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دل خوشی های آماری!
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 تو خاموشی، بازار خاموشه!
 با دالل بازی در مس بورسی، چراغ تولید در بازار مسگران خاموش شد؛
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با تصویب شورای شهر؛

سمرقند، خواهرخوانده 
اصفهان می شود
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7شهیدان

سردار ســرتیپ پاسدار سیدمحمد حســین زاده حجازی، جانشــین فرمانده نیروی قدس 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی، گلی از الله زار مردان حماسه ساز اصفهان، به حضرت رحمان 

پیوست. 

اینجانب عروج شــهادت گونه این فرمانده جانباز و پاســدار متعهد را به مردم شریف استان 

اصفهان، ملت ایران، همکاران و خانواده معزز وی تسلیت گفته، در این ماه مبارک، از خداوند 

ســبحان برای وی همجواری با اولیای الهی و برای خانواده و بازماندگان گرانقدرش صبر بر 

مصیبت مسألت دارم.

 قدرت ا... نوروزی  _  شهردار اصفهان   

انا هلل و انا الیه راجعون
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به گــزارش ایســنا، ســرانجام بعــد از حدود ســه مــاه از روی کار 
آمدن جــو بایدن، مذاکرات برای بازگشــت این کشــور بــه برجام با 
همراهی و میــان داری کشــورهای اروپایی، چین و روســیه در وین 
به طــور جدی و البته حضوری آغاز شــد؛ نشســت های کمیســیون 
مشــترک برجام در ســطح معاونان و وزیران خارجه طی یک ســال 
 گذشــته تحت تاثیــر همه گیری بیمــاری کرونــا به طــور مجازی

 برگزار می شد.
دو هفته بعد از شــروع مذاکرات به طور حضــوری در وین که تمامی 
طرف های برجامی مســتقیم و آمریــکا به طور غیرمســتقیم حضور 
داشــتند، طرف ها نســبت به گشــایش هایی در رونــد مذاکرات و 

نقطه نظرهایی واحد اظهار امیدواری کردند.
در عین حال با توجه به حجم تحوالتی که مستقیم و غیرمستقیم طی 
سه سال گذشته از ســوی آمریکا برجام را هدف قرار داد، بازگشت به 
آنچه در سال ۲۰۱۵ شاهدش بودیم را بسیار سخت و زمان بر خواهد کرد 
و احتماال اجرای برجام در سطح و عمق به همان اندازه که تحریم ها از 
یک سو و فعالیت های هســته ای ایران از سوی دیگر افزایش یافت، 
گسترده می شــود البته لزوما این به معنای ایجاد تغییر محتوایی در 

برجام نیست.
ایران لیســتی از آنچه برای رفع تحریم های آمریکا و متقابال اقدامات 
هســته ای مدنظرش اســت را به طرف های دیگر ارائه کرده و به نظر 

طرف ها به اشتراک نظر بر سر موارد قابل توجهی دست پیدا کرده اند.
ســیدعباس عراقچــی پــس از نشســت کمیســیون مشــترک 
روز  از چندیــن  »بعــد  اعــالم کــرد:  معاونــان  در ســطح 
 گفت وگوهای فشــرده، به نظر می رســد اکنون در مســیر درســتی 

قرار گرفته ایم.«
وی گفت که »نگارش متن االن، حداقل در آن حوزه هایی که اشتراک 
نظر وجود دارد، می تواند شروع شود. با این حال راه دشواری در پیش 
است. هنوز برای پیش بینی نتیجه زود اســت. گروه های کارشناسی 
به کار سخت خود برای روشن ساختن موضوعات مهم ادامه خواهند 

داد.«
در همین رابطه نماینده روســیه در وین روز دوشــنبه هفته جاری در 
پیامی توئیتری با ارزیابی مثبت از روند نشســت های وین، گفت که 

مذاکرات به مرحله تهیه پیش نویس رسیده است.
هیئت های مذاکــره کننــده ایــران و ۱+۴ همــراه با آمریــکا برای 
بازگشــت به تعهدات برجامی می توانســتند از همان مســیری که 
برجام را در ســال ۲۰۱۵ اجرایی کردند به مســیر بازگرداننــد ؛اما کار 
به این ســادگی نیســت. در زمان ترامپ عالوه بر اینکــه تحریم های 
هســته ای که طبــق قطعنامه هــای شــورای امنیت در برجــام رفع 

شــده بود، بازگردانده شــد، بعضا همــان تحریم ها تحــت عناوین 
دیگــری از جملــه مبارزه بــا تروریســم و حقوق بشــر دوبــاره در 
لیســت های جداگانه تحریم هــا علیه ایــران قرار گرفتنــد. افراد و 
 شــرکت ها و کشــورهای بیشــتری عالوه بر قبل نیز به این لیست ها 

اضافه شدند. 
ترامپ در دشــمنی با ایران کار را به جایی کشــاند که برخالف اسالف 
خود تحریم ســپاه پاســداران انقالب اســالمی کــه در بخش های 
اقتصــادی، اجتماعی، غذایــی، دارویی ایــران نیز فعالیــت دارد را 
اعمال کــرد. هم چنیــن تحریم بانــک مرکزی ایــران، تحریم های 
 شــدید نفتی نیــز از جملــه اقدامــات دیگری بــود کــه ترامپ بر 

جای گذاشت.
از این رو اینکه تصور شود، می شد برجام را همان گونه که در سال ۲۰۱۵ 
اجرا شد، اجرا کرد کامال اشتباه و برخالف منافع ملی ایران است. آنچه 
آمریکا باید برای بازگشت به برجام انجام دهد تا ایران نسبت به اجرای 
تعهدات هســته ای برجامی اش تمایل پیدا کند، بسیار بسیار سنگین 
و پر تعدادتر از اقداماتی اســت که ایران باید متقابال انجام دهد. شاید 
در مقابل هر اقدام ایران ده ها و صدها اقدام از سوی آمریکا نیاز باشد. 
هم چنین راســتی آزمایی اقدامات احتمالی هسته ای ایران آنقدر که 
راســتی آزمایی از رفع تحریم های آمریکا زمان  می برد و دشوار است، 

به زمان طوالنی نیاز ندارد. 
در هر حال در این دور از مذاکرات، فشار کار برای آمریکایی ها به نظر 
بیشتر است چرا که باید چندین برابر تحریم هایی که در ۲۰۱۵ برداشتند 

را رفع کنند؛ باید دید تا چه اندازه در این روند صادق و جدی هستند.
متعادل و متوازن ســاختن تعهدات در شــکل و محتوای آن شــاید 
امکان پذیر نباشــد؛ اما حتمــا باید کفه ترازوی تعهــدات به حدی از 
 تعادل برســد که پایتخت ها بــرای اجرایی کردن ایــن توافق تمایل

 پیدا کنند.
در همین حال انجام مذاکرات در بستر تحوالت سیاسی و انتخاباتی 
در ایران و آمریکا از یک طرف و نیز البی گری برخی کشــورهای عربی 
منطقه و اسراییل برای ممانعت از بازگشــت آمریکا به برجام طبعا بر 

پیچیدگی کار می افزاید.
ســختی کار در وین نیــز از این جهت کــه مذاکرات در ویــن بین دو 
طرف اصلی برجــام یعنی ایــران و آمریکابــه دلیل آن کــه آمریکا 
دیگر عضوی از برجام نیســت و نمی تواند در نشســت کمیســیون 
مشــترک حضور یابد، بــه طور غیرمســتقیم در حال انجام اســت و 
طبعا این کار را طوالنی تر می کند، بیشــتر اســت. در عین حال نقش 
 و تاثیر کشــورهای اروپایــی بر روند مذاکــرات و مباحــث نیز قابل

 توجه است.

واکنش سردار کوثری به شایعه ترور بیولوژیک سردار حجازی
نماینده پیشین مجلس و از همرزمان سردار حجازی گفت: انتشار شایعات درباره ترور بیولوژیک 
سردار حجازی اقدام شیطانی دشمنان است. آنها می خواهند چنین وانمود کنند که در همه جا نفوذ 
دارند؛ اما واقعیت این است که صدمات ناشی از عارضه شیمیایی موجب تحلیل رفتن توان جسمی 
سردار حجازی و شهادت ایشان شد. سردار محمد اسماعیل کوثری درباره دالیل محبوبیت سردار 
حجازی در میان مردم و رزمندگان در دوران دفاع مقدس و بعد از آن گفت: چه در دوران دفاع مقدس 
و چه بعد از آن، زمانی که به جبهه مقاومت مشــورت می دادند اخالق حسنه سردار حجازی زبانزد 
خاص و عام بود و ایشان را محبوب قلب ها کرده بود. در واقع ایشان بر دل های رزمندگان مدیریت 

داشتند تا اینکه بخواهند فقط از طریق دستورات نظامی کارها را پیش ببرند.

نگرانی شدید کابینه رژیم صهیونیستی از مذاکرات وین
اخبار درز کرده از نشســت اخیر کابینه رژیم صهیونیستی نشــان می دهد که این رژیم به شدت نگران 
مذاکرات وین و تصمیم آمریکا برای بازگشت به برجام است.به نقل از المیادین، کابینه اسراییل روز یکشنبه 
نشستی برگزار کرد و مسئله تنش با ایران را مورد بررسی قرار داد؛ نشستی که هیچ گونه بیانیه رسمی از 
آن صادر نشد و هیچ گونه تصمیمی در آن اتخاذ نشده اما اخبار درز کرده اختالفات میان اعضای کابینه و 
نگرانی آن ها را نشان می دهد. بر اساس اخبار درز شده که رسانه های صهیونیستی آن ها را منتشر کرده اند، 
اعضای کابینه اسراییل از تصمیم واشنگتن برای بازگشت به برجام و برداشتن کامل تحریم های ایران ابراز 
نگرانی شدید کرده اند زیرا این مسئله به آزادی عمل رژیم صهیونیستی آسیب می رساند.برخی منابع عالی 
رتبه اسراییلی در گفت وگو با روزنامه یدیعوت آحارنوت تاکید کردند: مذاکرات وین میان ایران و کشورهای 
بزرگ نگران کننده است زیرا آمریکایی ها بیشتر از آن چیزی که از ایرانی ها می خواهند، به آنها امتیاز می 
دهند و هدف آنها شتافتن به سوی برجام به هر قیمتی است؛ آن ها مثل دیوانه ها به سوی برجام می دوند.

با مقدسات، برخورد ابزاری نکنید
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: در شرایط دشوار کرونایی کنونی، حفاظت از زبان، یکی از مهم ترین 
وظایفی است که مسئوالن ســالمت کشــور برعهده دارند. اگر می خواهید مردم به شیوه نامه های 
بهداشــتی مرتبط با کرونا عمل کنند تا این بیماری خطرناک مهار شود و عالوه بر جلوگیری از خطر 
بزرگی که متوجه جان هاست، کادر پزشکی کشور نیز از استیصال نجات پیدا کنند و هزینه های کشور 
نیز کم  شود، شما مسئوالن ســالمت باید به جای حرف زدن به عمل کردن روی بیاورید.در همین 
ماه مبارک رمضان، با مقدسات برخورد ابزاری نکنید و نگویید اگر مراسم دعای دسته جمعی برگزار 
نشود، خدا دعاها را نمی شنود! خدا برای جان بندگان خود بیش از هر چیز دیگری ارزش و اهمیت 
قائل است. اینطور نشود که مثل تعطیالت نوروز همه چیز را رها کنید و بعد که موج جدید کرونا آمد، 

همدیگر را مالمت کنید و خود را دلسوز مردم جلوه دهید.

شرط جدید آمریکا برای بازگشت به برجام
»لیندا توماس-گرینفیلد« سفیر ایاالت متحده در سازمان ملل به عنوان عالی رتبه ترین مقام دولت 
»جو بایدن« که در کنفرانس ساالنه ۲۰۲۱ البی صهیونیستی »جی استریت« سخنرانی می کرد، لزوم 
بازگشت ایران به تعهداتش را به عنوان پیش شرط بازگشت واشنگتن به برجام تعیین کرد.روزنامه 
صهیونیستی »هاآرتص« گزارش کرد، گرینفیلد با تاکید مجدد بر مواضع دیگر مقام های آمریکایی 
در خصوص بازگشت به برجام تاکید کرد: »موضع آمریکا در خصوص برجام روشن است: ما آمادگی 
داریم در صورت بازگشت کامل ایران به تعهدات هســته ای ، به این توافق بازگردیم و همانطور که با 
مشارکت خود در گفت وگوهای وین نشــان داده ایم، در حال همکاری با شرکای بین المللی خود 

هستیم تا مشخص شود که این امر امکان پذیر است یا خیر.«

سیاستکافه سیاست

مذاکرات برجامی در »خط شروع«

معرفی نامزد جدید برای تکیه زدن به صندلی »مرکل«
حزب سبز آلمان یک زن ۴۰ ساله را نامزد جانشینی »آنگال مرکل« برای پست صدر اعظمی آلمان 
کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، »آنالنا بربوک« )Annalena Baerbock ( از سوی حزب 
سبز آلمان نامزد پست صدر اعظمی آلمان شــد. در توصیف بربوک آمده است: گفته می شود او 
سخت کوش، با استعداد و بسیار جاه طلب است. بربوک متولد دسامبر ۱۹۸۰ میالدی است و از 

سال ۲۰۱۸ به صورت مشترک رهبری حزب سبز آلمان را بر عهده دارد.

اعالم آمادگی ترکیه برای گفت وگو با یونان
سخنگوی حزب عدالت و توســعه ترکیه اعالم کرد که آنکارا آماده ادامه دادن به روند گفت وگو با 

یونان بر اساس احترام متقابل است.
به نقل از خبرگزاری آناتولی، »عمر گلیک« ســخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه اعالم کرد که 
آنکارا آماده ادامه روند مذاکره با یونان با رعایت احترام متقابل است. وی در کنفرانس مطبوعاتی 
در دفتر این حزب در آنکارا، پایتخت ترکیه طی جلسه کمیته اجرایی حزب به ریاست »رجب طیب 
اردوغان« رییس جمهور ترکیه گفت: اظهارات نیکوس دیندیــاس، وزیر خارجه یونان علیه آنکارا 
بسیار سختگیرانه است. گلیک افزود: متهم کردن ترکیه و مردم آن به عنوان نمونه ای از بی ادبی و 
بی لیاقتی وارد تاریخ دیپلماسی خواهد شد. وی با ابراز تعجب از اینکه دیندیاس هنگام صحبت 
در خصوص حاکمیت یونان به جای ذکر نهاد های کشورش، از اتحادیه اروپا سوء استفاده و از آن 
به عنوان سپر اســتفاده می کند، افزود: در نتیجه این اقدام است که چرایی حل نشدن مشکالت 

درک می شود.

هشدار آمریکا درباره سفر به 80 درصد کشورهای جهان
وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که توصیه عدم ســفر به اتباع خود را به ۸۰ درصد کشورهای جهان 
گسترش خواهد داد. به نقل از رویترز، وزارت خارجه آمریکا دوشنبه اعالم کرد: توصیه »مسافرت 
نکنید« را به ۸۰ درصد کشورهای جهان گســترش خواهد داد که علت اصلی این اقدام، خطر بی 

سابقه ناشی از بحران شیوع ویروس کرونا برای مسافران خواهد بود.
بر اساس این گزارش، وزارت خارجه آمریکا پیش از این 3۴ کشور از ۲۰۰ کشور جهان را در فهرست 
قرار داده بود، کشــورهایی مثل چاد، کوزوو، کنیا، برزیل، آرژانتین، هائیتی، موزامبیک، روسیه و 

تانزانیااز جمله این کشورها هستند.

 ادعای تلویزیون ژاپن در مورد حمالت سایبری
 پکن به توکیو

تلویزیون ژاپن به نقل از منابع ناشــناس پلیس این کشور مدعی شــد ارتش چین به یک گروه 
هکر دستور داده اســت تا به حدود ۲۰۰ شرکت و موسســه تحقیقاتی ژاپنی حمله هکری انجام 

انجام دهند.
»ان. اچ. کی« روز سه شنبه گزارش کرد: محققان دریافته اند که یکی از اعضای حزب کمونیست 
چین قراردادهایی را با نام جعلی برای ســرورهای اجاره ای در ژاپن منعقد کرده که در حمالت به 

آژانس فضایی ژاپن )Jaxa( در سال ۲۰۱۶ مورد استفاده قرار گرفته است.
محققان معتقدند این حمالت سایبری توسط گروهی موسوم به تیک )Tick( و به دستور ارتش 
آزادی بخش خلق چین انجام شده است. تلویزیون ژاپن می گوید دو مردی که برای استفاده از 
این سرورها قرارداد بسته بودند ژاپن را ترک کرده اند. ادعا شده است که آخرین مورد از یک سری 
حوادث مشابه، به تازگی و در میان تنش های فزاینده بین ژاپن و بزرگ ترین شریک تجاری آن 

یعنی چین صورت گرفته است.

خبر روز

فعال سیاسی اصولگرا:

برخی فقط برای دیده 
شدن در انتخابات ریاست 
جمهوری شرکت می کنند

دبیر کل حزب ســبز درباره شرایط مختلف 
انتخابات ریاســت جمهــوری در هر دوره 
صحبت کرد. حســین کنعانی مقدم درباره 
اینکه برخی از داوطلبین انتخابات ریاست 
جمهوری شرایط احراز صالحیت را ندارند، 
اما با ایــن وجــود در انتخابات ریاســت 
جمهوری شــرکت می کنند، بیــان کرد: در 
گذشته شرایط حضور در انتخابات شرایط 
مناسبی نبود و قوانین، حداقلی  را مشخص 
می کرد نه نامزد اصلح، مشــکل دیگر این 
است که نزدیک انتخابات که می شود همه 
احســاس تکلیف می کنند و این موضوع 
مثل یک پاندمی است.وی افزود: همه به 
دنبال حضور در انتخابات هســتند و حتی 
می داننــد کــه رای نمی آورند، امــا باز هم 
شــرکت می کنند. ممکن اســت آدم های 
خوب و اصلح هــم بیایند، امــا مقبولیت 
ندارنــد و رای نمی آورند، پس بهتر اســت 
در انتخابات شــرکت نکنند.دبیرکل حزب 
سبز در پایان گفت: برخی افراد برای دیده 
شــدن به انتخابات می آیند و ثبت نام می 
کننــد و می خواهند در زمان دیده شــدن 
حرف هایشان را بزنند، اصوال برخی افراد در 
انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنند 
تا دیده شــوند. متاســفانه به انتخابات که 
نزدیک می شویم برخی از رجل سیاسی ما 
به دنبال وزن کشی هستند تا وزن خود را در 
نظام بســنجند؛ این حرکت اشتباه است و 
باید احزاب کسانی را انتخاب کنند که بتوانند 

مشکالت مردم را حل کنند.  

اخبار

مسئول پیشین سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با 
استقبال از گفت و گوهای هســته ای در وین تاکید 
کرد که کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ شکست 
بزرگــی بود.»خاویر ســوالنا« که از ســال ۱۹۹۹ تا 
۲۰۰۹ ســکان هدایت سیاســت خارجی و امنیتی 
اتحادیه اروپا را بر عهده داشت و در اولین مذاکرات 
هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی ایفای نقش 
می کرد، دوشنبه طی یادداشتی در تارنمای پراجکت 
ســیندیکیت دیدگاه های خود را درباره سیاســت 
دولت ترامپ در قبال ایــران و گفت و گوهای جاری 
در وین مطرح کرد.وی نوشت: دیپلماسی همیشه 
تنها راه معقــول برای حل تنش ها میــان آمریکا و 
ایران بوده است. اما وقتی سیاست خارجی سوار بر 

جریان های احساسی حرکت کرده و به احساسات 
قمارگونه تنزل پیدا می کند سیاست ورزی عاقالنه 
و زیرکانه به پس زمینه رانده می شود.سوالنا افزود: 
پس از حمالت یازده سپتامبر ۲۰۰۱ این اتفاق برای 
آمریکا افتاد. در دوره ریاســت جمهوری پر ســر و 
صدای ترامپ نیز این اتفاق دوباره رخ داد. شــاید 
بهترین مثال درباره تصمیمات یکجانبه و نسنجیده 
ترامپ خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران بود.

مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید 
کرد: برجام پس از سال ها مذاکرات دشوار حاصل 
شد و ترامپ به دلیل سیاست کوته بینانه و تکبرآمیز 
»فشار حداکثری« علیه ایران، به سادگی از آن خارج 
شد. اما اکنون با ریاست جمهوری جو بایدن، گفت 

و گوها در وین آغاز شده و این فرصت دیپلماتیک را 
به قدرت های اصلی جهانی داده است تا این توافق 
را نجات دهند.وی اضافه کرد: باید امیدوار باشــیم 
که آنها موفق خواهند شــد زیرا فشــار حداکثری 
ترامپ شکست بزرگی بود.سوالنا همچنین نوشت: 
گفت و گوهای هسته ای جاری در وین فرصت فوق 
العاده ای است تا نشان دهد که همکاری چندجانبه 

قدرت های بزرگ همچنان عملی است.

دیدگاه های »سوالنا« درباره گفت و گوهای جاری در وین

بیانیه آژانس درباره مذاکره با ایران در وین
آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای از مذاکره ایران و آژانس در وین و در سطح کارشناسان درباره ذرات اورانیوم کشف شده خبر داد که قرار بود اوایل ماه آوریل 
در ایران برگزار شود.آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران مذاکرات در راستای کسب توضیحاتی از ایران درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در مکان های اعالم 
نشده در ایران را آغاز کردند، مسئله ای که می تواند بر تالش ها برای احیای توافق هسته ای تاثیر بگذارد. آژانس در بیانیه ای با مطرح کردن این که »آژانس بین المللی 

انرژی اتمی  و ایران مشارکت در روندی متمرکز را با هدف شفاف سازی مسائل پادمانی باقی مانده آغاز کردند«، گفت که این نشست در سطح کارشناسان است. 
قرار بود اولین نشست آژانس-ایران اوایل آوریل در تهران برگزار شود؛ اما با وجود برنامه ریزی برای مذاکرات احیای توافق هسته ای که با حضور اعضای باقی مانده در 
آن و دیپلماسی غیر مستقیم با آمریکا قرار شد در وین برگزار شود، به تعویق افتاد. آژانس در ادامه بیانیه اش مطرح کرد: نشست در وین برگزار شد، چون کارشناسان 
ایرانی شرکت کننده در این نشست، در نشست هایی جداگانه در کمیسیون مشترک برجام در جای دیگری در پایتخت وین نیز مشارکت دارند. توافق بر سر مذاکره 
در این باره کمک کرد که کشورهای اروپایی متقاعد شوند قطعنامه ای را که ایران را در سی و پنجمین نشست شورای حکام آژانس در ماه گذشته مورد انتقاد قرار دهد، 
پیگیری نکنند. این مذاکرات همچنین از تنش میان ایران و غرب جلوگیری کرد که می توانست به تالش ها برای بازگرداندن واشنگتن و ایران به پای بندی کامل به 
توافق هسته ای، آسیب بزند. عدم پیشرفت در ارائه توضیحات درباره این ذرات اورانیوم در مذاکرات آژانس با ایران به معنای این خواهد بود که فرانسه، انگلیس و 

آلمان برای تصویب قطعنامه ای با حمایت آمریکا در نشست بعدی شورای حکام در ماه ژوئن پافشاری خواهند کرد.

وز عکس ر

طرح ایرانی روی 
لباس همسر 
رییس جمهور 

فرانسه 
طرح ایرانی روی لباس همســر 
رییس جمهور فرانســه ســوژه 

رسانه ها شد.



چهار شنبه  1 اردیبهشت 1400 / 8 رمضان 1442 / 21 آوریل  2021 / شماره 3233
رییس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت سفید اصفهان مطرح کرد:

کاهش تولید مرغ یا افزایش نیاز مردم؟
رییس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت سفید اصفهان گفت: تولید مرغ کاهش نداشته؛ اما نیاز مردم 
افزایش داشته  است.محمدعلی فروغی اظهار کرد: مهم ترین علت نبود مرغ در بازار، افزایش نیاز های 
مردم است، چون کشتار مرغ نسبت به گذشته هیچ تغییری نکرده، اما تعداد رجوع کنندگان به شدت 
زیاد است.وی اضافه کرد: ما و مسئوالن به صورت شبانه روزی در حال تالش هستیم تا مرغ را به بهترین 
صورت توزیع کنیم.رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان گفت: از مردم خواستاریم که 
صبور باشند تا این مشکل به طور اساسی حل شود.غفوری در پایان افزود: افرادی که بدون مجوز مرغ را 
از کشتارگاه تهیه می کنند و با قیمت زیاد به مرغ فروشان می فروشند، از کار منع شدند و باید با مراجعه 

به اتحادیه مجوز خود را کسب کنند و به طور قانونمند از کشتارگاه مرغ بگیرند.

در هیچ واحد صنفی اضافه قیمت نداریم
رییس اتحادیه آش، حلیم، کباب و بریانی اصفهان با اشاره به آسیب های اقتصادی شیوع ویروس کرونا 
به این صنف، گفت: قیمت های مصوب پیش از ماه رمضان به واحدهای صنفی اعالم شد و آن دسته از 
واحدهای صنفی که درخواســت فروش به قیمت بیش از قیمت مصوب داشتند نیز با درخواست شان 
موافقت نشد.علی میزبانی اظهار کرد: قیمت مصوب آش بین ۱۸ تا ۲۳ هزار تومان و قیمت حلیم بادمجان 
از ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان اعالم شده است، هیچ واحد صنفی اجازه تخلف از این قیمت ها را نداشته و مردم 
می توانند تخلفات را به اتحادیه گزارش دهند تا با آن برخورد شود.وی افزود: در سطح شهر اصفهان فقط 
یک واحد صنفی واقع در خیابان فروغی آش را به قیمــت هر کیلو ۲۵ هزار تومان و یک واحد صنفی در 
خیابان احمد آباد حلیم بادمجان را هر کیلو ۳۵ هزار تومان به فروش می رســاند و در هیچ واحد صنفی 
دیگری اضافه قیمت از مبالغ مصوب اعالم شده نداریم.رییس اتحادیه آش، حلیم، کباب و بریانی اصفهان 
گفت: قیمت های مصوب پیش از ماه رمضان به واحدهای صنفی اعالم شد و آن دسته از واحدهای صنفی 
که درخواست فروش به قیمت بیش از قیمت مصوب داشتند نیز با درخواست شان موافقت نشد.میزبانی 
افزود: به تمام واحدهای صنفی که در مغازه هایشان ازدحام می شود اعالم شده که حتما پارکبانی درب 
واحدها مستقر باشد و به مشتریانی که ماســک ندارند ماسک بدهند و مواد ضد عفونی کننده نیز درب 
مغازه ها وجود داشته و فاصله یک متر و نیم بین هر دو مشتری نیز حتما باید رعایت شود.وی تصریح 
کرد: بر رعایت پروتکل های بهداشتی در این واحدهای صنفی نظارت کامل می شود و تا کنون نیز معدود 
واحدهای متخلفی که شناسایی شده اند به مدت ۲۴ ساعت توسط اداره اماکن پلمب شده است. اکنون 
واحدهای صنفی فروشنده آش و حلیم از ساعت ۲ بعد از ظهر تا ۹ و ۳۰ دقیقه شب اجازه فعالیت دارند.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اصفهان:

تنها توقع کسبه، حمایت دولت در بخش مالیاتی و بیمه  است
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اصفهان گفت: همانطور که می دانید وضعیت پوشاک 
فصلی بوده و آسیب پذیری بسیار زیاد است و در مقایسه با دیگر مشاغل، پوشاک تعاریف و مشکالت خاص 
خود را دارد که تولیدکنندگان و فروشندگان را درگیر می کند.ابراهیم خطابخش با بیان اینکه در بخش پوشاک 
باید همیشه چه در بخش تولید و چه فروش از سه ماه قبل آمادگی وجود داشته باشد، گفت: اگر یک فصل 
از دست برود دیگر امکان جبران وجود ندارد. ما از اواخر سال ۹۸ تاکنون به دلیل شرایط موجود وضعیت 
سختی را پشت سرگذاشتیم و تنها امید داریم که خداوند یاری کند هر چه زودتر این وضعیت کرونا تمام شود 
و آرامش به این صنف برگردد.وی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در 
این مدت آسیب های جدی دیدند، گفت: از نظر قانون نظام صنفی، این صنف تمام پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کرده و با کم کردن ساعت کاری و یا تعطیلی نهایت همکاری را با ستاد مقابله با کرونا داشتند؛ اما 
در این مدت برخی کسبه این صنف به طور کامل کاســبی خود را جمع کردند و آنهایی که تاکنون مقاومت 
کردند با مشکالت پرداخت حقوق و بیمه کارگران، فروشندگان، خیاطان و چرخ کاران خود روبه رو هستند.

خبر روز

در مورد تحقق شعار سال )بخش دوم(

رانت، معدن بی انتها!
جمله ای را به »لویی پاستور« نسبت داده اند که مضمونش این افشین ماهوشی

است:عیب جوامع این است که اغلب می خواهند افراد مشهوری 
باشند تا مفید و البته بین نسل های بعدی مشهور می شوند به بی خاصیتی!

وقتی از اشــاعه فرهنگ خودمحوری و تفکر جزیره ای ســخن می گوییم نتیحه اش بی توجهی به 
منافع ملی و عطش منفعت لحظه ای است نه منفعت پایدار،از این رو چون شهرت و قدرت تضمین 
کننده،منفعت لحظه ای است مسلما در چنین شرایطی فایده رسانی به مردم معنا و مفهومی نخواهد 
داشت.ابزار مهم چنین افراد قدرت طلب و سوداگری،رانت اطالعاتی است.این رانت به مثابه شیرازه ای 
برگه هایی از وابستگان و چاپلوسان دستگاه های اجرایی و قضایی و حتی افرادی از طیف های سیاسی 
به ظاهر متضاد  را به هم می چسباند و از همین جا بنگاه های اقتصادی بزرگی به نام خصوصی سازی  
و اصل ۴۴ واگذار شدند که با گذشت زمان کوتاهی ورشکست و توسط نهادهای خصولتی و نهادهای 
نوظهور  خریداری می شدند و بعدها زد و بند اعالم ورشکستگی صوری مشخص می شد)به صورت 
محدود( و لطمه بزرگ تر زمانی بود که یک صنعت خاص با زنجیره تامین ارز ۴۲۰۰ تومنی استفاده و 
با کاهش هزینه تولید، موفق به شکستن کمر سایر بنگاه ها می شود و غیر از تولید با بهره مندی رانتی 
نقش واسطه در واردات گسترده کاال را عهدار می شوند که در نهایت نتیجه نابودی بنگاه های کارآفرین 
است. ریشه اصلی رانت خواری را باید در تعارف و وامداری افراد حقیقی و حقوقی جست وجو کرد.

ادای دین افراد با گروه ها به یکدیگر در قالب بده بستان های اقتصادی و طبعا سیاسی، از دیگر مواردی 
است که به رانت خواری گروه های خاص مربوط می شود و خروجی آن جز اتالف منابع ملی، احتکار 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم و نابودی ســرمایه های ملی و از همه فجیع تر نابودی سرمایه های 
اجتماعی چیزی نیست.در دوران مختلف بعد از جنگ تحمیلی و ارتحال امام)ره( به تدریج شاهد افول 

سرمایه اجتماعی بوده ایم و این مهم مانع بزرگ تولید ملی و کارآفرینی است.

در سال ۹۹:

مصرف بنزین در استان اصفهان 1۵.3 درصد کاهش یافت
مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: مصرف بنزین در استان در سال ۹۹ نسبت 
به سال ۹۸ معادل ۱۵.۳ درصد کاهش یافت.حسین صادقیان اظهار داشت: در یک سال گذشته عوامل 
مختلفی مانند اجرای طرح مدیریت سوخت، سهمیه بندی و اصالح قیمت بنزین، محدودیت های 
ناشی از شیوع ویروس کرونا و افزایش مصرف سوخت سی ان جی به کاهش مصرف بنزین منجر 
شد.وی با بیان اینکه مصرف سوخت »سی ان جی« در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ در استان اصفهان 
معادل ۶ درصد افزایش یافت، اظهار داشــت: مصرف این سوخت پاک در سال ۹۹ به ۵۶۱ میلیون و 
۸۸۴ هزار متر مکعب رسید درحالی که در ســال ۹۸ حدود ۵۳۰ میلیون متر مکعب بود.صادقیان با 
اشاره به افزایش تعداد جایگاه های سوخت سی ان جی در استان اصفهان، خاطرنشان کرد: تعداد 
این جایگاه ها از ۱۵۷ واحد در سال ۹۵ به ۱۶۴ واحد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت.وی ادامه داد: تعداد 
جایگاه های سوخت بنزین و نفت گاز نیز در چهار سال گذشته در استان افزایش یافت به طوری که از 
۲۵۸ واحد در سال ۹۵ به ۲۹۸ واحد در سال ۹۹ رسید.مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان با بیان اینکه مصرف نفت سفید در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۸ معادل ۳۷.۴۶ و نفت کوره 
)مازوت( ۲۲.۶۴ درصد کاهش داشت، گفت: در سال گذشته مصرف نفت گاز )گازوییل( در استان 
معادل ۴.۵۲ درصد افزایش یافت.صادقیان با اشــاره به اینکه نفتکش های تحت پوشش شرکت 
پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان به طور شــبانه روزی در حال سوخت رســانی به جایگاه ها 
هستند، اضافه کرد: نفتکش های زیر پوشش شرکت شامل یکهزار و ۶۵۸ دستگاه تریلر، ۴۰۹ دستگاه 

خودروی ۱۰ چرخ و ۵۸ دستگاه خودروی ۶ چرخ است.

کافه اقتصاد

یادداشت

رییس کمیسیون اقتصادی اتاق 
اصناف اصفهان:

مجلس ارز 4200 تومانی 
را برای همیشه از اقتصاد 

کشور حذف کند
رییس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف اصفهان 
با اعتقاد بر اینکه تنظیم بازار دستوری و دخالت 
در آن موجب نوسانات قیمتی کاالهای اساسی 
شده اســت، گفت: مجلس در نخستین اقدام 
باید ارز یارانه ای ۴۲۰۰ را برای همیشه از اقتصاد 
کشــور حذف کند.روح ا... چلونگر در خصوص 
نوسانات شدید قیمت در بازار کاالهای اساسی، 
اظهار کرد: این موضــوع دالیل مختلفی دارد که 
بخشــی از آن به نحوه مدیریت بازار و از سوی 
دیگر به مطالبه نادرست مردم برمی گردد.وی با 
اعتقاد بر اینکه ستاد تنظیم بازار کشور و استان 
باید حقایق بازار را به مردم بگوید، یادآور شــد: 
پیش از نوروز و در ایام عید، ســتاد تنظیم بازار 
اعالم کرد که مرغ در بازار موجود است، اما همان 
روز اکثر مرغ فروشــی های سطح شهر مرغی 
برای توزیع نداشــتند، همچنیــن در مقطعی 
که قیمت دولتی و مصوب مــرغ ۲۱ هزار و ۵۰۰ 
تعیین شد، مردم این محصول را با نرخ ۳۸ هزار 
تومان خریداری می کردند.رییس کمیســیون 
اقتصادی اتاق اصناف اصفهان با تاکید بر اینکه 
یکــی از ایرادات اساســی تنظیم بازار کشــور، 
دخالت در بازار است، تصریح کرد: اقتصاد نشان 
داده، دولت هر کجا که وارد مباحث تنظیم بازار 
شده، همان بازار به هم ریخته، به عنوان مثال با 
دخالت در بازار روغن، این محصول نایاب و گران 
شد، همین شرایط نیز در بازار تخم مرغ، مرغ و 
.... ایجاد شــد، همچنین در برهه ای از زمان با 
دخالت ســتاد تنظیم بازار، بازار سیب زمینی و 
پیاز برهم خــورد.وی در ادامه با ابراز این عقیده 
که در تجارت چیزی به نام دســتور معنا ندارد و 
با ارائه پیشنهادی به مجلس مبنی بر این که در 
نخستین اقدام با یک جراحی، ارز یارانه ای ۴۲۰۰ 
تومانی را باید برای همیشه از اقتصاد کشور حذف 
کند، توضیح داد: در حالی که تولیدکنندگان مرغ 
با ارز یارانه ای نهاده ها را تحویل گرفتند، اما در 
نهایت مرغی به بازار تحویل ندادند که خسارت 
این عدم مدیریت به چشــم مصرف کننده در 

بازار رفت.

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از کشف ۸۵ 
رأس گوســفند زنده قاچاق از اســتان اصفهان به 
خارج از کشــور در عملیات ماموران این فرماندهی 

خبر داد.
ســرهنگ حمیدرضا اکبری اظهار داشت: ماموران 
پایــگاه اطالعاتی فرماندهی انتظامی شهرســتان 

اصفهان بــا اشــرافیت اطالعاتی خــود از قاچاق 
محموله ای از احشــام به مقصد کشورهای حاشیه 
خلیج فارس مطلع و بالفاصله موضوع را در دستور 
کار خود قرار دادند.وی افزود: ماموران پس از کسب 
اطالعات الزم حین کنتــرل خودروهای عبوری در 
محور مواصالتی شهرستان به یک دستگاه خودروی 
کامیونت حامل گوســفند زنده مشکوک و پس از 
اســتعالم های صورت گرفته مشــخص شد راننده 
فاقد هرگونه مدارک معتبر برای حمل بار خود بوده 

و دام ها به منظور قاچاق حمل می شوند.

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان بیان کرد: در 
این عملیات ۸۵ رأس گوسفند زنده قاچاق کشف 
و راننده خودرو نیز دستگیر و برای انجام اقدامات 

قانونی به همراه پروند تحویل مرجع قضایی شد.
این مقام انتظامی با اشــاره به کمبود گوشت قرمز 
در بازارهای داخلی که باعــث گرانی این کاال و بروز 
مشکالتی برای شهروندان شــده، گفت: پلیس با 
اقتدار با کسانی که برای کسب سود و منفعت خود 
در زندگی مردم اخــالل ایجاد می کننــد، برخورد 

می کند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد:

قاچاق گوسفند زنده از اصفهان 

رییس اتاق اصناف اصفهان مطرح کرد:

نابودی معیشت کسبه، زیر منگنه کرونا
رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: میزان مشارکت اصناف در بحث انتقال ویروس کرونا براساس گفته خود مسئوالن وزارت بهداشت ۱۰ درصد است، یعنی ۹۰ درصد 
دیگر باید جایی دیگر همانند رفت و آمد های خانوادگی و سفر هایی که در طول این ایام انجام شده پیگیری شــود، منتها اصناف را به عنوان تابلو اعالن خطر بلند 
می کنند و جالب است بدانید هزینه این تعطیلی ها به عهده خودمان است و کسی چیزی به اصناف نمی دهد.رسول جهانگیری افزود: اصناف کسب و کار خود را 
تعطیل می کند، اما بدهی های مالیاتی، حقوق کارمند، اجاره بهای مغازه و خانه سرجای خود است که مسائل و مشکالت اصناف و درد و دل هایی که کسبه اصناف 
مختلف اصفهان دارند، به ما نیز منتقل شده، که همه را به صورت مکتوب به استانداری و ستاد ملی مقابله با کرونای کشور انتقال دادیم.رییس اتاق اصناف اصفهان 
گفت: بحث چک های برگشتی در دوران تعطیلی واحد های صنفی را پیگیری کردیم، از طرفی بحث نیاز برخی از این واحد ها به وام هایی با بهره کمتر و با تنفس باال 
را درخواست دادیم که متاسفانه انقدر شرایط اخذ این وام ها سخت و دشوار بوده که از بین هزار نفر یک نفر واجد شرایط بوده که آن هم از فردای دریافت وام باید 
بازپرداخت با بهره های کالن را بدهد.جهانگیری  با اشاره به بحث های مالیاتی که یکی از عمده ترین مشکالت اصناف بوده، تصریح کرد: اکنون فصل اظهارنامه های 
مالیاتی اصناف بوده که معموال تا پایان خرداد فرصت دارند، این دیون دولت از مردم اســت که می تواند حداقل به دلیل شرایط رکود اقتصادی در دوران کرونا این 
دیوان را تخفیف دهد یا ببخشد، همه مردم می دانند که سال ۹۸ کرونا آغاز شده و ســال گذشته و اکنون هم ادامه دارد، پس اظهارنامه مالیاتی سال ۹۹ را حداقل 

ببخشند و یا تخفیف ۵۰ درصدی بدهند و توافق کنند، زیرا کسبه شرایط خوبی را ندارند.

وز عکس ر

با دالل بازی در مس بورسی، چراغ تولید در بازار مسگران خاموش شد؛

تو خاموشی، بازار خاموشه!

نوســان بی منطق نــرخ ارز و تاثیر آن بر  عیسی صادقی 
قیمت مــواد اولیــه، همچنیــن حضور 
سوداگران سبب شده صدای تولید در بازار مسگران اصفهان در آستانه 

خاموشی کامل قرار بگیرد.
مسگری، هنری پنج هزار ساله است که در دوران پس از اسالم رونق 
گرفت و اصفهان، کاشان، کرمان، زنجان و شــیراز ازمهم ترین مراکز 
این هنر به شــمار می آیند.مس برای شــکل دادن بــه فلزاتی مانند 
طال و نقره و اســتفاده در آثار مختلف صنایع دستی کاربرد دارد و باید 
گفت اگر با قیمت و کیفیت مناســب عرضه نشــود، اثر سوئی بر بازار 
محصوالت صنایع دستی به خصوص هنر مسگری می گذارد.اتفاقی 
که طی پنج سال گذشته رخ داده است؛ کمبود و گرانی مس و حضور 
دالالن سبب شــده صاحبان نیمی از کارگاه های مسگری اصفهان در 
سال گذشته دست از کار بکشند و در جست و جوی شغلی دیگر برای 

امرار معاش باشند.

زیان دهی و تعطیلی واحد های تولید مصنوعات مسی
رییس اتحادیه صنایع دســتی اســتان اصفهان گفــت: نرخ گذاری 
تولیدات مس وابسته به بازار ارز است و متاسفانه در نتیجه نابسامانی 

قیمت ارز، کسب و کار مسگران از رونق افتاده است.
ابراهیم شــیردل افــزود: مــس مصرفــی در صنایع دســتی تولید 
کارخانه های اصفهان اســت، اما نرخ گذاری آن بر پایه اونس جهانی 
است و همین امر سبب اختالل در تامین نیاز هنرمندان صنایع دستی 

شده است.
رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: هنرمند صنایع 
دستی بر اســاس نرخ اونس جهانی باید ۲۰۰ هزار تومان برای خرید 
مس بپردازد، اما با توجه به نوسان نرخ ارز ناچار به خرید با قیمت ۲۸۰ 

هزار تومان می شود که این ضرر است.
شیردل یادآور شد: از طرف دیگر تغییر مداوم قیمت ها روی محصول 
عرضه شده هم اثر می گذارد و ســبب می شود فروشنده هیچ سودی 

از فروش خود نبرد.
وی افــزود:  چون مس بــا قیمــت مصــوب و یکســان در اختیار 
تولیدکنندگان قرار نمی گیرد، درآمد آن هــا کاهش یافته و بیش از ۶۰ 
درصد از واحد های صنفی مسگری تعطیل شدند و ۵۰ درصد واحد ها 

اعالم ورشکستگی کردند.
رییس اتحادیه صنایع دســتی اســتان اصفهان اضافه کــرد: نتیجه 

تعطیلی این واحد های صنفی بیکاری صد ها نفر بود.

بورس، محل جوالن دالالن و مشکل مضاعف مسگران
عضو کمیســیون مســگران اســتان اصفهــان هم گفت: متاســفانه 
کارخانجات تولید مس اســتان سهمیه مســگران را به بورس ارجاع 
دادند که در نهایت باعث شــده تا خریداران، مس را ۵ درصد بیشتر از 
قیمت مصــوب، از دالل بخرند.مرتضی دادخواهــی افزود: بورس که 
روزی محل ورود ســرمایه گذاران برای توســعه فضای کسب و کار و 
اقتصاد کشور بود، امروز به محلی امن برای سودجویی واسطه گران و 

دالالن تبدیل شده است.
عضو کمیسیون مسگران اســتان اصفهان تاکید کرد: علت اصلی افت 
شدید سهام شــرکت های تولید مس اســتان هم همین دالل بازی 

هاست که متاسفانه هیچ نظارتی روی این موضوع نیست.
دادخواهی گفت: این مسگران اصفهانی هستند که بورس درآمد مالی 

شان را روز به روز کاهش داده است و زیان می بینند.

مافیایی که نرخ مس را سودجویانه تغییر می دهند
حســین کوهســتانی از فروشــندگان مس به موضوع مافیای مس 
پرداخت و گفت: خریــداران اصلی مس، مافیایی هســتند که تمام 
اختیارات شــرکت های تولید کننده را در دست خود گرفته اند و با یک 
خرید و فروش قیمت را افزایش و کاهش می دهند و روی بازار تاثیر 
می گذارند.وی افزود: قیمت گذاری رســمی در اختیــار همین افراد 
است و قدرت آنان از مسئوالن و سازمان های مربوط هم بیشتر است 
به طوری که چند سال قبل که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان یکسری قیمت مصوب در خصوص فروش مس 

ارائه کرد این افراد اجازه ندادند کار به نتیجه برسد.
این فروشــنده مس گفت: برای مثال مســی که قرار بــود به قیمت 
مصوب هر کیلوگرم ۸۰ هزار تومان به فروش برســد با کارشکنی این 

افراد، ۸۶ هزار تومان فروخته می شد.
کوهستانی یادآور شد: فردی که در صنعت مسگری مشغول کار است 
امروز به دلیل فشار های اقتصادی نمی تواند اشتغال زایی کند به عنوان 
مثال اگر فروشــنده ای مثال یک شــاگرد به کار بگیرد همان ۲ درصد 

سودی که از فروش جنس خود به دست می آورد را باید به او بدهد.
وی افزود: در حال حاضر درآمد ماهیانه بسیاری از واحد های صنفی 

کمتر از ۶۰۰ هزار تومان است که توان ادامه کار را از هنرمند می گیرد.
درد این روز های هنر مسگری کم و بیش درد همه تولیدکنندگان است؛ 
همان چیزی که درمانش عمل مسئوالن به شــعار سال در پشتیبانی 

و مانع زدایی است.

 نمایشگاه 
 بین المللی خودرو 

در شانگهای 

خبر
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رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبر داد:

افزایش شیوع کرونا در شهرستان های چهارمحال 
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد با اشــاره به اینکه وضعیت شــیوع کرونا در تمامی 
شهرستان های چهارمحال و بختیاری حاد است، اظهار داشــت: در حال حاضر اگر تنها ۱۰ درصد 
به موارد بستری اضافه شود، ظرفیت تخت های بیمارستان برای پذیرش تکمیل و اشباع خواهد 
شــد.وی گفت: میزان رعایت پروتکل های بهداشــتی در ادارات مطلوب نیست.وی افزود: نباید 
در معابر اجازه تجمع به جوانان داده شــود و این دورهمی ها خطرآفرین است و محدودیت ها و 
ممنوعیت ها باید ابقا و تشدید شود.مجید شیرانی تاکید کرد: مسافران بازگشته از سفر تا پنج روز 
آینده در هیچ دورهمی حضور نداشته باشند. شهروندانی که مسافرت رفته بودند تا پنج روز آینده 
ممکن است ناقل ویروس جهش یافته بوده و عالئمی از بیماری نداشته باشند.وی گفت: سرعت 
انتقال ویروس جهش یافته بسیار باال و عالئم با شدت بیشتر بروز پیدا می کنند.رییس دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد: مردم از برگزاری هر گونه میهمانی و دورهمی در این ایام پرهیز 
کرده و این سیکل شیوع را با محدود کردن روابط و حضور در دورهمی ها و میهمانی ها بشکنند.وی 
گفت: بیماران زمینه ای، ســالمندان و مادران باردار تا حد امکان از منزل خارج نشوند و مراودات 

اجتماعی خود را به حداقل برسانند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خبر داد:

820 میلیارد ریال تسهیالت مسکن در چهارمحال وبختیاری
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای تاسیس این نهاد 
)۱۳۵۸( تاکنون ۱۸ هزار فقره تسهیالت بازسازی مســکن با اعتبار یک هزار و ۹۰۳ میلیارد ریال 
در اســتان پرداخت شده است.سهراب رییســی افزود: در برنامه های امســال نیز پرداخت سه 
هزار و ۱۸۲ فقره تســهیالت بازسازی مسکن در استان پیش بینی شــده است که برای پرداخت 
این تعداد فقره، ۸۲۰ میلیارد ریال تســهیالت بــا همکاری بانک های عامل پرداخت می شــود.

رییســی ادامه داد: از مجموع این تســهیالت یک هزار و ۳۴۰ فقره با اعتبــار ۵۴۰ میلیارد ریال 
 برای احداث مســکن و یک هزار و ۸۴۲ فقره با اعتبار ۲۸۰ میلیارد ریال برای تعمیرات مســکن

 پرداخت می شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری از رشــد ۱۵ برابری تعداد تسهیالت 
بازسازی مسکن در استان از سال ۹۴ تاکنون نسبت به ســال های قبل از آن خبر داد و گفت: در 
این مدت ۱۰ هزار فقره تسهیالت بازسازی مسکن با اعتبار یک هزار و ۷۷۸ میلیارد ریال در استان 
پرداخت شده است.رییسی خاطر نشان کرد: در بخش بازسازی مسکن تاکنون ۱۵ هزار و ۶ فقره 
کمک بالعوض با اعتباری بالغ بر ۵۵۲ میلیارد ریال پرداخت شده که حدود ۱۱هزار فقره آن از سال 

۱۳۹۴ تاکنون بوده است. 

کشت پیاز در ۵00 هکتار از مزارع چهارمحال و بختیاری
مدیر زراعت جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از کشت پیاز در ۵۰۰ هکتار از مزارع این استان 
خبر داد.محسن مهدوی با اشــاره به این که تاکنون نزدیک به ۹۰ هکتار از این میزان کشت شده 
است، گفت: کشت پیاز در اســتان بیشتر به صورت نشاســت و عمده زمین ها در شهرستان های 
شهرکرد، کیار، بروجن و فارسان قرار دارد که به علت ســازگاری بهتر محیطی استان با رقم سفید 
و زرد، تناژ باال و دیر به ثمر رســیدن پیاز قرمز بیشتر این دو رقم کاشــت می شود.وی با اشاره به 
اینکه کشت پیاز تا اوایل اردیبهشت ادامه دارد، افزود: به علت مقطعی بودن کاشت پیاز در استان، 
نیاز مردم در دیگر فصول سال از اســتان های همجوار تامین می شود.سال گذشته ۶۸۰ هکتار از 
زمین های کشاورزی چهارمحال و بختیاری به زیر کشت پیاز رفت و در مجموع ۲۰ هزار و ۴۰۰ تن 

تولید شد.

بام ایرانبا مسئولان

رییس اداره مهندسی اداره کل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری:

 قسمت میانی عرصه آبخیز، مستعد اجرای

 آبخوان داری و آبخیزداری است

رییس اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: عرصه آبخیز به پهنه ای گفته می شود 
که در آن همه روان آب هایی که از بارش و ذوب شــدن برف ها ناشــی 
می شــود، چشــمه ها و رودخانه ها را ایجاد کند. فرزاد رضازاده افزود: 
یک عرصه آبخیز به سه قســمت تقسیم بندی می شــود، اول منطقه 
باالدســت عرصه آبخیز اســت که درواقع از بلندترین نقــاط که همان 
قلل کوه ها است آغاز شــده و به مناطق کم شیب، دشت ها و باالدست 
دشت ها که به آن دشت سر گفته می شــود ختم می شود، این مکان ها 
مناطق تولیدکننده آب هستند.رییس اداره مهندسی و مطالعات اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
قسمت میانی که در دشت سرها قرار دارند و به واسطه دانه بندی و نوع 
رســوباتی در آن ها وجود دارد از قســمت هایی باالیی دشــت تفکیک 
می شوند، ادامه داد: این مناطق مســتعد اجرای اقدامات آبخیزداری 
و آبخوان داری هســتند.رضازاده عنوان کرد: درنهایت پایین دســت که 
 دشت ها قرار دارند و انسان ها در آنجا زندگی و از منابع آبی و خاکی آن

 بهره برداری می کنند.

وی خاطرنشان کرد: بخش میانی حوزه آبخیز قابلیت اجرای عملیات 
آبخیزداری و آبخوان داری را دارد، لذا باید شناخت کامل از این مناطق 
داشته باشیم چراکه اگر اقداماتی انجام شود که در راستای مسائل فنی 
نبوده و یا به دلیل عدم آگاهی کافی از منطقه باشــد چه بســا می تواند 

مخرب شود.
رئیس اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در قســمت میانــی آبخیز اقداماتی 
همچون پخش ســیالب، احــداث تورکینس، احــداث چاله هایی که 
می توان آب را در آن ذخیره کرد و... می تواند سرعت روان آب که منجر به 
تخریب می شود را کم کند، یک مانع بر سر راه آن ایجاد کند تا این مانع 
باعث شود زمان بیشتری آب روی عرصه جاری شده، درواقع با افزایش 

زمان می توان نفوذپذیری بیشتری داشته باشیم.
رضازاده بیان کرد: به همه اقداماتی که منجر شود آب را روی دامنه ها به 
آرامش و حالت سکون برسانیم و اجازه دهیم از این منافذ، آب به راحتی 
نفوذ کرده تا بتوان مناطق پایین دســت که بهره برداران آب هســتند را 

تقویت کنیم، آبخوان داری می گویند.

رییس سازمان صمت استان خبر داد:

پیوستن 100 بنگاه صنعتی 
 چهارمحال و بختیاری به

 طرح»تاپ «
تاکنون ۱۰۰ بنگاه صنعتی چهارمحال و بختیاری به طرح ملی 
»تاپ« پیوسته اند.رییس سازمان صمت استان گفت: طرح 
ملی توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار )تاپ(، با 
هدف افزایش بهره وری در بخش تولید صنعتی و خدمات 
وگســترش فعالیت های تحقیــق و توســعه در بنگاه های 
اقتصادی اجرایی شده است که تاکنون صد بنگاه اقتصادی 
اســتان به این طرح پیوسته اند. سجاد رســتمی افزود: از 
مجموع پیوستگان به طرح ملی تاپ تاکنون ۳۲ بنگاه های 
اقتصادی نیاز خود را ثبت کرده انــد.وی تصریح کرد: طرح 
توانمندسازی تولید و توسعه اشــتغال پایدار )تاپ( در سه 
بخش برای دانش آموختگان مشــمول خدمت ســربازی 
که تمایل دارند دوران خدمت سربازی خود را در بنگاه های 
اقتصادی بگذرانند، دانشجویان تحصیالت تکمیلی که تمایل 
دارند پایان نامه های خود را به صورت مســئله محور انجام 
دهند و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و وسسات آموزش 
عالی و پژوهشــی که مایلنــد در قالب طرح پســادکترای 
صنعتی و فرصت مطالعاتی در بنگاه های صنعتی و معدنی، 
انجام پروژه های مستقل یا مشترک فعالیت کنند، اجرا شده 
است.رستمی با فراخوان ســایر بنگاه های اقتصادی برای 
پیوســتن به این طرح و بهره مندی از مزایــای آن افزود: با 
اجرای این طرح در استان تاکنون ۳۹ پروژه ثبت شده است.

وی تصریح کــرد: در این طرح بنگاه هــای فعال خصوصی، 
عمومی و دولتی دارای مجوز از مراجع ذی صالح )صنعت، 
کشــاورزی و خدمات(، تقاضای نیروی انسانی، نیاز های 
پژوهشــی و فناورانه خود را در ســامانه تاپ ثبت می کنند 
ودر ادامه بر اســاس شیوه نامه ســنجش صالحیت طرف 
تقاضا، نیاز بنگاه از طریق تعریف پایان نامه های تحصیالت 
تکمیلی و حضور دانشــجویان در بنگاه در مدت زمان معین 
رفع می شود.وی گفت: در حالت دیگر مشکل بنگاه از طریق 
حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی و پژوهشــی و تعریف پــروژه در مدت زمــان معین 
مرتفع می شودو در حالت ســوم دانش آموختگان مشمول 
خدمت سربازی در واحد تحقیق و توسعه بنگاه به کارگیری 

می شوند.
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آگهی های  نوبتی  سه ماهه  چهارم  سال 1399
اداره ثبت اسناد وامالک  شهرستان خوانسار 

2/1 به موجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالک  و ماده 59 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مربوط به امالکی که در سه ماهه چهارم ســال 1399 تقاضای آن ها 
پذیرفته  شده و امالکی که در آگهی نوبتی از قلم افتاده  مربوط به حوزه ثبتی خوانسار  

به شرح ذیل آگهی می شود 
بند الف  

بخش 1:
309/4-آقای مرتضی کیماسی فرزندمحمود – همگی و تمامیت ششدانگ عمارت 

به مساحت 92/66 متر مربع
424/3- آقای فتح اهلل شجاعی فرزند حسن- همگی و تمامیت 4/5 دانگ مشاع از 

ششدانگ محوطه به مساحت 127/12 متر مربع
701/6- آقای مصطفی محسنی راد فرزند محمد علی – همگی و تمامت ششدانگ 

یک باب اطاق 
780-آقای علی قبادی فرزندفریدون – همگی و تمامیت2 دانگ مشاع از ششدانگ 

محوطه به مساحت 57/03 متر مربع
780/3-آقای علی قبادی فرزند فریدون – همگی و تمامیت چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ بنای تحتانی به مساحت 46/12 متر مربع
780/4-آقای علی قبادی فرزند فریدون – همگی و تمامیت چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ دوباب طویله سمت شرق به مساحت64/9 متر مربع
بخش 2:

1501- آقای محمد علی رفعتی فرزند عباسعلی – همگی و تمامت 2/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین )که قبال محل دکان وکارگاه بوده است (

1502- آقای محمد علی رفعتی فرزند عباسعلی – همگی و تمامت 2/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین )که قبال محل دکان وکارگاه بوده است (

1503-  آقای محمد علی رفعتی فرزند عباسعلی – همگی و تمامت 2/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین )که قبال محل دکان وکارگاه بوده است (

1504-   آقای محمد علی رفعتی فرزند عباســعلی – همگی و تمامت 2/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین )که قبال محل دکان وکارگاه بوده است (

1505-   آقای محمد علی رفعتی فرزند عباســعلی – همگی و تمامت 2/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین )که قبال محل دکان وکارگاه بوده است (

1510-  آقای محمد علی رفعتی فرزند عباسعلی – همگی و تمامت 2/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین )که قبال محل دکان وکارگاه بوده است (

2790-آقای رحیم دهاقین   فرزند اکبر – ششــدانگ شــارع متروکه به مساحت 
7/60 متر مربع 

بخش3:
شماره ))1(( اصلی به شرح فرعی های زیر:

448- آقای عبد اله آهنگران فرزند محمد باقر و آقای علی اکبر آهنگران فرزند فرج  
تمامت 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

465- آقای عبد اله آهنگران فرزند محمد باقر – همگی و تمامت 2 دانگ مشاع از 
6 دانگ 14 باب بنای تحتانی و فوقانی 

شماره ))3(( اصلی به شرح فرعی های زیر :
143- خانم سیده ذوالفقاری فرزند رضا و خانم ربابه تهرانی فرزند عباس بالمناصفه 

7 سهم مفرز از 5/13 سهم یک قطعه زمین مزروعی 
432- آقای سید عبدالعظیم مجتبائی فرزند سید محمد مهدی – همگی و تمامیت 

ششدانگ 3 باب بناهای تحتانی و فوقانی به مساحت 100/94 متر مربع
شماره  ))5(( اصلی به شرح فرعی های زیر:

 449- آقایان محمد تقی و ســید محمد علی  و خانم  زهرا همگی توکلی فرزندان 
سید ابراهیم  و خانم فروغ قربانی فرزند  محمد )همسر سید ابراهیم ( کما فرض اله  
نسبت به 5 دانگ و خانم فروغ قربانی نسبت به 1 دانگ – همگی و تمامت ششدانگ 

یک قطعه زمین وافتاده 
453- آقایان محمد تقی و ســید محمد علی  و خانم  زهرا همگی توکلی فرزندان 
سید ابراهیم  و خانم فروغ قربانی فرزند  محمد )همسر سید ابراهیم ( کما فرض اله  
نسبت به 5 دانگ و خانم فروغ قربانی نسبت به 1 دانگ – همگی و تمامت ششدانگ  

بناهای تحتانی و فوقانی 
454- آقایان محمد تقی و ســید محمد علی  و خانم  زهرا همگی توکلی فرزندان 
سید ابراهیم  و خانم فروغ قربانی فرزند  محمد )همسر سید ابراهیم ( کما فرض اله  
نسبت به 5 دانگ و خانم فروغ قربانی نسبت به 1 دانگ – همگی و تمامت ششدانگ  

بناهای تحتانی و فوقانی 
455- آقایان محمدتقی و سید محمد علی و خانم زهرا همگی  توکلی فرزندان سید 
ابراهیم و خانم فروغ قربانی فرزند محمد )همسر سید ابراهیم (کما فرض اله نسبت 
به یک دانگ و یک چهارم دانگ و فروغ قربانی نسبت به یک چهارم دانگ همگی 
و تمامت 1/5 دانگ مشاع از 6 دانگ محوطه  به مساحت تقریبی 94/41 متر مربع 

810- آقایان سید یوسف و ســید مصطفی وخانم ها اکرم السادات و اعظم اسادات 
همگی میرصانع فرزندان سید حسین کما فرض اله – همگی و تمامت ششدانگ 

یک قطعه باغچه به مساحت 202/22 متر مربع 
814-  آقایان سید یوسف و سید مصطفی وخانم ها اکرم السادات و اعظم اسادات 
همگی میرصانع فرزندان سید حسین کما فرض اله – همگی و تمامت ششدانگ دو 

قطعه زمین  به استثناء  2 اصله درخت گردو به مساحت 268/89 متر مربع 
شماره))8(( اصلی  به شرح فرعی های زیر :

510- - آقایان سید یوسف و سید مصطفی وخانم ها اکرم السادات و اعظم اسادات 
همگی میرصانع فرزندان سید حسین کما فرض اله – همگی و تمامت ششدانگ 

یک قطعه زمین  به مساحت ششدانگ 888/65 متر مربع 
515- آقای سید یوسف میر صانع فرزند سید حسین – همگی و تمامت 1/5 دانگ 
مشاع  از 6دانگ  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت ششدانگ 1493/1 متر مربع 

شماره))9(( اصلی  به شرح فرعی های زیر :
1001- آقایان  منصور و محمود و حمید و منوچهر و خانم ها عشــرت و بهجت و 
اشرف  همگی گلشنی فرزندان مرتضی کما فرض اله نسبت به دو دانگ و پنج ششم 
دانگ به اســتثناء عرصه و اعیان که متعلق به خانم طاوس میر شفیعی است و امیر 
عباس گلشنی فرزند کریم نســبت به دو نهم دانگ – همگی و تمامت سه دانگ و 

یک هجدهم دانگ مشاع از 6 دانگ یک قطعه زمین 
1001- خانم معصومه گلشنی فرزند فضل اله – همگی و تمامت یک دانگ و یک 
دهم دانگ مشاع از 3 دانگ از ششدانگ  به استثناءعرصه و اعیان  سه دهم دانگ که 

متعلق به خانم مریم قربان نژاد )همسر مجتبی گلشنی ( می باشد 
1001- خانم شــکوفه قربانی فرزند مصطفی . همگی و تمامت یک یک دوازدهم 

دانگ مشاع از 1/5 دانگ پالک 9/1001 بخش 3
1001-آقای عطاء گلشنی فرزند فضل اهلل- همگی و تمامیت یک دهم دانگ مشاع 

از ششدانگ پالک 9/1001 بخش 3
1091- حمید رضا شــهریاری فرزند علی اکبر – همگی و تمامت ششدانگ یک 

قطعه نهالستان  به مساحت 715/83  متر مربع 
شماره ))10(( اصلی به شرح فرعی زیر:

80-آقایان احمد و مسعود گلشنی فرزندان مرتضی – همگی و تمامیت ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی 

شماره 13 اصلی بشرح فرعی زیر:
1146- آقای قاســم حاجی علی فرزد علی اکبر- همگی و تمامیت ششــدانگ  

یکقطعه زمین به مساحت 770/86 متر مربع
شماره 18 اصلی قنات جاوان

آقایان رضا قربانی فرزند علی اکبر و سید احســان ذوالفقاری فرزندسید حسین –
همگی و تمامیت20 دقیه آب مشاع از 384 ســاعت ششدانگ مجری المیاه قنات 

جاوان  
بخش4:

شماره ))5(( اصلی  به  شرح فرعی زیر:
 1457- وراث مرحوم حیــدر علی دهاقین  بــه نام های صفرعلــی – مهدی – 
عبد المجید – مرضیه –راضیه – رابعه – فاطمه – نجمه همگی دهاقین فرزندان 
حیدر علی کما فرض اله و اال شاعه  نسبت به 2 سهم از 8 سهم ششدانگ یک قطعه 

زمین به مساحت  1838/18 متر مربع 
2087-آقای علیرضا دهاقین فرزند عزت اله – همگی و تمامیت شش دانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 1178/57 متر مربع                                                          
 شماره ))18(( اصلی به شرح فرعی زیر: 

139- آقایان اســماعیل و ابراهیم و علی و خانم زهرا  همگی محرابیان فرزندان 
غالمرضا  کما فرض اهلل و االشــاعه باســتثناء بهاء ثمنیه عرصه و ا عیان 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ – همگی و تمامیت یکدانگ و پنج نهم دانگ مشاع از ششدانگ 

یکقعطه زمین به مساحت 1545/40 متر مربع 
- بانوان صدیقه محرابیان فرزند ابوالقاسم و عصمت صالحی فرزند حسین باستثناء 
بهاء ثمنیه عرصه و اعیان 2 دانگ مشــاع از ششدانگ- همگی و تمامیت 2 دانگ 

مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 1545/40 متر مربع
-آقایان حسین و احمد بانوان اشــرف و اعظم و اقدس همگی محرابیان فرزندان 
رحیم  کما فرض اهلل و االشاعه باستثناء بهاء ثمینه عرصه و اعیان دو دانگ مشاع از 
ششدانگ - همگی و تمامیت 2دانگ مشاع از ششدانگ یکقعطه زمین به مساحت 

1545/40 متر مربع
- آقای منصور و بانوان فرزانه و فاطمه و نجمه و نرگس همگی محرابیان فرزندان 
محمد کما فرض اهلل و االشاعه  نسبت به ده بیست و هفتم دانگ و بانو خاور سلطان 
محرابیان نسبت به دو بیست و هفتم دانگ مشاع باستثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان 
چهار نهم دانگ مشاع از ششــدانگ – همگی و تمامیت چهار نهم دانگ مشاع از 

ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 1545/40 متر مربع
368-آقای منصور و بانوان فاطمه و فرزانه و نجمه و نرگس همگی محرابیان و خاور 
سلطان محرابیان کما فرض اهلل و االشاعه – همگی و تمامیت چهار نهم سهم مشاع 

از 30 سهم ششدانگ یکقطعه زمین  به مساحت 4753/03 متر مربع
580 – آقایان علیر ضا و احمد رضا و خانم ها صدیقه ، کبری ، بتول و صمت و جمیله 
همگی اورعی فرزندان میرزا ابراهیم – همگی و تمامیت 1/5 دانگ مشاع از 6 دانگ 

یک قطعه نهالستان 
بخش   ))4((   26اصلی : 

285-آقای ایمان ســمیعیان فرزند جعفر – همگی و تمامیت نه شعیر و سه گنجم 
شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ یک قطعه باغچه 

373-آقای مرتضی و بانو ســرور هردو امینی فرزندان محمــد کاظم- همگی و 
تمامیت ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 495/86 متر مربع 

870-بانوان اقدس و رباب و اشرف همگی سیدصالحی فرزندان سید علی بالمناصفه 
و االشاعه – همگی و تمامیت 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 

1110- آقایان حسین عادلی و محسن عادلی و ناصر علی عادلی فرزندان محمود 
– همگی و تمامیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2703 متر مربع 

 بخش   ))5((     53اصلی :
741- آقای احمد رضا گرجــی فرزند علی – همگی و تمامیت 3 دانگ مشــاع از 

ششدانگ یک قطعه مزرعه 

بخش))6((   15اصلی :
1086-آقای فضل اله رضاسلطانی فرزند میرزا حبیب اهلل- همگی و تمامیت 5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب طویله تحتانی و سه باب بنای فوقانی به مساحت164/46 

متر مربع
2829- آقای محمد رضا سلطانی فرزند صادق – همگی وتمامیت شش دانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 1048/26 متر مربع 
بخش6:    16  اصلی 

194- آقای بهرام حشمتی فرزند حسین– همگی وتمامیت شش دانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 1291/71 متر مربع  

195- آقای بهرام حشمتی فرزند حسین– همگی وتمامیت شش دانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 271/95متر مربع

604- آقای بهرام حشمتی فرزند حسین- همگی و تمامیت ششدانگ یکقطعه زمین 
1908- آقای مرتضی هوشیاری فرزند علی اکبر – همگی و تمامیت شش دانگ 

یک باب خانه 243/69 متر مربع 
1923- آقای عباسعلیس حاجی علی فرزند محمد – همگی و تمامیت شش دانگ 

یک قطعه زمین که به عنوان مخزن آب میباشد و به مساحت 100/94 مترمربع 
1925- آقای شمس الدین مرتجی فرزند سید رضا – شش دانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 1847/60 مترمربع   
1930-آقای عطاء اهلل عقیقی فرزند محمد- همگی و تمامیت ششدانگ یکقطعه 

زمین مزروعی به مساحت 286/83 متر مربع
بخش 7: 

بند ب
بخش 5:   26 اصلی

346- آقای ابوالفضل حضوری فرزند علی- ششــدانگ یکفطعه باغ به مساحت 
1448/02 متر مربع

امالکی که تقاضای ثبت آن ها پذیرفته شــده  و آگهی های نوبتی امالک مزبور  
نیز قبال منتشر شده  لیکن به علت اشــتباه  آگهی مجددا  در یک نوبت منتشر می 
گردد  و مهلت اعتراض نســبت به آن ها 30 روز از تاریخ انتشار آگهی می باشد  به 
موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالک  چنانچه کســی نسبت به  تقاضاهای 
مندرج  در این آگهی  اعتراضی داشــته باشد  باید نســبت به تقاضا های مندرج در 
ردیف )الف( از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی  تا 90 روز و نسبت به  ردیف )ب(  از 
 تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا 30روز اعتراض خود را به این اداره  تسلیم نماید  
در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد  طرف دعوی باید  از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی نوبتی  تا 90روز گواهی دادگاه را مشعر به جریان دعوی  
به اداره تســلیم نماید  اعتراضات  یا گواهی طرح دعوی که بعــد از انقضاء مدت 
مرقوم  واصل گردد  بال اثر  و مطابق تبصره ذیل  مــاده 17 قانون و ماده 86 آیین 
نامه  قانون ثبت  رفتار خواهد شــد  معترضین بایستی ظرف مدت یک ماه  از تاریخ  
تسلیم اعتراض به این اداره دادخواست خود را به مرجع ذیصالح  قضایی تقدیم  در 
غیر این صورت  متقاضی ثبت می تواند  بــه دادگاه  مربوطه مراجعه  و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست  را دریافت  و به اداره ثبت تسلیم نماید  و اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراضات  عملیات  ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد ضمنًا طبق ماده 56 آئین 
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود  درصورت مجلس تحدیدی 
قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت  به حدود  و حقوق ارتفاقی  مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شــد  این آگهی روزنامــه  اصفهان  زیبا درج 

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

م الف: 1120381 امیر حسین مومنی رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار



چهار شنبه  1 اردیبهشت 1400 / 8 رمضان 1442 / 21 آوریل  2021 / شماره 3233
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

جایی برای بیماران غیرکرونایی وجود ندارد
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تعداد افراد مبتال به کرونا در استان بیانگر این است که 
بیش از یک سوم تخت های کل استان توسط بیماران کرونایی اشغال شده و در بسیاری از شهرستان ها 
نیز جایی برای بیماران غیر کرونایی وجود ندارد.طاهره چنگیز با اشاره به وضعیت بیمارستان های استان 
اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به 2400 بیمار مبتال به ویروس کرونا در استان داریم، در حالی که 

این عدد از مرز 2500 نفر نیز عبور کرد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیرامون آمار فوتی های ناشی از کرونا تصریح کرد: آمار فوتی 
بیماران کرونایی در اصفهان و در مقایسه با سایر استان ها همچنان مقداری قابل قبول بوده ولی این 
در حالی است که وضعیت مناسبی را در پیش نداریم و روزانه حدود 600 نفر به علت ابتال به ویروس 

منحوس کرونا در بیمارستان ها بستری می شوند.

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی اصفهان خبر داد:

رشد 11 درصدی کمک ها به بهزیستی در سال ۹۹
معاون مشارکت های مردمی بهزیســتی اصفهان گفت: از اقدامات مهم پایان سال ۱۳۹۹ راه اندازی 
پویشی به نام پویش »نوروز شاد« بود که جمع دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی از بخش های 
دولتی و غیردولتی بالغ بر 6۳ میلیارد ریال شد.علی اصغر شاهزیدی با بیان این که یکی از طرح های 
بهزیستی در سال ۹۹ کمک به دانش آموزان و دانشــجویان تحت پوشش بهزیستی بود، اظهار کرد: 
دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی و خدمات بهزیستی اصفهان در سال گذشته بالغ بر ۷۹0 میلیارد 

ریال بود که نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۱ درصد افزایش مثبت داشته است.
وی تصریح کرد: هر سال در ماه مبارک رمضان برنامه ای به نام ضیافت رمضان وجود داشت که شامل 
دریافت کمک های نقــدی و غیرنقدی، بازدید از منازل مددجویان و ســفره های افطار مددجویان و 
دریافت بسته های خشکبار و مواد غذایی بود که امسال به دلیل محدودیت های کرونایی، انجام این 
اقدامات میسر نبود.معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی اصفهان با اشاره به آغاز افتتاح 
طرح »پویش همدلی« اضافه کرد: امسال دعوت مردم به سفره های افطار، دریافت و طبخ غذاهای 
گرم به دلیل وجود ویروس کرونا میسر نیست و پویشی در حال افتتاح است به نام »پویش همدلی« 
که توسط موسسات خیریه ای که مجوز رسمی از بهزیســتی دارند انجام می شود همچنین در پایان 

مبارک رمضان جمع آوری زکات فطره را خواهیم داشت.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان:

مشکالت بازنشستگان تامین اجتماعی در اردیبهشت ماه 
برطرف می شود

 مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: وعده ۱۳0 درصدی برای حداقل حقوق بگیران که حدود 
60 درصد از مســتمری بگیران تامین اجتماعی بوده به طور کامل انجام و به حساب شان واریز شد؛ 

همچنین سایر مشکالت در اردیبهشت ماه برطرف می شود.
محسن ریاضی با اشاره به گالیه بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی 
وعده خود مبنی بر افزایش ها را در فروردین ماه امســال انجام داد، در حالی که برای نخســتین بار 
بازنشستگان در فروردین ماه توانستند افزایش های ساالنه و همچنین مبلغ همسان سازی مرحله دوم 
خود را دریافت کنند. وی ادامه داد: در این میان تنها مشکلی که وجود داشت مربوط به سایر سطوح و 
بازنشستگانی بود که باالتر از حداقل دستمزد می گرفتند که به دلیل مشکالت نرم افزاری افزایش آن ها 
به صورتی که دلخواه این افراد بود، انجام نشد.مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان درباره زمان 
برطرف شدن مشکل این افراد بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی طی رایزنی هایی که با کانون های 

بازنشستگی داشته این وعده را می دهد که مشکل به وجود آمده در اردیبهشت ماه برطرف شود.

با مسئولان 5جامعه

بررسی  وضعیت تزریق واکسن در استان ها می گوید خراسان رضوی، خوزستان و اصفهان پیشتاز هستند؛

دل خوشی های آماری!

واکسیناســیون علیه کرونــا در اصفهان  زینب ذاکر
همزمان با سایر اســتان ها، روز سه شنبه 
بیست و یکم بهمن سال ۹۹ با فرمان رییس جمهوری آغاز شد. اواسط 
فروردین بود که مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان از آغاز نخستین دوره واکسیناسیون علیه کرونا 
در سال ۱400 در این استان خبر داد و گفت: در اولین گام تعدادی از کادر 

درمان و بهداشت این واکسن را دریافت کردند.
البته این مقام مسئول اشــاره ای به دوز واکسن های تخصیص داده 
شــده به اصفهان نکرد و تنها گفت که در این دوره واکسیناسیون علیه 
کرونا برای افــرادی مانند کادر درمان و بهداشــت، بیمــاران خاص و 

پاکبانان انجام می شود.
به گفته رضا فدایی، واکسن های تحویل داده شده ؛ اسپوتنیک روسی، 
سینوفارم چینی و باهارات هندی بوده و در سه مرحله واکسیناسیون 
در بهمن و اسفند سال گذشته نیز در مجموع حدود ۱۱ هزار نفر در استان 

واکسن کرونا را دریافت کردند.
واکسیناســیون ادامه دارد و روز گذشــته نیز »اخبار فوری« اعالم کرد 
»بررســی  وضعیت تزریق واکسن در اســتان ها حاکی از آن است که 
خراسان رضوی، خوزستان و اصفهان پیشتاز هستند که البته با توجه به 
نبود آمار از میزان واکسیناسیون انجام شده در تهران، احتماال پایتخت 

هم عدد قابل توجهی از این جدول را به خود اختصاص می دهد.«
پیشــتاز بودن اصفهان در زمینه واکسیناســیون کرونا در حالی مطرح 
می شــود که چندروز قبل مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
استان اصفهان با اشــاره به روند کند واکسیناسیون در کشور و استان، 
گفت: حدود یک درصد جمعیت کشور واکسینه شده اند که این میزان 
نشــان دهنده روند کند واکسیناسیون اســت؛ البته به گفته مسئوالن 
محموله های جدید واکسن خریداری شده است تا روند واکسیناسیون 

شتاب گیرد.
»تخت های بیمارستان ها پر شده است. به دلیل نبود تخت، روند درمان 
و مراقبت ها در کلینیک های ویژه حاد تنفســی و یا منزل طی خواهد 
شد.« این تشریح وضعیت اصفهان است از زبان پزشکان بخش مراقبت 
های ویژه! اصفهان چند روزی است که با اعالم ستاد استانی کرونا وارد 
موج چهارم کرونا شده و برای نخستین بار به وضعیت فوق قرمز که از آن 
به سیاهی یاد می کنند، رسیده است. طی دو هفته گذشته سیر ابتال به 
کرونا در نصف جهان غیرعادی است و به طور متوسط دو هزار و 200 مورد 
جدید کرونا در شــبانه روز در بیمارستان ها بستری می شوند که تقریبا 
دو برابر بستری ها در اسفند ماه است. »بیمارستان الزهرا« بزرگ ترین 
بیمارستان مرکز کشور اســت که به طور کامل در مدار خدمت رسانی به 
بیماران کرونایی قرار گرفته و در حیاط الزهرا، بیمارســتان صحرایی در 

حالت برپاشدن است. در ۱5 ماه اخیر چنین وضعیتی در اصفهان سابقه 
نداشته و کماکان کرونای انگلیسی می تازد و جان می گیرد.

واکسیناســیون، مطمئنا تنها راه برون رفت از این بحران است. اگرچه 
ســفیر ایران در روســیه از نهایی شــدن قرارداد خرید 60 میلیون دوز 
واکسن اسپوتنیک روسی خبر داد که از خردادماه وارد مرحله اجرایی 
می شــود؛ اما تاکنون به اســتان اصفهان 2۸ هزار دوز واکســن کرونا 
از سوی وزارت بهداشــت و درمان تخصیص داده شــده است. این در 
حالی اســت که برای ایمن شدن اصفهان نیاز اســت که یک میلیون و 
۸00 هزار نفر نسبت به کرونا واکسینه شــوند و اگر طبق ادعای مطرح 
شــده، اصفهان با این میزان کم واکسیناســیون در میان ســه استان 
 برتر در زمینه واکسیناســیون کرونا به شــمار می رود، پس بدا به حال 

سایر استان ها!
اصفهان هم مانند بســیاری از شهرســتان های دیگر، نسبت به کرونا 
وضعیت فوق بحرانی دارد. در حال حاضر بحث ســر سســت بنیادی 
تصمیمات اخذ شده نیست! بلکه در شــرایط حاد کنونی باید به کنجی 
پناه برد تا سرفه های تنگی نفس را کمتر شنید و به کما رفتن زیر دستگاه 
ونتیالتور را کمتر دید! فعال از واکسیناســیون مطمئن و ســریع خبری 
نیســت و چاره در خانه ماندن است و اســتفاده از دو ماسک و رعایت 

فاصله ۱.5 متری!

حدود یک درصد جمعیت کشور واکسینه شده اند که این 
میزان نشان دهنده روند کند واکسیناسیون است؛ البته 
به گفته مسئوالن محموله های جدید واکسن خریداری 

شده است تا روند واکسیناسیون شتاب گیرد
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آگهی نوبتی سه ماهه چهارم  سال 1399 
قسمتی از امالک بخش نه ثبت اصفهان 

شهرستان فالورجان
 

2/2 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین 
نامه مربوطه امالکی که در ســه ماهه چهارم سال 1399  تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده و همچنین شــماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق 
آراء هیأت نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شــود مربوط به بخش نه را 

آگهی می نماید : 
الف ( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی 
که اظهارنامه آنها در ســه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی 

در ردیف منظور گردیده اند: 
اول : ابنیه و امالک واقع در فالورجان 15 اصلی و فروعات زیر :

862 فرعی : دولت جمهوری اســالمی ایران بنمایندگی دانشگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی ، درمانی اصفهان ششــدانگ ساختمان 

بمساحت 3849/02 متر مربع 
2913 فرعی :خانم الله مالملی تارازی فرزند جمشــید ششــدانگ یک 

بابخانه منتزع شده از پالک 152 فرعی بمساحت 181/35 متر مربع 
2914 فرعی :خانم مینا امیدی فرزند علی ناز ششدانگ یک بابخانه منتزع 

شده از پالک 152 فرعی بمساحت 139/80 متر مربع 
دوم: ابنیه و امالک واقع در اشترجان 448 اصلی و فروعات زیر : 

894 فرعی : آقای محمد خلیلی فرزند مراد ششــدانگ یک باب کارگاه  
بمساحت 1326/43 متر مربع 

895 فرعی : آقای سعید محمدعلی بیگی فرزند شعبانعلی ششدانگ یک 
باب کارگاه  بمساحت 2081/40 متر مربع 

سوم: ابنیه و امالک واقع در خیابان نیروگاه 690 اصلی و فروعات زیر : 
33 فرعی: آقای رضا ادیبی ســده فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه  

بمساحت 99/29 متر مربع
34 فرعی: شرکت گاز اســتان اصفهان ششدانگ ایســتگاه کاتدی گاز  

بمساحت 19/10 متر مربع
35 فرعــی: آقای محمد پناهــی درچه فرزند علی ششــدانگ یک باب 

ساختمان  بمساحت 680/70 متر مربع
بموجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج 
در این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت  نسبت 
به آنهائی که تقاضای ثبت شده  ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهی 
خود را به این اداره تســلیم و طبق تبصره دو ماده واحــده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح 
قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در 
صورتیکه قبل از انتشــار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی 
باید گواهی دادگاه را مشــعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم 
نماید . اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعــد از انقضاء مدت مرقوم 
واصل شود بالاثر است و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 

قانون ثبت رفتار خواهد شد . 
ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانــون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین 
حدود در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت 
به حدود و حقــوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبــت و تبصره 2 ماده 
واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد .
این آگهی   در دو نوبت بفاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه 

مربوطه  چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/02/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/03/01   
م الف: 1119254 رئیس اداره ثبت فالورجان حسین زمانی علویجه

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم  سال 1399 
ثبت اسناد وامالک منطقه غرب اصفهان

2/3 به موجب ماده 11قانون ثبت اسناد وامالک وماده 59 اصالحی آئین 
نامه مربوط به امالکی که درســه ماهه چهارم سال 1399 تقاضای ثبت 

آنها پذیرفته شده وهمچنین شماره هایی که ازقلم افتاده ونیزآنچه طبق 
آراء هیئت نظارت ثبت آگهی آنها تجدید گردیده است بشرح ذیل آگهی 

می گردد::
الف-امالکی که تقاضای ثبت انها پذیرفته شــده ومدت اعتراض نسبت 
به انها ازتاریخ اولین نوبت انتشــار 90روز است ) شــامل بخش14ثبت 

اصفهان(
یک: ابنیه و امالک واقع در جوزدان به شماره 12 اصلی و فرعی زیر

114فرعی – آقای حســن حکاک جوزدانی فرزند اســماعیل نســبت 
10/8حبه مشاع و آقای حسین حکاک جوزدانی فرزند اسماعیل نسبت به 
10/8 حبه مشاع و خانم زهرا حکاک جوزدانی فرزند اسماعیل نسبت به 
2/4 حبه مشاع از 24 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه قدیمی  

دو: ابنیه و امالک واقع در برزان به شماره 16 اصلی و فرعی زیر
249فرعی – آقای اصغر صادقی برزانی فرزند یداله نســبت به دو دانگ 

مشاع از ششدانگ قطعه ملک مزروعی به مساحت 670 مترمربع
سه: ابنیه و امالک واقع در رهنان به شماره 17 اصلی و فرعی زیر

1911فرعی – آقای حســن خاکزاد فرزند عباس ششــدانگ قسمتی از 
یکباب ساختمان مفروز و مجزی شده از پالک 536 فرعی که در محل با 
پالک ثبتی 17/1884 تواما تشکیل یکباب مغازه را می دهد به مساحت 

20/45
چهار: ابنیه و امالک واقع در ولدان به شماره 36 اصلی و فرعی زیر 

2463فرعی – آقای جمشــید جعفری ولدانی فرزند عباس ششــدانگ 
یکباب خانه قدیمی به مســاحت 175/50 مترمربع مفروز و مجزی شده 

از 321 فرعی  
ب - امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر شده لیکن بواسطه 
اشتباه موثری که در انتشار آنها رخ داده و بموجب آرای هیئت نظارت یا 
دستور اداره مســتند به اختیارات تعویض موضوع بندهای 385 – 386 
و 387 مجموعه بخشــنامه های ثبتی تا اول مهر 1365 منجر به تجدید 
آگهی شده اند و مدت اعتراض نسبت به آنها از تاریخ اولین انتشار 30روز 

است بشرح زیر است:

یک: ابنیه و امالک واقع در جوزدان به شماره 12 اصلی و فرعی زیر
208فرعی – آقای علیرضا کمالی کیا فرزند احمد ششدانگ یکباب خانه 

به انضمام بهاربند و کارخانه که در آگهی نوبتی از قلم افتاده است
دو: ابنیه و امالک واقع در لمجیر به شماره 40 اصلی و فرعی زیر:

661فرعی -  آقای رضا عسگری و غیره فرزند احمد نسبت به 55حبه و 
پنج هفتم حبه مشاع از 72حبه ششدانگ یک قطعه ملک به مساحت نه 

قفیز و نیک که در آگهی نوبتی از قلم افتاده است
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کســی نســبت به امالک 
مندرج دراین آگهی واخواهی داشــته باشــد باید ازتاریخ انتشــار اولین 
نوبت آگهی 1400/02/01 ظرف مدت 90 روزدادخواست واخواهی خود 
 رابه این اداره تســلیم وطبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف
 پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواســت رااخــذ وبه این اداره تســلیم نماید 
ودرصورتی که قبل ازانتشــار این آگهی دعوایی اقامه شــده باشد طرف 
دعوی باید گواهی دادگاه را مشــعر برجریان دعوی ظرف مدت مرقوم 
تســلیم نماید. اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء ومدت 
مرقوم واصل شود. بالاثربوده ومطابق قسمت اخیر ماده 16 وتبصره ماده 
17 قانون ثبت رفتار خواهد شد.ضمنًا طبق ماده 56آئین نامه قانون ثبت 
رفتارخواهدشد. ضمنًا طبق ماده 56آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
درموقع تعییــن حدوددرصورتمجلس قید وواخواهــی صاحبان امالک 
ومجاورین نســبت به حدودوحقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت 
وتبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده های معترضی ثبت 
پذیرفته خواهد شد این آگهی در دونوبت به فاصله 30 روزازتاریخ انتشار 

نوبت اول چاپ ومنتشرمی شود. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/03/01

م الف: 1125724  ابوالفضل شــهریاری رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک منطقه  غرب اصفهان

مفاد آراء
2/4 کالســه پرونــده :   378/99 ش3 ح   شــماره دادنامــه :   12   ، مرجع 
رســیدگی : شــعبه   3  شــورای حل اختالف حبیب آباد، خواهان :  علیرضا 
منصوری فرزند :حســن  نشــانی: حبیب آباد برخوار خیابان شــهید حســن 
منصــوری پــالک 50 ، خوانــدگان :1- ســجاد حق شــناس- ف:علی- 
نشــانی:مجهول المکان -  2-امیر محوری- ف حسن- نشــانی:علی آباد 
مالعلی - منزل شــخصی رضائی خ مخابرات بن بســت ابن ســینا پالک 
 552-   3- محمــد ســهرابی - ف:امیرعلــی –نشــانی:مجهول المکان-  
 4- احمد رضایی –ف: اسماعیل –نشــانی:علی آباد مالعلی منزل شخصی 
رضائی خیابــان مخابرات بن بســت ابن ســینا پــالک 522 –  5-هادی 
بشیری –ف:مصطفی- نشــانی:  اصفهان خ جی شرقی- ســه راه فرودگاه 
بلوار امــام رضا روبــروی اداره راه و ترابــری طبقه فوقانی فروشــگاه مواد 
قضایی - خواســته : الزام به انتقال ســند. گردشــکار : پس از ارجاع پرونده 

به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء ، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای مــی نماید : رای قاضی شــورا: در خصــوص دعوی خواهان 
علیرضا منصوری فرزند حســن به طرفیت خواندگان1- ســجاد حق شناس 
 فرزند علی 2-امیر محوری فرزند حســن  3-محمد سهرابی فرزند امیر علی 
 4-احمد رضائی فرزند اسماعیل 5-هادی بشیری فرزند مصطفی به خواسته 
الزام به حضور خواندگان در احدی از دفاتر رســمی و تنظیم ســند رسمی و 
انتقال رسمی یک دستگاه خودرو سواری پراید به شماره انتظامی 647 و 93 
ایران 13 به انضمام مطلق خسارات دادرســی مقوم به مبلغ 200/000/000 
نظر به مفاد دادخواســت تقدیمی مبایعه نامه های مورخ95/5/27 و99/2/5 
و99/2/9  و اقرار خواندگان ردیف دوم و چهــارم )آقایان محوری و رضائی( 
به وقــوع معاملــه و عدم حضــور خواندگان ردیــف اول و ســوم و پنجم و 
 عدم اقامه دفاع و ایــراد در خصوص نقــل و انتقال ترتیب ایــادی و انتقال 

خودرو بین ایادی محرز اســت و نظر به اســتعالم به عمل آمده از راهور ناجا 
که حکایت از مالکیــت خودرو به نــام خوانده ردیف پنجم هادی بشــیری 
فرزند مصطفی به شــماره ملی 1293502944دارد علی هذا با اســتحضار 
از اصل صحت دعــوای خواهــان را وارد ثابت دانســته و مســتندا به مواد 
198 و 519 ق آ.د.م و مــواد 219 و 220 و 362 ق. م حکــم به محکومیت 
خوانــده ردیف پنجــم )هادی بشــیری (بــه حضــور در احــدی از دفاتر 
اســناد رســمی و تنظیم ســند و انتقال رســمی خودرو فوق الذکر صادر و 
اعالم میگــردد ولکن در خصوص خواســته خســارات دادرســی به لحاظ 
 اینکه فراهم نمــودن مقدمــات انتقال باید توســط خوانــده ردیف چهارم

 )احمد رضائی (به عنوان خریدار از واســطه فراهم می شــد. لذا از این حیث 
دعوا متوجه خواندگان ردیف اول و دوم وســوم و پنجم نبوده و مســتندا به 
بند 4 ماده 84 ق آ.د.م قــرار رد دعوا صادر و اعالم مــی گردد و در خصوص 
دادخواست نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم و سوم چهارم مبنی بر انتقال 

خودرو به لحاظ اینکه از طرف راهور مالکیتی از ایشان اعالم نگردیده دعوی 
 متوجه نامبرده گان نبوده و مســتندا به بند 4 ماده 84 ق آ.د.م  قرار رد دعوی
 صادر و اعالم می گردد و در خصوص خواســته دوم مبنی بر مطالبه خسارات 
دادرســی نظر به اینکه خوانده ردیف چهارم به عنوان فروشــنده می بایست 
مقدمات انتقال رســمی از ایادی قبل را فراهم بی نمود لذا مســبب خسارات 
دادرســی خوانده ردیف پنجم بوده و مســتندا به مواد 519 ق آ.د.م حکم به 
محکومیت خوانده ردیف پنجم )احمد رضایی( پرداخت مبلغ 2/630/000ریال 
بابت هزینه دادرسی صادر و اعالم می گردد . رای صادره نسبت به خواندگان 
ردیف دوم و چهارم حضــوری و مابقی خواندگان غیابی اســت و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و ســپس ظــرف 20 روز پس 
 از آن قابــل تجدید نظرخواهــی در محاکم شهرســتان برخوار می باشــد. 
م الف : 1125285  داود صفیان قاضی شورای حل اختالف شعبه 3 حوزه 

قضائی شهرستان برخوار 



چهار شنبه  1 اردیبهشت 1400 / 8 رمضان 1442 / 21 آوریل  2021 / شماره 3233

  اعتراض ورزشکاران به پاداش پای سکو در المپیک ؛

داداش به زحمت شما راضی نبودیم!

 رقابت های المپیک توکیو که یک ســالی 
 سمیه مصور

است به دلیل شیوع کرونا عقب افتاده، قرار 
است در مرداد ماه سال 1400به میزبانی کشور ژاپن برگزار شود. کمیته ملی 
المپیک، میزان پاداش پای سکوی مدال آوران المپیکی ایران  را اعالم 
کرد. این کمیته برای این دوره از مســابقات  پاداش10 هزار دالری برای 
مدال آوران طالیی، 5 هزار دالر برای مدال آوران نقره ای و 3500 دالر برای 
مدال آوران برنزی اعالم کرد. همچنین قرار شد پاداش ویژه ای از سوی 
وزارت ورزش همانند دوره های قبلــی برای مدال آوران المپیکی در نظر 
گرفته شود، در المپیک ریو 300 سکه برای طال، 200 سکه برای نقره و 120 
سکه برای برنز در نظر گرفته شد، اما این بار به دلیل نوسان در بازار سکه و 
دردسرهایی که در دوره های قبلی به وجود آمده، احتماال وزارت ورزش 
پاداش را به صورت ریالی اعالم می کند. قطعا این پاداش هم برای مدال 
آوران طالیی چند صد میلیون خواهد بود.آن طور که مسئوالن کمیته ملی 
المپیک خبرداده اند قرار است در این دوره از رقابت ها، رشته های تیمی از 
جمله والیبال، بسکتبال و شمشــیربازی در صورت مدال آوری پاداش 
کامل و برابر با مدال آوران رشته های انفرادی دریافت کنند، موضوعی که 
اتفاق ویژه و مثبت برای این دوره از رقابت ها به حساب می آید چرا که در 

دوره های قبلی شــرایط بر این منوال بود که با توجه به زیاد بودن تعداد 
بازیکنان در رشــته های تیمی، پاداش ها نیمی از پــاداش مدال آوران 
انفرادی باشد؛ اما با این وجود همچون دوره های گذشته میزان پاداش 
اعالم شده از سوی کمیته ملی المپیک با اعتراض ورزشکاران المپیکی 
کشور همراه شد.ستاره  تیم ملی والیبال، اولین کسی بود که با گذاشتن 
یک استوری اعتراضش را نسبت به این موضوع اعالم کرد. سید محمد 
موسوی در این استوری نوشت: » داداش به نظر من زحمت نکشید راضی 
نیستیم تو دردسر بیفتین. 2 تا داستان هست طرف 4 سال پوستش کنده 
میشه تو باالترین سطح ورزش دنیا قرار میگیره، پاداشش 240 تومن که 
اگه شانس بیاره و به دالر جهانگیری حساب نکنن، 10درصد مالیات کم 
میشه، 224 تومن که دیگه حساب کنید اون بنده خدای قهرمان چیکارش 
می تونه بکنه. داستان دوم ورزش های گروهی هست که ما جزوشون 
هستیم. برفرض محال قهرمان بشیم نصف میشــه این عدد، خدایی 
دمتون گرم، عالی هستین. واسه اولین بار خدارا شکر می کنم که ما مدال 
نمی گیریم چون واقعا زور داشت بعد مدال المپیک این باشه پاداش. من 
که اگه این مدال رو بگیرم و این پاداش را دریافت کنم قطعا همون قدر 
میزارم روش پس میدم که دینی گردنمون نیوفته«.این اعتراض البته با 

واکنش از ســوی مسئوالن کمیته المپیک همراه شــد، در همین راستا 
نصرا... ســجادی، سرپرســت کاروان ایران توضیحاتی را درباره میزان 
پاداش مدال آوران المپیکی در نشســت کمیته ملی المپیک ارائه کرد. 
همچنین صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک نیز در این باره گفت: 
فکر می کنم برای موسوی سوءتفاهم پیش آمده است. برداشت او این 
بوده که کل پاداش مدال آوران المپیکی ها همین است، اما همانطور که 
آقای سجادی گفتند پاداش پای سکو مستقل از پاداش اصلی است که 
وزارت ورزش بعد از رویداد طی مراسمی به صورت ریالی پرداخت خواهد 
کرد.حضور و موفقیت در المپیک به عنوان بزرگ ترین رویداد ورزشــی 
جهان که هر 4 سال یک بار برگزار می شود، می تواند سقف آرزوهای هر 
ورزشکاری در هر نقطه از دنیا باشــد. در ایران نیز این موضوع مستثنی 
نیست و ورزشکارانی که موفق به کسب ســهمیه المپیک می شوند راه 
دشواری را پشت ســر گذاشــته اند و توقع دریافت پاداش مکفی توقع 
زیادی نیست هرچند کشور با مشکالت اقتصادی متعددی دست و پنجه 
نرم می کند؛ اما هنوز  با وجود این مشــکالت قراردادهای میلیاردی در 
فوتبال رد و بدل می شود و همین عامل موجب می شود که ورزشکاران 

المپیکی نیز خواستار دریافت پاداش قابل توجهی شوند.

تقدیر ارتش از برنامه های سازمان لیگ فوتبال 
سرتیپ دوم شاهین تقی خانی، معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش جمهوری اسالمی ایران طی 
نامه ای به عبدالحمید احمدی، معاون وزیر ورزش و جوانان از برگزاری با شکوه آیین بزرگداشت 
بیست و دومین سالگرد شهادت سپهبد 
شهید علی صیاد شیرازی و نام گذاری 
هفته بیســتم لیگ برتر فوتبــال به نام 
این شــهید عزیــز از معــاون فرهنگی 
وزارت ورزش، فدراســیون، ســازمان 
لیگ فوتبال ایران و تمامی باشگاه ها و 
هیئت های فوتبال قدردانی کرد.سازمان 
لیگ فوتبــال ایران در هفته بیســت و 
دوم مراســمی را در ورزشــگاه آزادی 
برای تقدیر از ارتش برگــزار کرده بود و 

همچنین روی سکوهای ورزشگاه آزادی نیز پروژه موزاییکی به همین منظور انجام شد.

پسر »کالدرون«؛ مامور آموزش به مربیان ایرانی
 در شرایطی که روز دوشــنبه اعالم شــد گابریل کالدرون برای آنالیز اکوسیســتم فوتبال در کنار 
فدراسیون فوتبال ایران حضور خواهد داشت ؛اما مشخص شد که پسر او مامور این کار شده است.

پسر 35 ساله گابریل کالدرون، ســرمربی سابق پرســپولیس در حالی برای »آنالیز اکوسیستم 
فوتبال ایران« مشخص شده که قرار است به همراه میرشــاد ماجدی و در یک جلسه آنالین، »با 
بررسی تمام جوانب این موضوع را مشخص کنند که آیا نقشــه راه موجود در فعالیت و برنامه ای 
فوتبال پایه و آکادمی ها منجر به تحقق نتیجه و خروجی مناســب خواهد شد یا خیر.« کالدرون 
پیگرینو که در تیم های الوصل، تیم ملی بحرین، الهالل و بن یاس حضور داشت و کار در منطقه را 
تجربه کرد، به عنوان مربی حضور روی نیمکت تیم های رئال بتیس، لگانس و ختافه را هم از سر 
گذراند و مدتی هم در ژاپن مشغول به فعالیت بود. اکنون فعالیت اصلی وی در آکادمی رئال بتیس 
است؛ تیمی که پدرش ســال ها در آن توپ زد.کالدرون پیگرینو، دارای مدرک دکترای علم فوتبال 
اســت و همچنین مدرک الیســنس اروپا را نیز دریافت کرده و به عنوان مدرس با اللیگا و باشگاه 

رئال مادرید همکاری می کند و حاال احتماال دوره آموزشی نیز برای مربیان ایرانی خواهد داشت.

استعداد یابی؛ پروژه جدید برای تیم های پایه ملی
کمیته جوانان فدراسیون فوتبال پروژه سه مرحله ای اســتعدادیابی برای تیم  های ملی نوجوانان 
و جوانان را در دستور کار خود قرار داده اســت.در تقویم AFC در سال جاری میالدی )2021( هیچ 
تورنمنت رسمی ملی برای رده های ملی نوجوانان و جوانان تدارک دیده نشده است. همین مسئله 
عمال باعث تعطیلی اردو و تمرینات تیم های نوجوانان و جوانان شده است.کمیته جوانان اما با توجه 
به تغییرات صورت گرفته در مسابقات کنفدراسیون فوتبال آســیا در سال 2022 و 2023 در نظر دارد 
پروژه استعدادیابی سراسری برای این دو تیم را در سطح کشور آغاز کند. به همین ترتیب قرار است 
در آینده ای نزدیک با برگزاری یک وبینار معیارهای انتخاب اســتعدادیاب هر استان به هیئت های 
استانی اعالم شود. بعد از این اتفاق است که زیر نظر مستقیم میرشاد ماجدی و همکارانش در کمیته 
جوانان فدراسیون، بهترین های کشور طی سه مرحله اســتعدادیابی برای تیم های ملی نوجوانان 
و جوانان انتخاب خواهند شد.طبق سیستم جدید برگزاری مســابقات در قاره آسیا، رده سنی تیم 
نوجوانان از زیر 16 سال به زیر 17 سال و هم چنین رده سنی تیم جوانان از زیر 19 سال به زیر 20 سال 
تغییر کرده اســت. از این رو یک تیم زیر 15 ســال هم در این مراحل از استعدادیابی برای تیم های 

ملی از بهترین های کشور برای پشتوانه سازی فوتبال ملی نوجوانان و جوانان انتخاب خواهد شد.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

پنت هاوس مجلل 
 »ایکر کاسیاس«

 بعد از طالق
ایکر کاســیاس بعد از ایــن که از 
ســارا کاربونــرو جدا شــد، خانه 
مشترک شان را ترک کرده در یک 
پنت هــاوس با تم ژاپنی ســاکن 

شده است.

خط و نشان یوفا؛

هر سه تیم اخراج می شوند!
به نظر می رسد یوفا قصد دارد جرائم سنگینی برای تیم های بزرگ اروپایی در نظر بگیرد.جنجال در 
مورد سوپرلیگ اروپا و ایده خروج تیم های بزرگ از یگ قهرمانان به اوج رسیده و به نظر می رسد 
یوفا نیز به هیچ وجه قصد مماشات با قدرت های متمول فوتبال اروپا را ندارد. الکساندر سفرین، 
رییس این نهاد مصاحبه ای طوفانی علیه چند مدیر رده باالی اروپایی داشــته و حاال به نظر می 

رسد تصمیمات بزرگی نیز در راه است.
نشریه آ.اس به نقل از یکی از مدیران اجرایی یوفا مدعی شــد در صورت عدم توافق، سه باشگاه 
رئال مادرید، چلســی و منچسترســیتی از لیگ قهرمانان حذف شــده و در ادامه در مورد باقی 
مسابقات تصمیم گیری خواهد شد. این نشــریه در ادامه مدعی شد باشگاه پاری سن  ژرمن 14 
روز وقت دارد تا موافقت خود را برای پیوستن به سوپرلیگ اروپا اعالم کند و در واقع امکان تغییر 
تصمیم وجود دارد. این فرصت برای بایرن مونیخ و دورتموند، دو قدرت بزرگ فوتبال آلمان 30 روز 
اعالم شده است.یسپر مولر در این رابطه گفت: »رئال مادرید ، منچسترسیتی و چلسی حذف می 
شوند و من انتظار دارم که این اتفاق روز جمعه رخ دهد. روز جمعه باید یک جلسه کمیته اجرایی 

فوق العاده برگزار شود. انتظار دارم هر 12 باشگاه بیرون رانده شوند.«
بدین ترتیب انتظار هواداران فوتبال برای تماشای نیمه نهایی مهیج لیگ قهرمانان بیهوده خواهد 
بود. قرار بود هفته آینده رئال مادرید مقابل چلســی و پاری سن ژرمن برابر منچسترسیتی صف 

آرایی کنند، اما حاال که همه چیز روی هوا رفته است.

منچستریونایتد به دنبال هایجک کردن گزینه بارسلونا
شیاطین سرخ شیطنت در بازار تابستانی را از همین بهار آغاز کرده اند. منچستریونایتد این روزها 
توجه خود را به گزینه خرید بارسلونا معطوف کرده زیرا در حال آماده سازی برای جدایی احتمالی 

پل پوگباست. 
طبق گزارشات منتشر شده از سوی نشریه »استار«، شیاطین سرخ مایل به پرداخت بند آزادسازی 
قرارداد سائول نیگس هافبک اتلتیکومادرید است، همان بازیکنی که توسط کاتاالن ها نیز تحت 
نظر قرار دارد. منچستریونایتد معتقد است که گزینه خرید بارسلونا جایگزینی ایده آل برای پوگبا 

خواهد بود که هنوز معلوم نیست می خواهد در تابستان باشگاه را ترک کند یا خیر.
ســائول در اتلتیکومادرید به رده های مختلف صعود کرده و تاکنون 329 بازی برای این باشگاه 
انجام داده و 43 گل به ثمر رســانده اســت. او یکی از اعضای مهم تیم دیگو ســیمئونه به شمار 
می رود و در این فصل 33 بازی انجام داده اســت. با این وجود، با توجه به همه گیری کووید19 
اتلتیکومادرید با محدودیت های مالی روبه رو اســت. به همین خاطر آن ها ممکن است مجبور 

شوند ستاره های خود از جمله سائول اسپانیایی را بفروشند.
بارسلونا خیلی وقت است به دنبال سائول است؛ اما منچستریونایتد نیز اخیرا با این بازیکن ارتباط 
گرفته است. شیاطین سرخ تحت رهبری سولشائر مراحل بازسازی را پشت سر می گذارند و به 
نظر می رسد تابستان پر سر و صدایی پیش رو دارند. سرمربی نروژی پیش از این مشتاق ساختن 
خط میانی تیمش در اطراف پوگبا بود؛ اما از آنجا که هنوز ماندن یا رفتن او قطعی به نظر نمی رسد، 

منچستریونایتد توجه خود را به سائول معطوف کرده است.
از آنجا که بارســلونا و حتی بایرن مونیخ نیز مشتاق جذب این بازیکن اســپانیایی هستند بازار 
رقابت باال رفته است. اکنون شیاطین ســرخ مایل به پرداخت بند آزادسازی 43 میلیون پوندی 
سائول هستند. کاتاالن ها همچنین در حال آماده ســازی تابستانی پرهیجان هستند زیرا رییس 
جدید الپورتا آماده است تا بار دیگر باشگاه را به اوج برســاند. با این حال این واقعیت که سائول 
می خواهد در لیگ برتر بازی کند ممکن اســت بارســلونا را از هدفش عقب بیندازد و روند به نفع 

منچستر یونایتد تغییر کند.

خبر   روز

ادای احترام گلزن بادران 
به »دست نشان«

اکبر آفاقی کــه در تعطیالت زمســتانی به 
ترکیب تیم بادران اضافه شده است در بازی 
گذشــته تیمش در برابر آرمــان گهر پنالتی 
گرفت که منجر به گل نخســت تیم از روی 
نقطه پنالتی توسط ایمان غالمی شد. او در 
بازی روزدوشنبه هم در ترکیب ثابت بادران 
به میدان رفت و روی حرکت و پاس خوب 
مرتضی خراســانی، زننده گل نخست تیم 
بادران بود. او بعد از گل بــه کنار زمین آمد و 
پیراهنی که در ابتدای بازی بر تن کرده بود به 
دوربین عکاسان نشان داد تا به نادر دست 
نشان ،فقید ادای احترام کند. او در تیم های 

مختلفی شاگرد این مربی بوده است. 
هم چنین در مراسم ابتدای بازی دو تیم با 
بنرهایی که در دست داشــتند به سرمربی 
فقید تیم رایکای بابــل ادای احترام کردند 
که چند روزی است به دلیل ابتال به کرونا دار 
فانی را وداع گفته اســت. نکته جالب اینکه 
محسن عاشوری، ســرمربی تیم بادران که 
هم استانی نادر دست نشان به حساب می 
آید در مراسم ابتدای بازی متاثر شد و اشک 
ریخت. آخرین تقابل آنها به چند هفته پیش 
و در همین بــازی های دســته اول بود که 
رایکای بابل بازی دو بر صفر که از بادران عقب 
افتاده بود را 3-2 برد و نادر دســت نشان و 
شاگردانش یک پیروزی شــگفت انگیز را 
جشــن گرفتند.  بادران روز دوشــنبه عالوه 
بر گل اکبر آفاقــی در ادامه روی تکرار پاس 
مرتضی خراسانی و ضربه ایمان غالمی به گل 
رسید و این پایان کار نبود چرا که در ثانیه های 
پایانی بازی بازیکنان تعویضی یک گل دیگر 
برای بادران رقم زدند. این بار حمید کاظمی 
پاس داد و امیــر زلیکانــی اندوخته های 
تیم بادران را به سه گل رساند تا تیم تهرانی 
قاطعانه قهرمان نیم فصل را در خانه حریف 
شکست دهد ودر کورس صعود باقی بماند. 
نکته جالب اینکه تیم بادران با سه گلی که در 
این بازی به ثمر رساند،شمار گل های خود را 
به عدد 26 رساند و هم اکنون تهاجمی ترین 

تیم دسته اول به حساب می آید.

فوتبال جهان قانون ثبت نام در لیگ ملت های والیبال تغییر کرد!
بزرگان والیبال جهان از فدراسیون جهانی خواسته بودند که در لیگ ملت های والیبال 2021 از بازیکنان اصلی و مهم خود استفاده نکنند. فدراسیون جهانی همچنان 
به این درخواست پاسخ نداده؛ اما با وضع قانون جدید یک تغییر مهم را در ثبت نام بازیکنان در لیگ ملت های 2021 ایجاد کرده است.طبق قانون جدید فدراسیون 
جهانی والیبال، به تیم های ملی اجازه داده شــده تا در طول مسابقات حداکثر شش بازیکن را از لیســت خود تغییر دهند و این تغییر فقط یک بار و در یک تاریخ 
مشخص خواهد بود. جابه جایی بازیکنان و  تغییر و تحول در تیم ها در اواسط رقابت های لیگ ملت ها انجام خواهد شد.در گذشته و قبل از این قانون تیم ها اجازه 
نداشتند لیست اولیه خود را تغییر دهند و باید با همان لیست اولیه در رقابت ها شــرکت می کردند.این قانون اجازه استراحت به بازیکنانی که بیشترین بازی را در 
فصل گذشته و در باشگاه های خود داشته اند، خواهد داد و آنها می توانند با کمی وقفه به بازی های لیگ ملت های 2021 وارد شوند. بر اساس آنچه که بزرگان والیبال 

هر کشور گفته اند بسیاری حاضر خواهند بود که از این قانون 

رییس فدراسیون دوومیدانی با اشاره به برگزاری 
اولین دوره رقابت هــای بین المللی جام امام رضا 
)ع( در مشــهد گفت: با برگزاری این مســابقات 
متوجه شــدیم کــه موقعیت مــان در دوومیدانی 
کجاســت و در کدام نقطــه ایســتاده ایم. اینکه 
بخواهیم بــرای رویارویــی با حریفــان خارجی 
منتظر بازی های آســیایی یا مســابقات قهرمانی 
آسیا باشیم، درست نیســت. به هر حال برگزاری 
رویدادهــای بین المللی در فضای بــاز خأل مهمی 
اســت که دوومیدانی ایران پیش از این نسبت به 

آن محروم بود.
رییس فدراســیون دوومیدانی ادامه داد: نباید از 
این موضوع پنهان شویم و از مسابقه دادن و برگزار 

کردن بترسیم. برگزاری رقابت های جام امام رضا 
)ع( مشکالت و مسائل زیادی را برای مان روشن 
کرد. واقعیت این است که اگر تالش نکنیم، کارمان 
ســخت می شــود. ما نیاز داریم کــه از تجربه روز 
مربیان بین المللی استفاده کنیم. در واقع ظرفیت 
موفقیت وجود دارد و باید به کمک دانش روز به آن 
دست پیدا کنیم.صیامی با بیان اینکه تالش زیادی 
صورت گرفته تا ورزشــکاران خارجی از کشورهای 
بیشتری به ایران بیایند، عنوان کرد: واقعا دوست 
داشــتم چند کشــور دیگر نیز که به ایــران دعوت 
شده بودند، به کشــورمان می آمدند و در مسابقات 
شــرکت می کردند؛ چرا که این کار باعث می شد تا 
بضاعت دوومیدانی ایران بیشتر نمایان شود. تالش 

زیادی برای برگزاری این مسابقات شد و به نظرم 
رقابت های خوبــی هم بود؛ به طــوری که که حتی 
احسان حدادی از آمریکا تماس گرفت  و گفت که 
عالقه مند به شرکت در آن بود، اما به دلیل وضعیتی 
که دارد، نتوانسته به ایران بیاید.رییس فدراسیون 
دوومیدانی در پایان خاطرنشــان کرد: زنگ خطر 
برای دوومیدانی به صدا در آمده اســت و اگر کار و 

تالش نکنیم، بعدها افسوس می خوریم.

رییس فدراسیون دوومیدانی:

زنگ خطر برای دوومیدانی به صدا درآمده است

ورزشکارانی که موفق به کسب سهمیه المپیک می شوند 
راه دشواری را پشت سر گذاشته اند و توقع دریافت 
پاداش مکفی توقع زیادی نیست هرچند کشور با 
مشکالت اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم می کند؛ 
اما هنوز  با وجود این مشکالت قراردادهای میلیاردی در 

فوتبال رد و بدل می شود 
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مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان:

سرعت تردد حمل و نقل عمومی در خیابان امام خمینی)ره( 
افزایش می یابد

 مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان گفت: خط پرش اتوبوس در خیابان امام خمینی)ره( در حال احداث 
است و به زودی با صرف هزینه ای بالغ بر هشــت میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال راه اندازی می شود.حمید 
اشرفی اظهار کرد: برای افزایش سرعت حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس ها در خیابان امام خمینی 
)ره(، حدود ۱۵۰ متر قبل از تقاطع خیابان شریف، اتوبوس ها به سمت زیر پل و سپس به تقاطعی که چراغ 
راهنمایی و رانندگی آن ابتدا برای اتوبوس سبز شده و با فاصله اندکی برای سایر خودروها نیز سبز می شود، 
می رســند.وی تاکید کرد: هدف از ایجاد خط پرش در خیابان امام خمینی)ره( افزایش سرعت ناوگان 
حمل و نقل عمومی و رضایتمندی شهروندان است.مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان با بیان اینکه احداث 
چهارراه در تقاطع خیابان های حســین آباد و امام رضا )ع( از دیگر پروژه های این منطقه در سال ۱۴۰۰ 
است، تصریح کرد: پیشنهاد احداث سه راه در خیابان کاتب اصفهانی با پیش بینی اعتبار ۲.۵ میلیارد تومان 
مطرح شده که در مرحله بررسی است.وی ادامه داد: برای ترمیم و بهینه سازی پل عابر پیاده خیابان کهندژ 
نیز ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده تا پس از انجام این اقدامات بار دیگر در اختیار شهروندان 
قرار گیرد.اشرفی خاطرنشان کرد: بودجه حمل و نقل و ترافیک منطقه ۱۱ شهرداری ۳۰ درصد نسبت به 
سال گذشته افزایش یافته که برای اجرای طرح ها و پروژه های متعدد ترافیکی منطقه هزینه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان:

اولویت  های پروژه های سرمایه گذاری و مشارکتی شهرداری 
اصفهان چیست؟

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه های 
اولویت دار جهت مشارکت سرمایه گذاران، اظهار کرد: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 
شهرداری حلقه اتصال بدنه شهرداری با بخش خصوصی است.شــهرام رییسی افزود: بر اساس 
دستور مدیریت شهری اولویت مهم در این سازمان، احیا و مولدسازی فضاهای موجود ایستگاه های 
خط یک قطار شهری اصفهان با استفاده از ظرفیت های ایجاد شده از نظر زیرساخت های فیزیکی 
با مشارکت بخش خصوصی اســت.مدیرعامل سازمان ســرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: اولویت دیگر، انجام فعالیت های مرتبط با صنعت ســاختمان و 
استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی با اســتفاده از ســاختار قراردادهای مشارکتی در قالب 
مشارکت مدنی است تا تامین منابع مالی با اســتفاده از روش غیرمنقول انجام شده و ظرفیتی به 
ظرفیت های دیگر شهر اضافه شود.وی خاطرنشان کرد: حرکت به سمت رونق گردشگری با مساعد 
شدن شرایط کرونا از دیگر موارد قابل توجه برای مشارکت با سرمایه گذاران است تا از ظرفیت های 

در اختیار شهرداری به نحو احسن در جهت افزایش رفاه شهروندان استفاده کنیم.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری خبر داد:

پیشرفت ۶0 درصدی پروژه احداث مجتمع صنفی پرندگان 
ذبحی اصفهان

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان از پیشرفت 
۶۰ درصدی پروژه احداث مجتمع صنفی پرندگان ذبحی خبر داد و گفت: این پروژه تیرماه سال جاری 
بهره برداری می شود.محمد مجیری اظهار کرد: در سال جاری اجرای پروژه های شاخص زیادی در این 
سازمان آغاز شده و تعدادی در مرحله برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار است.وی افزود: یکی از موارد 
مورد تاکید کارگروه سالمت و امنیت غذایی استانداری، انتقال واحدهای پرندگان ذبحی به نقطه ای 
مناسب در شهر بود، از این رو احداث مجتمع صنفی پرندگان ذبحی اصفهان در دستور کار قرار گرفت.

پیکر سردار حجازی در کنار برادر شهیدش آرام گرفت؛

وداع با یار دیرین حاج قاسم در دیار شهیدان

مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید سردار حجازی، جانشین فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، صبح دیروز در شهر شهیدان 

و با حضور خانواده و هم رزمان شهید برگزار شد.
 سردار ســید محمد حســین زاده حجازی، رزمنده اصفهانی دوران دفاع 
مقدس و جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی که 
سال ها همراه و همکار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود، آسمانی شد.

سردار حجازی که تا آخرین ســاعات زندگی حاج قاسم پیش از عزیمت 
از لبنان به عراق او را همراهی می کرد، در ۳۰ دی ماه ســال ۱۳۹۸ با حکم 
سردار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران، جانشین فرمانده نیروی 
قدس سپاه شد، وی طی دو سال اخیر پس از شهادت سردار سلیمانی به 
دلیل همراهی با حاج قاسم تا آخرین روزهای پیش از شهادتش بیش از 
پیش مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و به بازگویی خاطرات و بررسی ابعاد 
شخصیتی ایشان برای مردم می پرداخت.پس از عروج شهادت گونه یار 
اصفهانی سردار دل ها، چندی از مسئوالن کشوری و لشکری از جمله رهبر 
معظم انقالب و نیز مسئوالن اصفهانی از جمله آیت ا... مظاهری از مراجع 
تقلید، نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان، اســتاندار اصفهان، مجمع 
نمایندگان اســتان اصفهان، مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد 

استان اصفهان، بنیاد مطالعات و پیشرفت نصف جهان، جمعیت پیشگامان 
انقالب اسالمی استان اصفهان و بسیاری از شخصیت ها و مدیران استانی، 
پیرامون عروج شهادت گونه ســردار سید محمد حســین زاده حجازی 
پیام های تســلیتی صادر کردند.فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران، 
سخنران ویژه این مراسم  بود که ســخنانی در باب شخصیت و اثرگذاری 
سردار حجازی در داخل و خارج از کشور مطرح کرد.سردار اسماعیل قاآنی 
در بخشی از سخنانش با اشاره به شخصیت واالی سردار شهید حجازی 
اظهار داشت: سردار حجازی قبل از انقالب اسالمی مبارزه با رژیم طاغوت 
و در دوره انقالب اسالمی جزو جلوداران و پرتالش های این سرزمین بود.

وی  ادامه داد: حضور در عرصه های سخت از سیستان و بلوچستان گرفته تا 
مناطق غرب کشور از افتخارات رزمندگان استان اصفهان است، این استان 
افتخار میزبانی از جلوداران انقالب را داشته و در صحنه های نیاز دوره دفاع 
مقدس هر کجا که الزم بود حضور این شهیدان بزرگوار در یگان های عملیاتی 
و مناطق مختلف مأموریتی از پایگاه منتظران شهادت در اهواز تا کوه های 
سر به فلک کشیده کردستان از قرارگاه های اولی که در جنگ تشکیل شد 
تا قرارگاه قدس در هر کجای جبهه انســان های مقاومی بودند که نمونه 

برجسته آن شهید حجازی است.

سردار شهید حجازی همواره مورد تایید رهبران جهادی اسالم بود
وی با بیان اینکه رشادت ها و فعالیت ســردار شهید حجازی همواره مورد 
تایید رهبران جهادی اسالم از جمله حســن نصرا...، اسماعیل هنیه و … 
بوده است، ابراز داشت: همه رهبران جهان اســالمی شهادت این سردار 
اصفهانی را به رهبر معظم انقالب تســلیت گفتند و این امر نشان دهنده 

اهمیت تالش های این شهید برای جهان اسالم است.
فرمانده نیروی سپاه قدس با بیان اینکه سردار شهید حجازی مسئولیت 
پذیر بود و همواره بر انجام مسئولیت خود به بهترین شکل اصرار داشت، 
افزود: راه این شهید عرصه مقاومت همچنان ادامه خواهد داشت تا مادامی 
که پرچم حکومت جهان به دست امام زمان )عج( بر تمام جهان برافراشته 
شود.وی با تاکید بر اینکه جبهه های مقاومت در همه کشورهای اسالمی 
از جمله ایران، سوریه، لبنان، یمن، عراق و.. هر روز اقدامی اساسی در برابر 
دشمنان انجام می دهند، تصریح کرد: این روند همچنان ادامه دارد و هر روز 

قاسم سلیمانی ها و حجازی ها را پرورش خواهیم داد.
همچنین در ادامه پیام دبیر کل حزب ا...لبنان به مناسبت درگذشت سردار 
حجازی در مراســم تشییع پیکر این سردار قرائت شــد.در بخشی از این 
پیام توصیف دبیرکل حزب ا...از شخصیت سردار حجازی این طور عنوان 
شده بود: » سردار حجازی فرمانده بزرگ جهادی و استراتژیستی بزرگ و 
برادری عزیز، صادق و مخلص بود«.در ادامه نیز بخشی از پیام اسماعیل 
هنیه، رییس جنبش مقاومت اسالمی فلسطین حماس به مناسبت رحلت 
سردار حجازی که خطاب به رهبر معظم انقالب ارسال شده در این مراسم 
قرائت شد.در بخشی از پیام اســماعیل هنیه آمده است: »ما در جنبش 
حماس، ضمن عرض تسلیت خالصانه به محضر حضرت عالی و فرمانده 
نیروی قدس و خانواده ایشان و مردم عالیقدر ایران، مواضع گرانقدر ایشان 
را در حمایت از مردم فلسطین و مقاومت و حل عادالنه مسئله فلسطین 
تقدیر و ارج می نهیم. خداوند ایشان را مشمول رحمت واسعه خویش قرار 
دهد«. پس از آن با حضور آیت ا... سیدابوالحسن مهدوی ،عضو مجلس 
خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اصفهان بر پیکر سردار حجازی نماز 
اقامه شد.پس از اقامه نماز پیکر ســردار حجازی برای تدفین با همراهی 
مردم و رعایت پروتکل های بهداشتی به سمت گلستان شهدای اصفهان 
منتقل شد.پیکر مطهر سردار شهید سید محمد حجازی در میان دل هایی 
تشییع شد که بیش از یک سال است برای روضه های اهل بیت)ع( عطش 
دارند، مردم نصف جهان در میان دل هایی که از نبودن ســردار دل ها خون 
است، یاور او را تشییع کردند.مردم در گوشه گوشه از گلستان شهدا در حال 
مناجات و راز و نیازبودند. با حضور خانواده شهید سردار حجازی، پیکر این 

دالور اسالم در جایگاه ابدی خود آرام گرفت.

با مسئولان

مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان اظهــار کرد: در مرحله نخســت سم پاشــی 
درختان قســمت های تنه و شــاخه های اصلی، تاج 
درختانی همچون نارون علیــه آفاتی مثل برگ خوار، 
شته، شپشک خونی، سوسک چوب خوار شاخک بلند 
و پروانه زنبور مانند انجام می شود.فروغ مرتضایی نژاد 
با بیان این که آفات درختان دیگــر مانند اقاقیا، بید و 
کاج که از نوع شته است، به وسیله مخلوطی از سموم 
تماســی و سیستمیک نســل جدید کم خطر کنترل 
می شود، افزود: در سال های اخیر سموم استفاده شده 
کم خطر و بسیاری از آنها بر پایه گیاهی است.مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با 

تاکید بر این که مرحله نخســت عملیات سم پاشــی 
شــبانه درختان از تاریخ ۱۷ فروردین ماه سال جاری 
آغاز شــده و تا پایان همین ماه نیز به اتمام می رسد، 
تصریح کرد: سم پاشی به وسیله دستگاه های سم پاش 
»توربوالینر« انجام می شود؛ این دستگاه ضمن سرعت 
باالی انجام عملیات، در میزان سم مصرفی صرفه جویی 
کرده و کیفیت سم پاشــی را تا حد زیــادی افزایش 
می دهد به طوری که سم پاشی در تمام بخش های تاج 
درخت صورت می گیرد.مرتضایی نژاد با بیان این که در 
مرحله نخست سم پاشی حذف تنه جوش و پاجوش 
درختان )به عنوان محل استقرار و تکثیر آفات( انجام 
می شود، گفت: در حین انجام عملیات سم پاشی، یک 
نفر از کارشناسان فضای سبز با تخصص گیاه پزشکی 
به صورت تمام وقت در تمام مناطق حضور دارد. تمام 
عوامل سم پاشــی مکلف هســتند از تجهیزات کامل 
ازجمله ماسک، دستکش، عینک، لباس مخصوص 

سم پاشــی اســتفاده کنند.وی با بیان ایــن که برای 
سم پاشی درختان، خیابان ها و مکان های مورد نظر از 
قبل شناسایی و به وسیله نصب پالکارد به شهروندان 
آن محل ها در خصوص زمان سم پاشی اطالع رسانی 
می شود، از شهروندان درخواست کرد: با توجه به نصب 
پالکاردهای اطالع رســانی در خصــوص زمان انجام 
سم پاشی درختان در معابر مختلف، به زمان های اعالم 
شده توجه کنند.مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: سم پاشی 
درختان بعد از ساعت ۱۱ شب انجام می شود تا از میزان 
تردد شــهروندان در شهر کاسته شــود؛ البته در زمان 
انجام عملیات سم پاشــی پیمانکار در مناطق موظف 
به اســتفاده از خودروی راهنما بــه فاصله ۳۰۰ متری 
تانکر حامل دستگاه توربوالینر است تا به عابران پیاده، 
مغازه ها و به رانندگان خودروهای پارک شده در حاشیه 

معابر اطالع رسانی الزم را انجام دهد.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

اتمام مرحله نخست سم پاشی درختان شهر تا پایان فروردین 1400

آیین جزءخوانی 
قرآن کریم 

،امامزاده نرمی
مراســم جزءخوانی قرآن کریم 
در ایام مــاه مبــارک رمضان با 
حضور قاریان برجسته کشوری 
در آســتان مقــدس حضــرات 
همــراه  لکریمان)ع(  ســیدا
 با تفســیر بدون حضــور مردم 

برگزار شد.

شناسایی تفریح سالم با »شهر قشنگ«
رییس اداره امور تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، گفت: مجموعه 
تلویزیونی »شهرقشنگ« درصدد است تا تفریحات سالم را شناسایی کرده و به جامعه منتقل کند. 
نفیسه گل شیرازی درباره این مجموعه تلویزیونی، اظهار کرد: این مجموعه در ۱۰ قسمت و به منظور 
تاکید بر مفرح بودن با حضور مهران رجبی و محمدرضا نریمانی، برنامه ریزی و تولید شده است 
و از ۲۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت به غیر از روزهای جمعه و شــنبه ساعت ۱۲ ظهر از شبکه اصفهان 
پخش می شود.وی افزود: بیان آداب تفریح جمعی، شیوه های تفریح فرهنگی اعم از موسیقی، 
تئاتر، سینما و …، تفریح درمانی، پیک نیک، تفاوت تفریح و شبه تفریح، تفریح در خانه و تفریح 
با خانواده از موضوعات مجموعه »شهر قشنگ« است. این مجموعه محصولی مشترک از صدا و 
سیمای اصفهان و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان است.رییس اداره امور 
تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان، ادامه داد: تمایز بین تفریحات 

سالم از ناسالم یکی از اهداف این مجموعه تلویزیونی است.
 در واقع این مجموعه ســعی دارد در قالبی مفرح، تفریحات ســازنده را به ویژه برای خانواده ها 
تبیین و معرفی کند.گل شــیرازی تصریح کرد: بخشــی از این برنامه بر تنــوع بازی و ضرورت 
انجام بازی در بین اعضای خانواده اشــاره دارد تا با آشنایی و انس با ســرگرمی های آپارتمانی 
و غیــر آپارتمانی بتــوان اوقات مفرحــی را در ایام مــاه رمضان رقــم زد.وی با اشــاره به اینکه 
امروزه در بین اعضــای خانواده کمتر بــازی انجام می شــود، اضافه کرد: مجموعــه تلویزیونی 
»شــهر قشــنگ« درصدد اســت تا به ضرورت انجام بــازی در بیــن اعضای خانــواده تاکید 
 کند و این مخاطبان هســتند کــه می توانند با تماشــای این برنامــه به ترویــج فرهنگ بازی

 کمک کنند.
رییس اداره امور تفریحی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان، به آسیب 
شناسی تفریحات خاکســتری به عنوان یکی از محورهای مهم این برنامه اشاره کرد و گفت: در 
این مجموعه تلویزیونی سعی بر آن اســت تا با تمایز بین سرگرمی های سالم و ناسالم و معرفی 
تفریحاتی نظیر مصرف مواد مخدر و قلیان و رفتارهای نا بــه هنجار اجتماعی نظیر دور دور کردن 
در رده تفریحات خاکستری، نسبت به مضرات آن اطالع رسانی کنیم.گل شیرازی افزود: امروزه 
بخشی از سرگرمی جوانان را تفریحات مدرن تشکیل می دهد؛ دنیای مجازی بستری برای وقت 
گذراندن است و در این برنامه سعی شده تا آموزش های الزم در این زمینه با حضور مفاخر اصفهان 

به عنوان کارشناس ارائه شود.

اعالم فراخوان جشنواره ملی عکاسی »حضرت قرآن«
رییس اداره فضای مجازی، هنر و رســانه دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان  با اشاره به فراخوان 
جشنواره ملی عکاسی »حضرت قرآن« اظهار داشت: موضوع جشنواره »حضرت قرآن«، حضور 
قرآن کریم در جامعه و فرهنگ عمومی مانند آیین های قرآنــی، نمادهای قرآنی، فعالیت های 

قرآنی، محصوالت قرآنی، مفاهیم قرآنی و... است.
»مجید شجاعی« هدف از برگزاری این جشنواره را ترغیب و تشویق جامعه هنری کشور برای توجه 
ویژه به موضوعات مرتبط با قرآن کریم بیان و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت هنر برای ثبت حضور 
قرآن کریم در جامعه و فرهنگ عمومی جوامع اســالمی همراه با رقابت در جهت ارتقای این نگاه 

از دیگر اهداف این جشنواره است.
شجاعی با اعالم اینکه استفاده از هر نوع دوربین عکاســی اعم از دیجیتال، آنالوگ و موبایل آزاد 
است، عنوان داشت: عکس ها باید با پسســوند JPGE و حالت رنگی RGB حداقل ضلع بزرگ 
۱۵۰۰ پیکسل و DPI ۱۵۰ باشد و البته عکس  های دوربین تلفن همراه از این قاعده مستثناست.

وی از داوری عکس های رســیده با محوریت ارزشــمندی محتــوا خبر داد و گفــت: جایزه نفر 
 اول ۳ میلیون، نفــر دوم ۲ میلیون، نفر ســوم ۱ میلیون و پنــج اثر قابل تقدیــر ۲۰۰ هزار تومان

 خواهد بود.

وز عکس ر

خبر روزخبرخوان

با تصویب شورای شهر؛

سمرقند، خواهرخوانده 
اصفهان می شود

در یکصد و شــصت و هفتمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان پیشنهاد انعقاد 
قرارداد خواهرخواندگی این شهر با سمرقند 
ازبکســتان مطرح و تصویب شد.ســمرقند 
،دومین شــهر بزرگ ازبکســتان اســت که 
بیشتر ساکنان آن به فارسی تاجیکی سخن 
می گویند، بخش تاریخی این شهر در سال 
۲۰۰۱ به عنــوان میراث فرهنگــی جهانی در 
یونسکو ثبت شد.نزدیکی و قرابت فرهنگی 
اصفهان و سمرقند دلیل این خواهرخواندگی 
عنوان شده است؛ ســمرقند از مراکز عمده 
شــیعیان در آســیای مرکزی بوده و اکنون 
اکثر شیعیان ساکن آن در محله »ایرانی ها« 
زندگی می کنند که اجداد اهالی این محل در 
اعصار گذشــته اغلب از ایران آمده و در آنجا 
ســاکن شــده اند.مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری اصفهان درخصوص این 
الیحه اظهار کرد: در حــوزه روابط بین الملل 
اولویت برای گسترش روابط و انعقاد قرارداد 
خواهــر خواندگی با شــهرهای منطقه بوده 
و ســعی شــده در این زمینه با آنها به نتایج 
خوبی برسیم. ایمان حجتی  ادامه داد: الیحه 
خواهر خواندگی با حیدرآباد را سال گذشته 
تقدیم شــورا کردیم که توسط اعضا تصویب 
شد و اکنون نیز پیشنهاد خواهرخواندگی با 
سمرقند ارائه شده است. سمرقند ازبکستان 
زبان فارســی را از گذشــته های دور، درون 
خود حفظ کرده و یک شــهر اسالمی است 
به همین دلیل با شهر اصفهان شباهت های 

زیادی دارد.
حجتی بــا بیان ایــن که پیش تر نیز شــهر 
یزد در ایران با شــهر »خیوه« در ازبکستان 
قرارداد خواهرخواندگی امضا کرده اســت، 
افزود: هماهنگی های الزم با سفارت ایران در 
تاشکند برای انعقاد قرارداد با سمرقند انجام 
شده و قرار است شهردار اصفهان هفته جاری 
با شهردار سمرقند نشســت داشته باشد که 
تمامی این مراحل با تایید وزارت کشور پیش 

خواهد رفت.

زمان مسابقه نمایشنامه نویسی»بادکنک طالیی« تمدید شد
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان از تمدید مهلت ارسال آثار به سومین مسابقه نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان »بادکنک طالیی« تا نیمه 
اردیبهشت ماه خبر داد.احمد رضایی با اشاره به مسابقه نمایشنامه نویسی»بادکنک طالیی«، گفت: اداره توسعه فرهنگ شهروندی وابسته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان جهت آمادگی شرکت کنندگان در سومین مسابقه نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان، کارگاه های آموزشی با حضور شهرام 
کرمی، منوچهر اکبرلو، سعید محسنی، شیوا مسعودی و شــراره طیار را برگزار کرد.وی افزود: دبیرخانه مسابقه به دلیل استقبال گسترده از کارگاه های آموزشی 
برگزار شده و بنا به درخواست هنرمندان و نویسندگان مبنی بر تمدید مسابقه جهت تطبیق متون با اصول نمایشنامه نویسی، نسبت به تمدید مسابقه »بادکنک 
طالیی« تا ۱۵ اردیبهشت ماه اقدام کرد.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان ادامه داد: این مسابقه در بخش های آزاد و شهروندی و در رده 

بندی سنی خردسال ۳ الی ۶ سال، کودک ۷ الی ۹ سال و نوجوان ۱۳ الی ۱۵ سال برنامه ریزی شده است.
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غذاها، بخش مهمی از فرهنگ یک کشور هستند و درست 
مانند هر پدیده فرهنگــی دیگری در گیــر و دار مرزهای 
سیاســی نیســتند. هیچ فرهنگی محدود بــه مرزهای 
سیاســی و جغرافیایی یک کشــور نیســت، مادامی که 
ارتباطی وجود دارد، تاثیرپذیری فرهنگی هم وجود دارد. 
در مورد روابط ایران و کشور همسایه ترکیه هم وضع همین 
اســت. ارتباط نزدیک باعث شــده فرهنگ های مشترک 
بسیاری به وجود آیند که شاید به مرور زمان تغییر کرده اند 
و اندکی با هم متفاوت شــده اند، اما مشخص است که از 
ریشه یکســانی نشــأت می گیرند. در این مطلب، درباره 
 ارتباط آشپزی ایران و ترکیه و غذاهای مشترک دو کشور 

بیشتر می دانید.
دلمه برگ مو: دلمه یکی دیگر از غذا هایی است که بسیار 
طرفدار دارد و در هر منطقــه ای آن را با روش طبخ خاص 
و مواد اولیه متفاوت پیدا می کنید. دلمه تهرانی شــامل 
گوشت، پیاز، برنج، لپه، سبزی دلمه، سرکه، شکر، ادویه، 
زردچوبه و نمک و فلفل اســت. مایه دلمــه در ترکیه هم 
شامل موادی است مانند برنج، پیاز، گوجه فرنگی، شوید 
و نعنا، کشمشک بی دانه، خالل بادام، دارچین، جوزبویا، 
میخک، شــکر، آبلیمو و نمک و فلفل. عالوه بر مواد اولیه 

متفاوت، مردم ترکیه روش پیچیدن خاص خودشــان را 
دارند. در ایران بیشتر دلمه ها را مستطیلی می پیچند، اما 

در ترکیه آن ها را استوانه ای شکل می کنند.
دلمه کلم: دلمه کلم هم جزو غذا های مشــترک ایران و 
ترکیه است. در ایران، این غذا شامل مواد اولیه ای مانند 
گوشــت، برنج، پیاز، لپه، هویج، سبزی دلمه، آبلیمو، رب 
گوجه فرنگی، ادویه، شکر، زردچوبه، نمک و فلفل است. 
تفاوت عمده دلمه ترکی با ایرانی، نداشتن گوشت است. 
دلمه بــرگ کلم ترکی هم درســت مانند دلمــه برگ مو، 
گوشــت ندارد و از موادی مانند برنج، پیاز، گوجه فرنگی، 
شوید، نعنا، کشمش بی دانه، خالل بادام، دارچین، فلفل 
بهار، میخک، جزبویا، شــکر، لیمو و نمــک و فلفل تهیه 

می شود.
بادمجان شکم پر: دســتور پخت این غذا در ترکیه و ایران 
تقریبا یکی اســت با توجه به اینکه مواد اولیه ای که برای 
پرکردن شکم بادمجان استفاده می شود ترکیبی از گوشت 
و سبزیجاتی مانند گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای و فلفل سبز 
است. ترکیبات مایه بادمجان شکم پر متفاوت است و هر 
منطقه ای دســتور پخت خود را دارد یا بر اســاس سلیقه 

شخصی تغییراتی در آن ایجاد می شود.

خوراک لوبیــا : البته خوراک لوبیا از آن دســته غذا هایی 
است که در بسیاری از کشو رها طبخ و استفاده می شود. 
این غــذا را در ایران همراه بــا ســیب زمینی و قارچ هم 
می پزنــد و هنگام میــل کردن بــه آن گل پــر و آب لیمو 
می زنند. در ترکیه خــوراک لوبیا انــواع مختلفی دارد که 
در مواد اولیــه و روش طبخ اندکی با هــم تفاوت دارند. 
مثال در یکی از آن هــا لوبیا در مخلوط گوجــه و رب پخته 
نمی شــود و مخلوط وقتی لوبیا ها پخت و آب آن تبخیر 
شــد، مثل ســس روی آن ریخته می شــود. اما روش 
طبخ مشــابه با ایران هــم دارند با این تفــاوت که در آن 
 هویج، ســیر، شــکر، جعفری و فلفل قرمز ساییده شده 

هم می ریزند.
کالم آخر: مــواد اولیه و روش طبخ غذا هــا حتی در یک 
کشور هم یکســان نیســت و به هر منطقه ای که بروید، 
تحت تاثیر فرهنگ آن منطقه، مــواد اولیه و روش طبخ 
متفاوتی اســتفاده می شــود. مطمئنا غذا هایــی که در 
این مطلــب خواندیــد در بخش های مختلــف ایران و 
ترکیه، با روش هــای متفاوتی آماده می شــوند و هدف 
 صرفا معرفی آن ها و اشــتراکات فرهنگــی و غذایی دو 

کشور بود. 

آشپزی

غذای عربی کبه
مواد الزم : برنج ایرانی 4 پیمانه ، آب 5 پیمانه، گوشت 200 گرم، جعفری 

خرد و سرخ شده 4 قاشق غذا خوری، کشمش 4 قاشق غذا خوری، گردو 4 قاشق 
غذا خوری،خالل بادام 4 قاشق غذا خوری،نمک، زردچوبه ،پودر فلفل سیاه و قرمز و 

روغن مخصوص سرخ کردن به مقدار الزم، پیاز سرخ شده بدون روغن3 قاشق غذا خوری
طرز تهیه : برنج را با 5 پیمانه آب و مقداری نمک و زردچوبه در پلو پز بریزید و وقتی 

کته آماده شد صبر کنید تا کته کمی سرد شود. در این فاصله گوشت چرخ کرده را با نمک 
و زردچوبه و فلفل سیاه و قرمز و یک عدد پیاز رنده شده با کمی روغن تفت دهید وبعد کمی 
آب روی آن بریزید تا کامال بپزد و آب تبخیر شود و شعله را خاموش کنید .سپس جعفری 

سرخ شده ،خالل بادام ،کشمش ، گردو و پیاز سرخ شده را با گوشت مخلوط کنید.
کته که سرد شد با چرخ گوشت آن را چرخ کنید، دست ها را مرطوب و یک گلوله از کته چرخ شده 
بردارید و با کف دست مالش دهید و بعد آن را مانند یک دایره پهن کنید و یک قاشق غذا خوری 

پر از مایه گوشتی برداشته وسط آن بگذارید و بعد لبه ها را جمع کرده و مانند کوفته فرم 
دهید ویا مانند فرم کتلت پهن کنید و در روغن انداخته و سرخ کنید .برای سرخ کردن 

از حرارت کم استفاده کنید وکمی زردچوبه در روعن بریزید تا کبه ها طالیی 
شوند. در این غذا چون کته و تمام محتویات داخل آن پخته است 

نیازی نیست که خیلی سرخ شود کافی است کبه 
کمی طالیی و خوش رنگ شود. 

این غذاهای ایرانی را در ترکیه هم پیدا می کنید! )2(

لندن پذیرای انیمیشن »خورشید آسمان، 
خورشید کاشی« شد

رقابت »گورکن« در بیست و سومین 
جشنواره  فیلم مریلند آمریکا

انیمیشن »خورشید آسمان، خورشید کاشی« که پیش از این 
در بیست و چهارمین جشنواره جهانی فیلم SIFF آمریکا ، 
شانزدهمین جشنواره آنیمافست آتن و چهاردهمین جشنواره 
جهانی کودکان بنگالدش حضور داشت، به جشنواره فیلم های کردی 
لندن راه پیدا کرد.»خورشید آسمان، خورشید کاشی« انیمیشنی 6 
دقیقه ای و بدون دیالوگ است که به صورت نمادین کار شده است. 

فیلم ســینمایی »گورکن« به کارگردانی کاظم مالیی و تهیه کنندگی 
سینا سعیدیان به نمایندگی از سینمای ایران در بخش اصلی بیست 
و سومین جشنواره  فیلم مریلند آمریکا رقابت می کند.جشنواره  فیلم 
مریلند که از سال 1۹۹۹ کار خود را آغاز کرده است، یکی از جشنواره های 
معتبر آمریکای شمالی به شــمار می آید که هر ســاله در بهار در شهر 
بالتیمور آمریکا برگزار می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: میزان هدررفت شبکه  آب این 
استان در سال های اخیر با انجام اقدامات مناسب روند نزولی داشته و اکنون 
به 16 درصد رسیده است.هاشم امینی دلیل این کاهش را عیب یابی، اصالح و 
نوسازی شبکه های آبرسانی و همکاری مردم برشمرد و افزود: پیش تر این رقم 
34 درصد بود.وی اضافه کرد: امروز میزان هدررفت شبکه  آب استان کمترین 
مقدار در کشــور را به خود اختصاص داد و  این رقم با ادامه طرح های مرتبط با 

نوسازی شبکه  کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان خاطرنشان کرد: نصب و راه اندازی 
سامانه های هوشمند تله متری و تله کنترل و سامانه پایش فشار شبکه با هدف 
کاهش هرچه بیشتر هدررفت آب در سال های گذشته به خوبی انجام گرفت.

امینی با بیان اینکه تامین پایدار آب آشامیدنی مشترکان شهری و روستایی 
با حداکثر کیفیت همچون سال های قبل امسال در دستور کار است، تصریح 

کرد: در سال 1400 و برای تحقق شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، تمام 
تالش ها در جهت ارتقا و توســعه خدمات آبفا خواهد بود.وی اظهارداشت: از 
سال ۹2 تاکنون بیش از سه هزار و 724 کیلومتر لوله گذاری آب و فاضالب در 
این استان  انجام شــده  و بهبود خدمات در قالب طرح های مختلف در سال 
جاری نســبت به قبل افزایش خواهد یافت.شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان افزون بر یک میلیون و 180 هزار مشترک را زیر پوشش دارد.به گفته 
مسئوالن کشوری بیشترین میزان هدررفت آب در شبکه های توزیع  عالوه بر 
تهران مربوط به خوزستان و شهرهایی اعم از اهواز و مازندران و کمترین میزان 

در شهرهای مشهد، یزد، اصفهان و خراسان جنوبی است.
در کشور، 60 درصد مشترکان زیر 30 درصد آب تولیدی در شبکه توزیع را مصرف 
می کنند و بقیه مصرف مربوط به 40 درصد مشــترکان است که 70 درصد آب 

توزیعی را به خود اختصاص می دهند.

با انجام پیمایش و نشــت گیری 3۹8 کیلومتر شبکه توزیع و 31 هزار فقره 
انشعابات آب، از هدر رفت  107 لیتربر ثانیه آب آشامیدنی در استان اصفهان 
جلوگیری شــد. مدیر دفتر بهره برداری و کاهش آب بــدون درآمد آبفای 
اصفهان با اعالم این خبر، گفت: این عملیات سال گذشته در 45 شهر و 80 
روستای تحت پوشش که هدر رفت باالی 16 درصد داشتند، به اجرا درآمد.

 ســید محمدحســین صالح افزود: در جریــان پیمایش شــبکه توزیع و 
انشعابات آب شهرها و روستاهای یاد شده، در مجموع 243 مورد نشت آب 
از شبکه توزیع و 51۹ مورد نشت از انشعابات آب شناسایی شد که بالفاصله 

مورد نشت گیری و تعمیر قرار گرفت. 
وی با بیان اینکه در نتیجه ایــن عملیات از هدر رفــت 107 لیتر در ثانیه آب 
آشامیدنی جلوگیری به عمل آمد، گفت: در سال جاری نیز عملیات پیمایش 
و نشت یابی شبکه توزیع و انشعابات آب شهرها و روستاهای استان با قوت 

ادامه خواهد یافت.

در راســتای واگذاری نظارت بر اجرای سیستم لوله کشــی داخلی تمامی 
مشــترکین عمده صنعتی، کشــاورزی و دام و طیور و... به ســازمان نظام 
مهندسی، دوره های آموزشــی تخصصی ویژه ناظرین این حوزه به صورت 

مجازی آغاز شد.
مدیر عامل این شرکت، با اشاره به اهمیت موضوع نظارت بر اجرای سیستم 
لوله کشی داخلی واحدهای صنعتی، تصریح کرد: دوره های آموزشی مورد 
نیاز، به صورت مرحله ای و در جهت حفظ پروتکل های بهداشتی در شرایط 

بیماری کرونا، به صورت مجازی برگزار می شود.
ســید مصطفی علوی،با بیان اینکه نیروهای حاضر در این دوره ها از دانش 
و تجربه خوبی برخوردار هســتند، افزود: این دوره ها به منظور بازآموزی و 
به روز کردن اطالعات ناظرین گاز و نیز معرفــی ناظرین برتر، با هماهنگی و 
توافق دو مجموعه شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان، 

در حال برگزاری است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: شــناخت لوله و اتصاالت گاز، 
عایق کار مناســب، جوش و اســتانداردهای آن، رعایت مشخصات حفاری 
و دفن صحیح لولــه، حفاظت کاتدی و... از مهم ترین ســرفصل های مورد 
آموزش در این دوره هاســت که تا نیمه اردیبهشت ماه سال جاری تدریس 

خواهد شد.
همچنین رییس سازمان نظام مهندسی و ســاختمان استان اصفهان، نیز 

با تشکر از زحمات ارزشمند مدیرعامل و ســایر مسئوالن شرکت گاز استان 
اصفهان، با اشــاره به اهمیت توجه به حفظ جان و ایمنی شهروندان، گفت: 
خوشبختانه در این خصوص اقدامات خوبی در حوزه نظارت گاز و هماهنگی 
فی مابین انجام گرفته و همکاران نظام مهندسی آماده هستند تا با شرکت 
در این دوره هادانش خود را افزایش داده و رسالت مهندسی خود را در عمل 

به بهترین وجه به انجام برسانند.

نخستین بار در صنعت پاالیش نفت، کارشناسان پاالیشگاه اصفهان موفق شدند 
تیوب های کوره واحد کاهش گرانروی را در 52 هزار نفر ساعت به طور کامل تعویض 
کنند.رییس برنامه ریزی کنتــرل و روش های نگهداری و تعمیرات پاالیشــگاه 
اصفهان گفت: عمر تیوب های کوره واحد کاهش گرانروی بیش از 40 سال بود که 
با نظر پژوهشگاه صنعت نفت و طبق برنامه ریزی یک ساله این شرکت، امسال در 
دو نوبت کاری 12 ساعته، تیوب ها تعویض شدند.مهدی نجمی پیش بینی اجرای 

این عملیات را 3۹ روز اعالم کرد و گفت: با تــالش و همت بلند کارکنان واحد های 
مختلف شرکت، از پیش بینی ها پیشــی گرفته شد و به 36 روز کاهش یافت.وی 
افزود: در این دوره بازسازی قسمت تشعشــع، تعویض تمام تیوب های دیواره و 
سقف در چهار مرحله تحقق یافت ،همچنین مجموع هدر ها بازسازی شد.در این 
 ،HSE ،دوره از تعمیرات مهم، واحد های نگهداری و تعمیرات، بازرسی فنی، عملیات

مهندسی عمومی، خدمات عمومی و اجتماعی و دیگر ادارات همکاری داشتند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان:

میزان هدررفت شبکه  آب اصفهان به ۱۶ درصد رسید

با اجرای عملیات نشت یابی صورت گرفت؛

جلوگیری از هدر رفت ۱07 لیتر برثانیه آب در سطح استان اصفهان

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان مطرح کرد:

آموزش نظارت بر اجرای شبکه های فوالدی گاز در صنایع 

برای نخستین بار در صنعت پاالیش نفت انجام شد؛

تعویض تیوب های کوره واحد کاهش گرانروی پاالیشگاه اصفهان
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