونی معابر تا برگزاری رزمایش همدلی و کمک مومنانه؛  

روز متفاوت ارتش در اصفهان

شــیوع ویروس کرونا موجب شده تا روز        نرگس طلوعی
ارتش در اصفهان متفاوت تر از ســال های 
گذشته برگزار شود. جانشین مرکز آموزش توپخانه و موشک های شهید 
سپهبد علی صیاد شیرازی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران به 

تشریح این روز متفاوت پرداخته است..
سرهنگ ســتاد »رســول مهتابی« در گفت وگو با زاینده رود با اشاره به  
برگزاری رژه خدمت با شعار »مدافعان وطن، یاوران سالمت« در روز ارتش 
گفت: این رژه  با رویکرد مبارزه با ویروس کرونا و رفع آلودگی از شهرها و 

کمک به محرومین انجام می شود.
وی افزود: این مراسم، فردا صبح همزمان با سراسر کشور از ساعت 9:۳۰ 
با شرکت خودروهای پیشرفته جنگ نوین سازمانی ، ابتکاری ،خودروهای 

امدادی و درمانی برگزار خواهد شد.
جانشــین مرکز آموزش توپخانه و موشک های شهید سپهبد علی صیاد 
شیرازی نیروی زمینی ارتش با اشاره به رژه موتور سیکلت ها، خودروهای 
ضدعفونی کننده، خودروهای آتش نشــانی و آمبوالنس در این مراسم 
اظهار داشت: یگان های شرکت کننده در این رژه پس از عبور از جایگاه به 
محل هایی که در سطح شهر اصفهان پیش بینی شده است، اعزام شده  
و کار ضدعفونی سازی اماکن و معابر مورد استفاده توسط عموم را انجام 
داده و خودروهای آمبوالنس نیز در نقاط مختلف شهر مستقر می شوند 

و کارهای مربوط به پایش و غربالگری و بیمــار یابی مربوط به ویروس 
کووید را انجام می دهند.

 به گفته مهتابی، توزیع بسته های حاوی مواد ضد عفونی کننده و تحویل 
این بسته ها درب منازل از دیگر برنامه های روز ارتش در منطقه اصفهان 
است.وی هم چنین از برگزاری رزمایش همدلی و کمک مومنانه  خبر داد 
و گفت: روز پنجشنبه ۲۸ فروردین با حضور  4۰ دستگاه خودرو یک سری 

بسته های معیشتی بین نیازمندان توزیع می شود.
جانشــین مرکز آموزش توپخانه و موشک های شهید سپهبد علی صیاد 
شــیرازی نیروی زمینی ارتش در ادامــه به اقدامات صــورت گرفته در 
پیشگیری از ویروس کرونا طی ۵ مرحله در راستای رزمایش بزرگ لبیک 

یا امام خامنه ای اشاره کرد.
مهتابی گفت: مرحله  اول این رزمایش، پایش و غربال گری و بیماریابی 
کووید ۱9 و ضدعفونی خودروهای عبوری در مبادی ورودی شهرها بوده 
است که در این راستا ارتش منطقه اصفهان موفق شد تعداد ۱9 ایستگاه 
کنترل و پایش سالمت را در نقاط مختلف استان دایر کند؛ این ایستگاه ها 
ضمن تب سنجی مسافران اقدامات مربوط به ضدعفونی خودروها قبل 
از ورود و خروج به شــهر را با نظارت فرماندهان و نیروهای حاضر انجام 
می دهد. وی ادامــه داد:یگان های تحت امر این ارشــد نظامی، از قبیل 
مرکز آموزش توپخانه گروه ۵۵، 44، ۲۲ و گروه ۸4۰ موشکی، مسئولیت 

ایستگاه های یاد شده را به صورت شبانه روز بر عهده دارند که در این راستا 
تعداد ۱۵۰۰ نسخه بروشور تبلیغاتی در خصوص راه های مقابله با ویروس 

منحوس کرونا بین مردم توزیع شده است.
 به گفته جانشــین مرکز آموزش توپخانه و موشــک های شهید سپهبد 
علی صیاد شــیرازی نیروی زمینی ارتش، مرحله  دوم رزمایش مربوط 
به برپایی ایستگاه پایش سالمت و تب ســنجی و پالس اکسی متری 
جهت تشخیص و شناسایی بیماری کووید ۱9 بوده که  در این راستا تمام 
یگان های این ارشد نظامی برابر دستورالعمل های صادره در ورودی های 
هر پادگان با استفاده از کادر مجرب پزشکی به صورت روزانه و مستمر اقدام 
به تب سنجی روی کارکنان پایور و ســربازان وظیفه می کنند و به محض 
مشاهده  موارد مشکوک به ویروس کرونا آن ها را به مبادی مربوطه جهت 

مداوا راهنمایی می کنند.
 مهتابی  با بیان اینکه  این یگان موفق شــد برای اولین بــار در ترمینال 
مسافربری کاوه ضمن برپایی ایســتگاه پایش و سالمت یک دستگاه 
دوربین پیشرفته  الکترونیکی حرارت سنج ترمومتر را به همراه کادر پزشکی 
برقرار و نصب کند، بیان کرد: این دوربین پیشرفته از فاصله ۱۰ متری اقدام 
به پایش مسافران می کند و هم چنین موارد مشــکوک اعم از ورودی و 
خروجی را در صورت مشاهده سریعا به مبادی مربوطه معرفی خواهد کرد.

 وی گفت: مرحله سوم این رزمایش بزرگ ضدعفونی کردن معابر شهرها 
و روستاهای استان ها و شهرســتان ها بوده که یگان های ارتش منطقه 
اصفهان در رابطه با ضدعفونی کردن معابر و اماکن شــهری و روســتایی 
اقداماتی را تا به امروز به انجام رسانده است که ازجمله با اعزام یگان های 
جنگ نوین به همراه تجهیزات مدرن و پیشــرفته اقــدام به ضدعفونی 
شهرهایی از قبیل مناطق مختلف کالن شهر اصفهان و شهرستان های دیگر 
کرده اند.به گفته مهتابی، مرحله چهارم کمک به برپایی استراحتگاه ها در 
استان ها و شهرستان ها در راستای رزمایش بزرگ لبیک یا امام خامنه ای 
ارتش منطقه  اصفهان 4 محل مناسب جهت نگهداری بیماران بهبودیافته 
از کووید ۱9 با ظرفیت فعلی ۲4۰ تخت خواب مطابق با اســتانداردهای 
بهداشــتی با تجهیزات موردنیاز در مکانی کامال بهداشتی و پاکیزه جهت 
دوره استراحت بیماران بهبودیافته و ترخیص شده از بیمارستان های شهر 

اصفهان راه اندازی شد که تاکنون نیاز به استفاده از آن نشده است.
جانشــین مرکز آموزش توپخانه و موشک های شهید سپهبد علی صیاد 
شــیرازی نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: مرحله آخر رزمایش، کمک، 
حمایت و پشتیبانی در برقراری ایســتگاه و بیمارستان صحرایی بوده که 
ارتش اصفهان دارای بیمارستان صحرایی با ۶ کانکس و امکانات سرپایی 

است که تاکنون نیازی به استفاده از آن نبوده است.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان خبرداد:

پیشرفت 85 درصدی پروژه پیاده روسازی خیابان پروین
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از پیشرفت ۸۵ درصدی فاز دوم عملیات اجرایی پیاده روسازی 
خیابان پروین و پیشــرفت 4۵ درصدی پیاده روســازی خیابان صباحی خبــر داد و گفت: برای 
اجرای فاز دوم عملیات اجرایی پیاده روسازی خیابان های پروین و صباحی اعتباری افزون بر یک 
میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.حمید شهبازی اظهار کرد: در قالب این پروژه 
پیاده روســازی خیابان پروین با ۸۵۰ میلیون تومان اعتبار و خیابان صباحی با ۵۰۰ میلیون تومان 
اعتبار انجام می شــود.وی تصریح کرد: پیاده روها نقش مهمی در ایجاد تجربه ای لذت بخش تر از 
شهر ایفا کرده و پیاده روهای جالب و پویا، مردم را جذب و پیاده روی را برای آنها جذاب تر کرده و در 
نهایت فعالیت فیزیکی بیشــتری را به همراه کاهش تراکم ترافیکی و افزایش امنیت شهروندان، 
میســر می کند.مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان افزود: برای اجرای پروژه های پیاده روسازی 
مواردی همچون عرض مناســب پیاده رو با توجه به تراکم جمعیت، نوع محور و میزان رفت و آمد، 
صاف بودن و نداشتن پستی و بلندی، داغ و سوزان و لیز و لغزنده نبودن در فصول گرم و سرد سال، 
شیب طولی_عرضی مناســب پیاده رو که برای جلوگیری از جمع شدن آب های سطحی و هدایت 
آن ها به جوی ها مورد توجه قرار گرفته است.وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این منطقه برای 
مبارزه با بیماری کرونا، از ارسال ۲۵ میز برای مراکز تولید ماسک خبر داد و گفت: تاکنون تعداد 9۰۰ 
عدد بروشور، ۱۲۰ عدد پوستر و ۱۷ هزار بسته بهداشــتی در این منطقه توزیع شده است.شهبازی 
اظهار کرد: ضدعفونی کردن معابر عمومی، پل های عابر پیاده و ...، گرفتن روزانه ۱۵ ساعت ماشین 
از ارتش و یگان ویژه برای ضدعفونی کردن معابر در ســه نوبت نیمروزی، ارســال مواد ضدعفونی 
به حوزه های سه گانه بسیج منطقه، برگزاری روزانه جلســات حساس سازی با حوزه های بسیج و 
کانون های فرهنگی، ۳۰ مورد نصب بنر و تبلیغات شــهری، چاپ و نصب بنر، پک فرهنگی و ارزاق، 
تولید اقالم بهداشتی، همکاری با سمن ها و انجمن ها و برگزاری مسابقه در فضای مجازی از دیگر 

اقدامات این مجموعه است.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری:

کوثر 15 آماده بهره برداری است
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: 
بازار کوثر ۱۵ واقع در شهرک زاینده رود با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله مزایده است و پس از 
مشخص شدن بهره بردار اوایل اردیبهشت ماه امسال بهره برداری می شود.محمد مجیری اظهار کرد: 
در حال حاضر ۱4 فروشگاه کوثر در شهر فعال است که پس از افتتاح فروشگاه کوثر پانزدهم، ادامه 
عملیات احداث فروشگاه کوثر شماره ۱۶ در منطقه شهید کشوری از سر گرفته می شود.وی با اشاره 
به شرایط فعلی بازار کوثر شماره دو، گفت: باتوجه به اینکه فضای فروشگاه کوثر شماره دو در سپاهان 
شهر به وسعت 9۰۰ مترمربع به دلیل مراجعات زیاد شهروندان محدود بود، از این رو بنا بر درخواست 
مدیر منطقه پنج، امام جمعه سپاهان شهر و شهروندان، برای احداث فروشگاهی با فضای بیشتر 
زمینی به وسعت دو هزار مترمربع در مجاورت این فروشگاه با همکاری شهرداری منطقه پنج تملک 
شد.مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان 
ادامه داد: بازار کوثر شماره دو تا نیمه اول امسال در زمین تملک شده مجاور فروشگاه فعلی احداث 
و خدمات آن در اختیار شهروندان قرار می گیرد.مجیری گفت: با احداث بازار جدید کوثر در فضای 
تملک شــده، فضای قبلی فروشــگاه در اختیار منطقه پنج قرار می گیرد تا به فضایی برای ورزش 
بانوان در سپاهان شهر تبدیل شود.وی از بازسازی کامل تمام بازارهای کوثر تا پایان امسال خبر داد 
و افزود: در سال های 9۷ و 9۸ در فروشگاه های کوثر شماره یک، سه، چهار، پنج، شش، 9، ۱۲، ۱۳ و 

۱4 تغییرات اساسی ایجاد شد و کیفی سازی ارائه خدمات صورت گرفت.

با مسئولان

اخبار

با راه اندازی فرهنگسرای مجازی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، فرهنگسراهای اصفهان 
به خانه ها آمدند.اگر امروز در هفته پایانی فروردین ماه ســال گذشته قرار داشتیم، تابلوهای اطالع رسانی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان کم کم آماده می شدند تا رنگ و بوی برنامه های 
هفته نکوداشت اصفهان در اردیبهشت بهشتی این شهر و پس از آن برنامه های ماه مبارک رمضان را به خود 
بگیرند و خبر از زمان و مکان برگزاری آنها بدهند، اما کرونا از آخرین ماه سالی که گذراندیم چهره شهرهای 
ما را تغییر داده و هنوز باید تا جایی که می توانیم در خانه بمانیم تا شکستش دهیم.»مامان، بابا حوصله ام 
سر رفت«؛ جمله آشــنایی که با تعطیل شــدن مدارس و خانه مانی کودکان و نوجوانان شاید بیشتر از هر 
زمان دیگری به گوش والدین رسیده باشد، آن هم با همزمانی نوروز و قرنطینه خانگی که بزرگ ترها را هم 
به صرافت انداخت تا از این خانه نشینی اجباری بهتر اســتفاده کنند.کرونا همان طور که کیانوش جهانپور، 
سخنگوی وزارت بهداشت هر روز به ما می گوید جمعی از عزیزان مان را از ما گرفت و معلوم نیست چه زمانی 
دست از سر دنیا برمی دارد، اما شرایطی برای همه ما به وجود آورد که باعث شد در کنار مراقبت های بهداشتی 
به ابتکار و یافتن راه های جدید هم فکر کنیم.راهکار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
که هر سال از نوروز و همچنین مناسبت های ملی و مذهبی فصل بهار برای برگزاری رویدادهای عرصه محور 

اســتفاده می کــرد، ایجــاد 
فرهنگســرای مجازی بود تا 
از این به بعد نــام این فرزند 
نوپا در کنار سایر فرهنگسراها 
در شناسنامه این سازمان به 
چشــم بخورد.فرهنگسرایی 
که به گفته علیرضا روحانی، 
معــاون فرهنگــی هنــری 
ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان 
با تاکیــد بر تقویــت فضای 
مجازی و تشــویق مردم به 
ماندن در منازل در نخستین 
روزهای نــوروز و همزمان با 
اعیاد شعبانیه آغاز به کار کرد: 
»فرهنگسرای مجازی عالوه 

بر سایت اینترنتی، دارای یک صفحه در اینستاگرام و آپارات است و نمونه مشابهی در ایران ندارد. عمال همان 
اتفاقاتی که تا پیش از شیوع بیماری کرونا در فرهنگسراهای سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان رخ می داد، این بار در قالب آمــوزش، ارائه خدمات و برنامه های تخصصــی در حوزه هایی مانند 
موسیقی، سینما و تئاتر، خدمات کتابخانه ای مانند کتابخانه مجازی و صوتی به صورت رایگان، کارگاه های 
آموزشی مجازی، تولید پادکست ها و فیلم های آموزشی در حوزه رسانه، ورزش و هنر در فرهنگسرای مجازی 
سازمان انجام می شود که این اقدامات در عرض تقریبا یک ماه صورت گرفته است.«وی تاکید می کند که 
فرهنگسرای مجازی این سازمان به دلیل تجربه نخست شــاید ضعف هایی داشته باشد؛ اما به مرور باید 
تقویت شود لذا تاکید داریم رویکرد فرهنگسرای مجازی اصفهان باید مشارکتی باشد و خود مردم و اصحاب 

هنر، فرهنگ و ادب در تولید محتوای آن نقش داشته باشند.

شکست کرونا در »خونه بابابزرگه«
شاید خیلی از شــما بازی جمشــید صدری، هنرمند اصفهانی در مجموعه قصه های مجید را به یاد داشته 
باشید. همان مدیر مدرسه داستان که حاال در نقش پدربزرگی که قرار است در روزهای قرنطینه خانگی با دو 
نوه خود در خانه بماند ظاهر شده تا حاصل آن سریال اینترنتی »خونه بابابزرگه« باشد که عالوه بر وب سایت 
فرهنگسرای مجازی به آدرس vcci.ir، یک شب در میان ساعت ۲۱ از الیو صفحه اینستاگرام و کانال این 

فرهنگسرا در سایت آپارات هم پخش می شــود.روحانی درباره فرآیند تولید این سریال می گوید: »تولید 
مجموعه با توجه به زمان بسیار محدودی که در اختیار داشــتیم و همچنین قرنطینه عمومی بسیار دشوار 
بود، چون تولید چنین مجموعه هایی نیاز به زمان، پیش تولید و برنامه ریزی بیشــتر و تجهیزات بهتر دارد 
و تولید یک سریال که در بستر اینترنت نیز عرضه می شود در این شرایط بسیار سخت است. حتی عوامل 
تولید در برخی روزها برای رفت  و آمد خود دچار مشکل می شدند و یا خرید یک باتری ساده برای تجهیزات 
تولید با توجه به تعطیلی اصناف امکان پذیر نبود اما جسارت و پیگیری تیم اجرایی و عوامل تولید در نهایت 
جواب داد.«به گفته وی، داستان این سریال در فضای نوروز که امسال با کرونا همراه شد، اتفاق می افتد. 
پدربزرگ خانواده از دو نوه خود که پدر و مادرشان جزو کادر درمانی و پزشک و پرستار هستند و نمی توانند در 
کنار آنها باشند، مراقبت می کند و این سریال به طور همزمان فضایی آموزشی، طنز و سرگرمی را به نمایش 
می گذارد که می تواند برای کودکان و نوجوانان آموزنده باشد.تا امروز چهار قسمت از این سریال پخش شده 
که در وب سایت و صفحه فرهنگسرای مجازی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
در آپارات نیز در دسترس اســت.معرفی فیلم، تماشــای بخش هایی از نمایش ها و کنسرت هایی که در 
سال های گذشته با حمایت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری در اصفهان به روی صحنه رفته و 
کلیپ های نیایش های شبانه با 
عنوان »تو را می خوانیم« از دیگر 
بخش های این فرهنگسراست.

با کلیــک روی گزینــه »کتاب 
بخــوان« بــه بخــش معرفی 
کتاب هدایت شده و می توانید 
کتاب های معرفی شده را دانلود 
کنیــد. همچنیــن می توانیــد 
پس از نام نویسی در کتابخانه 
مجازی به منابــع الکترونیکی 
شــهرداری اصفهان دسترسی 
پیــدا کنید کــه اجــازه دانلود، 
تــورق و مطالعه متــن کامل و 
آنالین منابع دیجیتال را به شما 
می دهد.فرهنگسرای پرسش 
در بخش »از من بپرس« امکان 
ثبت پرســش در حوزه های گوناگون دینی، اصول اعتقادی، مســائل تربیتی، روابط اجتماعی، مهارت ها، 
مدیریت روابط خانوادگی و غیره و مشــاوره تلفنی و اینترنتی را فراهم کرده و در کنار آن می توانید از بانک 
پرسش ها نیز استفاده کنید که تنها در بخش جوانان به ۲۸4۲ پرسش مخاطبان در این حوزه پاسخ داده 
است. در بخش »آموزش ببین«، فیلم های آموزشی در حوزه های گوناگون مانند فن بیان و مجری گری، 
کارآفرینی، تربیت راوی دفاع مقدس، زنان و غیره در دسترس شماست و در بخش دیگری، موزه هنرهای 
معاصر به مخاطبان خود کمک می کند تا دقایقی را با هنر ســپری کنند.جشــنواره کمانک، مسابقه بازی 
والدین و کودکان با وسایل خانه و مسابقه کتابخوانی محتوای فرهنگسرای مجازی در بخش »رقابت کن« 
اســت.»تور مجازی« در روزهایی که امکان بازدید از اماکن تاریخی اصفهان فراهم نبود و هنوز هم نیست، 
شما را به اصفهان گردی می برد. در این روزها نباید ورزش کردن را فراموش کرد و کلیپ های ورزش در خانه 
به همین دلیل در قسمت "ورزش کن" قرار گرفته تا در روزهایی که به درب اماکن ورزشی نیز قفل تعطیلی 
خورده است، کمی از کم تحرکی ناشــی از خانه نشــینی را جبران کند.همچنین در بازار داغ شایعات درباره 
بیماری کرونا و روش های پیشگیری از آن، فرهنگســرای مجازی تالش کرده با تولید فیلم های آموزشی 
با حضور متخصصان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان درباره نحوه مقابله با این بیماری در راه اطالع رسانی 
 درســت گام بردارد که این کلیپ ها در صفحه اینســتاگرام و آپارات این فرهنگســرا در دســترس عموم 

قرار گرفته است.

یک فرهنگسرا علیه کرونا
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طول شــبکه فاضالب شــهر اصفهان حدود 3 هزار و 700 کیلومتر است و به 
دلیل قدمت بیش از 44 ساله آن، حدود1500 کیلومتر از طول این شبکه نیاز 
به بازسازی و نوسازی دارد. این درحالی اســت که   حدود 240 کیلومتر آن 
را  خطوط اصلی با اقطــار بیش از 500 میلی متر تشــکیل می دهد که از این 
رقم بیش از 150 کیلومتر آن فرسوده است و از ســال 94 عملیات  بازسازی 
و اصالح آن  به روش نوین در دســتور کار قرار گرفته اســت. این گفت و گو 
پیرامون چگونگی روند بازسازی شــبکه فرسوده فاضالب اصفهان با مجری 

طرح، مهندس محسن بیشه، صورت گرفته است.

روند بازسازی شبکه فرسوده فاضالب اصفهان از چه سالی عملیاتی شد؟
در ســال 86 با ســفر هیات دولت به اصفهان، مبلغ200 میلیون یورو از محل 
فاینانس خارجی به پروژه »شناســایی و بازسازی شبکه فاضالب اصفهان« 
تخصیص داده شد و مقرر گردید طی 4 قسط 50 میلیون یورویی این منابع 
در اختیار قرار گیرد و در ســال 88 مجوز اخذ مناقصه بین المللی به صورت 
فاینانس خارجی به مبلغ 50 میلیون یورو کسب شد که در نهایت شرکت هایی 

از کشورهای آلمان، ایران و چین برنده مناقصه شدند. در سال 90 پس از اخذ 
مجوز های الزم از شورای اقتصاد، بانک مرکزی،گشایش اعتبار اسنادی آغاز 
شد و در نهایت سال94 عملیات بازسازی شبکه فرسوده اصفهان آغاز گردید.

آیا از همان ابتدا عملیات بازسازی شبکه  فرسوده 
اصفهان به روش نوین اجرایی شد؟

بله، با شــروع پروژه بیش از 180 کیلومترشبکه فرســوده در اقطار 500 میلی 
متربه باال رســوب زدایی، ویدئو متری و گریدبندی شــد که این گریدبندی 
براساس اســتاندارد WRC بوده اســت که یکی از روش های جدید در دنیا 
محسوب می شــود. براین اســاس  بیش از 100 نقطه از محل هایی  که باید 

سریع مورد بازسازی و اصالح قرار می گرفتند شناسایی شدند.

برای نقاطی که نیاز به بازسازی و اصالح سریع 
داشتند، چه اقداماتی صورت گرفت؟

پس از  شناســایی نقاط حادثه خیز به منظور جلوگیری از خسارات جانی و 
مالی هنگفت ، بالفاصلــه 10 کیلومتر از اقطــار 1200 ،1400و 1600 میلی متر از 
شبکه فرسوده فاضالب در مسیر خیابانهای نظر، میر، آبشاراول و دوم،  میدان 
فیض، کمال اسماعیل، میدان خواجو، مشــتاق اول و دوم، میدان بزرگمهر، 
حمزه،الهور و چمران، عملیات اصالح و بازسازی صورت گرفت این در حالی 
است که کلکتورهای اصلی فاضالب عمدتا در این مســیرهای یاد شده قرار 

داشت که حساسیت کار را افزایش می داد. 

در عملیات بازسازی و اصالح شبکه فاضالب چه روش 
های نوینی مورد استفاده قرار گرفت؟

 CIPP روش ریپلیسمنت )روش جایگزین( روش پاپ جیکسینگ، روش
که از جمله جدیدترین روشــهای بازسازی و اصالح شــبکه فاضالب  در دنیا 
هســتند مورد اســتفاده قرار گرفتند. یکی از به روزترین تولیــدات در زمینه 
نوسازی و به سازی شبکه های فاضالب در دنیا، الینرهای انعطاف پذیر مقاوم 
شده با الیاف GRP می باشد که دارای اســتانداردهای معتبر اروپا و آمریکا 
بوده و در پروسه عمل آوری آن از اشعه UV استفاده می گردد. که در بازسازی 

و اصالح  7هزار و500 متر از شبکه فرسوده اصفهان در اقطار 600 میلی متر به 
باال از روش CIPP  استفاده شده است.

اصفهان اولین شهر در کشور محسوب می شــود که شبکه فاضالب در آن به 
روش های نوین بازسازی شد. از زمانی که عملیات بازسازی و اصالح شبکه 
فرسوده فاضالب با تکنولوژی نوین در اصفهان در دستور کار قرار گرفت 4 دوره 
کارگاه آموزشی باحضور کارشناسان آبفا از تمام کشور در اصفهان برگزار شد. 
این کارگاه ها به صورت تئوری و عملی برگزار شد تا برخی از فعاالن صنعت آبفا 
درکشور با روش نوین بازسازی شــبکه فاضالب در دنیا آشنا شوند و با بومی 
شدن این تکنولوژی، سایر شهرها در کشور به منظور بازسازی شبکه فاضالب 

بتوانند از توان داخلی در این زمینه بهره مند شوند.

دستاوردهای حاصل از اجرای روش های نوین را بیان کنید 
در این پروژه شــرکت آبفا اصفهان برای اولین بار اقدام به خرید، نصب و راه 
اندازی فلوترهای شبکه فاضالب در 10 نقطه نموده که تا 30 نقطه قابل افزایش 
می باشد، همچنین 6 باران سنجش درسرشاخه های شبکه فاضالب  نصب 
شــده که به زودی به 10 نقطه افزایش می یابد. در واقــع این فلوترها و باران 
سنجش ها ، داده ها و دیتاهای خود را به مرکز کنترل و پایش شبکه فاضالب  
به صورت آنالین هدایت می کنند و ویدئو متری شــبکه فاضالب براســاس 
این داده ها صورت می گیرد.می توان گفت به نوعی با راه اندازی این سامانه 
حجم ورودی و هدایت  شبکه فاضالب در هنگام وقوع حوادث و بارندگی ها 

به تصفیه خانه ها مدیریت می شود.

فاز دوم بازسازی شبکه فاضالب چه زمانی در دستور کار قرار می گیرد؟
از 3 هزار و 700 کیلومتر شــبکه فاضالب اصفهان بیش از 240 کیلومتر آن در 
اقطار باالی 500 میلی متر اســت که 180 کیلومتر از این رقم مورد شناســایی 
قرار گرفت، گرید بندی شد و 10 کیلومتر آن مورد بازسازی قرار گرفت. بخش 
هایی از اقطار کمتر از 500 میلی متر که بروز حادثه های هولناک در آنها کمتر 
و فقط مورد خوردگی قرار گرفتند، شناسایی و گریدبندی شد، که خوشبختانه 
مجوز اجرای فاز بعدی اصالح و بازسازی چرا که  خوردگی و فرسودگی شبکه 
های فاضالب موجب کاهش مقاومــت، خرابی و فرو ریختــن لوله ها می 

شود. از تبعات آن مســدود شدن لوله و فرونشســت زمین است.که  وقوع 
این رویداد می تواند در برگیرنده خســارات مالی و جانی و اجتماعی جبران 

ناپذیری باشد.

چه برنامه ریزی به منظور بازسازی فازهای بعدی 
شبکه فرسوده اصفهان صورت گرفته است؟

شبکه فاضالب شــهر اصفهان در سال 1344 اجرا شــده و قدمت باالی این 
شبکه، فرسودگی آن را به دنبال داشته است. بر این اساس بازسازی شبکه 
فاضالب به عنوان یکی از اولویت های شرکت در دستور کار قرار گرفته است.

مقرر شــده در طول 36 ماه، 360 کیلومتر از شــبکه فاضالب شــهر اصفهان 
بررسی و 35 کیلومتر بازسازی انجام شود.در فاز اول  فقط یک چهارم از این 
بودجه تخصیص داده شــده و در طول این مدت قسمت قابل توجهی از این 
پروژه انجام و بیش از صد کیلومتر از شبکه های فرسوده که اصالح آن ضروری 
بود و فوریت داشت، شناسایی شده است، و قطعا در فازهای بعدی اصالح و 
بازسازی نقاط حساس در دستور کار قرارمی گیرد و در این زمینه برنامه ریزی 

های الزم صورت گرفته است. 

در آینده نزدیک صورت می گیرد

اجرای فاز دوم بازسازی شبکه فرسوده فاضالب کالن شهر اصفهان

مقاوم ترین کشورها در برابر بیماری های همه گیر
شاخص امنیت سالمتی که توسط مرکز مطالعات جان هاپکینز و واحد اطالعات اکونومیست تهیه شده است به 
رتبه بندی 195 کشور جهان بر اساس میزان تاب آوری اقتصاد آن ها در برابر بیماری های همه گیر بر اساس شش 
طبقه بندی، 34 شاخص و 85 زیرمجموعه پرداخته است. این شاخص عددی بین صفر تا صد بوده که صد بیانگر 
بیشترین تاب آوری و و صفر کمترین تاب آوری بوده است. میانگین امتیاز کشورهای جهان نیز 40.2 بوده است.

شاخص امنیت سالمتی: 83.5
سطح متوسط درآمد سرانه: در 
بین کشورهای با درآمد سرانه 

باال

شاخص امنیت سالمتی: 
۷5.3

ســطح متوســط درآمد 
سرانه: در بین کشورهای 

با درآمد سرانه باال

شاخص امنیت سالمتی: ۷۷.9
سطح متوســط درآمد سرانه: در 
بین کشورهای با درآمد سرانه باال

شاخص امنیت سالمتی: ۷0.4
سطح متوســط درآمد سرانه: در 
بین کشورهای با درآمد سرانه باال

امنیت  شــاخص 
سالمتی: ۷3.2

ســطح متوســط 
درآمد ســرانه: در 
بین کشــورهای با 
درآمد سرانه باالتر 

از سطح متوسط

شاخص امنیت سالمتی: ۷5.5
سطح متوسط درآمد سرانه: در 
بین کشورهای با درآمد سرانه باال

شاخص امنیت سالمتی: 68.۷
سطح متوسط درآمد سرانه: در 
بین کشورهای با درآمد سرانه باال

شاخص امنیت سالمتی: ۷5.6
 سطح متوسط درآمد سرانه: در 
بین کشورهای با درآمد سرانه باال

شاخص امنیت سالمتی: ۷0.2
سطح متوسط درآمد سرانه: در 
بین کشورهای با درآمد سرانه باال

برترین کشورها

رتبه ایران
 ایران در این رتبــه بندی با 3۷.۷ 
امتیاز باالتر از کشورهایی همچون 
مالت، بالروس و کوبا و پایین تر از 
کشورهایی چون زیمباوه، اوکراین 
و سنگال در رده 9۷ ایستاده است. 

  آسیب پذیرترین کشورها
در این رتبه بندی گینه اســتوایی 
در رده آخر ایســتاده است و پس 
از آن نیز نام کشورهای سومالی، 
کره شمالی، یمن، سوریه، گابن 
و سودان جنوبی دیده می شود.  

۵- کانادا۳- هلند

۶- تایلند

۴- استرالیا

۱-آمریکا ۷- سوئد
۲- انگلیس

۸- دانمارک۱۰- فنالند

طرح : زاینده رود

شاخص امنیت سالمتی: 83.5
سطح متوســط درآمد سرانه: در 
بین کشورهای با درآمد سرانه باال

۹- کره جنوبی
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