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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

آیادانشگاههایاصفهاندرترمبهمنحضوریمیشوند؟

تا این لحظه »بله«!

رییس پلیس فتای استان اصفهان 
اعالم کرد :

برگزاری دومین پویش 
مردمی کودکان سایبری

افتتاح پروژه های آموزشی و 
 پرورشی در شهرستان های 

نطنز و کاشان

تعداد بیماران سرپایی 
کرونا در چهارمحال و 
بختیاری 4 برابر شد

رییس اتحادیه موبایل اصفهان:

موبایل، کاالی لوکسی 
 است که مردم به آن 

نیاز دارند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در نامه ای به کمیسیون اصل نود 
مجلس ضمن درخواســت توقف مازوت ســوزی در نیروگاه  اصفهان، از بازگشایی 
مشعل های مازوت سوز و نقض حکم قضایی شکایت کرد.مشعل های مازوت سوز 
نیروگاه شهید منتظری اصفهان که از سال ۱۳۹۳ با حکم قضایی پلمب شده بود، به 
رغم مخالفت های مسئوالن استان اصفهان، به دستور دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی فک پلمب و آنطور که فرماندار شاهین شهر گفته از شنبه گذشته برای مدت یک 
ماه فعال شده است.براساس مصوبه شــورای عالی امنیت ملی، همه نیروگاه های 
کشور با توجه به شرایط جوی و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، ملزم به استفاده 
از مازوت »نفت کوره« و قطع مصرف گاز از شــنبه هفته گذشته شدند.هم اکنون ۸ 
مشعل از ۱۲ مشعل مازوت سوز نیروگاه شهید منتظری فعال است و سه واحد مازوت 
مصرف می کند و روزانه بیش از پنج میلیون مترمکعب گاز تحویل این نیروگاه می شود. 
بنا به گفته مسئوالن امر هم اکنون یک سوم نیروگاه شهید منتظری مازوت سوز شده 
اســت.در واکنش به فک پلمب مشعل های مازوت ســوز نیروگاه شهید منتظری، 
عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی روز یکم بهمن ماه 
در نامه ای به حجت االسالم و المسلمین شجاعی علی آبادی، رییس کمیسیون اصل 
نود قانون اساسی ضمن درخواست توقف فوری مازوت سوزی در این نیروگاه، از طرح 

بازگشایی مشعل های مازوت سوز و نقض حکم قضایی شکایت کرد.در متن این نامه 
آمده است: همانگونه که مستحضرید اصفهان  امسال  فقط یک روز هوای پاک داشته 
است و به علت حجم باالی آلودگی هوا در این کالن شهر، همشهریان به بیماری های 
متعددی مبتال شــده اند که در بازدید اخیر اینجانب از بیمارستان ها، پزشکان مجدد 
بر تاثیر مســتقیم آلودگی هوا و ایجاد بیماری تاکید کردند.پس از ســال ها پلمب 
مشعل های مازوت سوز اصفهان و مقاومت مسئوالن قضایی، مدیران و نمایندگان بر 
عدم استفاده از مازوت، توسط مسئوالن ذی ربط اظهار شده است که متاسفانه به تازگی 
به دستور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مشعل های مازوت سوز اصفهان جهت 
تامین برق کشور فک پلمب و فعال شدند.این در حالی است که مجدد با این اقدام 
خطرناک، اصفهان در معرض خطر جدی قرار گرفته و هر ثانیه شهروندان اصفهان را به 
بیماری و مرگ نزدیک تر می کند. این چه منطقی است که برای تامین برق در برخی 
مناطق کشور، آلودگی و بیماری بر سر مردم اصفهان ریخته شود و هیچ گونه توجهی 
به ســالمتی آنان صورت نگیرد؟ اینجانب ضمن درخواست مبنی بر توقف استفاده 
از مازوت در نیروگاه های اصفهان، شــکایت خود را از طرز کار بازگشایی مشعل های 
مازوت سوز و نقض )شکستن( حکم قوه قضاییه اعالم می دارم و خواهشمندم با قید 

فوریت این شکایت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

شکایت نماینده مردم اصفهان در مجلس از مازوت سوزی نیروگاه شهید منتظری

امام جمعه شاهین شهر گفت: این شــهر در محاصره انواع آلودگی ها قرار گرفته 
بمابراین از مسئوالن ذی ربط انتظار داریم از ادامه مصرف مازوت جلوگیری کنند.

حجت االسالم هاشــمی اظهار کرد: شهر شاهین شــهر در محاصره انواع و اقسام 
آلودگی ها قرار گرفته و این اتفاق به شــدت بر سالمت مردم تاثیر گذار خواهد بود 
بنابراین از مسئوالن ذی ربط انتظار داریم نسبت به این اتفاق تدابیر الزم را اندیشیده 

و از مصرف مازوت به خاطر باال بودن آالیندگی آن جلوگیری به عمل آورند.
وی گفت: از دولت سیزدهم انتظار داریم صنایع آالینده را هر چه سریع تر از محدوده 

شهری شاهین شهر و اصفهان به خاطر عوارض ناشی از آن بر روی سالمتی مردم 
به جا های دیگر منتقل کنند.به گفته عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی؛ 
از ۲۹ دی ۱۴۰۰، سیزده مشعل نیروگاه شهید منتظری اصفهان برای تامین کمبود 

برق و جلوگیری از قطعی گاز در مناطق سردسیر، وارد مازوت سوزی شده است.
به عقیده کارشناسان»آلودگی هوا« مهم ترین پیامد کمبود گاز و استفاده از مازوت 
به جای آن در نیروگاه ها و صنایع اســت و تبعاتی جدی برای سالمت شهروندان 

در پی دارد.

مازوت سوزی در نیروگاه شاهین شهر متوقف شود

تاکید استاندار 
اصفهان بر تکمیل 

موزه دفاع 
مقدس اصفهان

فرش قرمز اصفهان زیر پای 
فعاالن فرش دستباف کشور
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7

3

7
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5

 نصب 100 المان دهه فجر 
در میادین اصفهان

فیلم های جشنواره فجر در اصفهان 
اکران می شود

تعبیر وارونه یک رویا!
 وقتی آمارها یک چیز می گویند، واقعیات چیز دیگر؛

محله ملک شــهر با ۷۵ درصد افزایش نرخ اجاره آپارتمان در یک ســال گذشته، 
بیشترین افزایش نرخ اجاره را در بین محالت نام برده شده داشته است. همچنین 
محالت برازنده با افزایش ۶۵ درصدی و خانه اصفهان با افزایش ۶۳ درصدی 
از دیگر محالتی هستند که رشــد اجاره بهای زیادی را ثبت کرده اند.متوسط 
اجاره مسکن در محله برازنده در آذر ۹۹ ۲٫۹ میلیون تومان بوده که در آذر ۱۴۰۰ 

به متوسط اجاره ۴٫۸ میلیون تومان رسیده است.

والدت حضرت افطمه زرها )     س(،روز  مارد و روز زن  را تبریک می گوییم

5

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:
موارد سرپایی ابتال به 
 سرماخوردگی و کرونا 

رو به افزایش است

آگهی مناقصه عمومی

محمد شبانی- شهردار بهارستان م الف:1259423

شهرداری بهارستان در نظر دارد جهت انجام پروژه های زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار نماید.

جناب آقای دکتر سعید ضابطی 

رییس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان آران و بیدگل

 
با نهایت تأسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای 

آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت می نمایم.

سرپرست روزنامه زاینده رود در شهرستان کاشان 
ابراهیم قربانی

نوبت دوم

خبر در زاینده رود
 جاریست ...

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(ردیف اعتباریبرآورد اولیه )ریال(نام پروژه

۱۵٫۳۱۵٫۹۳۰٫۱۶۷۴۰۵۰۱۰۱۷۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰عملیات احداث پارکینگ عمومی سطح شهر و جنب ورزشگاه کارگران

۳٫۱۶۷٫۴۵۸٫۵۲۷۴۰۱۰۳۰۱۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰عملیات جدول گذاری و اصالح هندسی معابر سطح شهر بهارستان

۲٫۴۹۶٫۴۵۳٫۱۶۰۶۰۶۰۱۰۷۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰عملیات پیاده رو سازی و ترمیم معابر سطح شهر بهارستان

۳٫۲۳۵٫۷۰۸٫۱۶۴۲۰۱۰۲۰۲۱۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰عملیات احداث چهار عدد حوضچه بتنی جهت تکمیل شبکه آبیاری فضای سبز شهر بهارستان

۱۴٫۴۸۱٫۰۲۳٫۸۵۳۶۰۶۰۱۰۶۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰عملیات اجرای مالون کاری و محوطه پارک کوهستان شهر بهارستان )نوبت دوم(

۱- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه می توانند 
از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ نســبت به خرید اسناد مناقصه از 

سامانه خدمات الکترونیک دولت )ستاد( اقدام نمایند.
۲- پیشــنهاددهندگان باید پیشــنهادهای خــود را تا پایــان وقت اداری 
چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ در سامانه خدمات الکترونیک دولت )ستاد( 

بارگذاری نمایند.

۳- پیشــنهادهای رســیده ســاعت ۱۳ بعدازظهــر روز پنجشــنبه مورخ 
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ در کمیســیون عالی معامالت که در محل شهرداری بهارستان 

تشکیل می گردد بازگشایی خواهد شد.
۴- شهرداری بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

۵- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
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رییس جمهور ترکیه:

 آماده میانجی گری میان روسیه و اوکراین هستیم
رییس جمهور ترکیه گفت که این کشور آماده میانجی گری میان روسیه و اوکراین برای کاهش تنش 
است.»رجب طیب اردوغان«اظهار کرد: روابط آنکارا با مسکو در مسیر بسیار خوبی قرار ارد.وی که این 
سخنان را پس از برگزاری نماز جمعه در یکی از مساجد استانبول مطرح می کرد، افزود: »ترکیه آماده 
میانجی گری برای فروکش کردن تنش میان روسیه و اوکراین است و آنکارا هرگونه تشدید اوضاع در 
منطقه را رد می کند«.اردوغان ادامه داد: »هرگونه تحول یا جنگ با هدف اشغال، نقض بسیار جدی 
برای استقالل منطقه به شمار می آید.«.وی گفت: »می توانیم نقش میانجی گر را با هدف ایجاد صلح 
میان روسیه و اوکراین ایفا کنیم«.«رییس جمهور ترکیه اضافه کرد: خواستار فراگیر شدن صلح در 

منطقه بوده و آماده ایم هر کاری که می توانیم انجام دهیم.
 

اعتراض دوباره پکن به واشنگتن
سخنگوی سفارت چین در آمریکا گفت که اقدام واشنگتن در تعلیق پروازهای خطوط هوایی پکن به 
مقصد چین پذیرفتنی نیست و دلیلی منطقی و منصفانه برای آن وجود ندارد.به نقل از اسپوتنیک، 
سفارت چین در آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد که اقدام تالفی جویانه واشنگتن در تعلیق ده ها پرواز 
به مقصد چین غیرمنطقی است و این مسئله باید پایان یابد.»لیو پنگ یو« سخنگوی سفارت چین 
در واشنگتن در این باره گفت: بسیار غیرمنطقی اســت که آمریکا پروازهای خطوط هوایی چین را 
تعلیق می کند. ما از طرف آمریکایی می خواهیم که از ایجاد اختالل و محدودیت در پروازهای عادی 
مسافربری خطوط هوایی چینی دســت بردارد.پیش تر دولت »جو بایدن« رییس جمهور آمریکا 
اعالم کرده بود که ۴۴ پرواز از آمریکا به چین را به بهانه جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا به حالت 

تعلیق درآورده است. 
 

عربستان بمباران زندان صعده یمن را انکار کرد
ائتالف سعودی بمباران زندان شهر صعده واقع در شــمال یمن را که ده ها کشته و زخمی بر جای 
گذاشت، منکر شد.به گزارش شبکه خبری الجزیره، تلویزیون سعودی اعالم کرد: گزارش های منتشر 
شده درباره حمله نیروهای ائتالف به یک بازداشــتگاه در صعده، صحت ندارد.رسانه ها پیش تر از 
حمله جنگنده های سعودی به زندان مرکزی شهر صعده و کشته و زخمی شدن ده ها تن خبر دادند.

 

آمریکا، حزب ا... لبنان را تحریم کرد
وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه به وقت محلی تحریم هایی را علیه افراد و شرکت هایی به بهانه 
ارتباط با حزب ا...لبنان اعمال کرد.در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است: دفتر کنترل دارایی 
های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، »عدنان ایاد« تامین کننده مالی حزب ا... و همچنین اعضای 
شبکه بین المللی تامین کنندگان و شرکت های مرتبط با او و »عادل دیاب«، شریک تجاری عدنان 
ایاد و شریک مالی حزب ا...را در فهرست تحریم ها قرار داد.عادل دیاب در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲ توسط دفتر 
کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری تحریم شد.ایاالت متحده آمریکا در ۸ اکتبر ۱۹۹۷ حزب 
ا... را به عنوان یک سازمان تروریســتی خارجی و در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۱ به عنوان یک سازمان تروریستی 
جهانی تعیین کرد.برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا  در امور تروریسم و اطالعات مالی 
مدعی شد اقدام اخیر، سوء استفاده حزب ا... از سیستم مالی بین المللی برای جمع آوری ثروت و 
پولشویی برای فعالیت های بی ثبات کننده  آن در حالی که  مردم لبنان از یک بحران اقتصادی بی سابقه 
در لبنان رنج می برند، را افشا و هدف قرار می دهد. این مقام آمریکایی مدعی شد وزارت خزانه داری 
آمریکا متعهد به مختل کردن فعالیت غیرقانونی حزب ا... و تالش برای فــرار از تحریم ها از طریق 
شبکه های تجاری است در حالی که این گروه شبکه های حمایتی فاسد در لبنان را افزایش می دهد.

ادعای شبکه آمریکایی: روسیه به ایران پیشنهاد یک توافق موقت هسته ای داد

ضد و نقیض های یک ادعا

شبکه آمریکایی »ان بی ســی نیوز« به نقل از دو تن از مقام های ارشد 
آمریکا از جمله یک مقــام کنگره و یک مقام ســابق آمریکایی و چهار 
منبع آگاه از مذاکرات وین درباره لغو تحریم های یکجانبه آمریکا علیه 
ایران مدعی شده است که روسیه طی هفته های اخیر به عنوان بخشی 
از تالش برای احیای برجام، در خصوص یــک توافق موقت احتمالی 
هسته ای با ایران گفت وگو کرده اســت که شامل رفع محدود تحریم ها 
در قبال وضع مجدد برخــی محدودیت ها بر فعالیت های هســته ای 
ایران می شود.این شبکه آمریکایی گزارش کرد که منابع آگاه که نامی 
از آن ها نبرده گفته اند که ایاالت متحده از پیشنهاد روسیه به ایران آگاه 
بوده است.طبق این گزارش، با وجود اینکه مقام های مذکور و افراد آگاه 
از این بحث ها گفته اند که مذاکرات روسیه با ایران درباره توافق موقت 
هسته ای با اطالع آمریکا انجام گرفته است؛ اما مقام های ارشد دولت 
بایدن از پیشــنهاد روســیه به ایران درباره توافق موقت هسته ای ابراز 

بی اطالعی کردند.
این گزارش در حالی منتشر شــده اســت که نمایندگی دائم ایران در 
سازمان ملل روز جمعه اعالم کرد که تهران خواهان توافق موقت نیست.

طبق گزارش شبکه »ان بی ســی نیوز«، یکی از مقام های ارشد دولت 
بایدن گفته اســت که طرح توافق موقت هســته ای مورد بحث جدی 

قرار ندارد.
وی در ایــن خصوص گفــت: »گرچه مــا نمی توانیم دربــاره هرگونه 
بحث هایی که احتماال بین روســیه و ایران صورت گرفته، صحبت کنیم 
اما در این مرحله اطمینان داریم که چنین ترتیبات موقتی به طور جدی 

مورد بحث قرار نمی گیرد«.
این مقام ارشد دولت بایدن در ادامه افزود: »در خصوص توافق موقت، 
ما در مطبوعات در این باره حرفی نمی زنیم و در خصوص ادعاهای خاص 
درباره مذاکرات اظهارنظر نمی کنیم. جدول زمانی ما بر اساس ارزیابی 

فنی از برنامه هسته ای ایران و نه یک ساعت زمانی است«.
طبق این گزارش، دولت روسیه تاکنون به درخواست ها برای اظهارنظر 

درباره این خبر پاسخ نداده است.
این شبکه آمریکایی مدعی شده است که طبق یکی از پیش نویس های 
توافق موقت که مقام های آمریکایی و منابع آگاه مدعی آن شده اند که 
روسیه به ایران پیشنهاد داده، تهران ملزم به توقف غنی سازی اورانیوم 
تا درصد غنای ۶۰ درصد و ذخایر فعلی اورانیــوم ۶۰ درصد را دفع کند و 
احتماال این مسئله از طریق صادرات این اورانیوم به روسیه امکان پذیر 
است و یکسری محدودیت های دیگری برای ایران وضع شده است و 
ایران در قبال این محدودیت ها، به یک میلیارد دالر از درآمدهای نفتی 

خود که در حســاب های بانکی خود در کره جنوبی اســت، دسترسی 
پیدا  کند.

طبق این گزارش، دو مقام آمریکایی از جملــه یک مقام کنگره آمریکا 
مدعی شده که بحث ها میان روســیه و ایران در حاشیه گفت وگوهای 
رسمی در وین صورت گرفته است.این خبر در حالی منتشر شده است که 
نمایندگی ایران در سازمان ملل اعالم کرد که جمهوری اسالمی همچنان 
مخالف برگزاری مذاکرات مســتقیم با ایاالت متحده در وین است و 
این که هدف ایران از رفع تحریم ها و بازگشــت تضمین شده آمریکا به 
برجام، »در توافق موقت محقق نخواهد شد و بنابراین هر پیشنهادی که 
به این شیوه باشد، باید رد شود«.نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در 
بیانیه ای در این خصوص گفت: »ایران به دنبال یک توافق قابل اعتماد 
اما در عین حال پایدار است که با وعده هایی که در برجام داده شده است، 
سازگاری داده باشد و هرگونه توافقی که این دو شرط را تحقق نبخشد، 
در دستور کار ما قرار ندارد«.هشــتمین دور مذاکرات رفع تحریم ها در 
وین از چند هفته پیش آغاز شده است. مقام های آمریکایی و اروپایی 
با اذعان به این که پیشــرفت هایی در مذاکرات صــورت گرفته، مدعی 
هستند اندازه این پیشــرفت ها به اندازه ای نیست که بتوان امیدوار بود 

توافق در دسترس است.

مذاکرات وین پس از هفت هفته به مرحله مهم و در 
عین حال سخت خود نزدیک شده است؛ با وجود 
برداشته شدن بخش زیادی از پرانتزها؛ موارد باقی 
مانده موضوعاتی هستند که دیگر به تصمیم گیری 

سیاسی در سطح باال نیاز دارند.
بعد از حدود دو ماه بخش قابل توجهی از مذاکرات 
احیای برجــام و رفــع تحریم هــا در بخش های 
حقوقی، سیاسی و فنی پیش رفته است و بسیاری 
از اختالف نظرها در خصوص پرانتزهای موجود در 
متون مورد نظر برطرف شده است. طرف ها درباره 
اغلب موارد اختالفی، ایده ها و پیشنهاداتی را مطرح 
کرده اند؛ اما هنوز تا تبدیل شدن این ایده ها به متن 
فاصله وجود دارد. در عین حال در موارد باقی مانده 
از اختالفات که به طور طبیعــی از موضوعات مهم 
و ســخت محســوب می شــوند، طرف ها نیازمند 
تصمیم گیری سیاسی هســتند.با توجه به خروج 

یک جانبــه آمریکا از برجام و اعمــال تحریم های 
حداکثری علیه ایران، بخش قابل توجه تســریع 
در روند مذاکرات و دســتیابی به توافق و بازگشت 
همه طرف ها بــه برجام نیازمند آن اســت که کاخ 
سفید اقدامات الزم را در راســتای رفع تحریم ها و 
ارائه تضمین ها انجام دهد. به محض اینکه آمریکا 
تصمیمات الزم را برای رفع موثر، قابل راستی آزمایی 
و پایــدار تحریم ها اتخاذ کند، ســرعت گفت وگوها 
افزایش یافته و توافق در مدت زمانی کوتاه ممکن 
خواهد شد.مذاکرات طی روزهای اخیر در سطوح 
سیاسی و کارشناســی در چارچوب رایزنی های دو 
جانبه و چندجانبه ادامه داشت و رایزنی ها در این 

هفته نیز ادامه خواهد یافت.
رییس هیئت مذاکره کننده کشــورمان روز جمعه 
در دیدارهــای جداگانــه بــا انریکه مــورا، معاون 
رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و میخاییل 

اولیانوف، رییس هیئت مذاکره کننده روسیه دیدار 
کرد.هم چنین کشورهای گروه ۱+۴ به اضافه ایران 
در نشستی مشــترک به بررسی آخرین تحوالت و 
نتایج به دست آمده در مذاکرات پرداختند. عالوه 
بر این رؤسای روسی و آمریکایی مذاکره کننده در 
وین جداگانه با یکدیگر دیــدار کردند.در حالی که 
مذاکرات در وین به گفته مقامات ارشد آمریکایی و 
رؤسای هیئت های مذاکره کننده رو به جلو و مثبت 
ارزیابی می شود، همچنان برخی مقامات اروپایی 
به اعمال فشار نسبت به مذاکرات و به ویژه مذاکره 

کنندگان ایرانی در وین ادامه می دهند.

»وین« در انتظار تصمیمات سخت

یک مقام اروپایی: 

مذاکرات وین در مسیر درستی حرکت می کند
یک مقام اتحادیه اروپا عنوان کرد که در مذاکرات وین با ایران پیشرفت هایی حاصل شده و ممکن است توافق نهایی در این مذاکرات حاصل شود.به گزارش رویترز، 
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا که نمی خواست نامش فاش شود روز جمعه عنوان کرد که مذاکرات هسته ای با ایران در وین در مسیر درستی حرکت می کند و ممکن 
است که توافق نهایی حاصل شود.وی در این باره بیان کرد: مطابق با ارزیابی  ما، در مسیر درستی جهت رسیدن به توافق نهایی حرکت می کنیم.این مقام اتحادیه 
اروپا همچنین عنوان کرد که »پیشرفت های کوچکی« در شماری از مسائل در وین حاصل شده است.وی افزود: نگرانی من بیشتر از مفاد توافق بر سر زمان بندی 
آن است. حس من می گوید که  به کندی به پیش می رویم. این اشتباه بزرگی خواهد بود که به خاطر زمان بندی نتوانیم به راه حلی خوب دست بیابیم.این مقام 

ارشد اتحادیه اروپا ادامه داد: اما با این حال فکر می کنم که به توافق برسیم و به گمانم این اتفاق پیش از آنکه خیلی دیر شود، رخ دهد.

خبر روز

وز عکس ر

افتخاری که برای 
اولین بار نصیب زن 

مسلمان آمریکایی شد
رییس جمهــوری آمریکا برای اولین 
بار یک زن مسلمان را به عنوان یکی از 
گزینه های قضاوت یک دادگاه فدرال 

در این کشور انتخاب کرد.

 قدردانی »بلینکن« از سوئیس 
به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران

وزیر امورخارجه آمریکا که به سوئیس سفر کرده اســت، روز جمعه در ژنو با رییس جمهور و وزیر 
امورخارجه این کشور دیدار کرد.بنابر گزارش وب سایت رســمی وزارت امورخارجه آمریکا، بلینکن 
در دیدار با ایگنازیو کاسیسی، رییس جمهوری ســوئیس از نقش این کشور به عنوان حافظ منافع 
آمریکا در ایران طی دهه های گذشته تشکر و قدردانی کرد.وزیر امور خارجه آمریکا و رییس جمهوری 
ســوئیس همچنین درباره روابط قوی دوجانبه میان دو کشور و مســائل مربوط به صلح و امنیت 
منطقه ای، ازجمله نیاز به جلوگیری از تشدید بیشــتر وضعیت امنیتی در نزدیکی مرزهای اوکراین 
گفت وگو کردند. بنابر اعالم وزارت امورخارجه آمریکا، آنتونی بلینکن پیش از ســوئیس به اوکراین 

و آلمان نیز سفر کرده بود.
 

پاسخ امام جمعه اصفهان به منتقدان روابط ایران با روسیه و چین : 

حضرت علی)ع(  هم با کفار معامله می کرد
امام جمعه اصفهان با اشاره به سفر رییس جمهور به روسیه و خواندن نماز اول وقت در حال صحبت 
با رییس جمهور روسیه گفت: برخی در این زمینه خودزنی کرده اند و گفته اند حاال در آن موقع نماز 
خواندن چه فایده ای دارد! درک نمی کنند که در کشوری که ۷۰ سال است تبلیغ کفر شده است نماز 
اول وقت چه اهمیتی دارد؟ آنها باید بدانند که ما همه توان و تکیه مان به خداست.آیت ا...طباطبایی 
نژاد ادامه داد: برخی نمی فهمند که چه می گویند و وقتی مســئولی کار با ارزشــی انجام می دهد را 
می خواهند ارزان جلوه دهند.نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به مانور ایران و چین اضافه 
کرد: برخی در این زمینه می گویند امام خمینی )ره( گفتند نه شرق و نه غرب اما ما در حال رایزنی با 
چین وروسیه هستیم، باید توجه داشت که ما هیچ دلیلی نداریم و هیچ مرجعی نیز ما را از معامله و 
داد و ستد با بیگانگان منع نکرده مگر آنکه با آنها در حال جنگ باشیم. وی اضافه کرد: روسیه و چین 
هیچگاه در حال ســلطه نگری نبوده اند و از این رو معامله با کفار اشکال ندارد همانطور که حضرت 

علی )ع( این کار را انجام می دادند.
 

امام جمعه کرج:

 احتمال دارد رییس جمهور ما در کاخ سفید هم نماز  بخواند
نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج با اشاره به مذاکرات هسته ای در وین گفت که 
آمریکا بهتر است در برابر ملت قهرمان ایران عاقالنه تصمیم بگیرد. آیت ا... سیدمحمدمهدی حسینی 
همدانی افزود: به تازگی وزیر خارجه آمریکا رسما اعالم کرد که کشورش غیر قابل اعتماد است. وی 
ادامه داد: کشوری که حاکمان آن غیر قابل اعتمادهستند ما چه طور به قول های آن ها اعتما کنیم.

نماینده ولی فقیه در اســتان البرز تصریح کرد که از نظر امام راحل تنها یک روز است که می توان با 
آمریکا رابطه بر قرار کردو آن روزی است که سران آمریکا آدم شوند.

 وی با اشاره به اقامه نماز رییس جمهوری اســالمی ایران در کاخ کرملین گفت: احتمال این وجود 
دارد که رییس جمهور ما در کاخ سفید هم نماز بخواند زیرا این نمازی که در کاخ کرملین خوانده شد 

پیام های مهمی در پی داشت.
 

انتشار نامه سرگشاده رییس دولت اصالحات در هفته آینده؟!
به گزارش فارس؛ یکی از مطلعین اصالح طلب گفت : خاتمــی در روزهای آینده قصد دارد نامه ای 
سرگشاده در مورد شرایط کشــور منتشــر کند.جواد امام همچنین گفته دیدارهای رییس دولت 
اصالحات با روحانی، سیدحســن خمینی و ... دیدار منظمی نیست که بخواهیم بگوییم ادامه دار 

هست یا نه. حتی این دیدارها تشکیالتی هم نیست که ادامه دارد باشد.

کافه سیاست

پاسخ معاون رییسی به 
»هیاهوی فروختن کشور 

به چین و روسیه«
معاون پارلمانی رییــس جمهور گفت: برخی 
هیاهو می کنند که داریم کشــور را به چین و 
روسیه می فروشــیم در صورتی که اصال این 
گونه نیســت و هیچ گاه این اتفــاق نخواهد 
افتاد.سید محمد حسینی در دیدار با نخبگان 
شهرســتان های خلیل آباد و بردسکن  اظهار 
کرد: دولت ســیزدهم با کمــک نخبگان به 
دنبال گره گشایی از مشــکالت کشور است.

وی مطرح کرد: در حوزه دیپلماسی، صنعت، 
کشاورزی کارهای بســیاری انجام شده و با 
فرصت مغتنمی که در کنــار مجلس انقالبی 
داریم می توانیم اعتالی کشــور را رقم بزنیم.

معــاون پارلمانی رییس جمهــور اظهار کرد: 
وزارت مسکن و شهرسازی در کنار پرداختن 
بــه موضوع مســکن در دولت ســیزدهم به 
مطالبات مردم منطقه در حــوزه جاده توجه 
جدی دارد. در توافق راهبردی ۲۵ ســاله که 
با چین آغاز شــده یکی از مــواردی که مقرر 
شده ســرمایه گذاری توسط چینی ها صورت 
گیرد، حمل و نقل و راه آهن اســت که در این 
حوزه تحوالتی در دســت انجام قرار دارد.وی 
مطرح کرد: دولت طی ۵ ماهی که کار خود را 
آغاز کرده در اولین ریل گذاری در سند بودجه 
به دنبال جبران عقب ماندگی هاست بنابراین 
با توجه به ظرفیت ها باید آستین همت را باال 
زد.حسینی با بیان اینکه برای رفع مشکالت 
اقتصادی و معیشتی نباید منتظر چند کشور 
اروپایی که تمامی مبادالت تجاری که با آن ها 
داریم کمتر از افغانستان است، باشیم، گفت: 
عده ای کشور را معطل نگه داشته اند که ببینند 
نتیجه مذاکرات چه می شود.هرچند برای لغو 
تحریم ها با جدیت وارد شــدیم؛ اما از سویی 
داریم خنثی ســازی می کنیم، حضور رییس 
جمهور در روســیه گام مهمی در دیپلماســی 
اقتصادی اســت.وی عنوان کرد: طی ۵ ماه 
اخیر بر اســاس گزارش گمرک، صادرات غیر 
نفتی ۴۲ درصد افزایش یافته و ما در برقراری 
ارتباط با سایر کشورها حفظ عزت، حکمت و 

منافع را در نظر داریم.

 جمهوری اسالمی همچنان مخالف برگزاری مذاکرات 
مستقیم با ایاالت متحده در وین است و این که هدف 
ایران از رفع تحریم ها و بازگشت تضمین شده آمریکا به 
برجام، »در توافق موقت محقق نخواهد شد و بنابراین 

هر پیشنهادی که به این شیوه باشد، باید رد شود«

بین الملل
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ورود دادگستری به موضوع رفع موانع تولید کارخانه پگاه
رییس کل دادگستری اصفهان به مسئوالن قضایی شهرستان دستور داد تا موانع و مشکالت کارخانه 

پگاه را پیگیری و نتیجه را به دادگستری استان اعالم کنند.
حجت االسالم و المسلمین جعفری  در بازدید از شرکت پگاه اصفهان به مسئوالن قضایی شهرستان 
دســتور داد تا موانع و مشــکالت کارخانه پگاه را در راســتای بهره گیری  کارخانه از ظرفیت کامل 

خودپیگیری و نتیجه را به دادگستری استان اعالم کنند.
 کارخانه پگاه تولیدکننده تن ماهی اســت که به علت برخی مشــکالت با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد 
 به کار خــود ادامه می دهد. رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان همچنین از شــورا های حل
  اختالف شهرســتان مبارکه بازدید کرد و از خدمات و تالش های ارزشــمند اعضای این شــورا که

 نتیجه آن آمار نسبتا مطلوب ۴۰ درصدی صلح و ســازش به طور میانگین در پرونده های ارجاعی 
بود، تقدیر کرد.

ارتباط ایران و روسیه، سالحی برای شکستن تحریم ها
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی گفت: از جمله مسائل مشترک 
بین ایران و روسیه تحریم هایی است که از ناحیه تروریسم بین الملل برای هر دو وجود داشته است.

حسین علی حاجی دلیگانی اظهار کرد: دو کشور ایران و روســیه در منطقه ای واقع شدند که منافع 
مشترکی دارند و بر اساس این منافع مشترک الزم است که همکاری های دو و چند جانبه ای را باهم 
انجام دهند.به گفته وی؛ مسائل مشترک تحریم هایی است که از ناحیه تروریسم بین الملل برای 
هر دو وجود داشته و سیاست های یک جانبه گرانه آمریکای مستکبر که در بحث تحریم ها هم به 

نوعی یک جانبه عمل می کند.
ابراهیم رییســی، رییس جمهور ایران  چهارشنبه ۲۹ دی ماه در سفر به مســکو با والدیمیر پوتین، 
رییس جمهور روسیه دیدار کرده است. طی این ســفر توافق نامه های جدیدی در راستای توسعه 
روابط دوجانبه کشــورها به امضای طرفین رســیده است.حضور و ســخنرانی در نشست عمومی 
مجلس دوما،  دیدار با ایرانیان مقیم روســیه و نشست هم اندیشــی با فعاالن اقتصادی روس، از 
دیگر برنامه های رییس جمهور در این سفر دو روزه بود.نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار 
در مجلس شورای اسالمی گفت: منافع مشــترک و تهدیدات مشترک دیگری که دو کشور ایران و 
روســیه داریم به ما این را تاکید می کند که همکاری هایمان را بیش از پیش با حفظ استقالل هر 
کدام از دو کشور انجام دهیم و البته از جمله سیاســت های اصلی کشور ایران هم حفظ استقالل با 

گسترش روابط خواهد بود.
 

عضو کمیسیون عمران مجلس:

افزایش قیمت ایرالین ها ناشی از نرخ ارز است
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: دلیل اصلی گران فروشی ایرالین ها وابسته 
بودن صنعت هوایی کشور به ارز است، اما هر گونه فروش خارج از قیمت مصوب سازمان هواپیمایی 
کشوری تخلف محسوب می شود.رحمت ا... فیروزی درباره علت گران فروشی ایرالین ها و افزایش 
قیمت بلیت هواپیما، اظهار کرد: دلیل اصلی این مشکل وابسته بودن صنعت هوایی کشور به ارز است 

و تعمیرات و تامین قطعات یدکی هواپیماها با ارز تامین می شود.
البته گران فروشی بلیت خارج از قیمت مصوب سازمان هواپیمایی کشور ممنوع است.وی افزود: 
وظیفه دولت و سازمان هواپیمایی کشور اســت که بر قیمت ایرالین ها نظارت کند و شهروندان اگر 
گران فروشی بلیت هواپیما را شاهد بودند به سازمان هواپیمایی کشوری مراجعه تا مسئوالن به این 
موارد تخلف رسیدگی کنند.این عضو کمیسیون عمران مجلس، خاطرنشان کرد: صنعت هوایی باید 
تقویت شود تا این صنعت بتواند روی پای خود بایستد و الزم است همه جانبه  به این مشکالت از 

سوی دولت رسیدگی شود.

وقتی آمارها یک چیز می گویند، واقعیات چیز دیگر؛

تعبیر وارونه یک رویا

آمارها یک چیز می گویند و واقعیت چیز  پریا پارسا
دیگری! در حالی بانک مرکزی از کاهش 
تورم اجاره بهای مســکن در آذرماه خبر داده که همین بانک در گزارش 

ماهانه بازار مسکن، رشد اجاره بها را ۵۴ درصد اعالم کرده بود.
بانک مرکزی درخصوص وضعیت اقتصاد کالن کشــور در پایان آذر ماه 
امســال  آماری ارائه داد که در آذرماه می گوید نرخ تورم کاهشی بوده و 
علت آن را هم »کاهــش قابل توجه اجاره بهای مســکن« اعالم کرده 

است!
این بانک نوشت: در آذرماه ۱۴۰۰ در ادامه روند چند ماه اخیر، نرخ تورم 
متوسط ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بود. در این ماه نرخ تورم 
ماهانه نیز در ادامه روند دو ماهــه اخیر و در پی کاهش قابل توجه تورم 
ماهانه ارزش اجاره مسکن که  در  ماه های اخیر به عنوان پیشران تورم 
مطرح بود، با کاهش مواجه شد.این در حالی است که بانک مرکزی در 
گزارش وضعیت ماهانه بازار مســکن اعالم کرد: بررسی شاخص کرایه 
مســکن اجاره در شهر تهران و کل مناطق شــهری در آذرماه سال ۱۴۰۰ 
نشــان دهنده رشــد به ترتیب معادل ۲۵۱.۲ و ۵۴.۲ درصد نسبت به 
ماه مشابه سال قبل است.همچنین بانک مرکزی در گزارش وضعیت 
اقتصاد کالن کشور در پایان آبان ماه امســال، اعالم کرده بود که اگرچه 

روند تورم دومین ماه پاییز امسال کاهشــی بوده، اما تورم ماهانه آبان 
امســال به دلیل باال بودن ارزش اجاره مسکن، همچنان در رقم باالیی 
قرار داشته است.در همین زمینه، مرکز آمار ایران تورم دی ماه را جمعه 
۱ بهمن ماه منتشر کرد که بر اســاس آن نرخ تورم نقطه ای در دی ماه 
۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور 
میانگین ۳۵.۹ درصد بیشتر از دی ۱۳۹۹ برای خرید مجموعه کاالها و 
خدمات یکسان هزینه کرده اند.بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نقش 
اجاره بهای مسکن در تورم دی ماه بسیار شاخص است.حتی آمارهای 
معاونت مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی هم نشان نمی 
دهد که با کاهش اجاره بها و یا کال هرگونه نرخ کاهشی در زمینه مسکن 
مواجه بوده ایم. بر اســاس آمارهای این معاونت؛ متوسط اجاره بهای 
هر متر مربع مسکن در تهران در آذر ماه امسال ۸۴ هزار تومان است که 
به این معنی است مستأجر یک واحد ۵۰ متری در پایتخت باید ماهانه 
۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک واحد ۱۰۰ متری ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار 

تومان اجاره بها پرداخت کند.
این در حالی است که در مهر ماه سال ۱۳۹۸، متوسط اجاره هر متر مربع 
واحد مسکونی در تهران ۴۰ هزار تومان بود که رشد بیش از ۱۰۰ درصدی 
اجاره بها طی دو سال گذشته را شاهدهستیم.مهدی سلطان محمدی 

کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت و گو با خبرگزاری »مهر« گفته که 
نه تنها رشد اجاره بها در ماه های اخیر متوقف نشده است، بلکه طی یکی 

دو سال آینده هم ادامه دارد!
اما ســری هم به اصفهان بزنیم. »تجارت نیوز« بر اســاس داده های 
دیوار، لیستی از اجاره بها در محالت مختلف شهر اصفهان منتشر کرده 
که همین لیست هم نشان از افزایش اجاره بها دارد. بر اساس جدول 
منتشرشده در این ســایت، محله ملک شهر با ۷۵ درصد افزایش نرخ 
اجاره آپارتمان در یک سال گذشته، بیشترین افزایش نرخ اجاره را در 

بین محالت نام برده شده داشته است.
همچنین محالت برازنده بــا افزایش ۶۵ درصــدی و خانه اصفهان با 
افزایش ۶۳ درصدی از دیگر محالتی هستند که رشد اجاره بهای زیادی 
را ثبت کرده اند.متوسط اجاره مســکن در محله برازنده در آذر ۹۹ ۲٫۹ 
میلیون تومان بوده است که در آذر ۱۴۰۰ به متوسط اجاره ۴٫۸ میلیون 
تومان رسیده است.شاهین شــهر با متوسط اجاره ۴٫۴ میلیون تومان 
در آذر ۱۴۰۰، رشــد ۶۱ درصدی را ثبت کرده است.تاالر و جابر انصاری از 
محالتی هستند که طی یک سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش نرخ 
اجاره را داشــته اندو با این حال، بانک مرکزی هنوز و همچنان معتقد 

است با روند کاهشی اجاره بها در حوزه مسکن روبه رو هستیم! 

رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان 
تلفن ثابت و همراه اصفهان گفت: به رغم آنکه موبایل 
جزو کاالهای لوکس محســوب می شــود و در این 
شــرایط اقتصادی در اولویت خرید خانواده ها قرار 
ندارد؛ اما از پر دغدغه ترین کاالهایی اســت که چند 
خدمات ضروری را در یک زمان پوشــش می دهد.
حسن میر شمشیری با اشــاره به مشکالت فعاالن 
حوزه فروش و تعمیر تلفن ثابت و همراه، اظهار کرد: با 
عدم ثبات نرخ ارز، فروشندگان، دچار زیان می شوند. 
زیرا بسیاری از اجناس پیش از ارزان شدن دالر وارد 

می شــود اما با کاهش نرخ دالر، می بایست ارزان تر 
عرضه شــود. مانند اتفاقی که اکنون در حال جریان 
است.وی افزود: از طرفی هم باوجود افت قیمت ها، 
بازار راکد است زیرا مشتریان در انتظار مشخص شدن 
تکلیف مذاکرات و کاهش بیشــتر نرخ ها هستند.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان 
تلفن ثابت و همراه اصفهان گفت: چالش دیگر این 
حوزه، مشکالت مالیاتی و عدم آموزش های الزم در 
این رابطه است که باعث خروج بخشی از فعاالن شده 
است.میر شمشیری در پاسخ به این پرسش که در 
شــرایط کنونی کدام برندها طرفدار بیشــتری دارد، 
گفت: اگر هم تقاضایی باشــد اغلب افراد به دنبال 
خرید گوشی هایی با رنج قیمتی ۴ تا ۱۰ میلیون تومان 
هستند و۲۰ درصد از متقاضیان هم خریدار گوشی ها 

خاص با نرخ های باالتر هســتند.وی تصریح کرد:با 
وجور اینکه موبایل جزوکاالهای لوکس محســوب 
می شود و در این شرایط اقتصادی در اولویت خرید 
خانواده ها قرار ندارد؛ اما از پر دغدغه ترین کاالهایی 
است که چند خدمات ضروری را در یک زمان پوشش 
می دهد.رییــس اتحادیــه صنف فروشــندگان و 
تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان گفت: بر 
این اساس توصیه می شود خریداران برای کاهش 
بخشــی از چالش ها در زمان خرید این کاال به غیراز 
توجه به گارانتی، به دارا بــودن مرکز خدمات موبایل 
موردنظرشان در داخل استان محل زندگی توجه کافی 
داشته باشند. زیرا با این ویژگی به غیراز آسوده خاطر 
بودن خریــدار، بخشــی از دغدغه هــای اتحادیه و 

فروشندگان هم حل می شود.

رییس اتحادیه موبایل اصفهان:

موبایل، کاالی لوکسی است که مردم به آن نیاز دارند

خبر روز

نرخ تورم نقطه ای در دی ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۹ درصد 
رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 
۳۵.۹ درصد بیشتر از دی ۱۳۹۹ برای خرید مجموعه 

کاالها و خدمات یکسان هزینه کرده اند

انتقاد یک صنعت گر از ستاد رفع موانع تولید در استان اصفهان
مدیرعامل شرکت بهران موتور گلپایگان گفت: زمانی که ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان 
متمرکز نبود، کارها بهتر انجام می شد.رضا صائبی، در حاشیه بازدید نماینده مردم گلپایگان و خوانسار 
در مجلس از شــرکت تولیدی صنعتی 
بهران موتور، اظهــار کرد: در منطقه غرب 
اســتان هیچ شــرکتی به اندازه شرکت 
بهران موتور نیست و تنها شرکت رقیب، 
سایپای کاشان است. این شرکت  ۸۰۰ 
شغل مستقیم و ۵۰۰ شغل غیر مستقیم 
ایجاد کرده و ماهیانه حــدود ۸ میلیارد 
تومان حقوق به صورت مســتقیم و ۲.۵ 
میلیــارد تومان غیر مســتقیم پرداخت 
می کند. براساس عملکرد ۹ ماهه سال 
جاری مجموع فروش این شرکت برابر با حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.وی ادامه داد: حدود 
۲ میلیارد تومان حق بیمه و مالیات پرداخــت می کنیم و بیمه تامین اجتماعی گلپایگان ماهانه ۲۰ 
میلیارد تومان حقوق بازنشستگی پرداخت می کند که از این میزان ۲ میلیارد تومان آن توسط این 
شرکت تامین می شــود. همچنین ۱۲ میلیارد تومان ارزش افزوده پرداخت می کنیم که بخشی از 
آن به شهرداری گلپایگان می رسد.مدیر عامل شــرکت بهران موتور با بیان اینکه ساالنه حدود ۱۵۰ 
میلیارد تومان تزریق مستقیم نقدینگی در گلپایگان داریم، گفت: خریدهایی که به صورت ماهانه از 
گلپایگان انجام می دهیم، حدود ۳ میلیارد تومان است. همچنین ۶۰ درصد ظرفیت کامیون داران 
گلپایگان به این شرکت اختصاص دارد،  روزانه ۱۲ تریلی به مقاصد مختلف بارگیری و ۲۰ دستگاه 
هم واردات قطعات داریم.وی با بیان اینکه فعالیت بهران موتور در گلپایگان منشأ خیر و برکت است 
تصریح کرد: پرسنل خط تولید و بخش اداری هیچ وقت نگذاشتند احساس تنهایی کنیم و کارهای 
با کیفیتی را  تولید می کنند، اما برای خرید مواد اولیه نیاز به نقدینگی داریم که رؤسای بانک در نهایت 
یک میلیارد تومان وام می دهند، اما کمتر از ۳۰ میلیارد تومان برای ما مثمر ثمر نیست.صائبی افزود: 
بنابراین باید به بانک های مختلف تنفیذ اختیار شود تا برای شرکتی که صورت های مالی صحیحی 
دارد، اعتبار در شهرستان تصویب شود، تا زمان اخذ تسهیالت  به درازا نکشد. شرکت بهران موتور ۲۳ 
سال در حال فعالیت است و دستگاه های آن فرسوده شده و نیازمند نوسازی خطوط است. صائبی 
با بیان اینکه قوانین دولت بیشتر بازرگانی محور اســت نه تولیدمحور، تصریح کرد: محیط زیست 
جنگل های شمال، سواحل دریای جنوب و ... را فراموش کرده، در گلپایگان چقدر زمین کشاورزی به 
باغ و ویال تبدیل شد؟ ادارات مربوطه کجا بودند؟ اما اگر فردی در بیابان های بین گلپایگان خوانسار 
در زمین هایی که دولت مشخص کرده، کارگاه تولیدی راه اندازی کنند، انواع مشکالت برایش ایجاد 
می شود. از اهمیت محیط زیست مطلع هستیم، اما به شرط آنکه فراگیر باشد و فقط در مواردی که 
زورشان  می رسد، اقدام نکنند. وی ادامه داد: حساب کتاب های مالی این شرکت شفاف و مشخص 
است، اما مدام دادنامه برای مان ارسال می شــود. از اداره های دارایی و بیمه در گلپایگان استعالم 
بگیرید که چقدر از درآمدشان مربوط به تولید است.مدیرعامل شــرکت بهران موتور گفت: اگر در 
سال ۷۸ که شهرک سایپا در گلپایگان شکل گرفت، قرار بود قوانین و مقررات فعلی اعمال شود و یا 
همکاری مسئوالن مثل اکنون بود، حتی یک کارخانه هم راه اندازی نمی شد. آن زمان تمام مسئوالن 
شهر بسیج شدند، برای مثال راه اندازی تلفن را در کمتر از چند ساعت انجام دادند، اما اکنون رؤسای 
ادارات در راستای همکاری با صنعتگران و تولیدکنندگان حاضر نستند کوچک ترین اخمی از مدیران 
کل خود ببینند.صائبی تصریح کرد: زمانی که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان متمرکز نبود، 
کارها بهتر انجام می شد. بهتر است بگوییم ستاد ضد تسهیل، ضمن اینکه مصوباتش هم اجرایی 
نمی شود.گفتنی است؛ شــرکت بهران موتور گلپایگان از جمله شرکت های تولیدی متعلق به گروه 

خودروسازی سایپاست که قطعات مختلف خودرو را تولید می کند.

کافه اقتصاد

اخبار

بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان با حضور مقامات استانی و کشوری در نمایشگاه بین المللی استان اصفهان افتتاح شد.رییس مرکز ملی فرش ایران 
پیش از مراسم روبان چینی این نماشگاه، با بیان اینکه امروز صنعت فرش چه از سوی مردم و چه دولت به دست فراموشی سپرده شده است، اظهار کرد: امیدواریم در 
این دولت به فرش دستباف و ذی نفعان آن توجه ویژه ای شود تا باعث رونق بازار ملی و جهانی آن در سطح باالیی شویم و بتوانیم این زنجیره بزرگ فعاالن فرش را که 
یک سرمایه بزرگ برای کشور است، حفظ کنیم.فرحناز رافع افزود: هنر صنعت فرش، میراث فرهنگی، هنری و قیمتی است و همان گونه که از گذشتگان به ما رسیده، 
باید آن را به آیندگان بسپاریم و این نمایشگاه و رویدادها بهانه ای است که قشر جوان و مردم این هنر و صنعت را فراموش نکنند.وی با تاکید بر اینکه بیست و چهارمین 
نمایشگاه فرش دستباف اصفهان نمادی از هنر و زیبایی این نقش و نگارها و المان های خاص فرش ایرانی است، گفت: متاسفانه این نمایشگاه طی دو سال گذشته در 
سطح ملی و بین المللی چه در تهران و چه دموتکس که خاص فرش دستباف است، برگزار نشده، اما اصفهان با تمام ظرفیت های خود این نمایشگاه را برگزار کرده است.

معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان، نیز در این مراسم با بیان اینکه جایگاه فرش دستباف در کشور و استان اصفهان بلند است، اظهار کرد: انتظار می رود 
این رویداد و نمایشگاه  بتواند در معرفی و شناساندن این هنر و صنعت و جایگاه رفیع آن حتی به سایر کشورها موثر واقع شود.

فرش قرمز اصفهان زیر پای فعاالن فرش دستباف کشور

گردش بار  با 
موتوربارها در شهر

مردم به دلیــل محدودیت های 
تردد و ترافیک بارشــان را یا خود 
با موتور حمل می کنند یا به دوش 
موتوربارها می اندازند. موتورهایی 
که بــدون رعایــت حداقل های 
ایمنی در شهر می چرخند و جای 
وانت بارها را گرفته اند. از بارهای 
کوچک تــا بارهــای چندکیلویی 
توسط این موتورها در شهر جا به 

جا می شوند.

وز عکس ر

 اختالف ۸ هزار تومانی 
مرغ قطعه بندی در بازار 
نسبت به قیمت مصوب

رییــس انجمن پــرورش دهنــدگان مرغ 
گوشــتی گفت: قیمت کنونی ران و ســینه 
بدون پوست در بازار با نرخ مصوب ۵ تا ۸ هزار 
تومان اختالف دارد.براســاس قانون انتزاع 
قیمت گذاری و بازرسی کاالهای کشاورزی از 
تولید تا مصرف در بخش میوه و تره بار، مرغ، 
تخم مرغ، برنج، حبوبات و ... به وزارت جهاد 
واگذار شد چرا که طی سال های اخیر تفکیک 
وظایف منجر بــه تالطم کاالهای اساســی 
شده بود که ۲ وزارتخانه مشکالت را ناشی از 
عملکرد دیگری می دانستند.طی هفته های 
اخیر سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در 
بازدید از مراکز عرضه مرغ اعالم کرد که قیمت 
ران مرغ بدون پوست نباید از ۳۹ هزار تومان 
فراتر رود، در حالی که به رغم اعالم نرخ های 
مصوب، قیمت در فروشگاه و مغازه ها باالتر 
است.بررسی های میدانی حاکی از آن است 
که قیمت هر کیلو مرغ در مغازه ها از ۲۷ هزار 
تا ۳۱ هزار تومان اســت که با وجود کاهش 
نرخ مرغ انتظار مــی رود قیمت مرغ قطعه 
بندی تحت تاثیر این کاهش قیمت قرار می 
گرفت.رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ 
گوشتی گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو ران 
مرغ بدون پوست در مغازه ها ۵۶ تا ۵۷ هزار 
تومان و سینه بدون پوســت ۵۴ هزار تا ۵۵ 
هزار تومان اســت که ران مرغ با نرخ مصوب 
وزارت جهاد ۵ تا ۸ هزار تومان و سینه ۳ هزار 
تومان اختالف دارد.به گفته وی؛ نرخ مصوب 
مرغ قطعه بندی مورد رضایت مرغ فروشی 
ها نیست، هر چند قیمت مرغ در پایین ترین 
حد خود قرار دارد.یوســفی گفــت: از دیرباز 
قیمت ران ارزان تر از سینه بوده است. رییس 
جهاد کشاورزی استان تهران می گوید: نرخ 
جدید ران مرغ براساس کاهش قیمت مرغ 
کامل در بازار محاسبه شــده، اما هنوز ابالغ 
نشــده اســت.به گفته وی، موضوع کاهش 
قیمت مــرغ قطعه بندی در حــال پیگیری 
اســت و ظرف یک هفته تا ۱۵ روز آینده نرخ 

جدید ابالغ می شود.

عکس: ایمنا
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 خریداری 100 لیتر بر ثانیه پساب 
جهت تامین آب شهرک صنعتی شهرکرد 2

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به معضل کم آبی در شهرک ها 
و نواحی صنعتی شهرکرد، گفت : ۱۰۰ لیتر بر ثانیه از پساب تصفیه خانه  شهرکرد به منظور تامین آب 
پایدار در شهرک صنعتی شــهرکرد ۲ خریداری و برای خرید این میزان پساب، ۱۲۰ میلیارد ریال 
پرداخت شد.حمیدرضا فالح با بیان اینکه بهره گیری از پساب تصفیه خانه ها یکی از سیاست های 
کالن ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در راســتای حفظ نظام محیط زیست، 
تامین آب پایدار و صیانت از منابع آب زیرزمینی اســت، اظهار کرد: به همین منظور مقرر شــد در 
سال جاری، حجمی معادل ۲۰۰  لیتر بر ثانیه از پســاب تصفیه خانه ها برای تامین آب شهرک ها و 

نواحی صنعتی کشور اختصاص یابد.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری افزود: باتوجه به معضل کم آبی در 
شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان و لزوم تامین آب پایدار برای بهره برداری از شهرک صنعتی 
شهرکرد ۲، پس از مذاکرات متعدد در ســطوح ملی و انعقاد موافقت نامه با شرکت آب و فاضالب 
استان، ۱۰۰ لیتر بر ثانیه از انشعاب پساب تصفیه خانه  فاضالب شهر شهرکرد )مستقر در بهرام آباد( 
جهت مصارف صنعتی خریداری شد که این میزان ۵۰ درصد از تخصیص کل کشور در سال جاری 
محسوب می شود.وی خاطرنشان کرد: براساس موافقت نامه  منعقد شده با شرکت آب و فاضالب 
استان، شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری می تواند به مدت نزدیک  به ۲۷ سال ) با 
احتساب زمان انجام پروژه( از پساب تصفیه خانه  شهرکرد در راستای مصارف صنعتی استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه بهای هر مترمکعب پساب ۲۸ هزار ریال است ، یادآور شد: برای خرید ۱۰۰ لیتر 
بر ثانیه انشعاب پساب تصفیه خانه  شــهرکرد، ۱۲۰  میلیارد ریال پرداخت شد، برای انتقال پساب، 
عالوه بر ایستگاه پمپاژ یک مرحله ای، خطی به طول ۱۱ کیلومتر نیز از محل تصفیه خانه  شهر شهرکرد 
)بهرام آباد( تا شهرک صنعتی شهرکرد احداث می شــود و در مجموع برای انتقال و تصفیه  مجدد 
پساب، ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار الزم است.فالح  در پایان بیان کرد: باتوجه به میزان مصرف، بخشی 
از پساب خریداری شــده  به صورت خام تحویل واحدهای فلزی، کانی های غیرفلزی و شیمیایی 
می شود و بخش دیگر نیز جهت مابقی مصارف شهرک صنعتی، تصفیه  ثانویه شده و تحویل سایر 

واحدهای هدف خواهد شد.

 توزیع 400میلیون ریال تجهیزات اطفای حریق
 توسط خیران لردگانی

رییس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرســتان لردگان از توزیــع ۴۰۰ میلیون ریال تجهیزات 
اطفای حریق در این شهرستان با کمک همیاران طبیعت و خیران»جواد و احمد کریمی« خبر داد.

آیت حســنی افزود: این تجهیزات اطفای حریق شامل دمنده، لباس اطفا، هدالیت، کاله ایمنی و 
دستکش است که توسط خیران برای تجهیز پایگاه همیاران طبیعت مستقر در اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان لردگان اهدا شد.حسنی اظهارداشت: این تجهیزات به منظور تجهیز گروه ها، 
انجمن های محیط زیستی و منابع طبیعی برای اســتفاده در مواقع بحرانی به این انجمن ها اهدا 
شد.وی از احداث و راه اندازی سکوی فرود بالگرد مطابق با استانداردهای بین المللی در اداره منابع 
طبیعی شهرســتان خبر داد و گفت: پد هوایی همزمان با هفته منابع طبیعی راه اندازی می شود.

به گفته وی، بیش از نیمی از جنگل های استان در این شهرستان قرار دارد و هفت شبکه همیاران 
طبیعت در راســتای صیانت از عرصه های منابع طبیعی شهرستان فعال است.حسنی افزود: از ۲ 
سال گذشته به دلیل استفاده از ظرفیت همیاران طبیعت در ســطح شهرستان آتش سوزی های 
بحرانی در این شهرســتان رخ نداده و آتش سوزی های رخ داده شــد در کمترین زمان ممکن و 

کمترین سطح اطفا شده است.

 فرماندار شهرستان  بن:

تیوپسواری،ورزشزمستانهمحسوبنمیشود
»تیوپ سواری« یکی از نوستالژی ترین تفریحات زمستانه در استان های 
سردسیر کشور محسوب می شــود، زمانی که برف همه جا را سفیدپوش 
می کرد، عموم مردم با استفاده از تیوپ اقدام به تفریح می کردند، اما این 
تفریح جذاب تا حد زیادی خطرآفرین است و امکان دارد یک لحظه غفلت 
در آن، موجب یک عمر پشــیمانی برای فرد و خانواده اش شود. طبق آمار 
اعالم شده از سوی سازمان اورژانس کشور هرســاله تعداد زیادی از افراد 
به علت تیوپ سواری دچار آسیب های جسمی می شوند. عموما پیست های 
اسکی محلی برای انجام ورزش های زمســتانه محسوب می شوند، افراد 
برای انجام ورزش اسکی باید تجهیزات اســتاندارد و ایمن داشته باشند 
و همچنین قبل از اقدام به ورزش اســکی آموزش های الزم را فرا  بگیرند، 
اما عموما افرادی که برای تفریح به پیســت های اسکی مراجعه می کنند، 
اقدام به تیوپ سواری می کنند.تیوپ سواری یکی از تفریحات خطرآفرین 
محسوب می شود، خطر این تفریح زمانی بیشتر می شود که پیست یا محل 
تیوپ سواری استانداردهای الزم را نداشته باشد و ارتفاع برف نیز به اندازه ای 
نباشد که در صورت بروز بتواند از شدت حادثه کم کند.امکان دارد به علت کم 
بودن ارتفاع برف در زمان اســکی و یا تیوپ سواری قطعه سنگی در مسیر 
قرار داشته باشد و به علت عدم پوشش مناسب برف، منجر به بروز حادثه 
برای فرد شود. در روزهای گذشته نیز یک زن ۳۲ ساله بر اثر تیوپ سواری 
در پیست اسکی فریدون شهر اصفهان جان خود را از دست داد، این مسئله 
یک زنگ هشدار جدی برای عالقه مندان به تفریحات زمستانه محسوب 
می شــود تا جان خود و اعضای خانواده را برای لحظه ای تفریح و هیجان 

به خطر نیندازند.

پیست اسکی روستای بارده، استانداردهای الزم را ندارد 
 فرماندار بن در خصوص بحث پیســت اســکی روســتای بــارده در این 
شهرســتان، اظهار کرد: این پیست اســتانداردهای الزم را ندارد و به عنوان 
پیست رسمی در استان شناخته نمی شود، اما عموما مردم برای تفریحات 

زمستانه، بازی و تیوپ سواری به این محل مراجعه می کنند.
کیانوش نادری افزود: برنامه ریزی برای ارائه خدمات به گردشــگران در 
پیست اسکی بارده در حال انجام است، باتوجه به تجربیات سالیان گذشته 
به این نتیجه رســیده ایم که اورژانس، هالل احمر، پلیس راه، بهداشــت و 
بســیج باید برای ارائه خدمات و جلوگیری از وقوع حوادث در این منطقه 

حضور داشته باشند.
نادری با تاکید بر اینکه برای تامین زیرساخت در پیست بارده نیازمند جذب 
سرمایه گذار هستیم، بیان کرد: طی چند سال گذشته به علت بیماری کرونا و 
کاهش بارش برف، سرمایه گذاران تمایل چندانی برای حضور در این منطقه 

نداشتند، زیرا برای دو ماه از سال سرمایه گذاری صرفه اقتصادی ندارد.
فرماندار بن با بیان اینکه تیوپ سواری ورزش زمستانه محسوب نمی شود، 
توضیح داد: از شهروندان درخواست می شود از انجام این تفریح خطرآفرین 
خودداری کنند، زیرا این تفریح موجب وارد آمدن آســیب های جسمی به 

افراد در سال های گذشته شده است.

پیست اسکی محلی برای انجام ورزش های زمستانه به همراه تجهیزات 
استاندارد است

فرماندار شهرستان کوهرنگ در خصوص وضعیت پیست اسکی چلگرد، 
اظهار کرد: باتوجه به بارش برف در شهرســتان کوهرنــگ، تعداد زیادی از 
گردشگران برای استفاده از طبیعت زمستانه به این شهرستان سفر می کنند.

مرتضی زمانپور   بیان کرد: برنامه ریزی الزم برای ارائه خدمات به گردشگران 
در پیست اسکی کوهرنگ در حال انجام است، نیروهای اورژانس و جمعیت 
هالل احمر در این محل مستقر می شوند.زمانپور در ادامه با اشاره به اینکه 
پیست اســکی محلی برای انجام ورزش های زمستانه به همراه تجهیزات 
استاندارد است، توضیح داد: تیوپ سواری به هیچ عنوان مورد تایید نیست 
و ورزش زمستانه محسوب نمی شود، هر ســاله تعدادی از شهروندان نیز 
به علت تیوپ سواری دچار آسیب می شوند.فرماندار کوهرنگ خاطرنشان 

کرد: به علت حجم باالی گردشگران مراجعه کننده به پیست اسکی چلگرد 
امکان جلوگیری از تیوپ ســواری وجود ندارد و گاهــی تذکرات منجر به 
درگیری می شود، از شهروندان تقاضامندیم از انجام اقدامات خطرآفرین 

در پیست اسکی خودداری کنند.

وقوع حوادث منجر به فوت و قطع نخاع در پی تیوپ سواری
 رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری 
در خصوص وضعیت امدادرســانی نیروهای اورژانس ۱۱۵ در پیست های 
اسکی استان، اظهار کرد: در استان تنها پیست اسکی چلگرد به عنوان پیست 
استاندارد و رسمی شناخته می شود و پیست اســکی بارده و سورشجان 
غیراستاندارد هستند.محمد حیدریافزود: نیروهای اوژانس تنها ملزم به 
ارائه خدمات به گردشگران در پیست های رسمی هستند و استقرار نیروهای 
اورژانس در پیست های غیراستاندارد به منزله تایید این پیست هاست، اما 
باتوجه به گستردگی حوادث در پیست های غیررسمی نیروها در اواخر هفته 
برای امدادرسانی در این مناطق مستقر می شــوند.حیدری با بیان اینکه 
به علت کاهش بارش و بیماری کرونا پیست اسکی چلگرد در سال گذشته 
تعطیل بود، عنوان کرد: به همین دلیل حوادث زیادی در این پیست رخ نداد، 
اما در سال جاری در پیست اسکی چلگرد و بارده شاهد بروز حوادث بودیم.

خبر روز

استاندار چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

 راه اندازی کمپ نگهداری معتادان متجاهر
 در چهارمحال  و بختیاری پیگیری شود

اســتاندار چهارمحال و بختیاری، راه اندازی کمپ نگهداری معتادان متجاهر و آزمایش تشخیص 
موادمخدر در استان را از ضروریات دانست و گفت: عموما پیشــگیری کم هزینه تر از درمان است، 
بنابراین بحث مبارزه و مقابله با موادمخدر باید به صورت محله محور پیگیری شود.غالمعلی حیدری 
در شــورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه اعتیاد یک پدیده 
شوم و خانمان سوز است، اظهار کرد: این معضل اجتماعی کانون خانواده ها را مورد هدف قرار داده 
است و منجر به ایجاد مشــکالت شدید در خانواده ها و در نهایت فروپاشــی آن می شود.استاندار 
چهارمحال و بختیاری افزود: اعتیاد عالوه بر تشدید معضالت اجتماعی در حوزه های دیگر نیز موجب 
بروز مشکل می شود، عموما معتادان بیماری های واگیر را نیز انتقال می دهند، اعتیاد امروزه جامعه 
جهانی را تحت تاثیر تبعات ناگوار خود قرار داده است.وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه 
پیشــگیری و مبارزه با موادمخدر، اظهار کرد: می توان با همکاری دانشگاه ها و ظرفیت نخبگان در 
بحث پیشگیری و مبارزه با موادمخدر وارد عمل شد، برای این امر نیازمند راهکارهای علمی و بومی 
متناسب با شرایط استان هســتیم.حیدری تاکید کرد: مبارزه با موادمخدر نیازمند عزم همگانی و 
همکاری همه جانبه دستگاه های اجرایی، سازمان های مردم نهاد و ... است، برای این امر نیازمند 
یک بسته علمی کامل هستیم، این بسته باید دارای پیوســت فرهنگی و رسانه ای باشد، مباحثی 
مانند اشتغال، موضوعات نظامی و امنیتی، اجتماعی، مددکاری، درمان و بهداشت در بحث مبارزه با 
موادمخدر باید مورد تاکید قرار بگیرد.استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در مسئله مقابله با 
پدیده شوم اعتیاد بحث پیشگیری مقدم بر درمان است، گفت: عموما پیشگیری کم هزینه تر از درمان 
است، بنابراین بحث مبارزه و مقابله با موادمخدر باید به صورت محله محور پیگیری شود، می توان 

در این راستا از ظرفیت مساجد، هیئت های مذهبی، پایگاه های بسیج و سمن ها نیز استفاده کرد.
وی در ادامه با اشاره به افزایش کشفیات موادمخدر و دستگیری عوامل قاچاق موادمخدر، تصریح 
کرد: افزایش کشفیات موادمخدر و دستگیری توزیع کنندگان، قاچاقچیان و معتادان متجاهر قابل 
تقدیر است، اما باید به این مسئله توجه داشت که این افزایش می تواند مفهوم دیگری نیز داشته 
باشــد، یعنی امکان دارد که اعتیاد و مصرف موادمخدر در جامعه افزایش یابد.حیدری یادآور شد: 
باید به اعتیاد به چشم یک بیماری نگاه کرد، آموزش خانواده ها در راستای بحث پیشگیری دارای 
اهمیت باالیی است، اما خروجی این آموزش ها و اقدامات پیشگیرانه باید در جامعه مشهود باشد 
زیرا اعتیاد بسیاری از مسائل در جامعه را تحت شعاع قرار می دهد، بنابراین الزم است اقدامات در 

این راستا موجب کاهش معضل اعتیاد در استان شود.
 

 لزوم همکاری دستگاه های خدمات رسان
 جهت پروژه های مهم ورزشی

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحــال و بختیاری اظهار کرد: چهار پروژه مهــم از جمله خانه جوان 
شهرکرد، سالن ورزشی وانان، کران و سرخون با اعتبار ۴۰ میلیارد تومانی و تجهیزات به روز در زمینه 
ورزش و جوانان در استان دارای پیشرفت ۹۸ درصدی هســتند، اما انشعابات برق ، گاز و آب آن ها 
وصل نیست.حمید کریمی با اشــاره به اینکه تالش ها و مکاتبات الزم در این زمینه با دستگاه های 
خدمات رسان به منظور وصل انشعابات برای اتمام و بهره برداری پروژه ها انجام شده است، تاکید 
کرد: بهره برداری هر چه سریع تر این پروژه ها نیازمند همکاری دستگاه های خدمات رسان است تا 
در صورت وجود موانع، بتوان آن ها را برطرف کرد و دهه فجر امسال این پروژه ها افتتاح شوند، زیرا 
توسعه ورزش نیاز مبرم جمعیت جوان استان اســت و نباید گرفتار قوانینی از این دست شوند که 

امکان حل شدن آن ها به راحتی وجود دارد.

اخبار

تعداد بیماران سرپایی 
کرونا در چهارمحال و 
بختیاری 4 برابر شد

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی، 
خدمــات درمانی و بهداشــتی چهارمحال و 
بختیــاری گفت: به ســبب شــیوع ســویه 
امیکرون ،آمار تعداد بیماران ســرپایی این 
اســتان طی روزهای اخیر چهار برابر شــده 
است.سید راشد جزایری افزود: آمار روزانه 
هشت بیمار ســرپایی در اســتان به روزانه 
حدود ۳۰ تا ۳۵ بیمار افزایش کرده اســت 
که نشان می دهد ســویه امیکرون در استان 
در حال تبدیل شده به سویه غالب است.وی 
ادامه داد: هنوز در خصــوص تعداد بیماران 
بســتری و مرگ و میرهای ناشــی از کرونا 
تغییری در آمارهای استان رخ نداده و روند 
ثابتی دارد.جزایــری تصریح کــرد: به طور 
طبیعی پــس از ۲ هفته از افزایــش تعداد 
بیماران سرپایی در خصوص بیماران بستری 
نیز شاهد افزایش تعداد بیماران هستیم؛ اما 
در خصوص ویروس جهش یافته امیکرون 
این امیدواری وجود دارد که خطر بستری در 

این سویه ۵۰ درصد کمتر از سویه دلتاست.
رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی در 
سطح ملی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است، خاطر 
نشان کرد: این آمار در استان حدود ۵۶ درصد 

است که باید به ۸۵ درصد افزایش پیدا کند.
جزایری، رعایت بیش از پیش پروتکل های 
بهداشتی در مهار سویه امیکرون را ضروری 
دانست و گفت: در وهله اول توصیه می شود 
که افراد در تجمعات حضور پیدا نکنند، چرا که 
در تجمعات باالی ۲۰ نفر خطر ابتال به ســویه 
امیکرون وجود دارد؛ اما چنانچه ضرورتی در 
خصوص حضور در تجمعات پیدا شد افراد از 
۲ ماسک استفاده و فاصله فیزیکی ۲ متری 
را رعایت کنند.وی با تاکید بر تزریق دوز سوم 
واکســن کرونا، تصریح کرد: برای مقابله با 
سویه امیکرون دست کم باید ۲ دوز واکسن 
تزریق شده باشــد و چنانچه شــرایط برای 
دریافت دوز ســوم نیز فراهم باشد نسبت به 

تزریق آن اقدام کنند.

بام ایران

با مسئولان

س
فار

س: 
عک

مفاد آراء
11/8 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه اجرايي قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيئت موضــوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي لنجان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
روزنامه هاي تعيين شــده توسط اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمي لنجان آگهي 
ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140060302015001592 مورخ 1400/10/26  خانم مريم 
قاسمی بيســتگانی فرزند هرمز نسبت به ششــدانگ يکباب مغازه به مساحت 
39/75 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/03

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/18 
م الف: 1261415 مصطفي شمســي- رئيس اداره ثبت اســناد و امالک 

لنجان 
تحدید حدود اختصاصی

11/9 شماره نامه : 140085602025013540-1400/10/28 چون تحديد 
حدود ششدانگ يکباب ساختمان پالک شــماره 45/548  واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتي به نام خانم مينا فالحپور ســيچانی فرزند 
اصغر در جريان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضي ثبت به  عمل نيامده 
اينک بنا به دستور قسمت اخيراز ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده 
تحديد حدود ملک مرقوم در روز يک شــنبه مورخ 1400/11/24 ساعت 9 در 

محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهي بــه کليه مالکين 
و مجاورين اخطار مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور يابند. 
اعتراضات مجاوريــن و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد  و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يک 
ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مراجع 
 ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواســت را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. 
م الف: 1262915  ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت کامیونداران و کامیونت داران خود راننده 
خمینی شهر شرکت تعاونی به شماره ثبت 46 

و شناسه ملی 10260014294
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/06/12 و 
نامه شماره  21/65284  مورخ 1400/10/01 اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان اصفهان و نامه شماره 3737 مورخ 1400/07/18 اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعی خمینی شهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه منتهی به 
1399/12/29 به تصویب رسید. کرمعلی سعیدی به کدملی 1140976605 
و احمد حاجی حیدری به کدملی 1141031248 وحسن مقیمی به کدملی 
1141094606 و علیرضا منصوری به کدملی 1141033062 وجواد عاملی 
به کدملی 1141175177 بســمت اعضاء اصلی هیئــت مدیره و احمدرضا 
عابدی به کدملی 1141046547 و محسن پیمانی به کدملی 1141278472 
به عنوان اعضای علی البدل شــرکت تعاونی برای مدت ســه سال انتخاب 
گردیدند. کاظم حاج حیدری به کدملــی 1141073382 به عنوان بازرس 
اصلی و کریم شاهین به کدملی 1141018853 به عنوان بازرس علی البدل 
شــرکت تعاونی برای مدت یکســال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت 
 اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

خمینی شهر )1264075(

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: از 
ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳۴ هزار و ۵۱۸ رأس دام 

سبک، علیه بیماری آگاالکسی واکسینه شده اند. 
محمد اسدی در خصوص واکسیناسیون دام های 
چهارمحال و بختیــاری علیه بیماری هــا از جمله 
آگاالکســی، اظهار کــرد: عامــل اصلــی بیماری 
آگاالکسی، باکتری از خانواده مایکوپالسماها به نام 
مایکوپالسما آگاالکتیه است.مدیرکل دامپزشکی 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره بــه اینکه حیوانات 
حساس به این باکتری گوســفند و بز بوده که بزها 
به طور طبیعی بسیار حساس تر از گوسفندان هستند، 
افزود: از نشــانه های مشــخص این بیماری تب، 
بی حالی و سپتمی سمی است، از طرفی این بیماری 
گرچه تلفات زیادی در دام های بالغ ندارد، اما میزان 
ابتال می تواند بین ۳۰ تا ۶۰ درصد دام را درگیر کند که 

انتقال بیماری از طریق آب، غذا و شــیر آلوده، ادرار، 
مدفوع و ترشحات بینی و چشم انجام می شود.وی 
با بیان اینکه آگاالکســی از دسته بیماری مشترک 
بین انسان و حیوان نیست، تصریح کرد: این بیماری 
گســترش جهانی دارد و در ایران بومی اســت، از 
زیان های اقتصادی آگاالکسی می توان به افت تولید 
شیر، گوشت و کاهش وزن، سقط جنین در حیوانات 
آبستن و گاهی شدت بیماری موجب تلفات بین ۳۰ 

تا ۷۰ درصد در دام هایی همچــون بره ها و بزغاله ها 
اشاره کرد.اســدی با تاکید بر اینکه در شرایط عادی 
و در دام هایــی که از مادر ایمن متولد شــده اند باید 
تجویز واکسن آگاالکســی از سه ماهگی آغاز شود، 
تصریــح کــرد: در دام هایی که برای نخســتین بار 
واکسینه می شــوند، دو نوبت تزریق به فاصله دو تا 
سه هفته انجام شده و سپس مانند سایر دام های 
واکسینه، هر شــش ماه یک بار، دوز یادآور تجویز 
می شــود، همچنین برای انتقال ایمنــی، توصیه 
می شود میش های آبســتن دوماه پیش از زایمان 
واکسینه شــوند.مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و 
بختیاری خاطرنشــان کرد: بیماری آگاالکسی در 
اســتان به صورت بومی وجود داشــته و از ابتدای 
سال جاری تاکنون ۲۳۴ هزار و ۵۱۸ رأس دام سبک، 

علیه این بیماری واکسینه شده اند.

واکسینه شدن بیش از 200 هزار رأس دام سبک علیه بیماری »آگاالکسی« در چهارمحال 
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محرومیت زدایی در قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( اصفهان
با همکاری کمیته امداد و قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( اصفهان واحد های مسکونی برای مددجویان 
ساخته می شود.مدیرکل کمیته امداد استان در دومین جلسه قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( با اشاره 
به تفاهم نامه های حوزه مسکن مددجویان گفت: امسال تفاهم نامه ای برای تامین ۵۴ واحد مسکونی 
با بنیاد علوی و ۱۰۰ واحد با ســپاه صاحب الزمان)عج( در حال اجراســت که تاکنون ۸۶ تفاهم نامه با 
سپاه شروع شده و به پیشرفت ۳۰ درصدی رسیده اســت.کریم زارع با بیان اینکه ۵۰ واحد مسکونی 
در شهرستان فریدون شهر در حال ساخت است، افزود: پیش بینی می شود، درتفاهم نامه با سپاه، تا 
۱۰۰ واحد دیگر نیز اضافه شود.وی گفت: ساخت مسکن مددجویان با مبلغ ۶۰ میلیون تومان به صورت 
بالعوض از طریق این نهاد، ۱۰۰ میلیون تومان تســهیالت بنیاد مســکن و همچنین حمایت خیران و 
گروه های جهادی تامین خواهدشد.سردار فدا، فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان نیز 
با پیشنهاد تشــکیل کمیته هایی در زیرمجموعه این قرارگاه گفت: با شکل گیری سه کمیته تخصصی 
)جهیزیه، اشتغال و مسکن( و شناسایی مددجویان مشترک، می توانیم به تعداد بیشتری از نیازمندان، 

خدمات مطلوبی تری ارائه دهیم.

پویش »دلگرمی احسان« در استان اصفهان برگزار شد
معاون اجتماعی ســتاد اجرای فرمان امام خمینی)ره( در استان اصفهان گفت: پویش ملی دلگرمی 
احسان با حمایت بنیاد احسان در استان اصفهان برگزار شد.رضوان اصغری اظهار کرد: در قالب پویش  
ملی دلگرمی احسان ۳۰۰ وسیله گرمایشی به ارزش ۴۵۰ میلیون تومان برای اهدا به مناطق محروم و 
کم برخوردار استان تهیه شده اســت.وی گفت: این پویش به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
خمینی)ره( و با حمایت بنیاد احسان دراستان اصفهان برگزار شد. ۲۰ درصد مبلغ جمع آوری شده در این 
پویش  از طریق مشارکت های مردمی بوده و بقیه  را ستاد اجرایی فرمان امام )ره( تامین کرده  است؛ 
این اقالم شامل آبگرمکن و بخاری، طی روز های آینده در اختیار محرومان استان قرار خواهد گرفت.این 

پویش برای نخستین بار در سراسر کشور برگزار شده است.

در مراسمی با حضور وزیر آموزش و پرورش صورت گرفت؛

 افتتاح پروژه های آموزشی و پرورشی در شهرستان های 
نطنز و کاشان

در مراســمی با حضور دکتر یوســف نوری، وزیر آموزش و پرورش، پروژه های آموزشی و پرورشی در 
شهرستان های نطنز و کاشان افتتاح شد.در سفر یک روزه وزیر آموزش و پرورش به شهرستان کاشان، 
مدرسه برکت امام خمینی)ره( با مشارکت بنیاد برکت در شهرستان نطنز و سالن فاطمه زهرا)س( در 
شهرستان کاشان افتتاح شد. همچنین کلنگ مدرسه ۶ کالسه روستای اریسمان با مشارکت بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی و اداره کل نوسازی مدارس اســتان اصفهان در شهرستان نطنز و مدرسه شهدای معزز 
بارفروش با مشارکت حاجیه خانم کبری حسین زاده حالج در شهرستان کاشان به زمین زده شد.مدرسه 
برکت امام خمینی)ره( با مشارکت بنیاد برکت، وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در شهرستان 
نطنز افتتاح شد.این مدرسه با زیربنای کل هزار و 77۱ متر مربع، متراژ زمین ۳ هزار و ۴۶۰ متر مربع، متراژ 
محوطه ســازی هزار و ۵۰۰ متر مربع، متراژ دیوارکشی ۱۴۲ متر طول و سازه اسکلت بتنی احداث شده 
است.مدرسه برکت امام خمینی)ره( دارای 9 کالس درس، ۳ اتاق اداری و معلم، یک سالن چند منظوره، 
۳ آزمایشگاه و یک کتابخانه اســت.همچنین با حضور وزیر آموزش و پرورش، کلنگ مدرسه ۶ کالسه 
روستای اریسمان در شهرستان نطنز با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی و اداره کل نوسازی مدارس 
استان اصفهان به زمین زده شد.سالن فاطمه زهرا)س( در شهرستان کاشان از دیگر پروژه هایی بود که 
افتتاح شد. این سالن با مشارکت خیرین مدرسه ساز حاج جواد شبانی، حاج علی ریاضی و شادروان 
خانم شمس الملوک احداث شده است.سالن فاطمه زهرا)س( با زیربنای هزار متر مربع، متراژ زمین 

۵۰۰ متر مربع و سازه اسکلت بتنی احداث شده و دارای نمازخانه، سالن اجتماعات و آمفی تئاتر است.

رییس پلیس فتای استان اصفهان اعالم کرد :

برگزاری دومین پویش مردمی کودکان سایبری 

طی  ســالیان اخیر شاهد رشد چشمگیر  حدیث زاهدی
کاربران اینترنت و شــبکه های اجتماعی 
بوده ایم؛ کاربرانی که طیف های مختلف ســنی از کودکان و نوجوانان 
گرفته تا افراد مســن را دربرمی گیرند. به ویژه ایــن روز ها که آموزش 
کودکان ما به استفاده از اینترنت و حضور در فضای مجازی وابستگی 
بیشتری پیدا کرده و این وابستگی آســیب هایی نیز به همراه داشته 
است. در همین ارتباط رییس پلیس فتای استان اصفهان در گفت وگو 
با خبرنــگار »زاینده رود«، با اشــاره بــه »پویش مردمــی کودکان 
سایبری«، اظهار داشــت: با عنایت به موفقیت آمیز بودن اولین دوره 
این پویش در سال گذشته، امسال نیز با توجه به افزایش پیوستن فوق 
العاده کودکان به فضای مجازی برای آموزش، مســائل پرورشــی، 
سرگرمی و اوقات فراغت، آســیب های این موضوع افزایش یافت که 

بر همین اساس دومین دوره این پویش اجرا شد. 
ســرهنگ ســیدمصطفی مرتضوی در خصوص اهــداف این پویش 
اظهار داشت: هدف نخست آگاه سازی والدین در خصوص استفاده 
از ابزار های کنترلی جهت نظارت دقیق تر بر زمان اســتفاده و فعالیت 
فرزندان خود در فضای مجازی اســت. همچنین خانواده ها در مورد 
نحوه همراهی کردن کودکان در فضای مجازی دچار خأل آموزشــی و 

ســردرگمی هســتند به همین دلیل پویش مردمی کودکان سایبری 
در قالب یک هفته اجرا می شــود.وی عنوان كرد: فضای مجازی یک 
فضای استاندارد برای کودکان نیست وعدم نظارت والدین براستفاده 
کودک از این فضا می تواند وی را در معرض آسیب های جبران ناپذیر 
مختلف قرار دهد و اگر زمان استفاده از اینترنت توسط والدین کنترل 
نشود، ممکن است فرزندان دچارآسیب های ناشی از فضای مجازی 

شوند.
سرهنگ مرتضوی در توصیه به خانواده ها تصریح کرد: والدین از نصب 
و استفاده فیلترشکن توسط کودکان و نوجوانان جلوگیری کنند چراکه 
نصب و اجرای این نرم افزارها ســطح دسترسی کودکان و نوجوانان را 
به محتواهای نامناســب بازکرده و باعث آســیب های روحی و روانی 
برای آنان می شود.رییس پلیس فتای اســتان اصفهان با بیان اینکه 
امیدواریم با ســایر فعاالن اجتماعی این مطلب را فراگیر کنیم، گفت: 
تالش بر این است که توجه والدین، جوانان، نوجوانان و کودکان بیشتر 
به استفاده صحیح از  موضوع فضای مجازی معطوف شود.سرهنگ 
مرتضوی ادامه داد: 7 موضوع برای ایــن پویش یک هفته ای در نظر 

گرفته شده است. 
این پویش از ۲۵ دی ماه آغاز شــده که روز اول به موضوع »کودکان 

سایبری، والدگری در فضای مجازی«، روز دوم به »کودکان سایبری 
و آموزش مجازی«، روز سوم به »مســئولیت های اجتماعی کودکان 
در فضای مجازی«، روز چهارم بــه »آموزش حریم خصوصی کودکان 
سایبری«، روز پنجم به مســئله »اعتیاد اینترنتی کودکان سایبری«، 
روز ششــم به »بازی های رایانه ای کودکان ســایبری« و روز هفتم به 
»کودکان ســایبری، پلیس فتا و حمایت پلیس از کودکان در فضای 
مجازی« اختصاص داده شده است.وی تصریح کرد: مشکلی که این 
پویش دارد این است که در حال حاضر یک پویش یک طرفه است و 
در واقع موج محتوا ســازی ایجاد می کنیم و یک جریان اطالعاتی به 

سمت خانواده ها و کودکان منتقل می کنیم. 
بازخوردش را باید در میزان آسیب پذیری ها و رفتارها دید که هنوز پنهان 
و سخت است ولی باید با همه عناصری که در حوزه جامعه می توانند 
کمک کنند ، موج اطالعاتی، آموزشــی مجازی ایجاد شود و آرام آرام 
به ســمت یک فرهنگ زندگی ســایبری پیش برویم. رییس پلیس 
فتای استان اصفهان  در پایان خاطر نشان کرد: شهروندان می توانند 
آخرین و به روزترین آموزش های الزم درخصوص اســتفاده صحیح 
از ظرفیت های فضای مجازی را از طریق ســایت پلیس فتا به نشانی 

اینترنتی www.cyberpolice.ir دریافت کنند.

والدین از نصب و استفاده فیلترشکن توسط کودکان 
و نوجوانان جلوگیری کنند چراکه نصب و اجرای این 
نرم افزارها سطح دسترسی کودکان و نوجوانان را به 
محتواهای نامناسب بازکرده و باعث آسیب های روحی 

و روانی برای آنان می شود

با مسئولان جامعه

مهار حریق مغازه 
 کفاشی در میدان

امام اصفهان
حریــق مغــازه کفاشــی در بازار 
کفاش های میدان امام اصفهان 
با تالش بی وقفه آتش نشــانان 
حریق مهار و از بروز خســارت به 
مغازه های اطراف جلوگیری شد.

شناسایی دو گونه  جدید جانوری در کاشان
یک کنشــگر محیط زیســت کاشــان اظهار کرد: »رودک« یا »گورکن « یکی از گونه های جانوری 
دشت کاشان در منطقه نشلج اســت. گونه ای از خانواده راسوها و راســته  گوشت خواران که اولین 
نمونه آن متاسفانه در یکی از استخرهای 
ذخیره ســازی آب گیــر افتــاده و خفه 
شــده  اســت.علی خالوئی نوش آبادی 
افزود: زیست شــبانه و مخفیانه  رودک، 
شــاید اصلی ترین علــت کمیاب بودن و 
ناشــناخته بودن این گونه  است، جا دارد 
که متولیان و مجریان دولتی و خصوصی 
نســبت به مطالعــات بیشــتر و کاوش 
دقیق تر بــه منظور شناســایی و معرفی 
گونه های جانوری دشــت کاشان اقدام 
کنند. این کنشگر محیط زیست کاشان، تصریح کرد: رودک، پستانداری شب زی و بسیار مخفی کار 
است که شب ها برای یافتن غذا از النه خارج می شود و روزها در النه های طوالنی با داالن های پرپیچ 

و خم استراحت می کند که با ناخن های قوی پنجه های  خود این النه ها را ایجاد می کند.
خالوئی نوش آبادی اظهار کرد: زیســتگاه رودک ها، عموما مناطق کوهســتانی، جنگل ها، باغ ها و 
زمین های کشاورزی است. این گونه جانوری، نسبتا  کمیاب است، ولی از منظر حفاظتی و فهرست 
سرخ، کمترین نگرانی را دارد. این فعال محیط زیستی تصریح کرد: اگر کشاورزان از نقش حیاتی 
این گونه ها، اطالعاتی کســب کنند، قطعا در حیات و تکثیر گونه های موثــری همچون گورکن ها، 
مشارکت کرده و از حذف و انقراض گونه های کمیاب جلوگیری خواهند کرد.  وی با اشاره به شناسایی 
و تصویربرداری از یک »سسک تاج طالیی« در روستای مرق، گفت: سسک تاج طالیی و الیکایی هر 
دو به عنوان کوچک ترین پرنده ایران و خاورمیانه به حساب می آیند که با اندازه 9 سانتی متر در فصل 
پاییز در باغ ها و جنگل های استان های شمالی، البرز، قزوین و سیستان و بلوچستان دیده می شود.

این کارشناس طبیعت گردی، افزود: در این پرنده، دم کوتاه، منقار ظریف، بال های سیاه با رگه های 
سفید نخودی و سر با نوار زردی در مرکز تارک دیده می شود که در پرنده نر، زرد نارنجی است و پرهای 
زرد رنگ آن را پوشانده است. وی اظهار کرد: سسک تاج طالیی، از انسان وحشتی ندارد و بسیار پر 
جنب و جوش است و اغلب با چرخ ریسک ها در البه الی تاج پوشش درختان در پی غذاست و ضمن 
سر و صدا، درجا بال می زند. این کارشناس طبیعت گردی تصریح کرد: اگر نقشه ژنتیکی گونه های 
جانوری، گیاهی، خزنده و پرندگان دشت کاشان، شناسایی و ترسیم شده و در دسترس عالقه مندان 
قرار گیرد، دشت کاشان نیز در کنار یک صد و پنج مکان رکورد پرندگان ایران، می تواند به عنوان یک 
مقصد تورهای پرنده نگری داخلی و بین المللی معرفی شود. این طبیعت گرد کاشانی گفت: وجود 
۱۲۰ هزار هکتار تاغ زارهای دست کاشت در شمال و بیش از ۲۰۵ هزار هکتار عرصه های کوهستانی 
در جنوب دشــت کاشــان، می تواند توانمندی قابل قبولی به عنوان زیســتگاه گونه های جانوری و 
گیاهی در این منطقه فراهم کند. وی افزود: وجود پرنده  اندمیک »زاغ بور« و احیای زیستگاه آن 
با گونه های گیاهی بیابانی مثل »قیچ« می تواند ضمن ایجاد درآمد برای روستاییان این دشت از 
طریق طبیعت گردی و پرنده نگری این شاخه را نزد اهالی پرنده نگر، روشن تر کند و منطقه حفاظت 
شده »قمصر و برزک« و  »منطقه  شکار ممنوع یخاب«، بستر بارز این توانمندی  است.خالوئی تاکید 
کرد: وجود انواع تنوع زیستی قابل توجهی همچون »الیکایی« در این دشت مثل »گربه  پاالس«، 
»گربه شنی«، »هوبره ها«، »زاغ بور«و ... نمونه های بسیاری هستند که هنوز نیاز به کاوش و بررسی 
بیشتر دارند. این کنشگر محیط زیست کاشان خاطرنشان کرد: افزایش شناسایی و معرفی گونه های 
جدید و ثبت نشــده گیاهی و جانوری، حاکی از غنای گونه ای و تنوع زیستی یک زیستگاه است و 
شناسایی گونه های دشت کاشان، می تواند غنای گونه ای را روشن کند که نیازمند کار میدانی قوی و 

تیمی منسجم با نظارت اداره حفاظت محیط زیست است.

وز عکس ر

محیط زیست

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

موارد سرپایی ابتال به 
 سرماخوردگی و کرونا 

رو به افزایش است

خبر روز

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
تعداد بیمــاران ســرپایی دارای عالئم کرونا و 
سرماخوردگی در این استان رو به افزایش است 
و امیکرون سویه غالب همه گیری کووید-۱9 
محسوب می شــود.پژمان عقدک افزود: در  
کشور نیز طی یک هفته اخیر تعداد موارد قطعی 
و مثبت ابتال به کرونا از یکهزار و ۵۰۰ به بیش از 
پنج هزار نفر رسیده هرچند در استان اصفهان 
با فراز و فرودهایی همراه است اما در مجموع، 
تعداد موارد سرپایی افزایش یافته است.وی 
با بیان اینکه تعداد افرادی کــه به دلیل عالئم 
کووید-۱9 و سرماخوردگی به پزشکان مراجعه 
می کنند بیشتر شده است، اظهار داشت: طی  ۲ 
هفته اخیر تعداد موارد ابتالی قطعی و مثبت به 
کرونا در استان تقریبا ۲ برابر شده است.عقدک 
با اشاره به اینکه در چند روز اخیر حدود 9۲ درصد 
موارد ابتال را امیکرون و هشت درصد را دلتا در 
نظر می گرفتیم، تصریح کرد: اما در زمان حاضر 
همه مــوارد ابتال به کرونا را با ســویه امیکرون 
در نظر می گیریم و دیگر تســت جداگانه برای 
تشــخیص این ســویه انجام نمی شود.وی با 
بیان اینکه بیشتر مراجعه افراد به پزشکان در 
این روزها به دلیل ابتال به ویروس های قدیمی 
سرماخوردگی، آنفلوآنزا و آدنو ویروس )با عالئم 
ســرماخوردگی( است، خاطرنشــان کرد: به 
عنوان مثال از حدود ۱۰۰ فرد مراجعه کننده، بین 
7۰ تا ۸۰ نفر دارای عالئم این ویروس ها و ۱۰ تا 
۲۰ درصد کرونا هستند. سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان با تاکید بر اینکه برای تشخیص 
هر یک از این بیماری هــا نمی توانیم در زمان 
حاضر آزمایش بگیریم، اضافه کرد: پزشکان بر 
اساس عالئم کلینیکی احتمال ابتال به هر یک 
از ویروس ها را بررسی می کنند. عقدک، عالئم 
بیمارانی که به سویه امیکرون کرونا مبتال شده 
اند را خارش و درد گلو، عطسه،آب ریزش بینی، 
بدن درد خفیف و ضعــف عمومی عنوان کرد و 
تاکید کرد: تاکنون فوتی از امیکرون در اصفهان 

مشاهده نشده است.

حضوری شدن کامل دانشــگاه، ذهن تمام دانشجویان و اســاتید را به خود 
مشغول کرده و بارها مسئوالن کشــور در این زمینه جلسات متنوعی را برگزار 
کرده اند، اما هر ترم با شیوع ســویه جدید کرونا برنامه ریزی ها تغییر یافته و 
دانشگاه ها نتوانسته اند به صورت کامل پذیرای حضور دانشجویان خود باشند.
نخستین زمزمه های بازگشایی دانشگاه ها از مهرماه مطرح شد و بنابر تصمیم 
نهایی وزارت علوم مقرر شد، دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی از ۱۵ مهرماه 
و مقطع کارشناســی از ۱۵ آبان ماه به صورت حضــوری در کالس های درس 
فعالیت داشته باشــند، اما در نهایت دانشــجویان مقطع تحصیالت تکمیلی 
به دانشگاه بازگشتند و حضور دانشجویان مقاطع کارشناسی به ترم بهمن ماه 
موکول شــد.۲7دی ماه، علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم در 
بخشنامه ای به رؤسای شورای اســتانی آموزش عالی کشور حضوری شدن 

نیم سال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را اعالم کرد.
براســاس این مصوبه که به تمام دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالی 
ابالغ شده، مقرر شد تمام کالس های آموزشــی دانشجویان در دانشگاه ها و 
موسســات آموزش عالی در تمام مقاطع تحصیلی نیم سال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 

به صورت حضوری برگزار شود، البته این مصوبه شامل چهار تبصره است.
دبیر امور اجرایی و مسئول دبیرخانه دانشگاه معین استان اصفهان در همین 
راستا  گفت: براســاس مصوبه ابالغی به دانشگاه ها، شــروع نیم سال دوم 

تحصیلی بر حضوری شدن دانشگاه تاکید دارد.
محمد فرامرزی با بیان اینکه دانشــگاه ها از ۱۵ آبان درگیر موضوع بازگشایی 
بودند و جلســات متعددی در همین خصوص برگزار شــده است، گفت: در 
مهرماه و بنا بر تصمیم شورای مدیریت آموزش عالی استان، درحالی که امکان 
حضوری شدن کالس ها برای مقطع کارشناسی میسر نبود، آموزش حضوری 
دانشجویان دکتری و ارشــد با رعایت مالحظات از سر گرفته شده و حضوری 

شدن کالس های دانشجویان کارشناسی به ترم بهمن ماه موکول شد.

 مدیر نظارت، ارزیابی و تنظیم کیفیت آموزش عالی استان اصفهان با اشاره به 
کاهش آمار مبتالیان و مرگ و میر ناشی از کرونا، اظهار کرد: خوشبختانه آمار 
ابتال بسیار کاهشی شده و بر اســاس مصوبه اخیر وزارت علوم، تصمیم کلی 

بنا برآموزش حضوری در تمام مقاطع است، اما این مصوبه سه تبصره دارد.
فرامــرزی توضیح داد: براســاس تبصره های این مصوبــه، اولویت آموزش 
حضوری با مقاطع دکتری و ارشد اعالم شــده و موضوع دوم اینکه در مقاطع 
پایین تر اولویت با رشته های عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی است. همچنین 
در مقاطع کارشناســی با توجه به تعداد دانشجویان، فضا و وسایل مورد نیاز و 
الزاماتی که رعایت پروتکل ها دارد، تصمیم به شورای آموزش عالی استان ها 
واگذار شده و براســاس اولویت ها و برنامه ریزی و مالحظاتی که دانشگاه ها 

دارند، تصمیم نهایی اتخاذ می شود.
وی با اشــاره به تفاوت نوع ارائه دروس و امکانات متفاوت در زیرنظام های 
مختلف دانشــگاه ها، ادامه داد: اصل بر آموزش حضوری است، اما به دلیل 
اینکه دانشــگاه ها و زیرنظام ها به لحاظ نوع ارائه و امکانــات تفاوت دارند، 

احتماال شرایط بازگشایی نیز متفاوت خواهد بود.

آیا دانشگاه های اصفهان در ترم بهمن حضوری می شوند؟

تا این لحظه »بله«!

عکس: خبرگزاری صدا و سیما



۱۱ ارگان ملی مبارزه با دوپینگ از جمله ایران از لیست نظارت آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ خارج شدند و چهار کشور به حالت تعلیق درآمدند.کشورهایی که 
توانستند اقدامات الزم در خصوص رفع موارد عدم انطباق عملکرد خود نسبت به استانداردهای هشت گانه سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ )وادا( را در راستای 
استاندارد انطباق عملکرد را انجام دهند، از لیست نظارت وادا خارج شدند.وادا، برنامه نظارت عملکرد خود را از اوایل سال ۲۰۱۹ تشکیل داد تا کشورهای عضو را 
از نظر رعایت استانداردهای وادا، مورد ارزیابی قرار دهد. جامعه بروکسلی بلژیک، جامعه فالندری بلژیک، جامعه فرانسوی بلژیک، یونان، ایران، لتونی، هلند، 
پرتغال، اسپانیا، ازبکستان و مونته نگرو سازمان های ملی مبارزه با دوپینگی بودند که با موفقیت موارد عدم انطباق خود را قبل از مهلت نهایی مقرر برطرف کردند 
و از فهرست نظارت حذف شدند.بر اساس اعالم فرزاد شارکی، قائم مقام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران )ایران نادو(، همچنین با توجه به اینکه نادوی چهار 
کشور اندونزی، تایلند، کره شمالی و روسیه به دلیل ناتوانی از رسیدن به استاندارها تا اطالع ثانوی درتعلیق خواهند بود، تا زمانی که نتوانند به استانداردهای وادا 

برسند اجازه فعالیت نداشته و تمامی فعالیت های مبارزه با دوپینگ با هزینه کرد این کشورها توسط ارگان ثالث انجام می شود.

خداحافظی وادا با نظارت بر دوپینگ ایران
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دوری 6 ماهه ستاره امارات
فابیو لیما، بازیکن فوتبال الوصل در جریان آخرین بازی این تیم مقابل العین در جام ریاســت 
جمهوری که در آن الوصل با نتیجه ۲-۱ به پیروزی رسید، دچار پارگی تاندون آشیل پای چپ شد. 
او با انتشار پســتی در صفحه اینســتاگرامش، از موفقیت آمیز بودن عمل جراحی خود در کشور 
برزیل خبر داد: من برای درمان آسیب تاندون آشــیلم عمل جراحی موفقیت آمیزی انجام دادم 
و فقط می خواهم از همه اعضای باشــگاه و هواداران به خاطر حمایت شان تشکر کنم. همچنین 
از تمامی کسانی که با ارســال پیام های حمایتی قوی به من محبت کردند،متشکرم. این پیام ها 
باعث افزایش انگیزه من شد تا سریع تر به زمین بازی برگردم تا شــما را در آنجا ببینم.فابیو لیما 
در دقیقه 85 بازی الوصل و العین بدون تماس با بازیکنی مصدوم شــد. او جایش را به حسن  
ابراهیم داد  و در پایان نیز مشخص شد که دچار پارگی تاندون آشیل شده و به عمل جراحی نیاز 
دارد. پیش بینی می شود او به مدت 6 تا 8 ماه از میادین غایب باشد که این به معنای پایان این 

این فصل برای لیما در الوصل و تیم ملی امارات است.
 

جرارد:

 از رفتن »بنیتس« به اورتون شوکه شدم
اورتون هفته گذشته تصمیم به اخراج بینتس پس از حدود شــش ماه حضور روی نیمکت این 
تیم گرفت تا فرصتی برای رویارویی مجدد این سرمربی و کاپیتان که لیورپول را به قهرمانی اروپا 
در سال ۲۰۰5 رساندند، نباشــد.حاال جرارد باید با  تیمی روبه رو شود که هدایتش برعهده اورتون 
است؛ اما این ستاره سابق لیورپول از این که بنیتس پذیرفت هدایت اورتون را برعهده بگیرد، بسیار 
تعجب کرده است.این سرمربی جوان انگلیس گفت:» قبول هدایت رقیبی که بیشتر از دو دهه با 
آنها رقابت کردم هرگز به ذهن من خطور نمی کند. این به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسد. رقابت 
و دشمنی برای دلیلی اســت که به وجود می آید. با توجه به تجربه او در لیورپول، رابطه اش با این 
باشگاه و افتخاراتی که به ارمغان آورد، حضورش روی نیمکت اورتون در وهله اول برای من شوک 
بزرگی بود.«سرمربی استون ویال به کارنامه درخشان بنیتس در طول دوران مربیگری اش اشاره 
کرده و ادامه داد:» او جزو سرمربیان درجه یک دنیا به حساب می آید، فکر می کنم این موضوع 
را در طول دوران مربیگری خود ثابت کرده اما شــرایط ممکن است به دالیل متفاوتی خوب یا بد 

پیش برود. گاهی بعضی مسائل پشت پرده به سود شما پیش نمی رود.«
   

هانس یواخیم واتسکه:

حرف های »هالند« درباره دورتموند مزخرف است
شــایعات پیرامون آینده و تصمیم نهایی هالند همچنان ادامه دارد و در عین حال به نظر می رسد 
که این بازیکن در دورتموند نیز شرایط خوبی ندارد.قرارداد این بازیکن نروژی با دورتموند تا سال 
۲۰۲4 ادامه دارد؛ اما بند فسخ 75 میلیون یورویی که در این قرارداد در نظر گرفته شده در تابستان 
پیش رو فعال می شــود و به همین دلیل انتظــار می رود که او خیلی زود از جمــع بازیکنان این 
باشگاه آلمانی جدا شود.هالند چند روز قبل مدعی شــده بود که مدیران دورتموند او را به شدت 
تحت فشار گذاشته اند تا هرچه سریع تر تصمیمش درباره آینده را گرفته و آن را اعالم کند و این در 
حالی است که او ترجیح می دهد روی فوتبالش تمرکز کند.این ادعا با واکنش مدیران دورتموند 
روبه رو شده و آنها تحت فشار قرار دادن این مهاجم برای اتخاد هرچه سریع تر تصمیمش درباره 

آینده را تکذیب کردند.
به نظر می رسد که این موضوع باعث عصبانیت قائم مقام این باشگاه نیز شده است. واتسکه در 
این باره گفت:» واقعیت این اســت که ما از اظهارات او شگفت زده شدیم چون هنوز با او صبحتی 
 نکرده بودیم. ایــن که دورتموند بــه هالند اولتیماتوم داده باشــد مزخرف محض اســت. هیچ 

ضرب االجلی تعیین نشده است.«

تقابل ذوب آهن- صنعت نفت؛

»گاندوها «در اندیشه تکرار پیروزی

سبزپوشان اصفهانی در آغاز دور برگشت 
 سمیه مصور

رقابت هــای لیگ برتر فوتبال کشــور در 
ورزشگاه فوالد شــهر میزبان تیم صنعت نفت آبادان هستند، دیداری 
که با توجه به حضــور علیرضا منصوریان روی نیمکــت تیم آبادانی از 
حساســیت های زیادی برخوردار اســت. جدال تیم ذوب آهن با تیم 
صنعت نفت آبادان در چارچوب هفته شــانزدهم فصل جاری رقابت 
های لیگ برتر فوتبال کشور اســت، دیدارهای این هفته عصر امروز با 
برگزاری شش دیدار به پایان می رســد و تیم ها پس از برگزاری این 

هفته راهی تعطیالت زمستانی می شوند.
شاگردان مهدی تارتار در شرایطی مهیای اولین دیدار خود در نیم فصل 
دوم بیست و یکمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور می شوند 
که آنها نتوانستند در دور رفت این مسابقات به نتایج قابل قبولی دست 
یابند. ذوبی ها که با شکســت پر گل مقابل تیم پرســپولیس در جام 
حذفی از این رقابت ها نیز کنار گذاشــته شده اند برای کسب رضایت 
هواداران شان چاره ای جز کسب نتیجه گیری مناسب در دور برگشت 
ندارند. تیم ذوب آهن در پایان نیم فصل نخســت 5 برد، 3 تساوی و 

7 شکست کســب کرده و با اندوختن ۱8 امتیاز در رده یازدهم جدول 
ایستاد. سبزپوشــان در آخرین دیدار نیم فصل اول رقابت های لیگ 
برتر مقابل گل گهر ســیرجان تن به تســاوی بدون گل دادند و به رده 

یازدهم جدول سقوط کردند.
در آن ســو صنعت نفت آبــادان در هفتــه پایانی نیم فصل نخســت 
به مصــاف تیــم هــوادار رفت و بــا نتیجــه ۲ بر یــک از ســد این 
تیم گذشــت تا دومین بــرد پیاپی خــود را به دســت آورد. صنعت 
نفتی هــا از ۱5 بازی قبلــی خود 5 برد، 4 تســاوی و 6 شکســت به 
 دســت آورده و بــا اندوختــن ۱۹ امتیــاز در رده دهــم جــدول

 قرار دارند.
تقابل تیم های ذوب آهن- صنعــت نفت آبادان با توجه با فاصله یک 
امتیاز ی دو تیم و جایگاه شــان در جدول رده بندی یکی از دیدارهای 
حساس این هفته اســت، دیداری که نتیجه آن عالوه بر این دو تیم 
برای تیم های نساجی، گل گهر سیرجان و فوالد نیز حائز اهمیت است.

ذوب آهن چاره ای جــز پیروزی مقابل صنعت نفت ندارد؛ شــاگردان 
تارتار در 3 بــازی آخر خود از رقابت های لیگ برتــر و جام حذفی تنها 

یک برد به دست آورده و در شرایط سختی قرار گرفته اند و برای بهبود 
جایگاه شــان به 3 امتیاز کامل بازی نیازمند هســتند. سبزپوشــان 
اصفهانی در نیم فصل نخست شــرایط سختی را پشت سر گذاشتند و 
برای بازگشت به لیگ چاره ای جز پیروزی در این دیدار ندارند؛ هرچند 
ذوب آهن برای رســیدن به ششــمین پیروزی فصل خود از نظر فنی 

شرایط خوبی دارد.
سبزپوشــان اصفهانی برای این دیدار از آمادگی خوبی بهره می برند. 
حضور موثر فرعباســی در درون دروازه ذوب آهن خیال تارتار را در فاز 
دفاعی تا حدودی راحت کرده و عالوه بر آن نوع سیســتم و تاکتیک 
انتخابی تارتار، شرایط خط دفاعی را تا حدودی سامان بخشیده است.
دیدار رفــت دو تیم با برتــری یک بر صفــر تیم ذوب آهــن به پایان 
رســید و گاندوهــا  در این دیــدار به دنبال تکــرار نتیجه بــازی رفت 
دو تیم آن هم در ورزشــگاه خانگی هســتند تا با کسب ســه امتیاز 
این دیــدار با خیــال راحت تری راهــی تعطیالت نیم فصل شــده و 
 مهدی تارتار با آســودگی بیشــتری تیمش را آماده ادامه رقابت های

 لیگ برتر کند.

خبر روز

واکنش سهیل مهدی به تغییر زمان بازی استقالل و هوادار؛

اگر »اسکوچیچ« بگوید؛ چشم!
مســئول برگزاری مســابقات ســازمان لیگ تاکید کــرد که زمان دیــدار تیم های اســتقالل و 
هوادار تغییر نخواهد کرد.ســازمان لیگ روز پنجشــنبه زمان جدید دیدار تیم های اســتقالل و 
هوادار را اعالم کرد و مقرر شــد دو تیم روز چهارشــنبه هفته جاری به مصــاف یکدیگر بروند؛ اما 
پنجشنبه شــب بود که حســن کامرانی فر، دبیر کل فدراســیون فوتبال اعالم کرد این دیدار باید 
در زمان دیگری برگزار شــود چون ســرمربی تیم ملی بایــد از تمام نفرات خود اســتفاده کند.

بعد از این اظهار نظر دراگان اســکوچیچ در برنامــه ورزش و مردم ضمن گالیــه از برگزاری این 
دیدار یک روز قبل از بــازی تیم ملی فوتبال ایران و عراق مدعی شــد با این شــرایط بازیکنی از 
 اســتقالل به تیم ملی دعوت نمی شــود چون ممکن اســت کرونا اردوی تیم ملی را تحت تاثیر
 قرار بدهد.در ادامه اســتقاللی ها به این موضوع اعتراض کرده و مدعی شدند اگر کرونا برای تیم 
ملی خطرناک اســت پس چگونه این تیم باید روز چهارشــنبه به مصاف هوادار برود چون اگر 
بازیکنی از این تیم به بهبودی کامل نرسیده باشــد برای اعضای تیم هوادار هم خطرناک خواهد 
بود. بعد از این اظهارات با سهیل مهدی، مسئول برگزاری مســابقات سازمان لیگ گفت و گویی 
صورت گرفت و از وی درباره اینکه آیا احتمال دارد زمان دیدار استقالل و هواد ار تغییر کند، سوال 
شــد که  مهدی پاســخ داد: مگر ما اعالم کردیم بازی تغییر می کند یا آن را کنسل کردیم؟وی در 
خصوص اینکه در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد اگر اسکوچیچ دستور جدیدی ندهد بازی در 
موعد مقرر برگزار می شود، گفت: االن هم شرایط همین است و  حرف ما عوض نشده است. من 

قبال هم گفتم اگر اسکوچیچ بگوید چشم!
مهدی در خصوص اینکه اســتقاللی ها به برگزاری مسابقه در روز چهارشــنبه اعتراض دارند؛ اما  
تمرینات خود را آغاز می کننــد، گفت: نمی دانم اســتقالل به کجا اعتراض کــرده، اگر آنها کتبی 
اعتراض کنند پاسخ می دهم. نمی توانم در رســانه جواب بدهم اگر آنها خطاب شان به من است 
که کتبا اعالم کنند تا پاسخ بدهم.وی در پاسخ به این سوال که با این صحبت ها قطعا زمان دیدار 

استقالل و هوادار تغییر نمی کند، گفت: بله.
 

استارت فجرسپاسی در نقل و انتقاالت
تیم شــیرازی لیگ برتر احتماال به زودی یک بازیکن خواهد خرید تــا اینگونه نقل و انتقاالت را 
آغاز کرده باشد.وحید اسماعیل بیگی،دفاع راست سابق مس کرمان بعد از این که یک نیم فصل 
بیرون نشست در حال حاضر با فجر سپاسی تمرین می کند و احتماال بعد از اتمام هفته شانزدهم 

و دیدار فجر مقابل نساجی به صورت رسمی به این تیم  اضافه خواهد شد. 
شــانزدهم  هفتــه  از  بعــد  فجــر  ورودی  و  خروجــی  لیســت  مجمــوع   در 
و با شــروع تعطیالت زمســتانی مشخص خواهد شــد.فجر سپاسی 
 که امســال از لیگ یــک به لیــگ برتر صعود کــرد در ابتــدا روند 
خوبی را در پیش گرفته بود ولی بعد دچار مشــکالتی شد و همین 
 موضوع باعث شــده مدیریــت و کادر فنی به فکــر تقویت این تیم

 بیفتند و آنها کار خود را با خرید یک دفاع راســت به نام اســماعیل 
بیگــی شــروع خواهنــد کرد.احتمــاال علی کالنتــری به 
فکر این اســت که با اضافه کــردن یک مدافع شــرایط 
بهتــری را در خــط دفــاع تجربــه کننــد هرچنــد ۱3 
 گل خــورده به عنــوان تیــم چهاردهم جــدول آمار 
بدی نیست.اسماعیل بیگی ســابقه حضور در مس 
سرچشمه،ســایپا،صنعت نفت آبادان و مس کرمان 

را در کارنامه خود دارد.

مستطیل سبز

رییس دپارتمان کمیته داوران 
توصیح می دهد: 

دلیل غیبت داوران ایرانی 
در جام باشگاه های جهان 
فیفــا ۲3 داور را بــرای قضــاوت در جــام 
باشــگاه های جهان در ابوظبی انتخاب کرده 
اســت. مســابقاتی که از 3 تــا ۱۲ فوریه در 
شهر ابوظبی برگزار خواهد شــد. از ۲3 داور 
انتخاب شده برای این تورنمنت 5 داور ، داور 
وسط؛ ۱۰ داور کمک داور و 7 داور کمک داور 
ویدئویی هســتند که این بازی ها را قضاوت 
خواهند کرد. اروپا با 6 داور بیشترین سهمیه 
را در بیــن داوران جام باشــگاه های جهان 
دارد و از آســیا هم 4 داور برای قضاوت جام 
باشگاه های جهان انتخاب شده اند که در بین 
آنها نام داوران ایرانی به چشــم نمی خورد. 
این در حالی اســت که زمزمــه هایی وجود 
داشــت مبنی بر اینکه موعود بنیــادی فر از 
 ایران برای قضــاوت این بازی هــا انتخاب

 شده اســت.  حســن کامرانی فر ، رییس 
دپارتمــان کمیتــه داوران  در این خصوص 
می گوید: » هیــچ داور ایرانی برای قضاوت 
در جام باشــگاه های جهان انتخاب نشــده 
اســت. واقعیت این است که طی سال های 
اخیر مسابقات متعدد جهانی به بهانه کرونا 
لغو شده که می توان به جام جهانی نوجوانان 
– جوانان و هم چنین جام کنفدراســیون ها 
اشــاره کرد. بر همین اســاس فیفا تصمیم 
گرفته است در چنین مسابقاتی )جام باشگاه 
های جهان( تنهــا از داورانی اســتفاده کند 
که قرار اســت در جام جهانی ســوت بزنند. 
ازآنجایی که مدعیان ســوت و پرچم در جام 
جهانی زیاد هستند در این تورنمنت به داوران 
دیگر برای قضــاوت فرصت نمی رســد. در 
حالی که اگر مســابقات متعــدد جهانی به 
بهانه کرونا لغو نمی شد داوران ایران و دیگر 
کشورها هم فرصت قضاوت در این مسابقات 
را به دست می آوردند. از  ایران علیرضا فغانی 
و تیمش نامزد حضور در جام جهانی هستند 
که فیفا به تیم ایران در مسابقات جام ملت 
های عرب که چندی پیــش در دوحه برگزار 

شد اجازه قضاوت داد. «

ذوب آهن چاره ای جز پیروزی مقابل صنعت نفت 
ندارد؛ شاگردان تارتار در 3 بازی آخر خود از رقابت های 
لیگ برتر و جام حذفی تنها یک برد به دست آورده و در 
شرایط سختی قرار گرفته اند و برای بهبود جایگاه شان 

به 3 امتیاز کامل بازی نیازمند هستند

فوتبال جهان

وز عکس ر

عیادت وزیر ورزش از 
پیشکسوت وزنه برداری

حمید ســجادی، وزیــر ورزش، عصر 
جمعه  از محمد نصیری پیشکســوت 
وزنه برداری که به دلیل نارسایی قلبی 
در بیمارســتان مدرس بستری شدن 
اســت، دیدار و در خصوص شــرایط 
جسمانی اش با کادر درمانی گفت وگو 
کرد.محمد نصیری، دارنده مدال های 
طال، نقره و برنز در المپیک های ۱۹68، 

۱۹7۲ و ۱۹76 است.

مربــی دروازه بانان تیــم ملی هندبال مــردان در 
خصوص بــازی ایران مقابل عربســتان اظهار کرد: 
بازی خوبی بود. بازیکنان هر چنــد در نیمه اول در 
دفاع نتوانستند برنامه های مربی را اجرا کنند؛ اما هر 
چه از زمان بازی گذشت بازیکنان بهتر شدند. آنها در 
نیمه دوم توانستند با عملکرد خوب در دفاع و حمله 

نتیجه الزم را کسب کنند. 
فریــد علیمــرادی در ادامه در خصــوص عملکرد 
دروازه بان تیم ملــی اظهار کرد: سیاوشــی مقابل 
عربستان درون دروازه خیلی خوب عمل کرد. دروازه 
بان نقش ویــژه ای در هندبــال دارد و کمک کننده 
بزرگی برای تیم اســت. ما ســه دروازه بان خوب و 
آماده داریم و امیدواریم که بتوانیم در این مسابقات 
از هر سه استفاده کنیم. امیدوارم در بازی های آتی 

هم دروازه بانان و هم بازیکنان عملکرد خوبی نشان 
دهند. امیدوارم دروازه بانان ما بتوانند نقش خوبی 
در روند تیم داشته باشــند.علیمرادی در خصوص 
حریفان ایران در مرحله بعدی مســابقات قهرمانی 
آسیا گفت: در مرحله اصلی با سه تیم سخت بازی 
داریم. حریفان ما عراق، کویت و بحرین خواهند بود. 
امیدوارم با برنامه ریزی کادرفنــی و آنالیز حریفان 
بتوانیم نتایج خوبی بگیریم و جــزو چهار تیم اول 

باشیم.
مربی دروازه بانان تیم ملی هندبال گفت: به امید خدا 
باید تالش کنیم در این مسابقات هم سهمیه جهانی 
بگیریم و هم روی سکوی آسیا بایستیم. بازیکنان 
هم قسم شدند بعد از چندین سال ناکامی بتوانیم 
به مسابقات قهرمانی جهان صعود کنیم. هندبال ما 

با رسیدن به مسابقات جهانی یک صعود چشمگیر 
خواهد داشت. امیدوارم در عمل هم موفق باشیم و 

باعث رشد و توسعه بیشتر هندبال شویم.
تیم ملی هندبــال مردان ایــران در مرحله گروهی 
مسابقات قهرمانی مردان آسیا مقابل هند، استرالیا 
و عربستان میزبان، به برتری رسید و باید در مرحله 
اصلی مقابل عراق، بحرین و کویت به میدان برود. 
این مســابقات حکم انتخابی جهان را دارد و 5 تیم 
نخست سهمیه مســابقات قهرمانی جهان ۲۰۲3 را 

کسب خواهند کرد.

مربی تیم  ملی هندبال: 

ملی پوشان برای جهانی شدن هم قسم شدند
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تاکید استاندار اصفهان بر تکمیل موزه دفاع مقدس اصفهان
استاندار اصفهان در جلســه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس استان 
و هیئت امنای مرکز فرهنگی موزه دفاع مقدس اصفهان با تبییــن جایگاه دفاع مقدس در امور 
جاری جامعه از جمله در مباحث فرهنگی، هنری، اجتماعی و … بــر اهمیت تکمیل نهایی موزه 
دفاع مقدس اصفهان تاکید کرد.ســیدرضا مرتضوی با اشاره به تعداد شــهدای دفاع مقدس و 
ایثارگری های انجام پذیرفته از سوی مردم غیور و سختکوش اصفهان، شأنیت و ظرفیت اصفهان 
را بیش از اقدامات صورت پذیرفته برشمرد و خاطر نشان کرد: همه می بایست در تامین اعتبار این 
پروژه راهبردی در هم افزایی یکدیگر و با بهره مندی از همیاری های ملی و استانی تا تحقق نهایی 
این طرح کالن اهتمام وافر به کار گیرند.مرتضوی گفت: حماسه های فراوانی خلق شده و اقدامات 
تاثیرگذار فراوانی انجام پذیرفته که شایسته تقدیر است.باید اقدامات و تمهیداتی اتخاذ شود که 

سطح دسترسی عمومی را به محتواهای دیداری و شنیداری موزه تسهیل کند.

سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری خبر داد:

نصب 100 المان دهه فجر در میادین اصفهان
سرپرست ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهان در خصوص پروژه های دهه فجر سازمان 
زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: این سازمان در بهمن ماه به مناسبت ایام ا... دهه فجر برنامه ها 
و طرح هایی در دست اجرا دارد تا فضای شــهر اصفهان را انقالبی تر و یاد دالور مردان و زنان غیور 
کشــور که همراه انقالب اســالمی بودند را زنده کند.حمید قنادنیا اظهار کرد: در دهه فجر امسال 
بر اساس برنامه ریزی های سازمان زیباسازی شهرداری، فضاســازی شهری با نصب ۱۰۰ المان 
موقت در میادین و چهارراه های اصلی شهر اصفهان انجام می شود.سازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان نیز در این ایام ۱۵ میدان اصلی شهر را به طور ویژه آذین بندی کرده و حدود دو هزار پرچم 
شهری نصب خواهد کرد.قنادنیا ادامه داد: نورپردازی ساختمان شهرداری مرکزی و کوه صفه به 
رنگ پرچم در ایام دهه فجر از جمله نورپردازی هایی اســت که انجام می شود.به گفته سرپرست 
سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان، طراحی و اجرای دیوارنگاره میدان امام حسین )ع( برای 
دهه فجر انجام می شود تا این نقطه از شهر نیز حال و هوای بهمن ماه سال ۵۷ را برای شهروندان 

به تصویر بکشد.

مدیر منطقه۳ شهرداری اصفهان اعالم کرد:

مرمت و استحکام بخشی پارکینگ مجموعه تجاری عباسی
مدیر منطقه۳ شــهرداری اصفهان ضمن اشاره به ســابقه مجموعه تجاری عباســی اظهار کرد: 
مجموعه تجاری عباسی، یکی از نمونه های ارزشــمند معماری مدرن فرهنگی-تجاری اصفهان 
است که با الگوگیری از عمارت هتل عباســی، فضای باز، چشــم انداز و تنفس گاه هتل عباسی 
محسوب می شود و جایگاه مهمی را در محله چرخاب دارد.حسین کارگر افزود: مجموعه تجاری 
عباســی در زمینی به مســاحت هفت هزار و ۷۵۰ مترمربع ساخته شــده که در طبقه زیرین آن 
پارکینگی تعبیه شده و می توان ادعا کرد یکی از نخستین پارکینگ های ساخته شده در این منطقه 

محسوب می شود.
مدیر منطقه ۳ شــهرداری اصفهان تصریح کرد: به دلیل گذشــت زمان و فرسودگی تاسیسات، 
وضعیت جوی و رطوبت حاصل از آن، وجود نگرانی برای مواقع بحران )حریق و فرونشســت(، 
فضای این پارکینگ ناامن تلقی شــد؛بنابراین تصمیم بر اقدامات مرمتی و استحکام بخشی در 
این بخش گرفته شد.وی با اشاره به هزینه بیش از ۴۰ میلیارد ریالی مرمت و ساماندهی پارکینگ 
مجموعه تجاری عباسی، خاطرنشان کرد: مقاوم سازی و بهســازی پارکینگ، شامل آهن کشی 
دور ستون ها به منظور استحکام بخشی و ایمن سازی، اصالح رمپ ها، تهیه و نصب سیستم اعالن 

حریق و آتش نشانی ازجمله این موارد بوده که در دست اقدام است.

زیباترین بنای تاریخی قاجار اصفهان در آستانه ویرانی؛

مسجد سید را دریابید

یکی از زیباترین بناهای تاریخی اصفهان  نرگس طلوعی
این روزها حال خوشــی ندارد، بنایی که 
سومین مسجد جامع اصفهان به شمار می رود ولی طی سالیان اخیر در 
اثر ســوء مدیریت و عدم نگهــداری صحیح متولیان امــر، تخریب و 
افتادگی کاشی ها، شکسته شدن پنجره های چوبی، تخریب سنگ فرش 
و کاشی کف، از بین رفتن نقش برجســته ها، یادگار نویسی و شکسته 
شدن گنبد حیات این مسجد باشکوه و با عظمت در آستانه ویرانی قرار 

گرفته است.  
مسجد سید در نیمه اول قرن ۱۳ هجری قمری درست در همان زمانی 
که حکومت بی کفایت و بی عدالت ظل السلطان با هرج ومرج هایی که 
در آن زمان اصفهان را ناامن کرده بــود، در دوران قاجاریه و حتی پیش 
از آن وقتی که هنرمندان انگیزه و رغبتی بــرای خلق آثاری هنری خود 
نداشتند؛ در اصفهان ساخته شد، بنایی که سبب آرامش و اتحاد در محله 

بیدآباد نصف جهان می شد.
بنای باشکوه مسجد سید به احترام سازنده آن یعنی سید محمدباقر 
شفتی معروف شد. در روایتی تاریخی اینگونه آمده است که حاج سید 
باقر شــفتی، در ازای کار خیری که در زمان قحطی بزرگ انجام داده و 
زندگی که به یک ســگ و توله هایش بخشــیده، مورد رحمت خداوند 

قرار می گیرد و پس از آن با تاجری آشنا می شــود که از هندوستان بار 
پارچه وارد می کرده است.این تاجر نذر کرده بود تا اگر خودش و کشتی 
باری اش سالم به ایران رسیدند، پولی را به سید باقر شفتی ببخشد و او 
را در معامله های پارچه با خود شریک کند. اینگونه بود که با پول هنگفتی 
که در هر بار تجارت پارچه به این سید بزرگوار می رسید، او توانست این 

مسجد زیبا و مشهور را بنا کند.
مسجد سید اصفهان از قسمت های مختلفی تشــکیل شده  است که 
هر کدام با زیبایی و ظرافت هنرمندانه ای تزیین شــده و چشم را خیره 
می کند. از قسمت های اصلی این مسجد می توان به چهار در اصلی، دو 
شبستان بزرگ، دو گنبد کوچک و بزرگ، دو چهلستون، سه ایوان و یک 
گلدسته بزرگ اشاره کرد. در این مسجد بیشتر از ۴۵ حجره و دهلیز نیز 
وجود دارد که ترکیبی زیبا به محیط مســجد بخشیده است. این بنای 
تاریخی مشهور و ارزشمند در ضلع جنوبی خیابان سید در شهر اصفهان 
قرار دارد. مطالعه دربــاره معماری بنا، هنر کاشــیکاری مخصوصا گره 
کشی، خط بنائی و کاشی ۷ رنگ، مشخص می کند که این مسجد در 

زمره بهترین شاهکارهای قرن سیزدهم هجری است.
کاشی کاری های مسجد سید یکی از زیباترین و بهترین کاشی کاری ها 
در عهد قاجار است و یکی از عناصری که این بنا را نسبت به سایر بناهای 

تاریخی منحصربه فرد می کند کاشی کاری آن است؛ اما این روزها این 
بنای باشکوه شاهد ریزش کاشــی کاری بی نظیری است که هر روز به 
تعداد آن ها اضافه می شــود؛ کاشــی کاری هایی که توسط نواده سید 
محمدباقر شفتی، حاج سید محمدباقر انجام شــده است، هنری که 
بخشی از هویت نه تنها اصفهان بلکه هنر ایران را به نمایش می گذارد، در 

اوج بی تفاوتی در حال ریزش است.
در این بین مســجد مذکور هم مانند ســایر موقوفات همان داســتان 
همیشگی را دارد که میراث فرهنگی می گوید چون در تملک اوقاف است 
و از آن بهره برداری می کند پس نگهداری با آنهاســت و ما هم دورادور 
کمک می کنیم. اوقاف هم معتقد است مرمت و نگهداری این مساجد 
چون تاریخی اســت با میراث فرهنگی است. مشــکلی که در سراسر 
ایران بســیاری از آثار تاریخی به ویژه بقاع متبرکه و مساجد تاریخی با 
آن دست به گریبان هســتند. این در حالی است که بازسازی و مرمت 
غیراصولی هم از جمله مواردی اســت که مسجد سید هم از آن بی بهره 
نمانده و بازدیدکننــدگان در بدو ورود متوجه این موضوع می  شــوند. 
این بی توجهی ها باعث شده تا ساختمان این جاذبه گردشگری دچار 
آسیب هایی شود که اگر نســبت به آن بی توجهی صورت گیرد، یکی از 

ارزشمندترین بناهای تاریخی اصفهان از دست رفته است.

نخستین دوره آموزشی مدیران شهرداری اصفهان 
با موضوع »آشــنایی بــا رویکرد شــهر همگرا« در 
سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری برگزار 
شــد.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شهردار اصفهان در این نشست، اظهار کرد: منابع و 
سرمایه انسانی از مهم ترین بخش ها و اجزای یک 
سازمان به شمار می رود، اما اینکه مدیران چقدر به 
این امر باور داشته و در مقام عمل به این مهم پای بند 
باشند، حائز اهمیت است.سعید ابراهیمی با بیان 
اینکه لزوم ســرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی 
به عنوان ســرمایه های اصلی هر سازمان بر کسی 
پوشیده نیست و قطعا دانش نیروی انسانی باید در 

طول حیات کاری خــود ارتقا یابد، افزود: مهم ترین 
نقش بخش آموزش در ســازمان ها این است که 
سطح آگاهی و دانش نیروهای ســازمانی را ارتقا 
دهد و تنظیــم کند.معاون برنامه ریزی و توســعه 
سرمایه انسانی شــهردار اصفهان خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر با سازمان هایی روبه رو هستیم که با 
مسائل مختلف و پیچیده سروکار دارند و از طرفی 
دیگر نیز با فناوری های نوین نیز مواجه هســتیم، 
اما الزاما وجود این ابزارها نمی تواند به رفع مسائل 
کمک کند. وی خاطرنشان کرد: طی چند دهه اخیر 
مفاهیم مختلفی همچون شــهر پایدار، شهر بدون 
کربن، شهر ســبز، شهر نوآور و شــهر همگرا مطرح 
شده که به نظر می رســد بعضی از این مفاهیم کلی 
و برخی ساختارمند اســت. ابراهیمی تصریح کرد: 
ویژگی مشــترک این مفاهیم آن اســت که در یک 
ارتباط سیســتمی به دنبال ارائه یک مدل شــهری 

هســتند تا به بازیگران خود در مدیریت شــهری 
نقش و سهم دهند که در این راستا شهردار اصفهان 
مدل شهر همگرا را برای شهر اصفهان به عنوان یک 
مدل پایه انتخاب کرده، اما این امر مستلزم تحقق 
همگرایی در داخل مجموعه شهرداری است. حمایت 
از کارآفرینی شــهری و کارآفرینی اجتماع محور، 
بسترســازی برای مشارکت عملی شــهروندان در 
فرآیند توسعه شــهری، جانشین پروری، شایسته 
گزینی، جذب و نگهداشت نخبگان، تقویت جایگاه 
 و حضــور فعال اصفهــان، بومی ســازی مفاهیم و 
دستور کارهای بین المللی، نوآوری اقتصادی مکان 
محور، یکپارچه ســازی، نوآوری شــهری و اقتصاد 
محلی در طرح ریزی و اســتقرار نظام حکمروایی 
 و مدیریــت یکپارچــه از مهــم تریــن توصیه هــا
 برای حرکت به ســوی تحقق نقشه مدیریت شهر 

همگرا در اصفهان است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان تاکید کرد:

ضرورت سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی سازمان ها

بین مسجد مذکور هم مانند سایر موقوفات همان داستان 
همیشگی را دارد که میراث فرهنگی می گوید چون در تملک 
اوقاف است و از آن بهره برداری می کند پس نگهداری با 
آنهاست و ما هم دورادور کمک می کنیم. اوقاف هم معتقد 
است مرمت و نگهداری این مساجد چون تاریخی است با 

میراث فرهنگی است

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان:

 امانت دهی پستی کتاب در اصفهان
 ساالنه پنج میلیارد ریال هزینه دارد

 سرپرســت اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان گفــت: در طرح امانت دهــی کتاب مانند 
فروشگاه های برخط )آنالین(، اعضای کتابخانه های عمومی با انتخاب کتاب مورد نیاز خود از نرم افزار 
گنجینه مرکزی، درخواســت خود را ثبت 
می کنند و کتاب از طریق پســت به منزل 
یا محل کارشان می رســد.تعامالت ارتباط 
بین نرم افزار کتابخانه عمومی و شــرکت 
پست در حال پیگیری اســت که با تامین 
اعتبار مورد نیاز برای انجام فرآیند پســتی 
این اقدام عملیاتی می شــود.بر اســاس 
مطالعات صورت گرفتــه و برآورد هزینه ها 
باید ساالنه پنج میلیارد ریال به این طرح 
اختصاص پیدا کند تا ارســال و مراسالت 
انجام شود.امیرهالکویی، اظهار کرد: سهم مردم در تامین هزینه های پستی را در این طرح کاهش داده ایم 
تا گرایش به امر مطالعه و ترویج فرهنگ کتاب خوانی محقق شــود.به گفته وی؛ ۴۵ میلیون جلد کتاب 
در بانک اطالعاتی سامانه نهاد های کتابخانه های عمومی کشوروجود دارد که با اجرای طرح امانت دهی 
کتاب، امکان اســتفاده از کلیه کتاب های این گنجینه فراهم می شود.سرپرست اداره کل کتابخانه های 
عمومی اصفهان گفت: سرانه محیط مطالعه از هر ۱۰۰ نفر بیش از سه متر و سرانه کتاب برای هر نفر کمتر 
از یک کتاب در استان اصفهان است در حالی که بر اساس افق ۱۴۰۴ باید سرانه محیطی به هشت متر و 
سرانه کتاب به چهار جلد برای هر نفر برسد.استان اصفهان ۳۱۰ باب کتابخانه عمومی دارد که ۱۰۰ باب آن 
به صورت مشارکتی با دیگر سازمان ها از جمله شهرداری ها راه اندازی شده که تعداد اعضای این مراکز 

۱۸۰ هزار نفر به صورت فعال است.

سرپرست معاونت امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان:

فیلم های جشنواره فجر در اصفهان اکران می شود
هم زمان با ایام ا... دهه فجر، چهلمین دوره جشــنواره فیلم فجر برگزار خواهد شــد. این رویداد یکی از 
مهم ترین رویدادهای کل کشور است و به شکل سراسری و با حواشی و اتفاقات ویژه خود برگزار می شود. 
در سال جاری همچون سال های گذشته اصفهان نیز مانند دیگر شهرها میزبان فیلم های جشنواره خواهد 
بود.در همین رابطه رضا دهقانی، سرپرســت معاونت امور هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان گفت: برای آغاز اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر در اصفهان تاریخ دقیقی را 
نمی شود اعالم کرد و در مرحله توافق با دبیرخانه جشنواره در تهران هستیم.وی ادامه داد: چهار سرور به 
تهران اعالم شده و امیدوار به موافقت تهران با تمامی این سرورها هستیم. شرایط برگزاری جشنواره فیلم 
فجر نیز در روزهای آتی نهایی خواهد شــد و احتماال در سال جاری نیز سالنی ویژه هنرمندان و اصحاب 

رسانه خواهیم داشت.
دهقانی درباره بخش جنبی جشنواره که شامل اکران آثار فیلم سازان اصفهانی می شود، توضیح داد: بخش 
جنبی جشنواره ویژه فیلم سازان اصفهانی است و این بخش پس از یک سال وقفه به جشنواره بازگشته 
است. فیلم سازان اصفهانی که در دو ســال اخیر آثار خود را ساخته و پروانه نمایش و ساخت از اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان و یا صدا و سیما مرکز اصفهان داشته باشند، می توانند آثار خود را به 
دبیرخانه ارسال کنند.سرپرست معاونت امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان 
افزود: برخی از این آثار با انتخاب شورای پروانه نمایش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 

انتخاب و در یکی از سال های جشنواره در اصفهان به نمایش درمی آمد.

با مسئولان

خبر خوان

 رییس اداره بهداشت و سالمت 
کارکنان شهرداری اصفهان:

۹۷ درصد کارکنان شهرداری 
واکسینه شدند

خبر روز

رییــس اداره بهداشــت و ســالمت کارکنان 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد:بــا وجود تمام 
مشکالتی که وجود داشت، بخش بهداشت و 
سالمت کارکنان در ایام کرونا اقدامات خوب 
و پیشــگیرانه ای داشته اســت که نتیجه آن 
تعطیل نشدن بدنه شهرداری بود.محمدمهدی 
مغروری افزود: شعار اداره بهداشت و سالمت 
کارکنان شــهرداری، »اصفهان شهر زندگی، با 
کارکنان سالم و پویاست«، زیرا هر چه کارکنان 
ســالم و پویا داشته باشــیم، خدمت رسانی 
بهتری نیز رخ می دهد.رییس اداره بهداشت 
و سالمت کارکنان شــهرداری اصفهان ادامه 
داد: از ابتدای شــیوع کرونا، اداره بهداشت به 
سه حوزه آگاهی بخشی، تشخیصی و درمان 
ورود کرد. در بخش آگاهی بخشی با توجه به 
شیوه نامه ها که پیشگیری و واکسیناسیون در 
آن مورد توجه قرار گرفته بود، آموزش کارکنان 
و شــهروندان به صورت چهره به چهره و پیام 
شهری انجام شــد، همچنین با پیگیری های 
انجام شده شــهرداری توانست کارکنان خود 
را زودتر از ســایر ارگان ها واکسیناسیون کند 
زیرا شهرداری جزو جبهه حرکتی و مقدماتی 
است.وی افزود: متاسفانه تعداد قابل توجهی 
از کارکنان به علــت مراجعات مردمی با کرونا 
درگیر شــدند به طوری که طی دو سال اخیر 
دو هــزار پرونــده مراجعه به اداره بهداشــت 
داشتیم که تحت درمان قرار گرفتند.مغروری 
ادامه داد: به جــد در صدد انجام دوز ســوم 
واکسیناسیون کارکنان شــهرداری هستیم، 
البته بیش از ۹۷ درصد کارکنان واکسیناسیون 
شده اند و ســه درصد باقی مانده نیز به علت 
اینکــه داوطلبانه واکســن های داخلی را زده 
بودند در ســامانه ثبــت نشــدند.وی با بیان 
اینکه طبق سیاست اداره بهداشت و سالمت 
شــهرداری، به موضوع پیشــگیری و مسائل 
روانی ورود خواهیم کرد، افزود: تمام کارکنان 
شهرداری پرونده سالمت و بیمه تکمیلی دارند 
که تنها مختص شخص نیســت بلکه شامل 

خانواده آنها نیز می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت:بازدید شبانگاهی کاخ عالی قاپوی اصفهان به دلیل سرمای شدید هوا به طور موقت 
متوقف شد.علیرضا ایزدی اظهار کرد: بازدید شــبانه از کاخ عالی قاپو به علت سرمای شدید هوا در اصفهان و استقبال نکردن گردشگران موقت تعطیل شد و 
شهروندان فقط در شامگاه روز های پنجشــنبه و جمعه می توانند از این مکان بازدید کنند.وزیر میراث فرهنگی در سفر به اصفهان در نیمه دوم آذرماه امسال 
اجازه بازدید شبانه کاخ عالی قاپو تا ساعت ۲۰ را صادر کرد.کاخ عالی قاپو از زیباترین بنا های تاریخی به جا مانده از دوران حکومت صفویان و از مشهورترین آثار 
گردشگری اصفهان است. کاخ یا عمارت عالی قاپو در ضلع غربی میدان نقش جهان اصفهان و مقابل مسجد شیخ لطف ا... قرار دارد. در گذشته از عمارت عالی 

قاپو با نام های »دولتخانه مبارکه نقش جهان« و »قصر دولتخانه« نیز یاد می کردند.کاخ عالی قاپو ۱۸۰۰ متر مربع مساحت و ۶ طبقه دارد.

تعطیلی موقت بازدید شبانه کاخ عالی قاپوی اصفهان

دیدار سفیر 
رومانی با شهردار 

اصفهان
»میرال کارمن گرکو« ســفیر 
رومانــی در تهران در ســفر به 
اصفهان با علی قاســم زاده، 
شــهردار اصفهان دیدار و گفت 
وگو کرد. شــهر یاش کشــور 
رومانــی از جمله شــهرهای 

خواهر خوانده اصفهان است.
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موارد زیادی درباره  گذشته وجود دارد که ممکن است حاال 
برای ما عجیب به نظر برسند و برخی از  آداب معاشرتی که 
در گذشته رواج داشتند هم حتما همین گونه هستند. اما در 
آن زمان مردم باید این آداب را جدی می گرفتند تا از سوی 
جامعه پذیرفته شوند. به همین دلیل با اینکه ممکن است 
حاال عجیب به نظر برســند، اما می توانند درک بیشــتری 
از زندگی روزمره مردم در گذشــته به ما بدهنــد.در ادامه با 
آداب معاشــرت عجیبی آشنا خواهیم شــد که در گذشته 

وجود داشتند.
در  رســتوران مردها برای زن ها غذا سفارش می دادند: 
حتی در نیمــه دوم قرن بیســتم هم عرف این بــود که در 
رستوران، مردها غذای زن ها را سفارش دهند. البته مردان 
مودب ابتدا از زنی که همراه شــان بود می پرسیدند که میل 
دارد چه غذایی بخورد؛ اما باز هم این رفتار حاال کنترل گرانه 

به نظر می رسد.
زن ها فقط هدایای دست ساز می توانستند به مردان دهند: 
رعایت آداب معاشــرت در دوره ویکتوریا از اهمیت زیادی 
برخوردار بود. اگر زنی می خواست به مردی هدیه دهد، باید 
خودش آن را می ساخت. توانایی ساخت صفر تا صد هدایا 

نشان می داد که او زن زندگی خواهد بود.
به مردم توصیه می شد هنگام صحبت با تلفن بخندند: به 
کسانی که مسئولیت پاسخگویی به تلفن ها را داشتند توصیه 
می شد با اینکه شخص آن سوی دیگر خط آن ها را نمی دید، 
هنگام صحبت خنده بر لب داشته باشند. چون تصور می شد 
تماس گیرنده می توانــد از روی حالت صــدا بفهمد که آن 

شخص خنده بر لب دارد یا نه.
پدر و مادرها نباید با نوزادشــان بازی می کردند: به پدر و 
مادرها توصیه می شــد بعد از به دنیا آمدن فرزندشــان در 
ماه های اول محبتی به او نشان ندهند. در اوایل قرن نوزدهم، 
کارشناســان تصور می کردند بــازی با نــوزاد و در آغوش 
گرفتنش هنگام گریه، نتیجه ای جز لوس شدنش نخواهد 

داشت.
زنان دوران ویکتوریا از بادبزن های خود برای جلب توجه 
مردان استفاده می کردند: زنان دوره ویکتوریا نمی توانستند 
به صورت مســتقیم توجه مــردان را جلب کننــد چون کار 
ناپسندی محسوب می شد. به همین دلیل برخی از آن ها به 
روش های دیگری برای این کار روی آوردند، مثل استفاده از 
بادبزن برای ابراز تمایل خود. بســتن بادبزن تلویحا به این 

معنا بود که زن تمایل دارد با گیرنده پیامش صحبت کند و باز 
کردن بادبزن هم این معنی را می داد که: »منتظرم بمان«.

از تمبر هــم برای ارســال پیام های محرمانه اســتفاده 
می کردند: یک راه مخفیانــه دیگر برای برقــراری ارتباط، 
استفاده از پاکت و تمبرهای پستی بود. محل چسباندن تمبر 
و اینکه در کدام گوشــه پاکت قرار گرفته باشد، می توانست 
معانی زیادی داشته باشد. اگر تمبر گوشه باالی راست پاکت 
چســبانده شــده بود، معنایش این بــود که آقــا یا خانم 
ویکتوریایی از گیرنده نامه می پرسید که به او عالقه دارد یا 
خیر. اما اگر تمبر در گوشــه پایین راســت قرار گرفته بود، 
معنایش این بود که نویســنده نامه مایل به گرفتن جواب 

نیست.
درباریان کاخ ورســای، برای در زدن باید بــه در ناخن 
می کشیدند: لویی چهاردهــم، شاه فرانسه، آداب معاشرت 
مفصلی را وضع کرده بود که همــه درباریان ملزم به رعایت 
آن ها بودند. عجیــب ترین آن هــا این بود که اگر کســی 
می خواست با پادشاه صحبت کند به جای در زدن باید به در 
ناخن می کشــید. به همین دلیل بیشــتر درباریان ناخن 

انگشتان کوچک خود را بلند می کردند.

آشپزی بورانی 
کدو و گردو 

مواد الزم: کدو سبز2 عدد، سیر2 حبه، کره10 گرم، روغن 
زیتون یک قاشق مربا خوری، نمک و پودر پیازبه مقدار کافی، مغز 

گردو2 قاشق غذاخوری، روغن زیتون یک قاشق غذاخوری،پاپریکا و پولبیبربه 
مقدار کافی، ماست5 قاشق غذاخوری، نعنا تازه یا خشک به مقدار کافی

طرز تهیه: ابتدا کدو سبز را می شوییم، سپس به صورت حلقه ای خرد می کنیم. در ادامه پوست سیر 
را جدا می کنیم و با دندانه های ریز رنده، رنده می کنیم. در ادامه یک قابلمه مناسب روی حرارت مالیم 

قرار می دهیم.حاال کره و روغن زیتون را درون قابلمه می ریزیم، سپس اجازه می دهیم کره ذوب شود. در 
ادامه سیر را به قابلمه اضافه می کنیم و تفت می دهیم تا عطر سیر آزاد شود، سپس برش های کدو سبز را 
به درون قابلمه اضافه می کنیم و کمی تفت می دهیم. در این مرحله به دلیل آن که کدو سبز آب می اندازد، 
2 قاشق آب به کدو اضافه کرده و سپس نمک و پودر پیاز را می ریزیم و مخلوط می کنیم حاال درب قابلمه 

را می بندیم و اجازه می دهیم کدو سبز کامال بپزد.در همین حین مواد گردویی را آماده می کنیم، برای 
این منظور ابتدا روغن زیتون را درون یک قابلمه مناسب می ریزیم، سپس روی حرارت مالیم قرار 
می دهیم و اجازه می دهیم روغن گرم شود. در ادامه پولبیبر را به همراه پودر پاپریکا به آن اضافه 

می کنیم. حاال مغز گردو را به صورت نگینی ریز خرد می کنیم و درون قابلمه می ریزیم، تفت 
می دهیم تا بوی خامی گردو از بین برود. مخلوط گردو را از روی حرارت بر می داریم و 

در ادامه زمانی که کدو سبز کامال پخت قابلمه را از روی حرارت بر می داریم
 و اجازه می دهیم کدو سبز و مخلوط گردویی کامال خنک شوند.

آداب معاشرت عجیبی که در گذشته مردم ملزم به رعایت آن بودند

تصویربرداری »ضد« به شهرک غرب رسید جواد عزتی باز هم بازیگر »مهدویان« می شود
تصویربرداری سریال تلویزیونی »ضد« به کارگردانی ابراهیم شیبانی به 
تازگی به شهرک غرب رسیده است. طی روزهای گذشته سکانس هایی 
از این سریال در یکی از پاساژهای تجاری تصویربرداری شد.اکبر 
زنجانپور، بهاره کیان افشار، آرش ظلی پور، مرتضی علی آبادی، 
مرتضی اسماعیل کاشی و محمدعلی نجفی از جمله بازیگران این 
سریال هستند که برخی از آن ها در این سکانس ها به ایفای نقش 
پرداختند. حدود چهل هنرور نیز در این سکانس ها حضور داشتند.

یکی از پروژه های محمدحسین مهدویان که هنوز به مرحله تولید نرسیده و 
احتمال دارد پس از تکمیل فیلم سینمایی »مرد بازنده«، سراغ آن برود، 
سریال نمایش خانگی »سرخ سفید« است.بر اساس شنیده های 
صبا، جواد عزتی به عنوان نخستین بازیگر این سریال درنظر گرفته 
شده است.این مجموعه به تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان، درامی 
اجتماعی-خانوادگی را روایت می کند که به زندگی چند کاراکتر در کوران اتفاقات 
سیاسی سال های نخست پس از انقالب اسالمی می پردازد.

مدیر آبفای شهرستان شاهین شهر و میمه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه 
گفت: در استان اصفهان نزدیک به ۹8 شهر و ۹4۹ روستا از خدمات آبفا استفاده 
می کنند.نزدیک به یک میلیون و 450 هزار انشعاب و 710 هزار انشعاب فاضالب و 2 
میلیون و 400 هزار آحاد در استان اصفهان وجود دارد که سهم شاهین شهر 36 هزار 
انشعاب فاضالب بوده است. سرانه روزانه مصرف آب در شاهین شهر به ازای هر 
نفر در طول روز 284 لیتر است.شاهرخ شریفی افزود: شبکه فاضالب شهرستان 
شاهین شهر نزدیک به 40 سال است ایجاد شده و دچار فرسودگی است، اما تنها 
برای حل معضل فرسودگی فاضالب در بلوار طالقانی شاهین شهر نزدیک به 120 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است.وی ادامه داد: امســال برای اصالح خط فرسوده 
فاضالب از بلوار مدرس به سمت نبوت نزدیک به هشت میلیارد تومان هزینه شده 
است.آب مصرفی شاهین شهر از محل سامانه اول و تصفیه خانه اصفهان یا همان 
بابا شیخ علی تامین می شود و با کمک خانه فرهنگ آب توانستیم سرانه مصرف 

آب را که در دهه 80 به بیش از 18۹ لیتر رســیده بود بــه 157 لیتر کاهش دهیم.
شریفی گفت: میزان هدر رفت آب در شاهین شهر نزدیک به 18 درصد است.

انجمن علمی مهندســی مواد دانشــگاه علــم و صنعت، وبینــار »جایگاه 
دانشجویان در توســعه فناوری مجتمع فوالد مبارکه« را برگزار کرد. با توجه 
به اینکه که کشــور ایران از لحاظ ذخایر معدنی یکی از غنی ترین کشورهای 
دنیا محسوب می شود و به نسبت جمعیت دارای سهم افزون تری از منابع 
خدادادی اســت، اما عدم وجود چشــم انداز و برنامه ریزی مــدون در امر 
اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن باعث شده اســت تا آنگونه که باید از 
منابع طبیعی خدادادی به خوبی بهره نگیریم. ایران از لحاظ ذخایر معدنی از 
کشورهای برتر است، از یک سو ذخایر معدنی ما بالغ  بر 57 میلیارد تن است 
و از سوی دیگر 64 نوع ماده معدنی در کشور یافت می شود؛ این سرمایه و 

پتانسیل هنگفتی است که باید با برنامه ریزی آن را مدیریت کرد. 
در گذشــته کمتر به بخش معدن توجه می شــد. این بخش جزو مظلوم و 
مغفول اقتصاد کشور به شمار می رود، اما در سال های اخیر توجه خوبی به 
این بخش شده است. بومی سازی قطعات و تجهیزات از جنبه های مختلفی 
از جمله خودکفایی، توانمندسازی صنایع داخلی، کاهش هزینه های ارزی، 
قابلیت بهینه سازی و بازطراحی تجهیزات و قطعات، تسریع در فرآیند خرید 
و سهولت دسترسی به خدمات پس از فروش، حائز اهمیت است.»نگاهی 
به مجتمع فوالد مبارکه«،»چشــم انداز معادن و توســعه آن در کشــور«، 

»مسیر شغلی دانشــجویان جهت ورود به صنایع کشــور در حوزه معادن و 
مواد پیشرفته« و »ظرفیت های مهم  و اساسی کشــور جهت ورود به حوزه 
معادن«از جمله موضوعاتی است که در این وبینار به آن ها پرداخته شد. این 
برنامه با ارائه دکتر علی یراقی ، مشاور امور معادن مجتمع فوالد مبارکه، روز 

پنجشنبه به صورت آنالین برگزار شد.

مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با حضور در غرفه 
ذوب آهن اصفهان درنمایشگاه لجستیک چابهار گفت: این شرکت با توجه 
به ظرفیت هایی که دارد می تواند در راستای توسعه ریلی چابهار نقش مهمی 
داشته باشد.سعید محمد در این بازدید با مسئولین ذوب آهن در خصوص 
تعامل و همکاری بیشتر گفت وگو کرده و تولید ریل را ، دستاورد بزرگ کشور 

توسط ذوب آهن اصفهان برای توسعه حمل و نقل ریلی توصیف کرد.
محمد جعفر صالحی، معاون خرید و علیرضا رضوانیان معاون برنامه ریزی 
و توسعه ذوب آهن نیز در غرفه این شرکت با مسئولین بازدید کننده مذاکره 

کرده و پاسخگوی بازدیدکنندگان بودند.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان در گفت وگو با  دبیر شورای عالی مناطق آزاد 
کشور با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و رییس جمهور بر حمایت از 
تولید ملی ، اظهار داشت : این مجتمع عظیم صنعتی در شرایط کنونی جهت 
تامین مواد اولیه به ویژه ســنگ آهن و زغال ســنگ با مشکالت بسیاری 
مواجه است و ذوب آهن به دلیل عدم برخورداری از سهمیه سنگ آهن، مورد 
بی مهری قرار گرفته است.وی افزود: حرکت شرکت های معدنی به سمت 
تولید فوالد که در تخصص آن ها نیست ، نادرست است و این شرکت ها باید 

بر افزایش کمی و کیفی تولید در حوزه معدن تمرکز کنند .

صالحی اظهار داشــت : اگر ذوب آهــن اصفهان دغدغه تامیــن مواد اولیه 
نداشته باشد ، می تواند بیش از گذشته محصوالت مورد نیاز کشور از جمله 
ریل را تولید کند که در توسعه زیرساخت های حمل و نقل ریلی نقش مهمی 

دارد .
رضا راستی، مدیر کل دفتر ترانزیت گمرک ایران و محمدعلی خاشی، ناظر 
گمرکات استان سیستان و بلوچستان ، دیگر مســئولینی بودند که در غرفه 
ذوب آهن اصفهان حضور یافتند و با سلطانی، مدیر امور فنی و برنامه ریزی 

تولید شرکت گفت وگو کردند. 
همایش و نمایشــگاه لجســتیک چابهار بــا حضور ســعید محمد، معاون 
رییس جمهور و دبیر شواری عالی مناطق آزاد کشور و جمعی از کارشناسان 
و متخصصان حوزه حمل و نقل کشــور، آغاز به کار کــرد .  هدف از برگزاری 
همایش و نمایشگاه یاد شــده معرفی ظرفیت ها و امتیازات بندر چابهار به 

عنوان کانون جدید لجستیک و زنجیره تامین کشور است.     
همچنین، در همایش و نمایشــگاه لجســتیک چابهــار راهبردهای عملی 
برای فعال سازی داالن ترانزیت جنوب-شــمال از طریق چابهار و جایگاه 
لجســتیکی این بندر به عنوان محور توسعه مکران مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.

در روز هوای پاک، سمینار آموزشی »هوای پاک« با سخنرانی مهدی سلیمانی، 
عضو هیئت علمی گروه محیط زیســت دانشــگاه صنعتی اصفهان در سالن 

همایش شرکت پاالیش نفت اصفهان برگزار شد.
 برخــی پروژه هــای شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان در زمینــه کنترل 
 آلودگــی هوا به این شــرح  اســت:  تولیــد ســوخت مطابق با اســتاندارد

Euro 4, Euro 5 )به میزان تقریبی روزانه 11 میلیون لیتر بنزین و 2 میلیون 
لیتر گازوییل( با بهره برداری از واحدهای بنزین سازی و ارائه به شرکت پخش 
فرآورده های نفتی در جهت توزیع در ســطح کشــور،   احداث و بهره برداری 
از واحدهای تقطیر 3 و گاز مایع 3 به منظور رفــع تنگناهای عملیاتی و تولید 
محصوالت میانــی و نهایی با کیفیت مرغوب تر،  بهره برداری از دو دســتگاه 
بویلر )Boiler G,H( با امکان پیش گرمکن هوای ورودی و کاهش سوخت 
مصرفی،   پروژه نصــب اکونومایزر بر روی بویلر A به منظور تقلیل ســوخت 
مصرفی و کاهش چشمگیرآالینده های خروجی مانند CO2 و CO،   طرح 
 Euro( بهبود فرآیند با هدف تولید سوخت مطابق با استانداردهای روز دنیا

IV , Euro V , Euro VI(،   پروژه خریــد و نصب آناالیزرهای آنالین بر روی 
خروجی دودکش ها بر اساس توافق با اداره کل محیط زیست استان و ارسال 
آنالین اطالعات تحت سامانه وب. گازسوز کردن کوره ها با خرید مشعل های 
جدیــد Enviromix و جلوگیــری از انتشــار روزانه حدود 55 تــن گوگرد،  
جایگزینی گازهای دوســتدار الیه ازن با هالون هــا و فرئون های مخرب الیه 
ازون در سیستم های اطفای حریق و سیستم های سرمایشی،   پروژه خرید 
ونصب 5 دستگاه پایش آنالین )VOC)BTEX جهت اندازه گیری و ارسال 
آنالین اطالعات به سازمان حفاظت محیط زیست،  پروژه خرید دو دستگاه 
پایش کیفی هوا جهت شفاف سازی و نمایش میزان آالیندگی هوا در محیط 
تاثیر گذار شــرکت پاالیش نفت اصفهان، جایگزینی ماشین آالت جدید به 
جای ماشین آالت فرسوده با خرید 10 دستگاه جرثقیل از کشور آلمان،  بهینه 
سازی سوخت کوره های شرکت )استفاده از سوخت گاز و تنظیم هوای اضافی 
کوره ها(،  عقد قرارداد با شرکت های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست 
در جهت پایش آالینده های هوا،  نصب فلر سوم و چهارم جهت پیشگیری از 
احتراق ناقص در دو فلر موجود در مواقع اضطــراری،  پروژه اصالح تیپ فلر 
شماره 2 و کاهش 75% مصرف گاز طبیعی ارسالی به فلر و همچنین کاهش 
چشمگیر آلودگی ناشی از سوختن گاز های ســوختنی در فلر شماره 2،  دبل 
سیل کردن سقف شناور مخازن با هدف کاهش بخارات نفتی متصاعد شده 
به هوا،  استمرار بهره برداری از مبدل حرارتی Packinox در واحدهای تبدیل 
  ،)SSU( کاتالیستی، بهره برداری از پروژه گرانوله سازی گوگرد جامد تولیدی
نصب سل های خورشــیدی به منظور کاهش مصرف سوخت های فسیلی، 
اســتفاده از دوچرخه جهت جابه جایی کارکنان در سطح شرکت،  نگهداشت 
فضای سبز به وسعت 5/114 هکتار در جهت پاالیش آالینده های هوا،  نصب 

سل های خورشیدی در منازل سازمانی.

مدیر آبفای شهرستان شاهین شهر و میمه:
سرانه مصرف آب در شاهین شهر ۲۸۴ لیتر است

در وبیناری دانشجویی بررسی شد:
جایگاه دانشجویان در توسعه فناوری مجتمع فوالد مبارکه

مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد  کشور:
ذوب آهن اصفهان می تواند در توسعه ریلی چابهار نقش آفرین باشد

سمینار آموزشی هوای پاک در شرکت پاالیش نفت اصفهان برگزار شد

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ
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