
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 3 آبان  1399 
7 ربیع االول  1442 

 24  اکتبر  2020
 شماره 3100     

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

  انسولین به زودی در داروخانه های اصفهان توزیع می شود؛
    

پایان دل نگرانی قندی ها؟
5
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 افق روشن سود دهی مادر صنعت فوالد
 در چشم انداز 99؛

ذوب آهن اصفهان از 
زیان انباشته خارج شد

تعویق لیگ برتر به کام 
وینگر سپاهان

8

8
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تولید موفقیت آمیز دو 
محصول جدید زیست  

محیطی در شرکت 
پاالیش نفت اصفهان

 آوای ورزش در
  همسایگی مردم

 چهارمحال و بختیاری

شهردار اصفهان مطرح کرد:

طرح تعریض خیابان 
 بازارچه بعد از چند 

 اقدام ضربتی در بازار ارز  دهه بالتکلیفی 
 43 نفر از دالالن بازار ارز در اصفهان دستگیر شدند؛

4

کاهش ۵0 
درصدی سفرها 

5به استان 

کاستی در 
نظافت شهری 
شهرکرد؛ علت 

کجاست؟

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
))تهیه مصالح و احداث مخزن زمینی بتنی 500 متر مکعبی منطقه نطنز(( مناقصه 

شماره 99-3-125/2

شرکت آب و  فاضالب 
استان اصفهان

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن زمینی بتنی 
500 متر مکعبی منطقه نطنز به شماره)2099001434000030( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید.                                                                                      
2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
 www.setadiran.ir:پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/07/29  می باشد.

شرکت آب  و  فاضالب استان اصفهان

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکتهای الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش 

ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان

99/08/07چهار شنبه15:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

99/08/17شنبه15:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

99/08/18یکشنبه 08:00زمان بازگشایی پاکتها

نوبت اول

در حالی که نگرانی ها از افزایش آلودگی هوای امسال 
جدی تر است، اصفهان در مصرف گاز رکورد زد؛

رکوردشکنی های 
معکوس منفی!

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

هشدارها کافی نیست
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با تاکید براینکه با ادامه روند فعلی شیوع 
کرونا در اســتان قطعا با مشکل اساسی 
برای بســتری و ارائه خدمات به بیماران 
مبتال به کووید19 مواجه می شویم، گفت: 
متاســفانه با وجود وضعیت بســیار قرمز 
شیوع کرونا در استان که حتی از اسفند و 
فروردین گذشته نیز شدیدتر است، تغییر 

محسوسی در رفتار مردم نمی بینیم

5

 ارجاع پرونده پروژه 
 انتقال آب بهشت آباد 

به قوه قضاییه!
7

 گسترش خطوط 
 »بی آرتی«
 در اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

چهارشنبه 30 مهر 1399 
 4 ربیع االول  1442 

 21 اکتبر 2020
 شماره 3098

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

7

قتل های 
ناموسی نباید 
به فراموشی 
سپرده شود

7

لزوم تالش 
برای توسعه 

فرهنگی 
استان اصفهان

روز سیاه فرا رسید و ایران در صدرجدول  سمیه پارسا
بیشــترین قربانی کرونا در یک روز قرار 
گرفت. ترس بزرگ اما این است که این روز، در برابر آنچه پیش روی 

ماست، چندان هم تیره به نظر نرسد و قتل عام شویم.
 وزیر بهداشــت دوباره و چندباره شاکی شده اســت. می گوید اگر 
رعایت نکنیم و تصمیم جدی گرفته نشود، در آینده ای نه چندان دور 
باید جنازه از ته رودخانه ها جمع کنیم! ســعید نمکی شاکی است 
که چرا مســیرها بسته نمی شــود، چرا جریمه ها جدی گرفته نمی 
شود. چرا صدای خستگی کادر درمان به گوش مسئوالن نمی رسد؟ 
گالیه دارد که چرا باید التماس کند تا مردم رعایت کنند و مسئوالن و 
متولیان هم اجرای پروتکل ها را جدی بگیرند و تصمیمات قاطعانه 

اتخاذ کنند. 
سخنگوی وزارت بهداشت هم »سهل انگاری در رعایت پروتکل های 
بهداشتی و کاهش استفاده از ماســک« را علت افزایش بی سابقه 

مرگ و میر در کشور دانسته است. 
»مردم رعایت نمی کنند« این گزاره مشــترک آنهاســت برای این 
روزهای سیاه و البته عجیب اســت که چرا دولتی که اقدام جدی و 

قاطع نمی کند، مقصر شناخته نمی شود؟! 
مگر نمی گویند که کاهش اســتفاده از ماســک، فاجعه را رقم زده 
است؟ البته که اکثر مردم ماسک می زنند ولی قربانی افرادی می 
شــوند که ماســک نمی زنند. پس چرا دولت در برخورد با کسانی 
 که در زدن ماســک مســامحه می کنند و خود و دیگران را به خطر 

می اندازند، اینقدر بی کفایت ظاهر شده است؟
 چرا وزارت کشور از نیروی انتظامی نمی خواهد به کسانی که ماسک 
نمی زنند، تذکر دهد، جریمه کند و چرا ســتاد ملــی مبارزه با کرونا 
ضمانت اجرای قوی برای این موضوع تعیین نمی کند؟ وزیر بهداشت 
اگر این قدر از خود اختیار ندارد که بتواند به عنوان مســئول شــماره 
یک در جریان کرونا دیگر متولیان را هم به اتخاذ تصمیمات قاطعانه 

وادار کند، اصال برای چه مانده است و سکانداری وزارت بهداشت را 
ادامه می دهد و فقط گالیه می کنــد و غر می زند و به تعبیر خودش 

»التماس« می کند؟!
مردم مقصرند؟ 

قبول  ولی در هر کشوری افراد خطاکار وجود دارد و این وظیفه دولت 
هاست که آنها را مهار کند. دولت در کشور ما اما تمام طرح هایی که 
می تواند به کنترل یا مهار وحشــیگری کرونا منجر شود را یکی پس 
از دیگری رد می کند. تعطیلی کالنشهرها، اجرای قرنطینه، دورکاری 
کارمندان و ... همه از نظر دولت شدنی نیســت چون امنیت روانی 
مردم به خطــر می افتد و دشــمن خیال می کند توانســته اقتصاد 
مملکت را به زمین بزند! پس جان مردم و سالمت آنها چه می شود؟ 
حرف از فاز نهایی قرنطینه که منع کامل آمد و شد است، نیست. اما 
می شد و می شود در شرایط کنونی به قرنطینه حداقلی بسنده کرد 
تا الاقل کمی از شیب تند کرونا کاسته شود اما به همین هم رضایت 

نمی دهند!
 اینطوری ادامه پیدا کند ما می مانیم و ســاختار درمانی کشــورکه 
منهدم می شــود و یک ملت بیمار و ویروســی که بی رحمانه قلع و 

قمع می کند.
و حواس آقایان کجاســت؟ چه مســاله ای مهمتر از جان مردم و 
سالمت آنها؟ دیروز آمار قربانیان 322 نفر بود و تازه این آمار رسمی 
اســت که می گویند برای تبدیل آمار »رســمی« به آمــار »واقعی« 
باید این رقم را 2 تا 2.5 برابر حســاب کنیم و این یعنی رســیدن به 
رقم وحشــتناک حداقل 600-700 قربانی و فوتی کرونا در روز. می 

خواهیم قتل عام شویم؟ 
یا دل آقایان به واکســن های ضدکرونایی خوش اســت که هرروز 
یک نفر یا یک شــرکت از آن رونمایی می کند یا همانی که نماینده 
همدان گفت گره گشاست و سخنگوی وزارت بهداشت می گوید قطره 

ضدسرفه است؟!

 رییس اداره پیش دبستانی آموزش
 و پرورش استان:

 150 مرکز پیش دبستانی
 در اصفهان تعطیل شد

تولید اقتصادی، تخصص
  و توسعه همراه با

  معنویت، ویژگی بارز 
فوالد مبارکه است
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 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: سال گذشــته و در اوج سرمای هوا حداکثر مصرف گاز استان به 
74 میلیون مترمکعب رسید، اما با توجه به اینکه هنوز با ســرمای شدید فاصله داریم بنابراین مصرف بهینه 

گاز طبیعی ضرورت دارد.

 کرونا بی محابا می تازد، وزیر همچنان گالیه می کند و دولت...؟! 

 روزهای سیاه 

هر
: م

س
عک

این شهر زنده است به آب 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

پس از چندین بار کلنگ زنی و وعده افتتاح، شاید پروژه قطار سریع السیر اصفهان - تهران اصال اجرا نشود؛

هیاهو  و هزینه برای هیچ!
3

سنا
 ای

س:
عک

هشدار پلیس راهور 
اصفهان به شوتی ها

 مروری بر گران ترن بازیکنان
 فوتبال ایران؛
 بازیکنان

 چند ده میلیاردی

 مدیرکل اداره ثبت احوال استان
 اصفهان اعالم کرد:

 حرکت نصف جهان
 به سوی سالمندی

5

5
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 انگور ، روی دست باغداران
 چهارمحالی ماند؛

  قیمت پایین و
 استقبال کم

3

 معاون امور بازرگانی و توسعه 
تجارت صمت استان خبر داد:

 اصفهانی ها، مشتری 
خرید اینترنتی

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه 29 مهر  1399 
 3 ربیع االول  1442 

 20 اکتبر 2020
 شماره 3097

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

فوالد مبارکه تا سال 1404 به عنوان کارخانه هوشمند در جهان شناخته می شود8

          آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای شماره  990/1009  

                  )شماره 2099001188000021 در سامانه ستاد(
شركت برق منطقه اي اصفهان

شركت مناقصه گزار: شركت برق منطقه ای اصفهان

نوع تضمين شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر يا فيش واريز وجه نقد به شماره  شــبا IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزی با مبلغ 
فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دريافت و تحويل اسناد مناقصه: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به "سامانه تداركات الكترونيكی 
دولت )ســتاد(" به آدرس www.setadiran.ir امكان پذير خواهد بود. )تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ســاعات اداري روزهای كاری با شماره 

)031-36270820
مهلت دريافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/07/29 لغايت ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 1399/08/08

مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: نسخه الكترونيكی كليه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بايستی حداكثـــر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 
1399/08/19 در "سامانه تداركات الكترونيكی دولت)ستاد( بارگذاری و نســخه فيزيکی)پاکت الف( آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خيابان 

چهارباغ باال، دبيرخانه شركت برق منطقه ای اصفهان تحويل گردد.
زمان و محل بازگشايی پاكات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شــنبه مورخ 1399/08/20 -  سالن كميسيون معامالت ساختمان معاونت مالی و 

پشتيبانی شركت برق منطقه ای اصفهان
ساير شرايط مناقصه:

• به پيشنهادهایی كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و يا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
• ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا می توانيد اين آگهي را در سايت های اينترنتی مشاهده کنيد
http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir       www.setadiran.ir

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان م الف:1026461

شرايط و  الزامات ورود به مناقصهمبلغ تضمين شرکت در مناقصهموضوع مناقصهشماره مناقصه

990/1009
خرید و تأمین تجهیزات شبکه زمین 

پست 63/20 کیلوولت ناجی آباد
  362.500.000 ريال 

1-ارائه گزارش تست های نوعی برای سیستم زمین 
موضوع مناقصه 2-تأمین تجهیزات موضوع مناقصه 

میبایستی از سازندگان داخل کشور ارائه گردد. 

نوبت اول

این شهر زنده است به آب 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

استارت جشنواره سی و سوم در شهر سی و سه پل
شهردار در  افتتاحیه جشنواره بین المللی کودک و نوجوان در اصفهان خبرداد: تقسیم شادی با کودکان در مناطق کم برخوردار

7

8

نوبت دوم
نوبت دوم
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سی ان ان:

 »بایدن« برنده آخرین مناظره بود
شبکه تلویزیونی سی ان ان، طی نظرسنجی که در آخرین مناظره ریاست جمهوری انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا 
به عمل آورد، جوبایدن نامزد دموکرات را برنده این مناظره اعالم کرد.شــبکه خبری سی ان ان گزارش 
داد: بنابر نظرسنجی این شبکه، ۵۳درصد بایدن را برنده آخرین مناظره دانسته اند، درحالی که تنها ۳۹ 
درصد دونالد ترامپ را برنده آن دانستند.این شبکه خبری در ادامه اعالم نتایج این نظرسنجی افزود: 
بایدن در موضوعات مهمی همچون سیاست خارجی یا مقابله با شیوع ویروس کرونا نسبت به رقیب 
جمهوری خواه خود پیشتاز بود، اما در موضوع اقتصاد ترامپ با ۵۶ درصد در برابر ۴۴درصد بایدن، از وی 
پیشی داشت.سی ان ان افزود: نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که مناظره تاثیر بنیادی و چندانی  
روی مخاطبان و رای دهندگان آمریکایی نداشته اســت، چنانچه در پاسخ به این پرسش »دیدن این 
مناظره شما را ترغیب به رای دادن به کدام نامزد کرده؟«، تنها ۲۱درصد متمایل به بایدن و ۱۴درصد نیز به 
ترامپ تمایل داشتند؛ اما ۶۴درصد از ناظران این مناظره عالقه و تمایلی به هیچ یک از این دو نداشته اند.

آمادگی نخست وزیر سودان برای عادی سازی روابط با اسراییل
منابع دولتی سودان از آمادگی نخست وزیر این کشور برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی پرده 
برداشتند.به نوشته روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، دو منبع در دولت سودان اعالم کردند که عبد 
ا... حمدوک، نخست وزیر کشورشان برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در صورت موافقت 
پارلمان سودان اعالم آمادگی کرده است.طبق این گزارش، این اظهارات حاکی از آن است که حمدوک 
تحت فشار آمریکا آماده برقراری روابط با رژیم صهیونیستی است.این منابع در ادامه گفتند، اما گام 
عادی سازی روابط میان سودان و رژیم صهیونیستی در آینده ای نزدیک محقق نخواهد شد؛ چراکه به 
موجب توافق تقسیم قدرت میان ارتش و غیرنظامیان سودان باید ابتدا پارلمان انتقالی در این کشور 

تشکیل شود و هنوز تاریخ تشکیل این پارلمان مشخص نشده است.

 مخالفان بالروس، برنده جایزه ساخاروف شدند
جایزه امسال ساخاروف، جایزه آزادی اندیشه و بیان پارلمان اروپا به اپوزیسیون دموکراتیک بالروس 
تعلق گرفت.مخالفان بالروس که توسط شورای هماهنگی و به رهبری کاندیدای اصلی مخالفان الکساندر 
لوکاشنکو در انتخابات ماه اوت، سوتالنا تیخانوفسکایا هدایت می شوند، از نگاه پارلمان اروپا مهم ترین 
نقش را در پیشبرد مبارزات مسالمت آمیز و دموکراسی ایفا کرده اند.سوتالنا تیخانوفسکایا یک معلم، 
فعال حقوق بشر و سیاســتمداری است که پس از دستگیری همســرش، به عنوان کاندیدای اصلی 
مخالفان در انتخابات ریاست جمهوری بالروس در ماه اوت سال ۲۰۲۰ شرکت کرد.انتخاباتی که رییس 
جمهوری وقت الکساندر لوکاشنکو ادعای پیروزی کرد. مخالفان اما او را متهم به تقلب در انتخابات کرده 
و خواستار بازشماری آرا شدند. دولت نپذیرفت و اعتراضات گسترده از دو ماه پیش در این کشور آغاز شد. 
اعتراضاتی که همچنان ادامه دارند و توسط دولت لوکاشنکو با خشونت بی سابقه ای سرکوب می شوند. 

لیبی به پایان دوره گذار نزدیک می شود
رییس شــورای عالی دولت وفاق ملی لیبی اظهار کرد، در مراکش تقریبا درباره تمامی مســائل مربوط به 
پست های حاکمیتی در لیبی توافق کردیم.به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، خالد المشری، رییس شورای 
عالی دولت وفاق ملی لیبی نسبت به توافق هایی که طرف های لیبیایی در گفت وگوهای بوزنیقه به دست 
آوردند، ابراز خوش بینی کرد.المشری گفت: طرف های لیبیایی چگونگی اجرای این توافق ها را بررسی خواهند 
کرد.رییس شورای عالی دولت وفاق ملی لیبی افزود: با تحقق این امر، شکاف ها و اختالف ها میان نهادهای 
لیبی به اتمام خواهد رسید و این مسئله در برقراری توازن اقتصادی و مالی در لیبی نقش بسزایی دارد.ناصر 
بوریطه، وزیر امور خارجه مراکش پیش تر گفته بود، در رباط مذاکراتی با رییس شورای عالی لیبی انجام شد.

 فارن پالسی نوشت: اگر دولت آمریکا می خواهد جنگ های اطالعاتی 
را ببرد، تاکتیک های دوران جنگ سرد کارساز نیست. روش های کهنه، 
اکنون با یک سپر رســانه ای در حال گسترش و فناوری های در حال 

پیشرفت، تقریبا بی خاصیت شده است. 
در حالی کــه احتماال فضــای ســایبری، همان جبهه تــازه در جنگ 
علیه گمراه سازی اســت، این پدیده و نیز آشــفتگی های اجتماعی 
ناشی از آن، دهه هاســت که یک نگرانی امنیت ملی به شمار می آید؛ 
بخش بزرگ تر جنگ سرد، تبلیغ نســخه ها و خوانش های رقیب از 
»حقیقت« بود و همانگونه که تهدید »اخبــار جعلی«، پدیده تازه ای 
نیست، روشی هم که سیاستگذاران برای برخورد با آن پی می گیرند 
نیز، رویکرد تازه ای نیست. مشکل هم همین جاست.در رویارویی با 
جریان گمراه ســازی که از کرملین، حزب کمونیست چین و دیگران 
سرچشــمه می گیرد، آمریکا همچنان به همان روش هایی پای بند 
است که به موفقیت علیه عملیات تبلیغاتی شوروی انجامید و در دهه 
۱۹8۰ با عنوان»تدابیر فعال« شناخته شــد. اما این راهبرد ضد گمراه 
ســازی، همانند بیشــتر راهبردهایی که در آن دهه ارائه شد، اکنون با 

یک سپر رسانه ای در حال گسترش و یک فناوری در حال پیشرفت، 
تقریبا بی خاصیت شــده اســت. اکنون اگر آمریکا، خواهان بازیابی 
اقتدار خود در این زمینه و توقف تالش های دشــمنانش برای دامن 
زدن به سردرگمی و آشــفتگی در داخل ایاالت متحده است، باید به 
طور جدی در سرمشق های گذشــته اش، بازاندیشی کند. این کار هم 
بدون همراهی شرکت های بزرگ فناوری، که ستون اصلی نبرد علیه 
گمراه سازی هستند، شدنی نیســت.در این مسیر، بی گمان به نوعی 
آشتی دولت – ملت نیاز است تا التهاب دوران پسا اسنودن فرونشیند. 
ادوارد اسنودن در سال ۲۰۱۳، اسنادی را افشا کرد که همکاری گسترده 
میان شرکت های فناور آمریکایی و آژانس امنیت ملی را از پرده برون 
انداخت و واکنش گســترده این شــرکت ها و افکار عمومی را در پی 
داشــت که از نبود امنیت برای حریم شــخصی در اینترنت ناخرسند 
بودند. اکنون به نظر می رسد اوضاع کمی دگرگون شده است؛ شرکت 
هایی چون فیســبوک، گوگل و توئیتر به طور فزاینــده ای با نهادهای 
دفاعی آمریکا همکاری دارند تا مهندسین نرم افزار، کارشناسان امنیت 
سایبری و دانشــمندان آینده را پرورش دهند. سرانجام، هنگامی که 

اعتماد بخش خصوصی با بدنه جامعه بازیابی شــود، دولت آمریکا و 
سیلیکون ولی Silicon Valley می توانند یک جبهه یکپارچه را شکل 
دهند تا با اخبار جعلی مبارزه کنند.برآورد ســی آی ای در سال ۱۹8۲ 
این بود که مسکو ساالنه حدود ســه تا چهار میلیارد دالر صرف تالش 
های تبلیغاتی بین المللی اش می کند. برای کرملین، گمراه ســازی 
ابزاری بود برای پیشــبرد اهداف راهبردی اتحاد شوروی در رقابت با 
غرب. روشن است که آن روزها گذشــته و برخالف پیروزی های دهه 
۱۹8۰، آمریکا از آغاز قرن ۲۱، در رویارویی با کارزارهای گمراه سازی، که 
توسط رقبای ژئواستراتژیکی چون روسیه، چین و ایران به راه می افتد، 
ناکام بوده است. امروزه، بازیگران سطح دولتی همچون روسیه، چین، 
کوبا، عربستان سعودی، کره شمالی و دیگران، ارتش هایی از ترول ها 
و بوت ها را به کار می گیرند تا سیلی از محتواهای دروغ، گمراه کننده و 
توطئه آمیز را روانه اینترنت کنند و دموکراسی غربی را زیر سوال ببرند.
روشن اســت که ایاالت متحده، در حال باختن جنگ های اطالعاتی 
اســت که دلیل عمده آن، نبود نوآوری در میــان ذی نفعان این کار در 

شاخه اجرایی کشور است. 

در رزمایــش مشــترک تخصصی پدافنــد هوایی 
مدافعان آســمان والیت ۹۹ رادارهــای آرایه فازی 
قدیر، مراقب و بشیر اهداف مختلف را بر فراز منطقه 
عمومی رزمایش با موفقیت کشــف و شناســایی 
کردند که بــا این موفقیت جمهوری اســالمی ایران 
وارد باشــگاه رادارهای برد بلند شد.در مرحله اصلی 
رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان 
آسمان والیت، رادارهای قدیر، مراقب و بشیر نیروی 
پدافنــد هوایی ارتــش و نیروی هوافضای ســپاه، 
اهداف پــروازی را بر فراز منطقــه عمومی رزمایش 
شامل جنگنده های باسرنشــین و بدون سرنشین 
نیروی هوایی ارتش و نیروی هوافضای سپاه که از 
پایگاه های مختلف به پرواز درآمده بودند، با موفقیت 
کشف و شناسایی کردند.سامانه راداری کامال بومی 
قدیر توسط متخصصان، دانشمندان و جوانان جهاد 

خودکفایی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی ایران 
ســاخته شــده و دارای فناوری پیچیده است.این 
رادار که در تــراز رادارهای برد بلند بــوده و جمهوری 
اسالمی ایران را وارد باشــگاه رادارهای برد بلند کرده 
است، قابلیت کشف اهداف در سطح پایین، موشک 
های بالســتیک و ارتفاع بلند را دارد.سامانه راداری 
بومی آرایه فازی مراقب نیز که توســط متخصصان 
و دانشمندان سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی 
نیروی پدافند هوایی ارتش تولید شــده اســت، به 
صورت ســه بعدی قابلیت شناســایی ۳۰۰ هدف را 
به صورت هم زمان و در برد ۴۰۰ کیلومتر دارد. سردار 
فریدون محمدی ســقایی، معاون هماهنگ کننده 
نیروی هوافضای سپاه در این رزمایش، گفت: در این 
رزمایش نســل جدیدی از تجهیزات و سامانه های 
راداری، موشــکی، جنگ الکترونیک، فرماندهی و 

کنترل نیروی هوافضای سپاه اعم از رادارهای قدیر، 
بشیر، مطلع الفجر و سامانه های سوم خرداد و طبس 
که به دســت فرزندان ملت بزرگ ایران در این نیرو 
تولید شده، در قالب شبکه یکپارچه پدافند هوایی و با 
هدایت و کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی کشور 
به کار گرفته شد.وی افزود: عملکرد موفق سامانه های 
بومی  نیروی هوافضای ســپاه در کشف، رهگیری و 
انهدام اهداف، در قالب عملیات شبکه محور از جمله 

نقاط عطف رزمایش مدافعان آسمان والیت است.

ایران، وارد باشگاه رادارهای برد بلند شد

روحانی در گفت وگو با »اردوغان«:

بحران قره باغ باید از طریق مذاکره حل شود
رییس جمهور با اشاره به بحران قره باغ، گفت: موضع ما در این زمینه کامال روشن است و معتقدیم جنگ راه حل نیست و باید از طریق گفت و گو و مذاکره مشکل 
حل شود.حسن روحانی عصر پنجشنبه در تماس تلفنی »رجب طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی همکاری های دو 
کشور در تهران به صورت ویدئو کنفرانس، بر ضرورت اجرای هرچه سریع تر توافقات دو کشــور بویژه در زمینه همکاری های تجاری و بانکی تاکید کرد.روحانی با 
اشاره به تاثیر منفی تحریم های غیر قانونی آمریکا و همینطور شــیوع ویروس کرونا بر روابط تجاری و اقتصادی دو کشور، ابراز امیدواری کرد که با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی و افزایش تردد کامیون ها و تعداد پروازها سطح روابط تجاری و اقتصادی دو کشــور دوباره افزایش یابد.رییس جمهور در ادامه مبارزه با 
تروریسم در منطقه را موضوعی مهم عنوان کرد و افزود: گروه های تروریســتی می توانند خطر بزرگی برای منطقه باشند.وی در بخش دیگری از این گفت و گو با 
اشاره به بحران قره باغ و ضرورت حفظ امنیت شهرهای مرزی ایران با کشورهای آذربایجان و ارمنستان، گفت: موضع ما در این زمینه کامال روشن است و معتقدیم 
جنگ راه حل نیست و باید از طریق گفت و گو و مذاکره مشکل حل شــود.روحانی افزود: معتقدم ایران و ترکیه به عنوان دو کشور قدرتمند در منطقه و همچنین 
کشور روسیه می توانند برای استقرار صلح و ثبات در منطقه کمک کنند و شاهد استقرار صلح و آرامش در منطقه با اجرای حقوق بین الملل و تمامیت ارضی باشیم.

خبر روز

تهیه استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس
نماینده مردم تهران در مجلــس از تهیه طرح اســتیضاح وزیر اقتصاد و دارایــی خبر داد.احمد 
نادری اظهار داشــت: در حال حاضر برای این طــرح در حال جمع آوری امضا هســتیم . وی با 
اشــاره به دالیل توجیهی نمایندگان برای اســتیضاح وزیر اقتصاد بیان کرد: مســتندات فراوانی 
در خصوص ناکارآمدی و نابســامانی و تخلفات گســترده ای در وزارت اقتصاد به ویژه در بحث 
خصوصی ســازی و واگذاری هایی که وجود داشــت، به دست ما رســیده بود و این مستندات و 
گزارشــات تحقیق و تفحص دیوان محاســبات -به عنوان بازوی نظارتی مجلس- به خصوص 
واگذاری هایی همچون هفت تپه و دشــت مغان بود که منعکس شــده بنابرایــن جمع زیادی 
از نماینــدگان مجلس اســتیضاح وزیر اقتصــاد و دارایی را در دســتورکار خود قــرار دادند. وی 
اضافه کرد: عــالوه بر بحث خصوصی ســازی ها که با محوریت هفت تپه و دشــت مغان اســت 
محورهای دیگری همچون نابســامانی ارز، بازار ســرمایه و بــورس و مواردی از ایــن قبیل در 
زمره محورهای اســتیضاح اســت.وی در خاتمه تاکید کرد که وزیر اقتصاد باید پاسخگوی این 
 نابسامانی هایی که در بخش اقتصادی کشور رخ داده و نتیجه سوءتدبیر ایشان و همکاران شان

است ، باشد.

آمریکا سفیر و ۵ نهاد ایرانی را تحریم کرد
دولت آمریکا ســفیر جمهوری اســالمی ایران در بغداد و پنج نهــاد ایرانــی و همچنین دو نفر 
از رهبران حــزب ا... لبنان را در فهرســت تحریم های خــود قرار داده اســت.وزارت خزانه داری 
آمریــکا در بیانیه ای اعالم کرد که »ایرج مســجدی« ســفیر ایــران در بغداد را بــه بهانه ارتباط 
با ســپاه پاســداران تحریم کرده اســت.وزارت خزانه داری آمریکا ضمن متهم کــردن ایران به 
دخالت در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا اعالم کرد، نهادهای ایرانی که ســعی در دخالت 
در انتخابــات آمریــکا را دارند، در فهرســت تحریم هــای خود قــرار داده اســت.وزارتخانه یاد 
شــده تاکید کرد که پنج نهاد ایرانی از جمله ســپاه پاســداران را با ادعای تــالش برای دخالت 
در انتخابات ریاســت جمهوری آمریــکا و تاثیــر روی رای دهنــدگان آمریکایــی تحریم کرده 
اســت.نهاد آمریکایی در بیانیــه خود مدعی شــده که دولت ایــران اطالعات گمــراه کننده ای 
 را از طریــق اینترنت منتشــر کــرده و عملیــات نفوذ با هــدف گمراه کــردن رای کننــده انجام

 داده است.

سفیر سوئیس به وزارت خارجه احضار شد
ســخنگوی وزارت خارجه با اعالم احضار ســفیر ســوئیس و حافظ منافع آمریکا در کشورمان، 
گفت: توصیه ایران به ایاالت متحده آن اســت که دســت از فرافکنی های بیهوده بردارد.ســعید 
خطیب زاده با اعالم احضار ســفیر ســوئیس و حافظ منافع آمریکا در کشورمان از سوی دستیار 
وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امورخارجه، که در پی انتشــار برخی ادعاهای بی اساس مقامات 
رژیم آمریکا در خصوص دخالت سایر کشورها در انتخابات پیش رو در این کشور صورت گرفت، 
اظهار داشت: جمهوری اســالمی ایران ضمن رد ادعاهای تکراری و گزارشات ساختگی، ناشیانه 
و متقلبانه مقامات رژیم آمریــکا، بار دیگر تاکید می کند برای تهران هیــچ تفاوتی نمی کند کدام 
یکی از دو کاندیدای فعلی راهی کاخ سفید شود.وی افزود: رژیم آمریکا و دستگاه های اطالعاتی 
و امنیتی این کشور که سابقه طوالنی در دخالت و ایجاد آشــوب در انتخابات دیگر کشورها را در 
پرونده داشــته و در دنیای متوهمانه و متقلبانه خود نیز محبوس هســتند، در آستانه انتخابات 
این کشور ادعای بی اساســی را مطرح می کنند تا با فرافکنی، پروژه غیردموکراتیک و سناریوی 
از پیش تعریف شــده خود را جلو ببرنــد. دور از ذهن نیســت که طراحان چنین ســناریوهای 
 بچه گانه ای، بــه دنبال انحراف توجهات و افکار عمومی و انجام تحریکات مشــکوک در آســتانه

انتخابات باشند.

کافه سیاست

وزارت دفاع: 

تسلیحات جذابی برای 
فروش به دنیا داریم

رییس مرکز امور بین الملــل وزارت دفاع 
با برشــمردن اهمیــت لغــو تحریم های 
تسلیحاتی ایران  گفت: در حوزه تجهیزات 
نظامی در تمام حوزه های رزم، رزم زمینی، 
هوایی موشکی، رادار و دریایی محصوالتی 
در تراز جهانی داریــم؛ محصوالتی که برای 

دنیا جذابیت دارد.
امیر ســرتیپ دوم محمد احدی در تبیین 
اهمیت لغو تحریم های تســلیحاتی ایران 
افزود: یکــی از دالیلی که امــروز صنعت 
دفاعی بــا افتخار  در تــراز جهانی به لحاظ 
توانایی، دانش، فنــاوری و صنعت مطرح 
اســت ،  همین تحریم ها بــوده، اما اینکه 
تحریم موجب رشد ما شــده به این معنا 
نیســت که از تحریم اســتقبال می کنیم، 
بلکه این تهدید را به یک فرصت برای دفاع 
از امنیــت کردیم و نمی توانســتیم منتظر 
لغو تحریم ها باشــیم لــذا صنعت دفاعی 
را تقویت کردیم و منتظــر تامین نماندیم.

رییس مرکز امور بین الملــل وزارت دفاع 
در پاسخ به این سوال که آیا لغو تحریم ها 
بهتر از خود تحریم نیســت، بیــان کرد: از 
تحریم هــا اســتقبال نمی کنیــم؛ چرا که 
فشــار و تهدیدی برای جامعه اســت اما 
 هنر این اســت که تحریم را به یک فرصت 

تبدیل کردیم.
 احدی ادامه داد: ایران برای ایجاد خطوط 
تولیدی هزینه هــا پرداخت کرده اســت 
چراکه هدف ما تقویــت بنیه دفاعی بود و 
نمی توانســتیم منتظر پایان تحریم شویم 
لذا امــروزه با پایان تحریــم، برنامه هایی 
برای تامین بخشــی از نیازهای دانشــی 
و فناوری هایمــان با هزینــه کمتر داریم.

به گفته وی،  بیــش از ۹۰ درصد نیازهای 
تســلیحاتی و تجهیزات نیروهای مسلح 
در داخل تامین می شود و این تاکید وزیر 
محترم دفاع است که ۱۰ درصد باقی مانده 
را با توجــه به لغو تحریم هــا حتما با توان 

داخلی خودکفا  شویم.

بین الملل

پیشتازی رقبا در نبردهای اطالعاتی؛

فعال آمریکا در جنگ دیجیتال بازنده است

وز عکس ر

 اعتراضات
 در تایلند

پلیــس تایلنــد در تــالش 
برای جــدا کــردن معترضان 
دموکراســی خواه با طرفداران 
نظام پادشــاهی در درگیری 
بین این دو گــروه در جریان 

تظاهراتی در شهر بانکوک

در رویارویی با جریان گمراه سازی که از کرملین، حزب 
کمونیست چین و دیگران سرچشمه می گیرد، آمریکا 
همچنان به همان روش هایی پای بند است که به 
موفقیت علیه عملیات تبلیغاتی شوروی انجامید و در 

دهه 1980 با عنوان»تدابیر فعال« شناخته شد
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200 هزار ریال،قیمت مصوب هر کیلو مرغ در اصفهان
کارگروه ستاد تنظیم بازار اصفهان، قیمت فروش هر کیلوگرم مرغ را ۲۰۰ هزار ریال تصویب کرد.معاون 
بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: این قیمت برای وزن ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ 
گرم است و اگر مرغدار بخواهد مرغی با وزن بیش از دو کیلوگرم تامین کند، خوراک یارانه ای دریافت 

نخواهد کرد.حسین ایراندوست، قیمت 
۲۷۰ هــزار ریالی هــر کیلوگــرم مرغ را 
تایید نکرد و افزود: این افزایش قیمت 
کشــوری ناشــی از هیجانات بازار بوده 
و باید اصالح شــود.وی اضافه کرد:اگر 
بتوانیم سهم دولت در تامین نهاده ها را به 
۱۰۰ درصد برسانیم، قیمت مرغ به کمتر از 
این میزان هم خواهد رسید.ایراندوست 
افزود: از زمانی که قیمت مرغ ۱۵۰ هزار 
ریال تعیین شــد، دولت نتوانسته همه 

نهاده مورد نیاز مرغداران را تامین کند و در نتیجه هزینه تمام شده تولید گوشت مرغ افزایش یافته 
است.ایراندوست اضافه کرد: در استان اصفهان مشکلی از نظر پرورش، تولید و تامین مرغ نداریم. 
همواره در فصل گرما مصرف محصوالت پروتئینی مانند گوشــت، تخم مرغ و مرغ کاهش و با سرد 

شدن هوا افزایش می یابد؛ بنابراین افزایش تقاضا یکی از علل افزایش قیمت مرغ است.

گوشت قرمز به 130 هزار تومان رسید
نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: گوشت گوسفند ۱3۰ تا ۱3۲ هزار تومان و گوشت گوساله 
نیز در حدود 9۰ هزار تومان است؛ البته با این قیمت نیز قصاب ها سودی نخواهند کرد.عبدالرضا آقاجانی 
اظهار کرد: در حال حاضر گوشت گوسفند زنده بین 6۰ تا 6۲ هزار تومان به فروش می رسد و گوشت گوساله 
زنده نیز 4۵ تا 4۸ هزار تومان مورد معامله قرار می گیرد.نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان تصریح 
کرد: گوشت گوسفند ۱3۰ تا ۱3۲ هزار تومان و گوشت گوساله نیز در حدود 9۰ هزار تومان است؛ البته با این 
قیمت نیز قصاب ها سودی نخواهند کرد.وی افزود: این افزایش قیمت دالیل مختلفی دارد که یکی از آن 
ها عدم واردات گوشت های خارجی است که این گوشت ها بیشتر مورد توجه رستوران ها نیز بوده است، 
اما اکنون رستوران ها نیز از گوشت های داخلی نیاز خود را برطرف می سازند و همچنین آذوقه و خوراک 
دام نیز نسبت به سال گذشته سه برابر شده است،  بنابراین دامدار نیز قیمت گذشته برایش صرفه ندارد.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو:

وضعیت مناسبی در منطقه زاینده رود وجود ندارد
معاون آب و آبفای وزیر نیرو، آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و زاینده رود را تشــریح کرد و گفت: 
وضعیت دریاچه ارومیه نرمال است؛ اما در زاینده رود بارندگی مناسبی را شاهد نیستیم.قاسم تقی 
زاده خامسی ، با اشــاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: امیدواریم که پروژه دریاچه 
احیای دریاچه ارومیه تا پایان سال جاری به نتیجه برسد و آبرسانی از سد کانی سیب از طریق یک 
تونل 36 کیلومتری به دریاچه ارومیه اجرایی شود.وی با بیان اینکه ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای این 
طرح هزینه شده است و امسال به نتیجه می رسد، تصریح کرد: انتظار می رود که نتایج این پروژه 
مثبت باشد.معاون آب و آبفای وزیر نیرو در خصوص آخرین وضعیت زاینده رود نیز گفت: متاسفانه 
وضعیت بارندگی در آن منطقه خوب نیست و شرایط مناسبی را مشاهده نمی کنیم اما با این وجود 
شرب منطقه شرایط مساعدی دارد.خامســی با تاکید بر اینکه ذخیره مناسبی برای شرب منطقه 
در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: اگر بارندگی بیشتری را شاهد باشیم می توانیم برای بخش 

کشاورزی نیز ذخیره کنیم؛ اما اکنون وضعیت مناسبی در منطقه زاینده رود وجود ندارد.

43 نفر از دالالن بازار ارز در اصفهان دستگیر شدند؛

اقدام ضربتی در بازار ارز 

مرضیه محب رسول بازار ارز یکی از پر نوسان ترین روزهای خود 
را تجربه می کند. پس از اوج گرفتن قیمت 
دالر  تا آستانه سی و یک هزار تومان و ریزش قیمت در بازار در شهرهای 
بزرگ، دوباره شاهد صف فروشــندگان و هجوم مردم و دالالن به بازار 
بودیم. دراین میان اگر چه قیمت رسمی دالر در آستانه سی هزار تومان 
بود؛ اما خریداران بازار که بیشتر دالالن بودند حاضر به خرید ارز بیشتر از 
بیست و پنج هزار تومان نشدند. به عنوان مثال طی چند روز گذشته نرخ 
فروش یورو در صرافی های بانکی برابر با 34 هزار و ۷۵۰ تومان بود؛ اما 
صرافان و دالالن در بازار هر یورو را از مردم به قیمت 3۰ هزار و ۸۷۰ تومان 

می خریدند. 
در این وضعیت فعاالن و کارشناســان بازار ارز انگشــت اتهام خود را به 
ســمت بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی کشور نشــانه رفتند و آنها را 
مســئول بی ثباتی بازار ارز و کاهش پول ملی دانســتند. در مقابل اما 
دولتی ها دالل بازی در بازار و اختالل در آن را دلیل اوضاع آشفته ارز در 
هفته های اخیر معرفی می کنند. در این شرایط خبر دستگیری ضربتی 
بیش از 4۰ دالل و فعال بازار ارز در اصفهان به تیتر اول رسانه های ایران 
تبدیل شــد. وزارت اطالعات اعالم کرد با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی 
سربازان گمنام امام زمان )عجل ا... تعالی فرجه الشریف( در اداره کل 

اطالعات اســتان اصفهان، 43 نفر از دالالن و اخاللگران بازار ارز که در 
استان اصفهان فعالیت داشتند؛ شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی 
دستگیر شدند.متهمان با اقدامات خالف قانون در بازار حقیقی و مجازی 
از جمله معامالت فردایی و داللی عمده در بازار، ضمن ایجاد اخالل در 
بازار و افزایش کاذب قیمیت ارز، اقدام به کسب سودهای نامشروع کرده 
اند.بر اساس اســناد و مدارک پرونده، گردش مالی متهمان بالغ بر۵۰ 
هزار میلیارد ریال بوده و مقادیر قابل توجهی ارزهای خارجی از متهمان 
کشف و ضبط شد. باتوجه به ســرنخ های به دست آمده، شناسایی و 
دستگیری افراد مرتبط در سایر استان ها در دســت اقدام است. این 
دســت از اقدامات البته در ســایر اســتان ها مانند تهران هم در هفته 
های اخیر مشاهده شده است؛ دســتگیری افرادی که گفته می شود 
نقش مهمی در اختالالت به وجود آمده در یکی از اصلی ترین بازارهای 
اقتصادی کشور داشــته اند. عالوه بر دالالنی که در داخل ایران هستند 
برخی ادعا می کنند شبکه داللی در فضای مجازی که اغلب در خارج از 
ایران به سر می برند نیز در باال و پایین شدن نرخ ارز تاثیر  دارد. دالالنی که 
رد پای آنها به خارج از کشور می رسد با اعالم قیمت دالر و سایر ارزها در 
ساعت ها و روزهایی که صرافی ها و کارگزاری های رسمی بازار ارز تعطیل 
هستند، با تشنج آفرینی در بازار ارز، تالش ها برای مهار التهاب بازار را بر 

باد می دهند. این ادعایی است که رسانه های نزدیک به دولت که خود 
متهم اصلی اختالل در بازار ارز شناخته می شود، آن را مطرح کرده اند. 
انتشار این ادعا، تحت عنوان تعیین نرخ در »معامالت شبانه« مطرح 
شد. معامالت شبانه به معامالتی اطالق می شود که توسط شبکه های 
مجازی بازار ارز در ساعاتی که صرافی ها و کارگزاری های بانکی تعطیل 
هســتند و امکان انجام هیچ گونه معامله رسمی ارز وجود ندارد، انجام 
می شوند. نکته جالب این است که اگر چه نقش معامالت و قیمت های 
غیر رسمی )شــبانه( رو به افزایش اســت، اما به اعتقاد کارشناسان،  
بخش عمده ای از معامالت انجام شده در این بازار، کاذب بوده و کم عمق 
است. به نظر می رسد بازار ارز در شرایطی قرار گرفته که با کنار کشیدن 
دولت از اقدامات ضربتی و کنترل شــونده که تقریبا در همه کشورهای 
دنیا اعمال می شود، فاکتورهای غیر رسمی و کم جان تر مانند دالالن و 
شبکه هاب خارجی دست به کار بازی در این میدان شده اند. اتفاقی که 
البته به عقیده کارشناسان دولت هم از قبل افزایش قیمت ارز و تامین 
کسری بودجه از آن منتفع می شود. در این شرایط که اراده ای از سوی 
دولت و بانک مرکزی برای مهار شرایط بحران در بازار ارز مشاهده نمی 
شود به نظر نمی رسد دستگیری چند دالل بتواند تاثیر چندانی در این 

آشفته بازار داشته باشد.

معــاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل شــرکت 
ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشــور از 
سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی برای تکمیل آزادراه 
شرق اصفهان خبر داد.خیرا... خادمی اظهار داشت:  در 
بخش آزادراهی هم نحوه اخــذ عوارض و ترمیم های 
آسفالتی آزادراه ها مورد نظر مقام وزارت بود، مورد بازدید 
قرار گرفت. الکترونیکی کردن عوارض در این محورها 
با سرمایه گذاران مورد مشورت قرار گرفت و  عملیات 

بهسازی رویه های آسفالت این دو محور که همیشه 
مورد درخواســت مردم بود، مورد بازدیــد قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشــور تصریح کرد:  
تصمیماتی برای تصمیم عملیات بهسازی محور های 
آزادراهی قم – کاشــان و کاشــان – نطنز اتخاذ شد تا 
بتوانیم هر چه زودتر خرابی های آســفالت و آزادراه ها 
ترمیم کنیم.وی ادامــه داد: همچنین در این بازدید از 
محور بزرگراهی در حال ســاخت بادرود به کاشان که 
باند دوم در حال احداث اســت، بازدیــد به عمل آمد. 
این محور ۵4 کیلومتر طول دارد و در هفته های آینده 
۲6 کیلومتر از این محور که تکمیل شــده، زیر ترافیک 

قرار خواهد گرفت و به ایــن ترتیب حدود ۸ کیلومتر از 
کل این محور برای سال ۱4۰۰ می ماند.خادمی تصریح 
کرد: برنامه ریزی شــده که این بخش در سال آینده 
به بهره برداری برســد و محدوده بزرگراهی بادرود به 
کاشان تکمیل شده و مورد استفاده مردم قرار گیرد و 
بدون شک افتتاح این محور باعث کاهش زمان سفر و 
افزایش ایمنی سفر خواهد شد.وی افزود: همچنین در 
ادامه از آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان که بخش نخست 
آن آماده بوده و یکــی از پروژه های جهش تولید ما به 
شمار می رود، بازدید شــد. بخش نخست این آزادراه 
آماده شــده و امیدوار هســتیم که با حضور مقامات 

بلندپایه کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.

1000 میلیارد تومان برای تکمیل آزادراه شرق اصفهان 
سرمایه گذاری می شود

خبر روز

 موسسان اسنپ در دوران کرونا میلیاردها دالر 
پولدارتر شدند

موسسان شــرکت بین المللی اســنپ پس از انتشــار نتایج مالی بهتر از حد مطلوب در نتیجه 
افزایش استفاده از این اپلیکیشن در دوران بحران کرونا، در مدت تنها چند ساعت میلیاردها دالر 
ثروتمندتر شدند.پس از این که مالک اپلیکیشــن موبایلی محبوب اسنپ چت اعالم کرد میزان 
فروش در سه ماهه ســوم ۵۲ درصد رشد کرده و به 6۷۸.۷ میلیون دالر رســیده و کاربران فعال 
روزانه به ۲49 میلیون نفر رسیده است، ارزش سهام شــرکت اسنپ در اواخر معامالت سه شنبه 
بازار نیویورک ۲۵ درصد صعود کرد و به 3۵ دالر و ۵۷ ســنت رســید. طبق شاخص میلیاردرهای 
بلومبرگ، این رشد ارزش سهام، ثروت ایوان اشپیگل و بابی مورفی، موسسان اسنپ را به ترتیب 
 به میزان ۱.4 میلیــارد دالر و ۱.4 میلیارد دالر افزایــش داد و به 6.9 میلیــارد دالر و ۷.۲ میلیارد 

دالر رساند.
طبق اظهارنامه های کمیســیون بورس و اوراق بهادار، اشــپیگل در طول ســال ۲۰۲۰ از فروش 
سهام اسنپ بیش از ۲۰۰ میلیون دالر به جیب زده است. ارزش ســهام اسنپ امسال ۷4 درصد 
صعود کرده اســت.ثروت اندوزی در دنیای فناوری در دوران شــیوع پاندمــی ویروس کرونا که 
باعث آنالین شــدن کار، خرید، تحصیل و ســرگرمی و افزایش تقاضا بــرای خدمات دیجیتالی 
شده، خیره کننده بوده اســت. اریک یوان، مدیرعامل و موسس شرکت زوم ماه گذشته در مدت 
یک روز 6.6 میلیارد دالر به ثروتش افزوده شــد و جف بزوس، مدیرعامل شــرکت فروشــگاه 
اینترنتی آمازون شــاهد افزایش ۷۵ میلیــارد دالری ثروتش در ســال ۲۰۲۰ و صعود آن به ۱9۰ 
میلیارد دالر بوده است.بر اســاس گزارش بلومبرگ، شــرکت اســنپ که برنامه اسنپ چت آن 
برای ارســال عکس ها و ویدئوهایی که در چند ثانیه ناپدید می شــوند، استفاده می شود، اعالم 
کرد ضرر خالصش به ۲۰۰ میلیون دالر معادل ۱4 ســنت به ازای هر سهم کاهش پیدا کرده است 
و این شــرکت بدون در نظر گرفتن هزینه ها، سود یک سنت به ازای هر ســهم داشته که بهتر از 
پیش بینی تحلیلگران از ضرر پنج ســنتی بود. اگــر روند تبلیغات مثبت ادامــه پیدا کند، درآمد 
 سه ماهه چهارم اســنپ ممکن اســت 4۷ تا ۵۰ درصد در مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته

 رشد کند.

 ارزش تجارت جهانی امسال 9 درصد 
سقوط می کند

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد )انکتاد( پیش بینی کرد که ارزش تجارت جهانی با 
وجود نشانه هایی از بهبود در سه ماهه سوم، بین هفت تا 9 درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا می 
کند.تجارت جهانی در سه ماهه سوم تا حدودی بهبود پیدا کرد با این حال حدود 4.۵ درصد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان داد. تجارت تجهیزات دفتر خانگی و لوازم پزشکی در 
سه ماهه سوم افزایش یافت و در مقابل بخش های خودرو و انرژی ضعیف تر شدند. رشد بخش 

منسوجات هم قوی بود.
انکتاد در پیش بینی اولیه، رشــد ســال به ســال تجارت در سه ماهه چهارم را ســه درصد کمتر 
برآورد کرده بود، خاطرنشــان کرد ابهامات به دلیل تحوالت پاندمی ادامه یافته است. اگر جهش 
پاندمی در ماه های آینده تشدید شود، فضا برای سیاست گذاران وخیم تر شده و سیاست های 
محدودیت تجارت افزایش یکباره پیدا خواهند کرد.طبق گــزارش انکتاد، صادرات چین پس از 
این که در ماه های نخست سال میالدی جاری دچار کاهش شــده بود، در سه ماهه سوم بهبود 
قوی داشت و نرخ رشد ساالنه ۱۰ درصد را به ثبت رساند. در مجموع سطح صادرات چین در 9 ماه 
نخست امسال با مدت مشابه سال ۲۰۱9 قابل مقایسه بود. تقاضای چین برای کاالهای وارداتی 
 برخالف ســایر اقتصادهای بزرگ جهان، پس از کاهش در ســه ماهه دوم، در ســه ماهه سوم 

بهبود یافت.

با مسئولان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:بین الملل

سرمازدگی، محصوالت کشاورزی اصفهان را تهدید می کند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با توجه به تهدیدات نباتی و دامی الزم است کشاورزان و دامداران اصفهانی نسبت به بیمه محصوالت خود اقدام 
کنند.منصور شیشه فروش با اشاره به خطر سرمازدگی و آفات محصوالت کشاورزی و هشدار برای بیمه محصوالت کشاورزی اظهار داشت: در سال زراعی گذشته بالغ 
بر 3۸۲ هزار رأس دام و ۸3 میلیون قطعه طیور، ۲۷ هزار هکتار محصوالت باغی و 9۱ هزار هکتار محصوالت زراعی مشمول بیمه کشاورزی شدند.وی با تاکید بر اینکه 
تنها راه اطمینان بخشی برای حفظ دام و نبات بیمه است، تصریح کرد: در سال زراعی گذشته بالغ بر 46 میلیارد تومان بیمه کشاورزی و دامی از صندوق بیمه پرداخت 
شد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به مسائل عدیده در مسیر بیمه کشــاورزی گفت: باال بودن تعرفه ها، تاخیر در پرداخت غرامت از مسائل 
مهم در عدم رغبت کشاورزان به بیمه محصوالت شان است که در مدیریت بحران استانداری اصفهان پیشنهاد »بیمه اجباری« کشاورزان با پیگیری سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان مطرح شده است.وی افزود: به کشاورزان، باغداران و دامداران اصفهانی توصیه می شود که در دفاتر خدمات بیمه ای نسبت به بیمه محصوالت 
خویش اقدام کنند.شیشه فروش با بیان اینکه مخاطرات بخش کشاورزی تمام شدنی نیست، اظهار داشت: محصوالت باغی، دام و طیور قابلیت پوشش بیمه ای 
دارد که ۷3 محصول در استان اصفهان مشمول بیمه کشاورزی می شود.وی به عوامل طبیعی از جمله سیل، خشکسالی، طوفان و سرمازدگی اشاره ای کرد و گفت: 

تنش گرمایی، بیماری های دام و طیور، منابع طبیعی، آفات تنه درختان و گلخانه های از دیگر تهدیدات نباتی و دامی در بخش کشاورزی استان اصفهان است. 

برداشت انگور و 
تهیه شیره انگور

هــزاوه یکــی از روســتاهای 
شهرســتان اراک در اســتان 
مرکزی اســت. روستای هزاوه، 
زادگاه امیرکبیــر قطــب تولید 
شیره در استان مرکزی است که 
هرساله آیین شیره پزان در این 

روستا برگزار می شود.

وز عکس ر

رتبه اصفهان در صادرات 
کشاورزی شایسته نیست

رییس هیئت مدیره اتحادیــه تولیدکنندگان 
و صادرکننــدگان محصــوالت کشــاورزی 
اســتان اصفهان گفت: ســامانه حمل و نقل 
هوایی محصوالت در فرودگاه شــهید بهشتی 
در روزهای شــیوع کرونا رکوردهای جدیدی 
در صــادرات محصوالت ثبــت کرد.احمدرضا 
همتی، پیرامون اینکه با تمام مشــکالتی که 
در صادرات و تولید وجود دارد؛ اما کشورهای 
خارجــی همچنان بــه دنبال یافتــن الگوی 
تولیــدی و صادراتی ایــران هســتند، اظهار 
داشــت: محصوالت کشــاورزی فسادپذیر 
اســت، بنابراین صادرات این محصوالت باید 
به صورت سریع انجام شــود.وی اضافه کرد: 
متاسفانه زیرساخت این نوع از صادرات تنها 
۱۰ سال است که به وجود آمده و پیش از آن با 
فساد محصوالت مواجه بودیم.رییس هیئت 
مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت کشاورزی اســتان اصفهان یکی 
دیگــر از مشــکالت صــادرات محصــوالت 
کشاورزی در ایران را نوسان ساعتی قیمت ارز 
دانست و افزود: اگر صادرات این محصوالت 
زمان زیادی بطلبد، نوسانات قیمت ارز، ارزش 
فروش آنها را از تولیدکنندگان می گیرد.وی با 
ابراز تاسف از اینکه استان اصفهان در صادرات 
محصوالت کشــاورزی در رتبه هفتم قرار دارد 
که به هیچ عنوان شایسته استان نیست، بیان 
کرد: اســتان هایی که مرز زمینی با کشورهای 
هدف دارند در رتبه های باالتــری قرار دارند.

همتی گفت: اگر اســتان اصفهان در صادرات 
محصــوالت کشــاورزی و یا هــر محصولی 
درصدد کسب موفق است باید صادرات هوایی 
پیشرفته ای داشته باشد. هرچند حمل و نقل 
ریلی و هوایی وجــود دارد؛ امــا حمل و نقل 
هوایی ســرعت عرضه محصوالت را به شدت 
باال می برد و رقابت بین تولیدکنندگان افزایش 
می یابد. وی، پیرامون اینکه تولیدات داخلی در 
۲۰ سال اخیر تنها به عرضه داخل بسنده کرده 
اســت ، اظهار داشــت: تحریم ها و مشکالت 
صادرات وجود دارند؛ اما بایــد فعالیت را در 

کشورهای هدف باال ببریم.

بر اساس اسناد و مدارک پرونده، گردش مالی متهمان 
بالغ بر50 هزار میلیارد ریال بوده و مقادیر قابل توجهی 
ارزهای خارجی از متهمان کشف و ضبط شد. باتوجه به 
سرنخ های به دست آمده، شناسایی و دستگیری افراد 

مرتبط در سایر استان ها در دست اقدام است
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معاون سیاسی، امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

لزوم توجه بیشتر فرمانداران به اقامه نماز
جلسه بررسی وضعیت تشکیل شوراهای اقامه نماز و امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان های 
چهارمحال و بختیاری با حضور فرمانداران 10 شهرستان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.معاون 
سیاسی، امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری در این جلسه گفت: استان چهارمحال و بختیاری با 
ایجاد خطوط مواصالتی جنوب به شمال از بن بست خارج شده و نیاز است مساجد و نمازخانه های 
بین راهی احداث، تعمیر و تجهیز شده و با توجه به شیوع ویروس کرونا توجه بیشتری به ضدعفونی 

مستمر و تهیه مهرهای قابل شست و شو از سوی فرمانداران شود.
جعفر مردانی با انتقاد از عدم گزارش دهی فرمانداران در خصوص برگزاری جلسات شورای امر به 
معروف و نهی منکر و شورای اقامه نماز در فرمانداری های سطح استان خاطرنشان کرد: در زمینه 
ترویج اقامه نماز و احیای فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در ادارات، مراکز دولتی و خصوصی 
و اماکن گردشگری باید به صورت مستمر و منظم مصوبات جلسات شواری اقامه نماز و شورای 

امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ها به استانداری ارسال شود.
وی با اشــاره به اهمیت ترویــج فرهنگ امر بــه معــروف و نهی از منکــر و اقامه نمــاز تاکید 
کرد: فرمانــداران اعتباراتی را نیز به شــوراهای امر به معــروف و نهی از منکر و شــوراهای اقامه 
نماز شهرســتان ها برای فضاســازی، تولید محتوا و انتشــار مطالــب و پوســترهای تاثیرگذار 
اختصاص دهند.مردانــی، تقویت امــر به معــروف و نهی از منکــر، رعایت حجاب پرســنل و 
مراجعه کننــدگان ادارات، تفکیک جنســیتی در مراکز دولتی، ایجاد یک بســتر مناســب برای 
اقامه نماز، نظارت بر اصناف و فروشــندگان البســه، برخورد با فروشــندگان البسه با نمادهای 
غیراخالقــی و خارج موازین اســالمی، تجهیــز نمارخانه های بیــن راهی و نظارت بر مناســب 
بودن نمازخانه های پمپ هــای بنزین از جمله مواردی دانســت کــه فرمانداران بایــد به آن ها 
اهتمام ویژه ای داشــته باشند.وی با شــنیدن گزارشات ســتاد اقامه نماز و ســتاد احیای امر 
به معروف و نهــی از منکر مبنی بــر وجود مشــکالتی در بعضی از ادارات شهرســتان ها  خطاب 
به فرمانداران گفــت: فرمانداران باید هرچه ســریع تر دبیران شــورای اقامه نماز و شــورای امر 
به معــروف و نهی از منکر خــود را معرفی کننــد و تعامل و همــکاری خود را با مجموعه ســتاد 
 اقامه نماز و ســتاد امر به معــروف و نهی از منکر افزایش داده و مشــکالت ذکر شــده را هرچه

 مرتفع کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری:

موجودی انبارهای ذخیره گندم در استان قابل قبول است
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار چهارمحال و بختیاری در جلسه آرد و نان چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه در ســال جاری خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان به خوبی توسط 
سازمان جهادکشاورزی انجام شد، اظهار کرد: موجودی انبارهای ذخیره گندم در استان قابل قبول 
است و مشکلی برای تامین گندم نداریم.ا... کرم نصیری با بیان اینکه برای توزیع آرد در بین عشایر 
باید سامانه ای راه اندازی شود، عنوان کرد: در گام اول باید براساس سرشماری آمار عشایر به طور 

دقیق مشخص و سپس آرد بر اساس تعداد خانوار توزیع شود.
وی تاکید کرد: همچنین آرد توزیعی در بین خانوارهای روســتایی نیز باید بر اســاس ســامانه 
صورت بگیرد، این کار موجب جلوگیــری از انحراف آرد در توزیع می شــود. نصیری در خصوص 
نحوه بازرســی از نانوایی هــای چهارمحــال و بختیاری، خاطرنشــان کرد: نانوایی های ســطح 
اســتان موظف به نصب تابلوی اطالع رســانی در خصوص ســاعات شــروع و پایان پخت نان، 
روز تعطیــل نانوایــی و قیمت نان هســتند، این تابلــو باید در معــرض دید عموم قــرار بگیرد.

معاون هماهنگــی امور اقتصــادی اســتاندار چهارمحال و بختیــاری در پایان تاکیــد کرد: آرد 
 مازاد و صرفه جویی شــده توســط نانوایی هــا نبایــد در خارج از شــبکه مگر در مــوارد خاص

 توزیع شود.
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مزایده مال غیرمنقول )مورد رهن(
8/10 شــماره مزایده: 139904302129000033 پرونده اجرائی کالسه 9800016 به 
موجب پرونده اجرائی کالســه بایگانی 9800016 شــش دانگ یک باب خانه به شماره 
پالک ثبتی دویست و بیست و دو فرعی از یکهزار و دویست و شصت و چهار اصلی، واقع 
در چرمهین بخش نه ثبت اصفهان به نشــانی: چرمهین- خ بهداشــت- کوچه فدائیان 
اسالم- کدپستی 8475175198 به مســاحت 280/55 متر مربع که در صفحه 16 دفتر 
35- امالک ذیل شماره 6040 به نام حمزه علی قادری چرمهینی فرزند محمد تقی مسبوق 
به سابقه ثبت و صدور سند مالکیت می باشد، محدود به حدود شمااًل بطول 12 متر درب و 
دیواریست به کوچه شرقا اول بطول 0/95 متر دیوار است به کوچه دوم بطول 22/47 متر 
دیوار به دیوار پالک 225 فرعی. جنوبًا بطول 11/61 متر دیوار به دیوار پالک 223 فرعی 

غربًا بطول 23/21 متر دیوار به دیوار پــالک 221 فرعی حقوق ارتفاقی ملک ندارد. طبق 
سند رهنی شماره 4969 مورخ 1392/05/05 دفترخانه اسناد رسمی شماره 251 لنجان 
استان اصفهان که به نفع بانک کشاورزی شــعبه چرمهین به مبلغ 846/000/000 ریال 
در رهن قرار گرفته و طبق نظر و گزارش کارشناســان رسمی به مبلغ 1/600/000/000 
ریال )یک میلیارد و ششــصد میلیون ریال( ارزیابی قطعی شده و پالک فوق دارای حدود 
180 متر مربع اعیانی با کاربری مسکونی، اسکلت ساختمان آجری با سقف تیرآهن و طاق 
ضربی،  پنجره ها و دربهای بیرونی فلزی و دربهای داخلی چوبی شامل پذیرایی و دو اتاق 
خواب و سرویس بهداشتی و آشپزخانه با کابینتهای ام . دی. اف و کاشی کاری شده کف 
پذیرایی و آشپزخانه سرامیک و بقیه موزاییک شده. بدنه ها تا ارتفاع 1/20 متر سنگ کاری 
شده- دیوارهای حیاط اجرا نشده- نمای دیوار بیرونی با سیمان و نمای ساختمان با آجر و 

سنگ اجرا شده و سیستم گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی است دارای انشعابات آب 
و برق و گاز است قدمت ساخت حدود 35 )سال( می باشد. ضمنا بنابر اعالم مرتهن پالک 
فوق فاقد بیمه می باشد. پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1399/08/14 
)چهاردهم ماه آبان سال یکهزار و سیصد و نود و نه( در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
لنجان واقع در زرین شهر- خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
1/600/000/000 ریال )یک میلیارد و ششصد میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب ویا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 

پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. شرکت در مزایده الزما 
حضوری )خریدار یا نماینده قانونی وی( و منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به 
حساب سپرده ثبت تا قبل از حضور در جلسه مزایده و ارائه تقاضای کتبی و کارت شناسائی 
معتبر می باشد. برنده مزایده  مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز 
از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورت استنکاف از واریز ما  به 
التفاوت ظرف مهلت مقرر، مبلغ مذکور )ده درصد مبلغ پایه( قابل استرداد نبوده و به حساب 
 خزانه واریز خواهد شــد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.

 م الف: 1027550 ابراهیمی مدیر اجرا واحد اجرائی ثبت اسناد شهرستان لنجان

مدیر هماهنگی ترویج ســازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به فعالیت ۶۶ هزار 
بهره بردار در بخش کشــاورزی گفــت: حدود ۳0 
درصد از نیروی بخش کشــاورزی در این استان را 

زنان روستایی تشکیل می دهند. 
بیک بکان افــزود: حــدود 10 هــزار نفــر از زنان 
روســتایی و عشــایری این اســتان بــه همراه 
سرپرســت خانوار و ۶۶ هزار بهره بــردار اصلی در 
بخش دامپروری و کشــاورزی مشــارکت دارند.

وی از تشــکیل ۴۵ صندوق خرد زنان روســتایی 

عشایری در اســتان خبر داد و اضافه کرد: به طور 
میانگین هــر صندوق خــرد زنان فعال اســتان 
۳0 نفــر عضــو دارد کــه در بخش بســته بندی و 
فــرآوری محصوالت کشــاورزی، تولیــد گیاهان 
دارویــی، تولید ســبزی و صیفــی و گلخانه های 
کوچک فعالیت دارنــد. بیک بکان ادامه داد: زنان 
روستایی با داشتن تجربه و دانش بومی در زمینه 
 تولید محصــوالت غذایــی، نقش بســیار مهمی 

برعهده دارند. 
مدیر هماهنگی ترویج ســازمان جهاد کشاورزی 

چهارمحــال و بختیــاری در پایــان بــر تشــویق 
مشــارکت همــه جانبــه زنــان و ایجــاد انگیزه 
مشارکت فعاالنه در عرصه کشــاورزی و گسترش 
آموزش هــا جهــت بهبــود مهارت هــا و افزایش 
 تخصص ها بــرای کاهــش ضایعات کشــاورزی

 تاکید کرد.

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری در  برنامــه رزمایــش 
احســان مانــدگار در شــهرکرد گفــت: نقــش 
مواســات و همدلــی و کمــک هــای مومنانــه 
امروز بــه توصیه مقــام معظم رهبــری ) مدظله 
 العالی( به عنوان یک فرهنــگ ماندگار در جامعه 

پویاست .
شریفی افزود : امروز نظام اسالمی سرشار از مهر 
و رافت و مهربانی اســت و یکی از ایــن مهربانی 
ها ســنت حســنه وقف است. داشــتن وقف در 

جامعه اســالمی یک تمایز متفاوت و نگاه ویژه در 
میان مردم و ســایر نظام ها ایجاد می کند که دارا 
و ندار در کنار هــم و به فکر یگدیگرنــد وی افزود 
: نگاه تبینی به وقــف باید در اســتان مورد توجه 
ویژه قرار گیــرد و آن چیزی که امــروز وظیفه ما و 
دســتگاه ها و نهادهای فرهنگی اســت، موضوع 
نهادینه کــردن فرهنگ وقف در جامعه اســت که 
می بایســت  برنامــه ریزی و تالش بیشــتری د 
راین محور صــورت پذیرد بنابراین مــا و اصحاب 
رســانه و حوزه فرهنگ و هنر اســتان به موضوع 

وقف به عنــوان صدقه جاریه نگاه ویــژه خواهیم 
داشــت  و درشــورای فرهنگ عمومی استان نیز 
طرح های خوبی در این زمینه بــه همت اداره کل 
اوقاف و امور خیریه اســتان با همــکاری فعالین 
 این حوزه آماده و ارائه شــده و در حــال پیگیری

 است .

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری

تشکیل 4۵ صندوق خرد زنان روستایی عشایری در 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری:

 نگاه تبینی به وقف باید در استان مورد توجه ویژه
 قرار بگیرد

رییس شورای اسالمی شهرکرد در خصوص وضعیت خدمات و نظافت شهری شهرکرد اظهار کرد: پیش از این نظافت شهری بر عهده شرکتی بود که به مدت ۹ سال 
خدمات شهری را انجام می داد، این شرکت تنها جمع آوری زباله را در دستور کار خود قرار داده و بی توجهی به معابر و پیاده روها و نارضایتی شدید نیروها نسبت به 

کمبود حقوق پرداختی به آنان و نارضایتی مردم از عملکرد شرکت موجبات برگزاری مناقصه را در میان شرکت ها فراهم کرد.
فرهاد رییسی با بیان اینکه تا کنون  نتیجه مناقصه مساعد نبوده است، افزود: در حال حاضر شــهرداری خود این وظیفه را عهده دار شده تا در یک فرصت سه ماهه 
امکان ورود شرکت های جدید در رقابت فراهم شود.رییس شورای اسالمی شهرکرد ادامه داد: متوجه نقایص در نظافت در سطح شهرکرد هستیم، در شرایط کنونی نیز 
برگ ریزان پاییزی مزید بر علت شده است، نبود نظافت نیز خود خطر انتشار ویروس کرونا را افزایش می دهد بنابراین باید به نظافت جوی ها و معابر توجه بیشتری 

شود.
رییسی با اشاره به اینکه وظیفه مرکز بهداشت نیز تذکر به کسبه کنار خیابان ها مبنی بر حفظ نظافت شهری است، گفت: میوه فروش و سبزی فروش های حاشیه 
خیابان باید خود فرهنگ تمیزنگه داشتن محیط را بداند، اگر این افراد تمکین نکردند شهرداری حتی می تواند تا پلمب آن مغازه نیز پیش رفته و در این خصوص 
باید تمهیداتی اندیشیده شود.وی، درخصوص کمبود فضای سبز شهری در شهرکرد توضیح داد: چاه ها جواب گوی تامین نیاز آبرسانی فضای سبز نیستند،  البته 
از ابتدای تابستان سال جاری برای افزایش پوشش و درختکاری تالش کرده ایم.رییس شورای اسالمی شهرکرد با اشاره به اینکه ۳.۵ میلیاردتومان برای توسعه 
 فضای سبز شهرکرد در نظر گرفته شده که متاســفانه این رقم ناچیز است، افزود: برای کمبود آبرســانی انتقال آب از پســاب بهرام آباد دنبال اجرایی کردن طرح 

انتقال هستیم.

معاون وزیر ورزش و جوانان با حضور در آیین کلنگ زنی اســتادیوم 1۵ هزار نفری شــهرکرد با بیان اینکه تعامل خوبی در ادارات چهارمحال و بختیاری وجود 
دارد، گفت: امروزه جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به سرزندگی و نشــاط احتیاج دارد و باید به جای حاشیه ها به امور مهم مردم رسیدگی شود و ورزش از 
بخش های مهم زندگی است.جمشید تقی زاده اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری می تواند قطب ورزش در کشور شود و برای تحقق این هدف باید فضاهای 
نیمه تمام به اتمام برسند و زیرساخت مورد نیاز در بخش ورزش های زمستانی و آبی ایجاد شــود.وی خاطرنشان کرد: در سال ۸۲ و آیین افتتاحیه سالن ۶ 

هزار نفری حضور داشتم ولی هم اکنون این مکان بالاستفاده مانده که باید در این راستا اقدام کنیم.
تقی زاده عنــوان کــرد: در تمام کشــور خانه هــای ورزش روســتایی در حال توســعه و ایجاد هســتند و توســعه ورزش همگانــی با شــعار ورزش برای 
همه و توســعه ورزش بانــوان با حجاب اســالمی و اســتفاده از ظرفیت های خیــران در ایجاد فضاهای ورزشــی در دســتور کار وزارت ورزش قــرار دارد.

در ادامه جلســه علی شــهریار پور، رییس ســازمان برنامه و بودجه چهارمحــال و بختیاری عنــوان کرد: اجــرای پروژه های فرهنگی ورزشی،گســترش 
پروژه های زیرســاختی و توســعه نیروی انســانی مهــم ترین عامل رشــد اســت .در پروژه های ورزشــی رویکــرد تنها گســترش ورزش نیســت بلکه 
تمــام شــاخص های اقتصــادی و فرهنگی را تحــت شــعاع قــرار می دهد.رییس ســازمان برنامــه و بودجــه چهارمحال و بختیــاری افــزود: از محل 
اعتبارات امســال ۵0 میلیــارد تومان بــه پروژه های ورزشــی اختصــاص یافتــه و به نســبت برنامه هــای ورزش جوانان در ســاخت اماکن ورزشــی، 
 از طــرف برنامــه و بودجه کمــک شــده اســت.در پایــان مراســم کلنگ زنــی اســتادیوم 1۵ هــزار نفــری چهارمحــال و بختیــاری در محــل قالت

انجام شد.

چهارمحال و بختیاری می تواند قطب ورزش کشور باشدکاستی در نظافت شهری شهرکرد؛ علت کجاست؟

آوای ورزش در همسایگی مردم چهارمحال و بختیاری
شــیوع کرونا اگر چه بســیاری از فعالیت های ورزشــی را به تعطیلی 
کشاند؛ اما با همت هیئت های ورزشــی، ورزش همگانی جای خود را 
در برخی محالت چهارمحــال و بختیاری باز کرده است.کارشناســان 
حوزه سالمت گاهی اعالم می کنند که ویروس کرونا برای افرادی که از 
سالمت جسمانی کاملی برخوردار نیستند، خطر بیشتری دارد و در این 
میان افراد مسن و افرادی که به علت برخی بیماری ها سیستم ایمنی 
ضعیف تری دارند، بیشتر از سایر انسان ها در خطر ابتال به ویروس کرونا 
قرار دارند.به همین علت ورزش کردن باعث می شــود تا بدن انسان از 
بهترین عامل دفاعی برای مقابله با ویروس کرونا برخوردار شــود.این 
در حالی است که به نظر می رسد در طول همه گیری کووید 1۹ بسیاری 
از افراد جامعه به ســبب در خانه ماندن تحرک بدنــی کمتری دارند و 
این موضوع می تواند سالمتی روحی و جسمی آن ها را به خطر اندازد.

پزشکان متخصص عنوان می کنند که بی نشاطی، کسلی، کاهش میزان 
توجه و تمرکز، افســردگی و اضطراب از جمله عــوارض ورزش نکردن 
طوالنی مدت به ویژه در دوران شیوع کروناســت.در زمان شیوع کرونا، 
تحرک بدنی می تواند نقش پیشگیرانه داشته باشد، در حقیقت انجام 
ورزش منظم یکی از راه های جلوگیری از مضرات و معایب بی حرکتی و 
فعالیت نکردن طی دوران قرنطینه خانگی است.ورزش کردن عالوه بر 
اینکه ابزار ارزشمندی برای حفظ سالمت جسمانی است، رابطه مهمی 
با سالمت و بهداشت روانی و به ویژه پیشگیری از بروز ناهنجاری های 
روانی دارد، در واقع ورزش از اضطراب و افسردگی کم می کند و اعتماد 

به نفس را افزایش می دهد.

تاثیرات مثبت جسمی و روحی ورزش در مقابله با کرونا
یک پزشــک متخصــص در همین خصــوص گفــت: ورزش یکی از 
آرامش بخش ترین فعالیت هایی است که به کاهش استرس و تغذیه 
مناسب افراد کمک می کند و در شرایط ناشی از شیوع کرونا، استرس را 
از افراد دور کرده و موجب شکل گیری احساس خوب در آن ها می شود.

تینا جعفری افزود: در شرایط ناشی از کرونا، آنچه برای حفظ سالمتی 
افراد بســیار اهمیت دارد، رعایت دســتورالعمل های بهداشتی در کنار 
تقویت ایمنی سیستم بدنی است و باید عالوه بر تغذیه مناسب و سالم 
،تحرک بدنی در سبک زندگی افراد گنجانده شود.وی تصریح کرد: انجام 
سه تا پنج دقیقه فعالیت بدنی نظیر راه رفتن یا حرکات کششی بعد از 
نشستن های طوالنی مدت در کاهش فشار ماهیچه ها، تسکین تنش 
ذهنی و بهبود گردش خون و فعالیت عضالت کمک می کند و عالوه بر آن 
فعالیت بدنی مرتب می تواند روزی ایده آل را به افراد هدیه دهد و راهی 
برای ارتباط با خانواده و دوستان باشد.اما با شیوع کرونا بسیاری از افراد 
با تعطیلی باشگاه های ورزشی انگیزه و اراده الزم را برای انجام ورزش 

در خانه نداشتند که فدراسیون ورزش های همگانی کشور با راه اندازی 
پویش های مختلف از ابتدای شیوع ویروس کرونا توانسته بخشی از 
مردم را با ورزش آشتی دهد و تحرک بدنی را توسعه دهد که یکی از مهم 

ترین این پویش ها »آوای ورزش در همسایگی« است.

ورزش های همگانی، مروج ورزش در دوران کرونا
رییس هیئــت ورزش های همگانی چهارمحــال و بختیاری در همین 
خصوص گفت: از زمان شــیوع کرونا تاکنون ورزش های همگانی سه 
پویش »ورزش در خانه«، »آماده باش« و »آوای ورزش در همسایگی« 
را با هدف تحرک بدنی و تقویت سیسم ایمنی بدن در مقابله با ویروس 
کرونا راه اندازی کرده اســت.مرتضی محمدیان دهکــردی ادامه داد: 
در پویش ورزش در خانه با بارگذاری فیلم هایی از ورزش های ســبک 
در خانه مــردم را به ورزش کردن تشــویق کردیم و به دنبــال آن فیلم 
افرادی که در خانه ورزش می کردند در شــبکه اجتماعی مختص این 
کمپین بازنشر داده می شد.وی تصریح کرد: در پویش آماده باش نیز 
تالش شــد تا ورزش را از خانه ها به فضای باز از جمله حیاط خانه ها و 
پارک های محله توسعه دهیم که این پویش نیز به مدت سه ماه فعال 
بود و استقبال مطلوبی از آن شــد.رییس هیئت ورزش های همگانی 
چهارمحال و بختیــاری به اجرای طرح آوای ورزش در همســایگی از 
۲۷ مهر ماه اشــاره کرد و گفت: در این طرح با توجــه به وضعیت قرمز 

استان در خصوص شیوع کرونا و تعطیلی باشگاه های ورزشی به جای 
اینکه مردم به باشگاه ها بروند، ورزش را به محل زندگی مردم هدایت 
کردیم.محمدیان تصریح کرد: در مرحله نخست این طرح، مجتمع های 
مســکونی هدف اجرا قرار دارند به این صورت که مربیان ورزشــی با 
حضور در فضای ســبز و حیاط مجتمع های بزرگ مسکونی به آموزش 
ورزش هایی از جمله آمادگی جســمانی، ایروبیک، یوگا و ورزش های 
صبحگاهی به صورت رایگان می پردازند.وی خاطرنشان کرد: این طرح 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی و با فاصله ۲ تا سه متری بین 
شرکت کنندگان اجرا می شــود و تمامی اهالی مجتمع از جمله مردان 
و زنان با رعایت موازین اســالمی می توانند در این طرح شرکت داشته 
باشند.رییس هیئت ورزش های همگانی چهارمحال و بختیاری، توسعه 
سالمت جسمانی و روانی افراد جامعه، تقویت تاب آوری افراد در برابر 
بحران ها و مشــکالت، مقابله با عوارض خانه نشینی، تقویت سیستم 
ایمنی و حذف ترددهای غیرضروری را از دیگر اهداف اجرای این طرح 
برشــمرد.به گفته وی، هم اینک 1۳ ایســتگاه برای اجرای طرح آوای 
ورزش در همسایگی هدف گذاری شــده است و چنانچه مجتمع های 
مســکونی دیگری متقاضی اجرای این طرح باشند، هیچ محدودیتی 
برای برگزاری این طرح وجود ندارد.محمدیان دهکردی خاطرنشــان 
کرد: این طرح به مدت ۲ ماه اجرا می شــود و چنانچه از آن اســتقبال 

خوبی انجام گرفت، تداوم می یابد.
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دبیر هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی اصفهان:

آموزش مجازی دانشگاه های استان رضایت بخش است
دبیـر هیئـت نظـارت و ارزیابـی آمـوزش عالـی اصفهـان گفـت: ارزیابـی سـامانه های آمـوزش 
الکترونیکـی دانشـگاه های ایـن اسـتان نشـان داد کـه سـطح آمـوزش مجـازی در بخش های 
زیرسـاخت، فرآیندهای آموزشـی، درصـد تشـکیل کالس های غیر حضـوری و میزان مشـارکت 
اسـتادان و دانشـجویان رضایت بخـش است.سـید حمیدرضـا شـاوران افـزود: پـس از شـیوع 
بیمـاری کرونـا از اسـفند سـال گذشـته و تغییـر روش هـای آموزشـی از حضـوری بـه مجـازی 
از نیـم سـال دوم سـال تحصیلـی ۹۹-۹۸ کیفیـت آمـوزش مجـازی دانشـگاه های اصفهـان 
توسـط هیئـت نظـارت و ارزیابـی آمـوزش عالـی اسـتان مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت و نتیجـه 
آن بـه وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری ارسـال شد.شـاوران بـا اشـاره بـه اینکـه بررسـی 
ایـن شـاخص ها نشـان داد کـه سـطح آمـوزش مجـازی در دانشـگاه های اسـتان اصفهـان، 
رضایت بخـش اسـت، تصریـح کرد: بـا وجـودی که شـیوع بیمـاری کرونـا و لغـو شـدن ناگهانی 
کالس هـای حضـوری، دانشـگاه ها را در ابتـدا غافلگیـر کـرد؛ امـا آنهـا توانسـتند بـا اسـتفاده 
 از زیرسـاخت های موجـود و اقدام هـای سـریع، روش آمـوزش مجـازی را در سـطح قابـل

 قبول اجرا کنند.

وارد عمل شدن بیمارستان های نظامی به مسئله کرونا
معاون درمان دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان با بیـان وارد عمل شـدن بیمارسـتان های نظامی 
به چرخـه خدمت بـه بیمـاران کرونایـی گفت: قـدرت سـرایت کرونـا ۱۰ برابر شـده اسـت.بهروز 
کلیـدری افـزود: از ابتـدای ورود کرونـا ویروس بـه اسـتان اصفهان تـا امـروز بیـش از 42 هزار 
بیمـار کرونایی در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری و خدمـات دریافـت کرده اند. معـاون درمان 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان تصریح کـرد: در مـاه هـای اول کرونـا بـرای تامین اکسـیژن 
مشـکل داشـتیم ولـی در حـال حاضـر شـرایط عـادی شـده و تقریبـا در تمـام بیمارسـتان های 
ریفـرال اکسـیژن مـورد نیـاز تولیـد می شـود و در بیمارسـتان الزهـرا 2 تانـک اکسـیژن 2۰ تنی 
وجود دارد تـا عالوه بر اکسـیژن سـازهای معمولـی میـزان باالیی اکسـیژن خالص تولیـد کند و 
از سـویی دیگر در جلسـه ای که با خیران داشـتیم مقرر شـد کپسـول های اکسـیژن را بـه نحوی 
سـاماندهی کنیم که بیمارانـی که از بیمارسـتان مرخص می شـوند در صـورت نیاز به اکسـیژن از 

دسـتگاه به صـورت امانـی اسـتفاده کنند.

مدیرکل انتقال خون استان خبر داد:

اصفهان رتبه دوم اهدای پالسمای کووید 19 در کشور 
مدیـرکل انتقـال خـون اصفهان گفـت: ایـن اسـتان پـس از تهـران، رتبـه دوم اهدای پالسـمای 
بهبودیافتـگان از کوویـد ۱۹ را بـا بیـش از ۸۰۵ واحـد اهدایـی دارد.مجیـد زینلی افـزود: اهدای 
پالسـما از خون بهبودیافتگان بیماری کرونا از اردیبهشـت در کشـور و اسـتان اصفهان آغاز شد که 
بر اسـاس آمار سـازمان انتقال خـون ایران، از اول اردیبهشـت تا بیسـت و هشـتم مهر در کشـور 
بیـش از ۹ هزار واحد پالسـما اهدا شـد و اصفهـان رتبـه دوم را در این زمینـه دارد.زینلی با اشـاره 
به اینکه اکنـون هیچ ذخیره پالسـمای کوویـد ۱۹ در اصفهـان وجود نـدارد و هر واحـد اهدایی در 
کوتاه ترین زمـان برای اسـتفاده به مراکـز درمانی متقاضی ارسـال می شـود، تصریح کـرد: اهدا 
کنندگان پالسـمای کوویـد ۱۹ از اقشـار مختلف مـردم هسـتند و همچنـان نیازمند یاری بیشـتر 
آنها بـه ویـژه در ایـن روزها هسـتیم.وی بـا بیـان اینکه میـزان اهـدای خـون و پالسـمای کووید 
۱۹ پس از ماه هـای محرم و صفر و با سـرد شـدن هوا مقـداری کاهـش یافت، خاطرنشـان کرد: 
میزان ذخیـره خون در اسـتان اصفهان در زمان حاضر برای سـه روز اسـت درحالی که در شـرایط  

طبیعـی باید بـرای هفت روز باشـد.

  انسولین به زودی در داروخانه های اصفهان توزیع می شود؛

پایان دل نگرانی قندی ها؟

پریسا سعادت کمبود انســولین قلمی در کشور داستان 
تکراری اســت که در ماه های اخیر چند 
باری نگرانی های جدی در میان مصرف کنندگان و خانواده های آنها 
ایجاد کرده است. یک حســاب سرانگشتی نشان می دهد که نزدیک 
به ۸ میلیون نفر در ایران دیابت دارند یا در معرض آن قرار دارند. از این 
مقدار چیزی حدود ۵ میلیون نفر از بیماری خودآگاه هستند و بنابراین 
جمعیتی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر به انســولین روزانــه نیاز دارند که 
برخی روزی یک بار و گاهی تا روزی چهار بار باید انسولین بزنند. پس 
هر نوع کمبود این دارو می تواند بخش وسیعی از کشور را درگیر کند هر 
چند نگرانی ها و هیاهوهای زیادی بر سر نبود انسولین و کمبود آن در 
کشور به وجود آمد؛ اما مسئوالن غذا و دارو مدعی هستند تاکنون کسی 
بر اثر نبود انســولین نمرده چرا که ذخیره دارویی انسولین در کشور تا 
یک سال موجود اســت و تنها کمبود در بخش قلم تزریقی این دارو 

بوده است.
 قلم انســولین از جمله داروهای وارداتی به کشور است که در روزهای 
اخیر با اختالل در توزیع و یا واردات مواجه بوده؛ اتفاقی که مســئوالن 
وعده داده اند در چند روز آینده رفع خواهد شــد. در اصفهان هم این 
کمبود نگرانی هایی را ایجاد کرد ؛اما مســئوالن علوم پزشکی اصفهان 

اعالم کرده اند تا چند روز آینده در داروخانه ها توزیع می شود. در همین 
زمینه سخنگوی علوم پزشکی اصفهان در پاسخ به گالیه بیماران دیابتی 
مبنی بر نبود این قلم های پر متقاضی  در داروخانه ها گفت: هیچ بیمار 
دیابتی با نسخه پزشــک تاکنون بدون دارو نمانده است و بیماران در 
این خصوص نگرانی نداشــته باشــند.آرش نجیمی با بیان اینکه سه 
قلم انسولین نوومیکس، نوراپید و گالرژین )با اسم تجاری النتوس( 
خواهان بیشــتری دارد افزود: قلم های انســولین از جمله دارو های 
وارداتی محسوب می شــوند که متناسب با نیاز دانشــگاه های علوم 
پزشکی به صورت سهمیه بندی در اختیار دانشــگاه ها قرار می گیرد.

وی گفت : توزیع قلم های انســولین به صورت سهمیه بندی شده در 
اختیار داروخانه های استان اصفهان و پس از تایید در سامانه بیمه گر 

در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توصیه کرد چنانچه بیماران 
دیابتی با نبود داروی تجویز شده انســولین مواجه شدند گزارش آن 
را به سامانه ۱۹۰ اطالع دهند تا نیاز دارویی این بیماران در کوتاه ترین 
زمان رفع شــود. همچنین معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان هم در خصوص کمبود قلم های انسولین در داروخانه ها گفت: 
با توجه به اینکه این قلم ها اوایل هر ماه در داروخانه ها توزیع می شود، 

با کمبود انسولین در چند روز گذشته مواجه شدیم. ابوالفضل اصالنی 
با گالیه از پزشکان مبنی بر تجویز کمتر قلم های انسولین تولید داخل 
در مقایسه با انواع خارجی افزود: اســتاندارد قلم های تولید داخل با 
نمونه های خارجی یکسان اســت و با همان اثربخشی به بازار دارویی 

در حال عرضه است.
مســئوالن نگرانی بی جا و هول و هراس مردم از سویی و تحریم ها را 
از سوی دیگر دلیل اصلی بروز این اختالل می دانند، مردم اما انگشت 
اتهام خود را به سمت مسئوالن نشــانه می روند و آنها را متهم به سهل 
انگاری و عدم نظارت کافی در بازار دارویی کشور می دانند به خصوص 
آنکه کارشناســان بازار معتقدند واردات داروی انســولین به کشور به 
اندازه کافی صورت گرفته است؛ اما مباحثی مانند عدم توزیع درست، 
نقش پر رنگ دالالن دارو برای کسب سودهای چند برابری از فروش 
انسولین خارج از شبکه رسمی توزیع و البته قاچاق معکوس دارو به 
کشور های همسایه از جمله عراق مطرح است. این روند همان قاچاق 
معکوس است که این روزها در خبرها زیاد از آن گفته می شود. همین 
مسئله هم باعث شده بازار سیاه انســولین برای بیماران دیابتی داغ 
شود. حاال گزارش هایی از عرضه این دارو در بازار سیاه منتشر شده که 

از افزایش هشت برابری قیمت انسولین حکایت دارد. 

با مسئولان جامعه

معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: ۱۰ شرکت تولیدی ماسک متخلف و غیر مجاز 
در این استان از ابتدای شــیوع بیماری کرونا تا کنون 
شناسایی و پلمب و با آنها برخورد قضایی شد.ابوالفضل 
اصالنی افزود: از اسفند پارسال شرکت هایی در استان 
اصفهان بدون مجوز و نظارت معاونــت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به صورت زیرزمینی 
اقدام به تولید و عرضه ماســک ســه الیــه کردند که 

۱۰ شرکت متخلف تا کنون شناســایی و با آن برخورد 
شده است.وی با تاکید بر اینکه معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با هیچ کس تعارف 
ندارد، اظهار داشــت: در 2 مورد نیز ماسک بی کیفیت 
از استان های دیگر وارد اصفهان و در ابتدای امر با آن 
برخورد شد.اصالنی با بیان اینکه برای بررسی کیفیت 
ماسک آزمایش های متعدد وجود دارد، خاطرنشان 
کرد: برای ماســک باید آزمایش کارایــی فیلتر علیه 
ویروس های مختلف یا ذرات ریــز در مواقع آلودگی 
هوا صورت گیرد که این کار توســط آزمایشــگاه های 
معتبر و مد نظر معاونت غذا و دارو انجام می شــود.

وی با اشاره به اینکه 2 آزمایشگاه معتبر انرژی اتمی و 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در این زمینه به ما 
کمک می کنند، اضافه کرد: به زودی آزمایشگاه های 

دیگر اضافه می شــوند.معاون غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان با تاکید بر اینکه کارشناسان 
این معاونت به صورت تصادفی و موردی نیز اقدام به 
تهیه ماسک از محل عرضه و ارسال آن به آزمایشگاه 
می کنند، توضیح داد: در آزمایشگاه بررسی می شود که 
آیا این ماسک با کیفیت مناسب و طبق استاندارد تولید 
شده است.اصالنی تاکید کرد: اگر گزارشی درباره پایین 
بودن کیفیت ماسک به ما برسد در کوتاه ترین زمان 
توسط نهادهای نظارتی بررسی خواهد شد.معاون غذا 
و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همچنین با 
تاکید بر اینکه در زمان حاضر هیچ محدودیتی در عرضه 
و فروش ماسک سه الیه در استان وجود ندارد، گفت: 
ماسک مورد نیاز و به اندازه کافی تولید و ذخیره شده و 

توسط شرکت های پخش مجاز در حال توزیع است.

10 شرکت تولیدی ماسک متخلف در اصفهان پلمب شد

امحای 1۸ تن انواع مواد مخدر در اصفهان
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از امحای ۱۸ تن انواع مواد افیونی غیر قابل استحصال 
دارویی خبــر داد و گفــت: از ابتدای امســال تاکنون ۳4 تن مــواد افیونی در اســتان اصفهان 
کشف شده اســت.وی افزود: ماموران 
انتظامی اســتان اصفهان طی ۷ ماهه 
ابتدای امســال موفق شــدند ۳4 تن 
انواع مواد افیونی را که قاچاقچیان قصد 
داشــتند از محورهــای مواصالتی این 
استان عبور دهند، کشف کنند.سرهنگ 
هاشمی فر ادامه داد: با تالش ماموران 
خدوم پلیــس مبارزه با مــواد مخدر و 
دیگر ماموران انتظامی ۶۷ باند مخوف 
و پیچیده قاچاقچی افیونی شناسایی و 
منهدم شدند.این مقام انتظامی با اشاره به توقیف ۸۰۰ خودروی سبک و سنگین طی هفت ماهه 
اول ســال جاری که قاچاقچیان با آنها مواد افیونی جابه جا می کردند، بیان کرد: کارکنان نیروی 
انتظامی در راه مبارزه با سوداگران مرگ تا پای جان ایستاده اند و پلیس اصفهان طی چند ساله 

اخیر در این مسیر سه شهید تقدیم کرده است.

کشف بیش از 300 میلیون ریال اسکناس تقلبی در اردستان
فرمانده انتظامی اردستان خبر داد که بر اساس شاخص های کارنامه یگانی، پلیس ۱۱۰ اردستان 
امسال چند رتبه برتر را در اســتان اصفهان کسب کرده است.غالمرضا هاشــمی زاده، اظهار کرد: 
نیروی انتظامی شهرستان اردستان در اجرای »گشت رضویون« که به منظور ناامن کردن محالت 
برای توزیع کنندگان مواد مخدر، سارقین و متخلفین، همراه با مشارکت بسیجیان ناحیه مقاومت 
انجام می گیرد، حائز رتبه برتر شد.هاشمی زاده، یکی از هدف گذاری های نیروی انتظامی را صیانت 
از پرسنل و خانواده های آن ها دانست و گفت: شهرستان اردستان در این بخش نیز رتبه برتر استان 
را کسب کرده است. وی یادآور شد: پلیس مســئول مقابله با ناهنجاری ها و ناپاکی ها در جامعه 
اســت تا امنیت و آرامش را به عموم جامعه هدیه دهد، از این رو به طریق اولی باید خود نیز الگو 
و مظهر پاکی باشــد و مقتدرانه از عملکرد صحیح ماموران دفاع کنند.فرمانده انتظامی اردستان، 
با بیان اینکه برای ایجاد امنیت پایدار در جامعه، مشارکت آحاد مردم الزم است و امنیت پایدار با 
همراهی مردم و مسئوالن میسر می شود، گفت: بخشداران و دهیاران شهرستان اردستان بیشتر 
از دیگر مسئوالن منطقه پلیس اردستان را همیاری کردند و توانستیم در یک سال گذشته، موضوع 

پایش تصویری در روستاها را ۱۰۰ درصد افزایش دهیم.

انهدام باند ۶ نفره سارقان میلیاردی منزل در شاهین شهر
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر اظهار داشت: در پی وقوع چندین مورد سرقت منزل در 
شهرستان شاهین شهر رســیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی 
قرار گرفت. سرهنگ علی صادقی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از انجام یکسری اقدامات 
تخصصی موفق شدند اعضای یک باند ۶ نفره ســارقان منزل را که یکی از آن ها زن بود شناسایی 
و دستگیر کنند.این مقام انتظامی بیان داشت: ســارقان هنگامی که با مستندات پلیس روبه رو 
شدند به ۱۵ میلیارد ریال سرقت ازمنازل شــهروندان طی ۵ فقره سرقت اعتراف کردند.فرمانده 
انتظامی شهرستان شاهین شهر با اشاره به اینکه اموال مسروقه به مالباختگان تحویل می شود، 
خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با مجرمان و سارقان برخورد قاطع و قانونی می کند و هرگز اجازه 

فعالیت و جوالن به آنان نخواهد داد.

خبر روزاخبار

سخنگوی ستاد استانی مقابله با 
کرونا در اصفهان اعالم کرد:

کاهش ۵0 درصدی سفرها 
به استان 

سخنگوی ســتاد اســتانی مقابله با کرونا 
در اصفهــان گفت: طبق گــزارش های ارائه 
شده، حجم ســفرها به کالن شهر اصفهان 
در 4 روزی که محدودیت ســفر اعمال شد 
۵۰ درصد و ســفر به اســتان نیز ۱۹ درصد 
نسبت به مدت مشــابه هفته قبل کاهش 
پیــدا کرد.حجت ا... غالمی، بــا بیان اینکه 
مصوبه محدودیت و ممنوعیت سفر به چند 
اســتان دیر اعالم شــد، گفت: به رغم این 
مشکل و با توجه به اینکه به شکل سراسری 
از شبکه های مختلف این مصوبه اعالم شد 
بسیاری از سفرها از مبدأ به اصفهان و استان 
متوقف و ۵ ورودی اصلی کالن شهر اصفهان 
به شدت کنترل شــد. البته در مورد برخی 
سفرها هیچ برخوردی نمی توانستیم بکنیم 
چون کاری بود و سفر به برخی از شهرستان 
ها نیز ممنوع نبود.سخنگوی ستاد استانی 
مقابله با کرونا در اصفهان افزود: پارک ها و 
مراکز تفرجگاهی همچنان تعطیل هستند 
و پارک ها بــه دلیل مســائل امنیتی نیمه 
روشــن خواهند بود. در خصوص امتحان 
دانش آموزان مقرر شــد شــورای آموزش 
و پرورش در این خصــوص تصمیم بگیرد 
و تصمیم این شــورا تصمیم ستاد استانی 
خواهــد بود.غالمی تصریح کــرد: در بحث 
آلودگی هوا کــه در پاییز شــدت می گیرد، 
بازرسی ها از واحدهای صنعتی شدت می 
یابد تا این واحدها بیشتر رعایت کنند. باید 
تمام دستورالعمل ها رعایت شود و قطعا با 

واحدهای مختلف برخورد خواهد شد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان مطرح کرد:

وجود مدارس کانکسی و سنگی در استان اصفهان
مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان مدرسه کانکسی و سنگی دارد، گفت: در سطح استان، شاهد مدارسی هستیم که سرویس 
بهداشتی های ناایمن دارند و از آب لوله کشی نیز بهره مند نیستند. مهدی میربد با اعالم این خبر که در سال گذشته درصد مشارکت خیرین مدرسه ساز ۷۵ درصد 
بوده و این درصد، در سال جاری به عدد  ۸4 رسیده، اظهار کرد: بخش نوسازی مدارس استان اصفهان تا پایان سال جاری ۱2۰ پروژه که شامل بیش از ۷۸۰ کالس 
درس است را به اتمام خواهند رساند.وی با بیان اینکه بخاری نفتی و مدارس خشت و گلی در سال گذشته از سطح استان جمع آوری شده، گفت: در شهرستان 
گلپایگان بیش از ۷۰ درصد مدارس به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز شده است و به این آمار تا پایان سال جاری 4 مدرسه دیگر نیز اضافه می شود. همچنین 
سرانه دانش آموزی در گلپایگان ۹.۳۳ مترمربع بوده در حالی که این عدد در سطح کشــور ۸.۳ صدم مترمربع است و این نشان از حضور خوب خیرین در این 
بخش دارد. مدیرکل نوسازی مدارس اســتان اصفهان با بیان اینکه برای احداث مدارس باید نیازسنجی و برنامه ریزی دقیقی انجام شود، خاطر نشان کرد: در 
استان اصفهان مدرسه کانکسی و سنگی داریم و مدرسه سنگی با سنگ های رودخانه به صورت غیر اصولی ساخته شده است. همچنین در سطح استان شاهد 
مدارسی هستیم که سرویس بهداشتی های ناایمن دارند و از آب لوله کشی نیز بهره مند نیستند.میربد افزود: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به کمک 

خیرین به دنبال تهیه تبلت برای برخی از دانش آموزان است. تجهیز مدارس موجود نیز عمدتا از طریق اعتبارات تملک دارایی ها انجام می شود.

توصیه  اصفهان  پزشکی  علوم  ه  نشگا دا سخنگوی 
کرد چنانچه بیماران دیابتی با نبود داروی تجویز شده 
انسولین مواجه شدند گزارش آن را به سامانه ۱۹۰ اطالع 
دهند تا نیاز دارویی این بیماران در کوتاه ترین زمان رفع 

شود

سلفی مردم با 
یگان اسب سواران 

ناجا
در چهارمین روز از هفته نیروی 
انتظامی، یگان اســب سواران 
ناجا محدوده میــدان ونک تا 
بوستان ملت را رژه رفتند. در رژه 
یگان اسب سواران با حضور در 
بیمارســتان ولی عصر )عج( از 
تالش های کادر درمانی مبارزه 

با کرونا نیز تقدیر به عمل آمد.

وز عکس ر
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تعویق لیگ برتر به کام وینگر سپاهان
بازیکنان تیم فوتبال سپاهان در اردوی چند روزه تهران روز سه شنبه به مرکز ایفمارک مراجعه کردند 
تا تست های آمادگی جسمانی پیش فصل را پشت ســر بگذارند و در جریان این معاینات مورد و 
مشکل خاصی بین آن ها وجود نداشت.زردپوشــان همچنین پیش از سفر به تهران مورد معاینات 
پزشکی برای جلوگیری از شیوع کرونا قرار گرفتند که بر اساس نتایج اعالم شده، جواب آزمایشات 
منفی بود.در بین بازیکنان سپاهان تنها بازیکنی که فعال نمی تواند در تمرینات حضور داشته باشد، 
محمد محبی است که اوایل ماه مهر زانوی خودش را برای عمل مینیسک به تیغ جراحی سپرد. وی 
اکنون مشغول پشت سر گذاشتن دوران نقاهت اســت.با برنامه ریزی قبلی سازمان لیگ محبی 
بازی اول سپاهان در لیگ بیستم را از دســت می داد؛ اما با برنامه ریزی جدید و اعالم تعویق یک 
هفته ای مسابقات، زمان بیشتری را در اختیار وینگر زردپوشان قرار دارد. کادر فنی و پزشکی سپاهان 
امیدوارند که این هافبک 21 ساله برای بازی هفته اول مقابل گل گهر به مرز آمادگی برسد.ضمن اینکه 
مرتضی منصوری و محمدرضا خلعتبری هم دیگر مصدومان تیم اصفهانی به شــمار می آیند. این 
دو بازیکن به خاطر آسیب جزئی عضالنی به صورت انفرادی کار می کنند اما کادر پزشکی در تالش 
است مصدومیت شان تا 5 روز آینده برطرف شود که در این صورت می توانند با نظر کادرفنی در بازی 
تدارکاتی مقابل آلومینیوم اراک به میدان بروند.سپاهان قرار است طبق برنامه ریزی انجام شده روز 

هفتم آبان و در ورزشگاه نقش جهان به مصاف آلومینیوم اراک برود.

درخواست استقالل از فیفا برای پرداخت طلب »جباروف«
سرور جباروف از استقالل حدود ۹5 هزار دالر طلب دارد که شکایت این بازیکن به فیفا سبب شده تا 
استقالل محکوم به پرداخت مطالبات این بازیکن شود.از این رو باشگاه استقالل در نامه ای به فیفا 
درخواست داده که آن ها از محل مطالبات این باشــگاه از فیفا طلب جباروف را پرداخت کنند. قرار 
است فیفا شماره حساب جباروف را گرفته و طلب این بازیکن را از محل در آمدهای باشگاه استقالل 
پرداخت کند. باید دید استقالل اصال در فیفا پولی دارد که بخواهد به جباروف بدهد یا نه و آیا تحریم 

ها اجازه می دهد فیفا پول را به حساب جباروف منتقل کند.

طرفداران پرسپولیس، الریان را در اینستاگرام تهدید کردند!
باشگاه الریان شــجاع خلیل زاده را به خدمت گرفت تا شــاهد حضور پرسپولیسی های معترض 
در صفحه رسمی خود باشــد. طرفداران قرمز از جدایی این بازیکن شاکی هســتند. آنها با هجوم 
به صفحه الریان در اینستاگرام به انتقاد از این باشــگاه پرداخته اند و حتی نوشته اند با خرید این 
بازیکن، پرسپولیس از آنها شــکایت می کند. تا پیش از جذب شجاع پســت های باشگاه الریان 
باالی 30 کامنت نداشت ولی بعد از جذب شــجاع، کامنت های پست های آخر باال رفته و حتی به 

عدد 5 هزار هم رسیده!

ادعای عجیب »صادقی« علیه مدعیان
سرمربی تیم فوتبال ســایپا  در خصوص تاخیر یک هفته ای آغاز لیگ برتر عنوان کرد: مثل فصل 
گذشــته که لیگ را با تاخیر 45 روزه آغاز کردند و تیمی مثل ســایپا لطمه زیادی دید، امسال هم 
تاریخی را اعالم و االن یک هفته رقابت ها را به عقب انداختند. دلیل آن هم نا آمادگی تیم های بزرگ 
است و این باعث می شود آماده تر شوند و تیم هایی مثل سایپا که با برنامه ریزی پیش رفتند، با 
مشکل مواجه شوند.ابراهیم صادقی ادامه داد: این تبعیض است و باید عدالت را برقرار کنند. این 
تاخیر هیچ ربطی به کرونا ندارد و خواسته ما از فدراسیون این اســت که همه را به یک نحو ببینند. 
بین  تیم های پرطرفدار و بزرگ با تیمی مثل ســایپا که برای فوتبال ایران زحمت بسیار می کشند، 

نباید فرقی را قائل شوند.

اتفاق نادری که می تواند در گینس ثبت شود؛

رقابت پدر و پسری در لیگ برتر بسکتبال

فصــل جدیــد رقابت هــای لیــگ برتر  سمیه مصور
بسکتبال کشــور در حالی از 15 ّآبان آغاز 
می شود که یک پدر و پسر هدایت دو تیم لیگ برتری را بر عهده گرفته 
اند تا رویارویی آنها یکی از اتفاقات نادر در ورزش ایران و حتی جهان 
را رقم بزند. در این دوره از مســابقات که با حضــور 16 تیم در دو گروه  
برگزار می شود، مهران شاهین طبع روی نیمکت تیم شهرداری گرگان 
می نشیند و ســکان هدایت تیم نیروی زمینی ارتش به امیر حسین 
شــاهین طبع واگذار شده اســت.  مهران شــاهین طبع که در زمان 
تعطیلی لیگ برتر بسکتبال در اسفندماه ۹8 همراه با شهرداری گرگان 
صدرنشــین لیگ بود، بازهم با گرگانی ها به امید قهرمانی پا به لیگ 
خواهد گذاشت. او بعد از 12 سال توانست تیم ملی بسکتبال ایران را 

به عنوان بهترین تیم آسیایی راهی المپیک توکیو کند.
پسر سرمربی تیم ملی بسکتبال در حالی برای اولین بار هدایت یک 
تیم لیگ برتری را برعهده گرفته است که در سال های اخیر توانست با 
طی کردن دوره های مربیگری مدرک A خود را دریافت کند، موضوعی 
که انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. چرا که منتقدان اعتقاد داشتند 

پسر سرمربی تیم ملی بدون طی کردن فاصله 3 ساله مربیگری درجه 
2 برای گرفتن کارت درجه یک اقدام کرده است.

نکته جالب توجه در سرمربیگری امیرحسین شاهین طبع این است 
که بدون اینکه بخواهد بــه عنوان بازیکن به یک بازیکن ســطح اول 
تبدیل شود، در همین جوانی به طور حرفه ای به مربیگری ورود کرده 
و هدایت یک تیم لیگ برتری را هم برعهده گرفته اســت، عدم تجربه 
امیرحسین در زمینه مربیگری نیز موجب شده در روزهای اخیر شائبه 
هایی در این رابطه هم مطرح شود. عده ای معتقدند، چون پسر مهران 
شاهین طبع اســت بدون اینکه حضور روی نیمکت را به عنوان کمک 
مربی در لیگ برتر تجربه کرده باشد به یک باره سکان هدایت یک تیم 
لیگ برتری را به او داده اند، هرچه باشد پسر سرمربی تیم ملی است.

  به نظر می رســد امیرحسین شاهین طبع کار ســختی در پیش دارد 
چرا که باید با عملکــردش توانایی هایش را به همگان نشــان دهد و 
خودش را از زیر ســایه پدر بیرون آورد وگرنه تا همیشه خواهند گفت 
او با البی پدرش توانسته چنین موقعیت هایی را به دست آورد.به هر 
حال باید منتظر ماند و دید پسر شــاهین طبع با تیم سرباز های لیگ 

چه نتایجی می گیرد.
در فصل جدید رقابت های لیــگ برتر، تیم های شــهرداری گرگان، 
پاالیش نفت آبادان، آویژه صنعت پارسا مشــهد، اکسون تهران، رعد 
پدافند هوایی مشهد، شورا و شهرداری قزوین، مس رفسنجان و آفتاب 
زاگرس اهواز در گروه اول قرار گرفته و تیم های شــیمیدر قم، مهرام 
تهران، شهرداری بندر عباس، ذوب آهن اصفهان، مس کرمان، کوچین 
آمل)جوانان 2020(، آینده سازان و نیروی زمینی ارتش در گروه دوم 

این مسابقات با یکدیگر به رقابت می پردازند.
کمیته برگزاری رقابت های لیگ برتر بســکتبال کشور در ابتدا تصمیم 
داشــت که دور حذفی رقابت ها بین 8 تیم برتر از دو گروه برگزار شود 
که با اعتراض باشــگاه ها، در دور حذفی تمــام 16 تیم به مصاف هم 
خواهند رفــت و تعداد بــازی ها در ایــن مرحله با پیشــنهاد رییس 
فدراسیون بستگی به شــرایط مالی و پرداختی باشگاه ها به بازیکنان 
خواهد داشــت. بعد از برگزاری دو هفته ابتدایی لیگ برتر و از تاریخ 
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خواهد شد.

 خبر  روز

استقبال اصفهان از پویش آماده باش
نایب رییس هیئت ورزش های همگانی استان اصفهان گفت: به دلیل نقش موثری که ورزش در 
پیشگیری از بیماری ها از جمله کرونا دارد و از طرفی مردم به دلیل شرایط موجود وقت بیشتری 
برای حضور در فضای مجازی دارند، تصمیم گرفتیم تا به شــکلی جدید بستری را فراهم کنیم و 
ورزش را به خانه های مردم ببریم. الهام مشکل گشا،افزود: در دوماه گذشته پویشی تحت عنوان 
پویش آماده باش در حوزه های مختلف عملی، آموزشــی و انگیزشــی راه اندازی شد که بیش 
از 300 محتوا شــامل الیو های اینستاگرام، موشــن گرافیک، اینفوگرافیک، ویدئو های آموزشی، 
چالش های رقابتی و ... در این طرح ارائه شــد که مورد اســتقبال شــهروندان قرار گرفت. نایب 
رییس هیئت ورزش های همگانی استان با اشاره به اســتقبال ویژه مردم از تمرین با استفاده از 
فضای مجازی در منازل اذعان کرد: بیش از 200 طرح نیز به مناسبت هفته تربیت بدنی اغاز شد 
که غالب این طرح ها در فضای مجازی و تعداد محدودی از آن در فضای باز برگزار شــد که همه 
این طرح ها درعناوین مختلف مردم را به انجام تمرینات ورزشــی ترغیــب کرده که یکی از آن ها 
طرح آوای ورزش در همســایگی بود. در این طرح هدف ما این بود که افراد برای انجام تمرینات 
ورزشی مجبور به طی کردن مسافت های زیادی نباشند و بتوانند از بام های منازل خود همگام با 

مربیان به فعالیت بپردازند.

تجهیز 33 خانه ورزش روستایی دیگر در استان اصفهان
به مناســبت هفته تربیــت بدنــی و ورزش، 33 خانــه ورزش روســتایی در اســتان اصفهان 
تجهیز و به بهــره برداری رســید. رییس هیئــت ورزش روســتایی و بازی هــای بومی محلی 
اســتان در آیین تجهیز این خانه ها با اشــاره به اینکه از ابتدای امســال تا کنون 160 خانه ورزش 
روســتایی در اصفهان بــه بهره برداری رســیده، گفــت:33 خانــه ورزش در شهرســتان های 
اصفهــان، گلپایگان، ســمیرم، لنجان، فالورجــان و فریدون شــهر به بهره داری رســید.مهدی 
اســدی افزود: با تجهیــز این خانه هــای ورزش، جمع خانه های ورزش روســتایی اســتان به 
بیش از 530 خانه رســید.وی گفت: قرار اســت تا پایان ســال بیش از ۷0 خانه ورزش دیگر در 
 روستا های اســتان به بهره برداری برسد.استان اصفهان بیشــترین خانه ورزش روستایی را در 

کشور دارد.

ناکامی دیگر برای تیم هندبال بانوان ذوب آهن
در چهارمین روز از رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان تیم هندبال شــهید شــاملی کازرون برابر 
ذوب آهن اصفهان به پیروزی رسید. ذوب آهن برای دومین بازی متوالی، دست خالی میدان را 
ترک کرد. در ادامه دیدارهای لیگ برتر هندبال بانوان و از گروه دوم، تیم شهید شاملی کازرون با 
پیروزی برابر ذوب آهن اصفهان صدرنشین گروه دوم شد.شهید شاملی در دومین مسابقه خود 
در تاالر هندبال تهران و با قضاوت مطهره نجد سمیعی و پرستو نعمتی به مصاف ذوب آهن رفت 
و حریف خود را 33 بر 1۷ از پیش رو برداشت و 4 امتیازی شد.نماینده هندبال فارس، بازی را از 
همان ابتدا مقتدرانه آغاز کرد و پیروزی 1۹ بر ۹ این تیم در نیمه نخست حاکی از مشت پرتر شاملی 
نسبت به تیم اصفهانی بود. صونا بیداد، بازیکن کهنه کار ســابق تیم نفت و گاز گچساران، بازیکن 
شاخص این بازی در ترکیب تیم پیروز بود.ذوب آهن با این شکست حاال بی امتیاز و در وضعیتی 
نامناسب قرار گرفته است. گرچه ذوبی ها با مشکل از دســت دادن بازیکن به دلیل کرونا مواجه 
شده اند؛ اما تیمی دست و پا بسته به نظر می رسند. آنها در بازی اول هم به سنگ آهن بافق باخته 
بودند تا شکست بر نیمه سبز رنگ اصفهان سایه بیفکند.شاملی بر خالف ذوب آهن چهره یک تیم 
مدعی را دارد گرچه رقابت اصلی برای این تیم در مرحله آتی شــکل خواهد گرفت. شهید شاملی 
کازرون در سومین دیدار خود به دیدار تیم ســنگ آهن بافق می رود و ذوب آهن برابر تاسیسات 

دریایی تهران صف آرایی می کند.

منهای فوتبال

رییس فدراسیون تنیس روی میز:

عملکرد رییس هیئت 
تنیس روی میز اصفهان 
رضایت بخش بوده است

رییس فدراسیون تنیس روی میز در مجمع 
انتخاباتــی هیئت تنیس روی میز اســتان 
اصفهان اظهار کرد: یکی از دالیل تک کاندیدا 
بودن این انتخابات، عملکرد بســیار خوب 
رییــس هیئــت و رضایت مندی اســت که 
ورزشکاران این رشته از وی دارند و این نشان 
دهنده آن است که افراد، با تمام تالش خود 
سعی برای پیشــرفت این رشته داشته اند.

مهرداد علی قارداشــی افــزود: موفقیت به 
دســت آمده حاصل تالش های پشت پرده 
و همراهی افرادی اســت که در کنار رییس 
هیئت بوده اند، در این چند سال اخیر عملکرد 
مناسبی را داشــته و در بسیاری از بخش ها 
از جمله آمــوزش و قهرمانی رتبــه اول را در 
کشور کســب کرده اند که این کار با یک کادر 
خوب انجام می شــود.وی خاطرنشان کرد: 
امیدوارم ایــن روند خــوب و برنامه ریزی 
برای اصفهــان ادامه پیدا کنــد. این نتایج و 
عملکرد با شرایط کنونی کشور بسیار سخت 
و دشوار است که نشــان دهنده قدرت این 
هیئت است. نوسان دالری، موجب افزایش 
قیمت تجهیزاتی از جمله راکت، رویه راکت و 
توپ شده و به رشته تنیس روی میز آسیب 
رسانده است که امیدواریم این شرایط، عالقه 
مندان تنیس روی میــز را با کاهش روبه رو 
نکند.علی قارداشــی گفت: در سال هایی که 
شــعار آن با اقتصاد در ارتباط است و بحث 
تولید داخلی و حمایــت را در خود گنجانده، 
مطمئنم با وجود تالش نیروهــای ایرانی و 
تولیدکنندگان داخلی این شرایط بهبود پیدا 
می کند. باید از تولیدهای ایرانی حمایت شود 
تا شرایط برای رشته تنیس روی میز و دیگر 
رشته ها بهبود پیدا کند.در ادامه رییس هیئت 
تنیس روی میز اســتان اصفهان با اشاره به 
اهمیت استعدادیابی گفت: در دوره جدید نیز 
روند استعدادیابی را محکم تر ادامه خواهیم 
داد تا بتوانیم قهرمانان جدیدی در سطح ملی 

و بین المللی معرفی کنیم.

زش ور

مستطیل سبز

وز عکس ر

ادای احترام 
دوچرخه سواران سپاهان 

به مقام شامخ شهیدان
تیم دوچرخه سواری باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان روز پنجشــنبه در آستانه دومین 
روز آبان ماه که در تقویم ورزشــی کشور به  
عنوان روز سپاهان نام گذاری شده، مسیر 
گلستان شــهدای اصفهان تا شرکت فوالد 
مبارکــه را با هدف تجدید میثاق با شــهدا 

رکاب زدند . 

پیولی: 

راز موفقیت میالن، تالش و ایثار است
آث میالن پنجشنبه شب در لیگ اروپا مهمان سلتیک اسکاتلند بود و موفق شد حریفش را 3-1 از پیش رو بردارد. استفانو پیولی، سرمربی میالن در پایان بازی به 
شروع بی عیب و نقص تیمش در فصل جدید اشاره کرد و به توضیح علل این موفقیت از نگاه خود پرداخت.پیولی در پایان بازی گفت: » ما بازی را خوب مدیریت 
کردیم با اینکه در نیمه دوم از نظر تکنیکی دقت الزم را نداشتیم و کمی با ریسک مواجه شدیم. خیلی مهم بود که نشان بدهیم ما یک تیم معمولی نیستیم که بعد 
از پیروزی شیرین در دربی انگیزه اش را از دست می دهد« .سرمربی میالن در ادامه گفت: »راز موفقیت ما؟ ما همه در یک مسیر و در یک جهت کار می کنیم. از 
باشگاه گرفته تا کادر فنی و بازیکنان همه این احساس را داریم که در طی این مسیر مشارکت داریم. راز موفقیت ما در تالش و ایثار و اشتیاق برای بهتر شدن است«.

لیونــل مســی، در مصاحبــه ای جدیــد صحبت 
های جالبی را درباره فوق ســتاره پرتغالی باشگاه 
یوونتوس یعنی کریســتیانو رونالــدو مطرح کرد.

بعد از جدایی کریستیانو رونالدو از رئال مادرید در 
تابستان 2018 و پیوستن این فوق ستاره پرتغالی 
به یوونتوس، دیگر در بازی های الکالسیکو شاهد 
تقابل او و لیونل مســی نیســتیم؛ اتفاقــی که تا 
حــدودی از جذابیت ایــن جدال برای هــواداران 

فوتبال کاسته است.
از طرفی بســیاری منتظر بودند که مسی و رونالدو 
هفته آینده و در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در 
بازی یوونتوس و بارســلونا با یکدیگر رو در رو می 
شوند ؛اما ابتالی ستاره پرتغالی بیانکونری به کرونا 
باعث شــده که این تقابل حداقــل در مرحله رفت 
منتفی به نظر برسد.فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا 
حاال در مصاحبه ای برای کریستیانو رونالدو آرزوی 

سالمتی کرده است. مسی همچنین ابراز امیدواری 
کرده که رونالدو در بازی مقابــل یوونتوس حضور 
پیدا کند. او در این باره گفت: » وقتی کریســتیانو 
در رئال مادرید حضور داشــت، شــاهد تقابل های 
ویژه تری بودیم. البته که قــرار گرفتن مقابل رئال 
مادرید، همواره اتفاق ویژه ای محســوب می شود؛ 
اما با وجود رونالدو اهمیت ایــن تیم و البته بازی 

افزایش پیدا می کرد.
با این وجود از این اتفاقــات عبور کرده ایم و باید به 
زمان حال فکر کنیم. من امیدوارم که کریســتیانو 
سریع تر بیماری کرونا را پشت سر بگذارد و حالش 
خوب شود تا بتواند در دیدار مقابل ما حضور داشته 
باشــد. قرار گرفتن و تقابل با کریســتیانو رونالدو 
همواره اتفاق ویژه ای بوده، هســت و خواهد بود. 
این تقابل ســال ها ادامه داشــت که البته اصال کار 

آسانی نیست«.

مســی در ادامه گفت: » از طرفی رئــال مادرید و 
بارســلونا قدرتمندترین تیم های دنیا محســوب 
می شوند و همواره رقابتی تنگاتنگ بین این دو تیم 
وجود داشته و خواهد داشــت. با این حال در مورد 
من و کریســتیانو فکر می کنم که یک تقابل فردی 
بین ما وجود داشــته که باعث شده هواداران از آن 
لذت ببرند. ایــن موضوع فقط در مــورد هواداران 
بارســلونا و رئال مادریــد صدق نمی کرد و ســایر 
طرفداران فوتبال نیز از این رو در رویی خوشــحال 
بودند و لذت می بردند. خیلی امیدوارم که بتوانیم 
در ادامه دوباره چنیــن لذت و هیجانــی را به آنها 

هدیه دهیم.«

مسی و مصاحبه ای جدید با طعم دلتنگی برای 
»رونالدو«

به نظر می رسد امیرحسین شاهین طبع کار سختی در 
پیش دارد چرا که باید با عملکردش توانایی هایش را 
به همگان نشان دهد و خودش را از زیر سایه پدر بیرون 
آورد وگرنه تا همیشه خواهند گفت او با البی پدرش 

توانسته چنین موقعیت هایی را به دست آورد



شنبه 3 آبان      1399 / 7 ربیع االول 1442/ 24 اکتبر 2020/ شماره 3100

چهار پایگاه حفاظت از میراث فرهنگی در استان اصفهان 
موتور دار شدند

فرمانده یــگان حفاظت میراث فرهنگی اســتان اصفهــان همزمان با پاسداشــت هفته نیروی 
انتظامی، از تقویت ناوگان گشت پایگاه های حفاظت میراث فرهنگی شهرستان های آران و بیدگل، 
خمینی شهر، لنجان و روستای ابیانه با واگذاری شش دستگاه موتورسیکلت خبر داد. عبدالرضا 
عرب بافرانی با اعالم این خبر گفت: حفاظت از مواریث فرهنگی به عنوان ســند هویت این ملت 
بزرگ، یکی از مهم ترین وظایف یگان حفاظت از میراث فرهنگی است، از این رو پرسنل این یگان 
با تمام توان و امکانات موجود، تالش خود را در راستای مبارزه با سوداگران مواریث فرهنگی در 
پهنه استان به کار می بندند.وی با اشاره به گستردگی آثار و محوطه های تاریخی در استان اصفهان، 
اظهار کرد: در استان اصفهان با بیش از ۱۰۷ هزار کیلومتر مربع وسعت، شاهد وجود بیش از ۲۲هزار 
اثر، مجموعه و محوطه از ادوار مختلف تاریخی هستیم که بخش انکار ناپذیری از هویت تاریخی 
مردم فالت مرکزی ایران را تشکیل می دهند و با تالش های به عمل آمده تا کنون موفق به تشکیل 
۳۶ پایگاه حفاظتی در ۲۴ شهرستان استان شده ایم که پرســنل این پایگاه ها کار حفاظت از این 
مواریث را بر  عهده دارند.عرب بافرانی توضیح داد: در حال حاضر اکثر این پایگاه ها دارای خودرو و 
موتور سیکلت بوده و یا به صورت مشترک با همکاری سایر نهادها کار گشت زنی و حفاظت از این 
مجموعه ها را پیش می برند با این حال با تخصیص یک میلیارد ریــال اعتبار و همزمان با هفته 
نیروی انتظامی، ۶ عدد موتور ســیکلت به پایگاه های حفاظتی در شهرستان های آران و بیدگل، 

خمینی شهر، لنجان و پایگاه حفاظتی روستای ابیانه واگذار شد.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی اســتان اصفهان تصریح کرد: با توجه به گســتردگی آثار 
تاریخی در استان اصفهان، پیگیر گسترش پایگاه های حفاظتی میراث فرهنگی در استان هستیم.

افزایش سهمیه سوخت ناوگان بار درون شهری در صورت 
ثبت پیمایش

معاون اجرایی سازمان مدیریت حمل و نقل بار شــهرداری اصفهان از آغاز فرآیند اجرایی تجهیز 
ناوگان دیزلی حمل ونقل بار به دســتگاه ســیپاد خبر داد.مجتبی فروزنده اظهــار کرد: مالکان 
ناوگان حمل ونقل بار به شرط دارا بودن پروانه فعالیت و اشــتغال معتبر می توانند با مراجعه به 
درگاه اینترنتی www.sipaad.ir از فهرســت شــرکت های دارای مجوز مطلع شده و نسبت به 
ثبت اطالعات خودرو اقدام کنند.وی تصریح کرد: ناوگان دیزلی که دچار کمبود ســهمیه سوخت 
هســتند، به خصوص ناوگان حمل پسماند، آتش نشــانی و حمل بتن آماده می توانند نسبت به 
ثبت اطالعات خود در سامانه مذکور جهت نصب دستگاه پیمایش سنج اقدام کنند.معاون اجرایی 
ســازمان مدیریت حمل و نقل بار شــهرداری اصفهان تاکید کرد: لحاظ مبنــا و معیار تخصیص 
سوخت بر اساس پیمایش واقعی جزو سیاست های کالن کشوری اســت که بر اساس ابالغیه 
دستگاه های ذی ربط، سازمان مدیریت حمل و نقل بار شــهرداری به عنوان متولی ساماندهی، 
مدیریت و نظارت حوزه حمل و نقل بار درون شــهری مجری سیاست های فوق است.وی گفت: 
www.hamlebar. راهبران این حوزه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به درگاه اینترنتی

com یا خــط ارتباطی ۰۳۱۳۷۳۸۳۹۲۰ تــا ۲۳ تمــاس بگیرند.فروزنده، از آغــاز طرح تبدیل 
وضعیت رایگان وانت بار بنزین ســوز فعال در حوزه حمل و نقل درون شهری به دوگانه سوز خبر 
داد و افزود: به منظور اجرایی شــدن مصوبه شــورای اقتصاد با موضوع حمایت از تولید و تبدیل 
کارخانه ای و کارگاهی بیش از یک میلیون ناوگان درون شــهری به ویژه وانت بارهای بنزینی به 
سی ان جی ســوز، این طرح اجرا می شود.وی با اشــاره به وجود حجم باالی ناوگان بنزین سوز 
باری فعال در حوزه حمل و نقل درون شهری، افزود: در راستای استفاده از این طرح متقاضیان 
 می توانند به سایت GCR.NIOPDC.IR مراجعه کرده و نســبت به ثبت اطالعات ناوگان خود

 اقدام کنند.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

طرح تعریض خیابان بازارچه بعد از چند دهه بالتکلیفی 

شــهردار اصفهان گفت: تعریض خیابان بازارچه در منطقه ۴ شهر اصفهان 
بعد از ۴۰ ســال بالتکلیفی در این دوره مدیریت شهری انجام می شود.به 
گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، قدرت ا... نوروزی با 
حضور در برنامه زنده رادیویی »شــهر پرسشگر، شهردار پاسخگو« با اشاره 
به تماس یکی از شهروندان ســاکن در منطقه چهار در رابطه با حل مشکل 
روشنایی و محوطه سازی کانال جی شیر، اظهار کرد: با پیگیری های شهردار 
منطقه، نواقص روشنایی این کانال برطرف شده است.  وی ادامه داد: برای 
ساماندهی کانال جی شیر هم تفاهم نامه ای با سازمان آب منطقه ای برقرار 
شده تا با تهیه طرحی ظرف ۲۰ روز عملیات ساماندهی انجام شود.شهردار 
اصفهان در مورد ساماندهی خیابان بازارچه که چندین سال به طول کشیده 
است نیز اظهار کرد: سمت راست خیابان عالمه امینی شرقی به سمت خیابان 
مشتاق و سمت چپ به سمت کردآباد است که بخش هایی از سمت راست 
ساماندهی شده و تعریض ســمت چپ نیز در دست انجام است؛ هرچند 
موانع نباید کار را متوقف کند اما وجود تپه جی کار را مشکل کرده است. وی 
با اشاره به اینکه همچنین در محله شهرستان، مقبره راشد قرار دارد و دارای 
ارزش میراثی است، گفت: ریزدانه هایی از بافت فرسوده هم از مغازه ها در 
این مسیر قرار گرفته اســت که باید برای تعریض خیابان بازارچه 5۰ واحد 

تجاری آزادسازی شود؛ از همین رو اولویت بندی اجرای طرح بر اساس اقدام 
تدریجی است اما چون فاصله زمانی زیادی بین ابتدا و انتهای اجرای طرح 
افتاده است، مردم حق دارند ناراضی باشند و نباید ۴۰ سال این موضوع طول 
می کشید.نوروزی تصریح کرد: مدیر منطقه ۴ با میراث فرهنگی و ورثه مقبره 
راشد باید وارد گفت و گو شود و به عنوان شهردار اصفهان، با تمام اختیارات 

کمک می کنم تا در این دوره این موضوع حل شود.

خیابان طالقانی منطقه 15 سال آینده آزادسازی می شود
وی در مورد آزادسازی خیابان طالقانی به ســمت جی شیر در منطقه ۱5 
هم اظهار کرد: هم اکنون بیشترین کارهای عمرانی در منطقه ۱5 با احداث 
رینگ چهارم، پل شهید ســلیمانی و ... در حال انجام است و شهردار این 
منطقه موظف به آزادســازی هفت کیلومتر مســیر تا پل آفتاب است که 
منشأ تحول عمرانی و گره های کور ترافیکی باز می شود. شهردار اصفهان 
افزود: خیابان مذکور نیاز به 5 هزار متر آزادسازی دارد و ۴۰ واحد تجاری و 
مسکونی در مسیر آن است که برای آزادسازی اقداماتی هم صورت گرفته 
است؛ برای آزادســازی از خیابان پزوه تا جی شــیر در بودجه سال آینده 
ردیفی لحاظ خواهد شد.  وی در مورد آسفالت جلوان که مورد پرسش یکی 

از ساکنان این منطقه هم بود، گفت: محله جلوان در محدوده شهری نیست 
و شــهرداری قانونا اجازه این کار را ندارد و باید اداره کل راه و شهرسازی با 

پیگیری شهردار منطقه ۱۴ اقدام به این کار کند. 

همه مشکالت ترافیکی ناشی از فعالیت مطب 
ها با شهرک سالمت حل نمی شود

نوروزی در مورد گالیه یکی از شهروندان منطقه 5 در مورد احداث مرکز مغز 
و اعصاب در خیابان محتشم کاشانی که سبب تشدید ترافیک شده است 
و لزوم انتقال به شــهرک سالمت، اظهار کرد: شــهرک سالمت دو بخش 
دارد؛ یک بخش مطب ها ایجاد شــده و بخش دوم هم بیمارســتان در 
دست ساخت است ولی اینکه انتظار داشته باشیم با شهرک سالمت همه 
مشــکالت ترافیکی خیابان هایی که در آن مطب قرار دارد، تحقق یافتنی 
نیست. وی با اشاره به اینکه بر اساس یک قانون، پزشکان، وکال، دفاتر اسناد 
رسمی و مهندسان می توانند از محل های مسکونی متعلق به خود، کارشان 
را انجام دهند، گفت: در مورد این ساختمان نیز این قانون درست تفسیر 
نشده و از ظرفیت این قانون استفاده ناصواب صورت گرفته ؛ اما نکته مهم 
این است که این ساختمان چند سال پیش ساخته شده است..شهردار 
اصفهان تصریح کرد: وقتی چنین ظرفیتی در قانون ایجاد می شود، باید 
ابتدا اولویت با مردم و همسایگان باشد و ممکن است هر آپارتمانی با تبدیل 
به چنین کاربری هایی تبدیل به مشکل شــود.وی افزود: باید در راستای 
کاهش مشکل، ظرفیت سنجی شود چقدر امکان ایجاد پارکینگ در این 
محل است؛ البته چندبار برای احداث پارکینگ در حکیم نظامی و شریعتی 

بحث شده چراکه این منطقه با چالش ترافیک و پارکینگ مواجه است.  

اطراف منارجنبان با یک طرح تجاری و فضای سبز 
با هماهنگی میراث ساماندهی می شود

نوروزی در مورد ساماندهی اطراف منارجنبان که مورد سوال یکی از ساکنان 
منطقه ۹ بود نیز اظهار کرد: در این مجموعه توانستیم اقدامات خوبی انجام 
دهیم و قرار اســت با نظر میراث فرهنگی مجتمعی تجاری در اطراف این 
مکان تاریخی ســاخته شــود؛ اما چون محیط مربوط به میراث فرهنگی 
است ملزم به رعایت ضوابط میراث هستیم.وی افزود: سرمایه گذار برای 
این پروژه انتخاب شده و اقدامات اولیه صورت گرفته اما نقشه ها باید در 
میراث فرهنگی کشور تایید شود. از همین رو با تکمیل فرآیندها، در آینده 
نزدیک یکی از اقدامات شایسته با احداث این مجموعه صورت می گیرد و 
این پروژه در بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان نیز تصویب شده است. 

این طرح دارای پارکینگ و تعریض خیابان است.

اخبار

همزمان با روز آمار و برنامه ریزی، آمارنامه سال ۹۸ شهر اصفهان رونمایی شد؛

دو فصل متفاوت آمارنامه اصفهان با سایر کالن شهرها 
همزمان با یکم آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی از کتاب آمارنامه شــهر اصفهان در سال ۹۸ و همچنین 
کتاب »بودجه ۹۹ شــهرداری اصفهان به زبان ســاده « با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انســانی شــهرداری اصفهان و جمعی از 
مدیران شهری رونمایی شد. برای تدوین 
آمارنامه سال ۹۸ شهر اصفهان بیش از ۷۰ 
دستگاه و نهاد اجرایی و دولتی داده های 
مورد نیاز را در اختیار معاونت برنامه ریزی 
شــهرداری اصفهان قرار داده انــد تا این 
آمارنامه برخــالف دوره های قبل که در ۲۰ 
فصل تدوین می شد، امسال در ۲۲ فصل 
با اضافه شــدن دو فصل دیگر برای اولین 
بار بین کالن شــهرها، تهیه و منتشر شود.

علیرضا صادقیان، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان در مراسم رونمایی 
از آمارنامه شــهر اصفهان و کتاب بودجه شهرداری با اشــاره به اینکه اهمیت آمار ریشه در تاریخ دانش 
بشــری دارد، اظهار کرد: همواره انســان ها نیاز به داده ها و آمار داشــته اند تا با تبدیل آنها به اطالعات 

بتوانند زندگی کنند. 
وی ادامه داد: برنامه ریزی در همه حوزه ها بدون وجود آمار و اطالعات امکان پذیر نیســت و از همین 
رو انسان و آمار با هم به رشد و بلوغ رسیده اند.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: در شــهرداری و به خصوص معاونت برنامه ریزی به واسطه تکالیف قانونی و نیاز 
به برنامه ریزی و شفاف سازی اقدام به انتشار آمار نامه می کنیم.وی با بیان اینکه اولین آمارنامه شهر 
اصفهان با مصوبه شورای شهر اصفهان در ســال ۱۳۸۷ منتشر شــد، اظهار کرد: آمارنامه یکی از منابع 
معتبری است که مراکز علمی، پژوهشگران و دستگاه های اجرایی اســتان و کشور قادر به استفاده از 
آن هستند.صادقیان ادامه داد: آمارنامه سال ۹۸ شهر اصفهان شامل ۲۲ فصل است که نسبت به سال 

گذشته دو فصل به آن افزوده شده که می تواند بخشی از نیازهای اطالعاتی مدیران را تامین کند.

اضافه شدن دو فصل جدید به آمارنامه سال 98 شهر اصفهان برای اولین بار
در ادامه این مراسم، سعید ابراهیمی، مدیر مطالعات و پژوهش معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمايه 
انسانی شهرداری اصفهان با اشار به فصل های ۲۱ و ۲۲ آمارنامه سال ۹۸ شهر اصفهان که به این کتاب 
افزوده شده است، اظهار کرد: فصل ۲۱ آمارنامه شــهر اصفهان منتخب آمارنامه شش سال اخیر شهر 
برای استفاده از داده های سری – زمانی است.وی ادامه داد: این فصل می تواند یک پایگاه اطالعاتی 
برای محققان و مدیران به حساب آید.مدیر مطالعات و پژوهش معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمايه 
انسانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه فصل ۲۲ آمارنامه سال ۹۸ شهر اصفهان نیز به اطالعات کلیدی 
در مورد کالن شهرهای کشور پرداخته است، افزود: همچنین در سال جاری آمارنامه الکترونیک نیز تهیه 
شده و امکان گزارش گیری در قالب داشبورد رســا نیز در آن وجود دارد.وی به بلوغ شهرداری در حوزه 
تهیه آمارنامه ها به همکاری بیش از ۷۰ دستگاه اجرایی با شهرداری اشاره و اظهار کرد: این همکاری و 
تعامل نمونه ای از مدیریت یکپارچه شهری را به نمایش می گذارد. ابراهیمی افزود: با بلوغ نظام آماری، 
حوزه ارزیابی نیز بهتر انجام می شود و در همین راستا برنامه اصفهان ۱۴۰5 با بلوغ نظام آماری قابلیت 
سنچش پذیری پیدا کرده است.وی به راه اندازی رصدخانه شهر اصفهان با همکاری دانشگاه اصفهان 
نیز اشاره و تصریح کرد: این رصدخانه اطالعات استراتژیک و کالن شــهر اصفهان را در اختیار سیاست 
گذاران کالن قرار می دهد که در ســطح عالی تر تصمیم گیری کنند.مدیر مطالعات و پژوهش معاونت 
برنامه ریزی و توسعه سرمايه انسانی شهرداری اصفهان گفت: امیدواریم امسال راه اندازی رصدخانه به 

سرانجام برسد و شاهد رونمایی از سایت اینترنتی و فیزیکی رصدخانه شهر اصفهان باشیم.

خبر روزگزارش

اصفهان محل دائمی 
جشنواره فیلم کودک و 

نوجوان خواهد بود
مدیر اجرایی سی وسومین جشنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانان اصفهــان پیرامون جوانب 
مختلف برگزاری سی و سومین دوره جشنواره 
بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانان 
اصفهان و برگزاری نشست های خبری فیلم ها 
در تهران اظهار کرد: زمانی که در حال برنامه ریزی 
برای جشــنواره امســال بودیم، ازآنجایی که 
ماهیت چنین جشنواره ای با حضور و اجتماع 
و همواره با ســفر هنرمندان به شــهر اصفهان 
همراه اســت  و این ماهیت بــا پروتکل های 
بهداشتی امسال همخوانی ندارد، دو راه پیش 
روی ما قرار داشت، نخست آنکه این جشنواره 
را همچون بســیاری از جشنواره های داخلی و 
خارجی برگزار نکنیــم و راه دوم آن بود که خود 
را با شرایط تطبیق داده و با شرایط موجود این 
جشنواره را اجرا کنیم.ایمان حجتی ادامه داد: 
طبیعتا راه نخست ساده تر بود؛ اما هنگامی که 
فراخوان ارسال آثار داده شود متوجه شدیم به 
طور میانگین نسبت به دوره قبل با ۲۰ درصد رشد 
آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره مواجه هستیم 
که در صورت لغو برگزاری جشــنواره امســال، 
بخشی از این آثار فرصت حضور در دوره بعد را 
به دلیل اکران عمومی از دست می دادند و این 
نخستین اتفاق ناخوشایند این تصمیم می شد.

وی با بیان آنکه تصمیم برگزاری جشــنواره با 
توجه به شرایط کرونایی و به این شکل تصمیم 
درست تری بوده است، تصریح داشت: برگزاری 
جشنواره در شرایط کنونی جامعه نیازمند رعایت 
کامل و تطبیق با تمامی پروتکل های بهداشتی و 
دستورالعمل های ابالغی وزارت بهداشت و ستاد 
ملی مقابله با کرونا در استان اصفهان بوده است 
که پرهیز از سفر و اجتماعات، یکی از مهم ترین 
موارد این دستورالعمل هاســت و ما هرســاله 
شاهد حضور هرساله بسیاری از صاحبان آثار و 
هنرمندان منتخب در اصفهان بوده ایم.حجتی 
در ادامه با بیان آنکه در دنیا جشنواره هایی به نام 
شهرها شناخته می شوند و نام جشنواره کودک 

بدون اصفهان معنایی ندارد.

معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
گفت: ۷۷۷ کیلومتر مسیر ویژه، ایمن، استاندارد و 
پیوسته دوچرخه سواری در شهر اصفهان با دستور 
شــهردار اصفهان در مناطق ۱5 گانه شــهر اجرا می 

شود. 
مســعود بنده خــدا با اشــاره به اهمیت توســعه 
مســیرهای ایمن برای دوچرخه سواران اظهار کرد: 
با تصویب و تاکید اخیر شــورای هماهنگی ترافیک 
اســتان و پیگیری های شــهردار اصفهان عملیات 
احداث مســیرهای دوچرخه آغاز و طبــق برنامه 
ریزی های صورت گرفته تا پایان سال اجرایی می 
شــود.وی ادامه داد: این مســیر ها که تقریبا تمام 

معابر اصلی و شریانی شهر اصفهان را در بر می گیرد 
توسط کارشناســان معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان بررسی، طراحی و تدوین شده و 
برای آغاز عملیات اجرایی از طرف شهردار اصفهان 
به مناطق ۱5 گانه ابالغ خواهد شــد. معاون حمل و 
نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان تاکید کرد: این 
اقدام با حمایت و پیگیری های شــهردار اصفهان 
و با اولویت قراردادن فعالیت های یک ماهه اخیر 
معاونت حمل و نقل و ترافیک به سرانجام رسیده که 
امید است با همکاری مدیران مناطق تا پایان سال، 
اغلب مســیرها به بهره برداری برسد.وی افزود: از 
این ۷۷۷ کیلومتر مسیر،۳۰۰ کیلومتر مسیر درجه 
یک با عرض ۲ متر و بیشــتر با جــدول گذاری به 
صورت ایمن، جداسازی شده و در قالب مسیرهای 
یک طرفه و دو طرفه، 55 کیلومتر مسیر درجه دو با 

خط کشی و عالئم ترافیکی در سمت راست خیابان 
و خط توقف ممنوع، ۳5۰ کیلومتر مسیر درجه سه 
با خط کشی در پیاده رو و سمت چپ خط پارک، ۳۰ 
کیلومتر مســیر درجه چهار مجاور مسیرهای ویژه 
اتوبوس و ۴۲ کیلومتر مســیرهای موجود که باید 
اصالح و استانداردسازی شود.بنده خدا ادامه داد: 
پیش از این نیز به منظور بررســی دقیق و عملیاتی 
احداث مســیرهای مصوب، مســیرهای دوچرخه 
در خیابان های سپه، ابن ســینا، حافظ، آمادگاه و 
نیکبخت به صورت پایلوت در مــاه های اخیر اجرا 
شد.وی اضافه کرد: در کنار توسعه مسیرهای ایمن 
دوچرخه سواری، برنامه های آموزشی و فرهنگی به 
منظور ارتقا فرهنگ رعایت ایمنی در دوچرخه سواری 
در دستور کار قرار دارد که به زودی محتواهای متنوع 

برای شهروندان اجرا خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

 777 کیلومتر مسیر استاندارد و ایمن دوچرخه در
اصفهان احداث می شود

جمع آوری برگ های پاییزی از سطح شهر اصفهان
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار کرد: با آغاز فصل های سرد ســال و به منظور جلوگیری از آب گرفتگی در پی بارش های احتمالی در  شهر، معابر اصفهان 
پیش از وقوع بارش باران الیروبی شده و نیروهای عملیاتی حوزه معاونت خدمات شهری و اجرایی در آمادگی کامل هستند.حسین امیری با اشاره به شروع فصل خزان 
درختان گفت: با آغاز پاییز و افزایش شدید حجم ضایعات فضای سبز در مناطق ۱5 گانه و به منظور حفظ آراستگی و انضباط شهری، در خصوص جمع آوری و نظافت 
شهری اقدام خواهد شد.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان تاکید کرد: در این ارتباط جلسات هماهنگی با مدیران عامل شرکت های خدماتی و فضای سبز برگزار 
شده و تمهیدات، امکانات، ماشین آالت و نیروی انسانی الزم جهت جمع آوری، بارگیری و انتقال روزانه برگ های خزان شده به محل های مورد تایید پیش بینی شده 
است.وی ادامه داد: در سطح مناطق ۱5 گانه جهت تخلیه برگ های بارگیری شده، چال برگ هایی احداث شده که محل دپو و تبدیل برگ ها به خاکبرگ خواهد بود که در 

سال های بعد می توان از خاکبرگ حاصله در ایجاد و احیای فضای سبز استفاده کرد.

لبخند پروانه ها در 
بیمارستان امام حسین)ع(

جنگ شــاد کودکانــه »لبخنــد پروانه ها « 
همزمان با برگزاری ســی و سومین جشنواره 
بین المللی فیلم های کوتاه کودکان و نوجوانان 
در بیمارســتان کــودکان امام حســین )ع( 
اصفهان برگزار شد. شــهردار و رییس شورای 
اســالمی شــهر اصفهان نیز با حضور در این 
بیمارستان ضمن عیادت از کودکان، لحظاتی 

را در کنار آنها گذراندند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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چاپخانه: شاخه سبز      آدرس: جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

جلسه ارزيابی عملکرد شــش ماهه ذوب آهن اصفهان با حضور مدیرعامل و 
دیگر مدیران ارشد تاصیکو و مدیران شرکت ذوب آهن اصفهان به صورت ویدئو 
کنفرانس در اصفهان و تهران برگزار شد.در این جلسه غالمرضا سلیمانی، مدیر 
عامل صدر تامین گفت : گزارش عملکرد ذوب آهن نشان دهنده  برنامه ریزی 
، تعامل و فعالیت گسترده ، دقت و شــفافیت کارهای این شرکت و تعامل و 
پاسخگویی مناسب مسئولین آن است.وی افزود : تولید و فروش ریل ملی  
و حذف زیان انباشته این شرکت در نیمه اول امسال  به رغم مشکالت تامین 
مواد اولیه و... ، نمونه ای از دستاوردها و موفقیت های بزرگ ذوب آهن است که 
منجر به اعتبار بخشی باالیی برای این شرکت می شود.مدیر عامل صدر تامین 
با قدردانی از  مدیران و کارکنان این شرکت ، افزایش تولید مصوب و تولیدات 
محصوالت جدید با ارزش افزوده باال ، صادرات خدمات فنی و مهندســی و 
توسعه بازار صادرات ذوب آهن را خواستار شد.در این جلسه همچنین منصور 
یزدی زاده، مدیر عامل ذوب آهن اصفهان ضمن تشکر از پیگیری ها وحمایت 
های هلدینگ صدر تامین ، برنامه های شرکت در زمینه رشد کمی و کیفی تولید 

، توسعه صادرات ،  تامین مواد اولیه ، تامین آب و برنامه راه اندازی کوره بلند 
شماره یک در آینده نزدیک را تشریح کرد .وی اظهار داشت : میزان فروش ذوب 
آهن اصفهان در 6 ماهه اول سال جاری با افزایش 46 درصدی نسبت به مدت 
مشابه در سال قبل به 75658 میلیارد ریال ، سود خالص این شرکت در این 
مدت با افزایش 22 درصدی به 5504 میلیارد ریال و سود عملیاتی این شرکت 

با افزایش 10 درصدی به 8191 میلیارد ریال رسید .
در این جلسه گزارش عملکرد ذوب آهن اصفهان در حوزه های تولید، خرید ، 
فروش وصادرات، پروژه ها و طرح های توسعه، اهم موفقیت ها و دستاوردهای 
یک ساله  و همچنین مسائل نیروی انسانی آن مطرح و مورد تایید قرار گرفت.

شایان ذکر است، ذوب آهن اصفهان  در 6 ماهه منتهی به شهریور سال جاری 
برای هر سهم ٨٩ ریال ســود محقق کرد. این شــرکت در مدت مشابه سال 
قبل ٧٣ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٢٢ 
درصدی سود در 6 ماهه اول سال ٩٩ نســبت به مدت مشابه قبل را می توان 

ناشی از رشد 46 درصدی درآمدهای آن دانست.

مديرعامل شركت گاز استان اصفهان از آغاز طرح ملی بهينه سازی مصرف گاز در 
موتورخانه های مجتمع های مسكونی و تجاری  در سطح شهرستان اصفهان خبر 
داد.به گزارش روابط عمومی شركت گاز استان اصفهان ، سید مصطفی علوی در 
مورد طرح ملی بهينه سازی مصرف موتورخانه ها گفت: طرح ملی بهینه سازی 
موتور خانه با هدف کاهش مصرف ســوخت گاز طبيعی  توسط شرکت ملی گاز 
ايران به شركت های تابعه ابالغ شده كه با اجرای اين طرح، حداقل در مصرف گاز 

طبيعی 10 درصد صرفه جويی حاصل مي شود.
مهندس علوی، گفت: تمامی مشترکین شرکت گازاســتان اصفهان در بخش 
خانگی و تجاری كه دارای موتورخانه حرارت مركزی  هستند، می توانند به سامانه 
www. nigc.ir مراجعه و ثبت نام کنند.وی، افزود: مشترکین با ثبت نام در این 
طرح می توانند به صورت رایگان در خصوص تنظیم مشعل، نصب رسوب گير و 
عایق کاری موتورخانه های  منازل مسکونی و تجاری خود اقدام کنند. مديرعامل 
شركت گاز استان اصفهان، در خصوص نحوه ثبت نام در سامانه طرح ملی بهينه 
سازی مصرف گاز طبيعی موتورخانه ها را اين گونه بیان داشت: مشتركين واجد 
شرايط پس از ورود به سامانه و شروع ثبت نام ، شركت مجری طرح كه معموال 
شركت های تاسيساتی با رتبه بندی یک تا 5 هستند، انتخاب و مراحل ثبت نام 
را انجام مي دهند. پس از ثبت نام درخواست مشترك به شركت مجری ابالغ 
می شود و كارشناس شركت تاسيساتی به همراه كارشــناس ناظر شركت گاز 
استان اصفهان از محل موتورخانه بازديد و واجد شرايط بودن مشترك را جهت 
انجام طرح مورد بررسي قرار مي دهند .مهندس علوی، اضافه کرد: پس از انجام 
اقدامات اصالحی مذکور و پایان کار، كارشناس ناظر شرکت گاز از محل بازديد، 

ميزان و حجم عمليات اجرا شده را بررســی و پس از آن هزينه های طرح را به 
شركت تاسيساتی طرف قرارداد پرداخت می کند.وی، با اشاره به اینکه، اين طرح 
هم اكنون قابل اجرا بوده و مشتركینی كه شامل اين طرح می شوند، می توانند با 
مراجعه به سايت مد نظر اقدام به ثبت نام کنند، افزود: این طرح مزايای فراوانی 
برای مشتركينی كه دارای موتورخانه هستند، دارد كه عالوه بر کاهش مصرف گاز 
طبيعی و صرفه جویی اقتصادی به کاهش ميزان آالینده های زیست محیطی 
منجر مي شود.مديرعامل شركت گاز استان اصفهان، خاطر نشان ساخت: سقف 
پرداخت هزینه  این طرح برای مشــترکین واجد شــرایط)دارای موتور خانه( 
متناسب با میزان مصرف مشترکین است که به ازای هر متر مکعب 8 هزار ریال 
قابل پرداخت بوده ولی به طور کلی میزان آن از طریق نرم افزار به صورت خودکار 

با ثبت شماره اشتراک مشخص می شود.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اســالمی، اظهار داشت: یکپارچه 
و متمرکز شدن امکانات فنی، لجســتیکی و نیروی انسانی شرکت های آب 
وفاضالب شهری و روستایی موجب چابکی و افزایش توان این شرکت ها به 
خصوص در حوزه روستایی شــده و در نتیجه خدمات رسانی به مردم در این 

حوزه از سرعت و کیفیت باالتری برخوردار شده است.
مهدی عیسی زاده،  افزود: این نکته شــایان توجه است که تعداد کل شرکت 
های آبفای شهری در شهرها و شهرستان ها، حدود سه برابر شرکت های آبفای 
روستایی بوده اســت، از این رو با یکپارچه سازی این شرکت ها، تعداد شعب 
ادارات آب و فاضالبی که بعد از تجمیع، به روستاها خدمات ارائه می کنند، حدود 
سه برابر شده که تاثیر زیادی در کاهش ترددها و سرعت دسترسی روستاییان 

عزیز به خدمات داشته است.
عیسی زاده با بیان اینکه »یکی از راهکارهای مهم برای عبور از تنگناها و شرایط 
دشوار فعلی در کشور، اســتفاده حداکثری از دارایی ها و منابع موجود کشور 
است«، گفت: وجود ســازمان ها و شــرکت های موازی در یک حوزه خدمت 
رسانی، یکی از عواملی است که باعث راکد شدن و بال استفاده ماندن دارایی ها 

و سرمایه های کشور شده است.
وی ادامه داد: اصالحات در ساختار سازمانی مثل آنچه در تجمیع شرکت های 

آب و فاضالب شهری و روستایی صورت گرفته، می تواند زمینه افزایش بهره وری 
با به اشتراک گذاری و اســتفاده حداکثری از امکانات و تجهیزات موجود این 
شرکت ها را که اساســا نوع مشــابهی از خدمات را ارائه می دهند، فراهم کند. 
نتیجه ای که حتی در بازه زمانی کوتاهی که از شروع این طرح گذشته، در اغلب 
استان ها ملموس بوده است؛ از این جهت این اقدام دولت و وزارت نیرو قطعا 

مورد حمایت و تایید و تاکید مجلس شورای اسالمی است.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: در قوانین 
باالدستی متعددی بحث ضرورت اصالح ساختار اداری و چابک سازی تکلیف 
شده که از جمله مهم ترین آنها سیاست های کلی نظام اداری، سند چشم انداز 
1404 و همچنین بند )16( سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام 
معظم رهبری مبنی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول 
اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه ی دولت و حذف دستگاه های موازی 
و غیرضرور و هزینه های زائد اســت.وی افزود: مضافااینکه در ماده 28 قانون 
برنامه ششم توسعه هم بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه های اجرایی 
تاکید شده که تجمیع شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی استان ها 
در راستای پیاده سازی قوانین و سیاســت های مذکور و طبعا مورد حمایت و 

تاکید نمایندگان مجلس شورای اسالمی است.

معاون تولید شــرکت پاالیش نفت اصفهان از اجرا و بهره بــرداری موفق از 
دو طرح جدید با ظرفیــت تولید 1000 بشــکه در روز در پاالیشــگاه اصفهان 
خبر داد و افزود: طــرح تولید نرمال هگزان از ســال 1397 مطــرح بود که 
پس از انجام مطالعات، این طرح وارد فاز اجرا شــد و به بهره برداری رسید.

علیرضــا جعفرپورهمچنیــن با اشــاره به تولیــد محصول جدیــدی به نام 
حالل AW-406++ گفــت: حالل جدیــد AW-406++ کــه آلودگی های 
زیســت محیطی کمتری دارد و دوســتدار محیط زیست اســت، جایگزین 
حالل AW-406 قبلی این شــرکت خواهد شــد.وی  با بیــان اینکه  نرمال 
هگزان تولیدشــده در پاالیشــگاه اصفهان عاری از هرگونه ترکیبات گوگردی 
و آروماتیکی اســت و به همین دلیل نیازی به فراورش و تصفیه های ثانویه 
ندارد،  افزود: این محصول که یک محصول ســبز و دوســتدار محیط زیست 
 محسوب می شــود، تاثیرات بســیار مثبتی در راســتای حفظ و نگاهداشت 

محیط زیست دارد.
جعفرپور مصرف فرآورده نرمال هگزان در کشــور را ســاالنه حدود 50 هزار 
تن اعالم کرد و گفت: با توســعه صنایع شــیمیایی و پتروشیمیایی، مصرف 
این فرآورده در آینده افزایش چشــمگیری خواهد داشت.وی ادامه داد: با 
اجرای این طرح و تغییراتی که در واحد ایزومریزاســیون داده شــده است، 
عدد اکتان محصــول ایزومریت تولیدی در واحد ایزومریزاســیون حدود 3 
واحد افزایش یافته که منجر بــه کاهش مصرف تقریبی 1000 بشــکه اکتان 

افزا )MTBE( شــده که این موضوع موجب  افزایش سودآوری در شرکت 
خواهد شد.

معاون پاالیشــگاه اصفهان تاکید کــرد: اجرای این طرح بــدون هیچ گونه 
ســرمایه گذاری و صرف هزینه و تنها با اجرای یک طرح کارشناسی خالقانه 
و با استفاده از ظرفیت های خالی در واحدهای فرآیندی پاالیشگاه اصفهان 
محقق شده که عالوه بر تولید محصول هگزان، افزایش کیفیت بنزین تولیدی 

در این پاالیشگاه را نیز به همراه داشته است.
در همین ارتباط رییس مجتمع بنزین ســازی شرکت پاالیش نفت اصفهان 
که پیشــنهاددهنده اولیه ایــن طرح بوده اســت، در توضیح بیشــتر اظهار 
داشــت: محصول تولیدشــده، غنی از نرمال هگزان اســت که می تواند در 
صنایع پتروشیمی )تولید برخی از پلیمرها(، صنایع غذایی )روغن کشی( و 
صنایع دارویی مورداستفاده قرار گیرد.احسان میرمحمدی با اشاره به اینکه 
پاالیشــگاه اصفهان درگذشــته نیز حالل AW-406 را تولید می کرده است، 
اذعان داشت: بر مبنای اصول اولیه این طرح، حالل ویژه AW-406 جدیدی 
تولیدشده که نسبت به گذشته، عاری از ترکیبات آروماتیکی و گوگردی است و 
بنزن آن به طور کامل حذف شده است و برای تصفیه های ثانویه این محصول، 
هزینه کمتــری صرف می شــود و در نهایت  ضایعات ناشــی از تصفیه های 
فیزیکی این محصول به طورکلی حذف شده و آثار سوء زیست محیطی ناشی 

از آن به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

افق روشن سود دهی مادر صنعت فوالد در چشم انداز 99؛
ذوب آهن اصفهان از زیان انباشته خارج شد

مديرعامل شركت گاز استان اصفهان:
طرح بهينه سازی موتورخانه ها دراصفهان کلید خورد

سه برابر شدن خدمات رسانی به روستاها با یکپارچه سازی 
شرکت های آبفا

تولید موفقیت آمیز دو محصول جدید زیست  محیطی در شرکت پاالیش 
نفت اصفهان

ماسوله یکی از مناطق توریســتی شمال کشور و  دهکده ای 
مه آلود و پــر از خانه های خوش رنگ اســت کــه روی هم 
ساخته شده و با کمک یکدیگر خود را به آسمان رسانده اند.

در 26 کیلومتــری جنوب غربی فومــن و در 65 کیلومتری 
جنوب غربی رشــت در اســتان گیالن، در میــان جاده ای 
مه  گرفته، روستایی پلکانی به نام ماسوله جای گرفته است. 
در ایران روستاهای پلکانی معدودی وجود دارند که ماسوله 
گیالن یکی از آن هاست. وقتی قدم بر کوچه پس کوچه های 
پله پله روستا می گذارید که بیشتر اوقات غرق در مه هستند، 
محو این خانه هــای زرد رنگ و تماشــایی بــا گلدان های 

شمعدانی می شوید که در همه این خانه ها وجود دارند.
ماسوله بهشــتی اســت که اکثر اوقات در فصل های بهار، 
پاییز و زمســتان در مه فرو رفته اســت. اینکه این خانه ها 
بسیار به هم نزدیک هستند و ســقف هر خانه، حیاط خانه 
پایینی اســت، فضایی گرم و صمیمی در روستا ایجاد کرده 
اســت؛ اما تنها معماری جذاب و بی نظیر ماســوله نیست 
که این دهکده پلکانی را میان گردشــگران پرطرفدار کرده 
؛ ماســوله مملو از کوهســتان های مرتفع، جنگل، ییالقات 
سرسبز و دیدنی های جذاب و شگفت انگیز است. هرساله 
توریســت های بی شــماری از سرتاســر جهان راهی این 

روســتای پلکانی می شــوند تا از جاهای دیدنی ماســوله 
بازدید کنند. 

بازار ماســوله قلب تپنده روســتا محســوب می شود. این 
بازار دیدنی با دیگر بازارهای روســتاهای دیگر ایران تفاوت 
دارد. پیشــنهاد می کنیم اگر گذرتان به این دهکده پلکانی 
افتاد حتما به دیدن این بازار جذاب و تماشــایی بروید. در 
این بازار هم می توانیــد خرید کنید، هــم از دیدن مغازه ها 
لذت ببرید. بازار ماســوله درســت مانند پاساژهای شیک 
و مدرن طبقاتی شهرهاســت؛ بدین معنا که از چهار سطح 
جدا و مستقل تشکیل شده اســت؛ به گونه ای که مغازه ها 
 در ســطح پایین یک طبقه ای و در ســطح بــاال از دو طبقه

 تشکیل شده اند.
گردشگران می توانند از این بازار دست سازه های روستاییان، 
مربا، ترشیجات، صنایع دستی گیالن، خوراکی های محلی، 
گلیم، ابزارهای فلزی و لوازم ســنتی زیبــا خریداری کنند. 
عالوه بر این، نشستن در کافه ها و رستوران های بسیار این 
بازار که بیشتر در فضای روباز روستا قرار گرفته اند، لذت سفر 

به این روستای پلکانی را دوچندان می کند.
موزه مردم شناسی : در میان کوچه پس کوچه های روستا، 
موزه ای به نام موزه مردم شناســی قرار گرفته که در ســال 

1381 تاسیس شده و تاریخ ماسوله و مردمانش را در خود 
گنجانده است. موزه در سه بخش، به نمایش مجموعه ای از 
اشیای فرهنگی از قبیل کوزه ها، جام ها، کفش های سنتی، 
پول های قدیمی، چینه های گلی، کتیبه، انواع داس، گهواره 
و خیلی اشــیای دیگر روستا پرداخته اســت. بخش اول 
دوره معاصر و صدسال اخیر، بخش دوم دو قرن گذشته و 
بخش سوم یافته هایی از قرن چهارم را به نمایش گذاشته 
است. موزه مردم شناسی ماسوله نمایانگر تاریخ غنی این 
روستاست و تنها موزه شــخصی ایران است که توسط یکی 
از افراد فرهنگ پژوه به نام »فرهاد شــرفی ماســوله ای« 

تاسیس شده است.
آبشــار کوشم: ماســوله از آبشارها و چشــمه های فراوانی 
برخوردار است که دیدن تک تک آن ها خالی از لطف نیست. 
یکی از این آبشارها که با نام کوشم شناخته می شود از روستا 
دسترسی آسانی دارد و با یک پیاده روی سبک یک ساعته 
با شیبی مالیم می توانید به راحتی به دیدن آن بروید. آبشار 
کوشــم در دره جنگلی ماســوله با 30 متر ارتفاع در امتداد 
رودخانه قرار گرفته و با انبوهی از درختان سرسبز احاطه شده 
است. از دیگر آبشارهای ماســوله می توان به آبشار ماسوله 

رودخان و آبشار خرم بو اشاره کرد.

آشپزی

کوفته قلقلی به روش 
سوئدی ها

مواد الزم : گوشت چرخ کرده بدون چربی400 گرم،تخم 
مرغ یک عدد،پیاز کوچک )ریز خرد شده یا رنده شده(

یک عدد،آرد سوخاری85 گرم،شوید )ریز خرد شده(یک قاشق 
غذاخوری،روغن زیتون یک قاشق غذاخوری،کره یک قاشق غذاخوری،آرد 

ساده دو قاشق غذاخوری،عصاره گوشت گاو400 میلی لیتر
طرز تهیه : در قدم اول یک کاسه بزرگ انتخاب کنید و گوشت چرخ کرده را داخل آن بریزید. 

تخم مرغ را در یک کاسه جدا خوب هم بزنید. تخم مرغ هم  زده را به گوشت چرخ  کرده اضافه 
کنید.یک پیاز کوچک را ریز خرد کنید یا رنده و همراه آرد سوخاری، یک قاشق غذاخوری 
شوید و ادویه جات مورد نظرتان مخلوط کنید.پس از این که همه مواد را مخلوط کردید، 

با دست کوفته های کوچک به اندازه گردو درست کنید. از این مقدار مواد حدود 20 
عدد کوفته قلقلی به دست می آید.یک قاشق غذاخوری روغن زیتون را در یک 

ماهیتابه بزرگ نچسب بریزید و ماهیتابه را روی حرارت متوسط قرار 
دهید. کوفته ها را داخل ماهیتابه قرار دهید و به آرامی سرخ کنید تا 

تغییر رنگ دهند. هنگامی که کوفته قلقلی ها قهوه ای 
شد، آن ها را از ماهیتابه خارج کنید.

ماسوله؛ دیار خانه های زرد رنگ و گلدان های شمعدانی

 »جرد لتو« باز هم جوکر
 می شود

جایزه جشنواره اسکرین پاور لندن به 
»فرزند زمین« رسید

در حالی که جرد لتو در فیلم »جوخه خودکشی« سال 2016 در نقش 
جوکر ظاهر شده بود، اکنون در نسخه جدید فیلم »لیگ عدالت« ساخته 
زک اسنایدر بار دیگر نقش این شخصیت را تکرار می کند.هنوز روشن 
نیست که آیا قبل از اینکه اسنایدر ساخت این فیلم را در اوایل 2017 ترک 
کند و جاس ویدون کار را برعهده بگیرد، لتو در این فیلم حضور داشت یا اینکه 
حاال لتو به فیلم افزوده می شود. 

فیلم »فرزند زمین« به کارگردانی مژگان بیات در ادامه حضور جهانی 
خود جایزه بهترین کارگردانی اول از فستیوال اسکرین پاور لندن را 
از آن خود کرد.مژگان بیات عالوه بر کارگردانی به عنوان بازیگر نیز در 
فیلم های سینمایی »جانان«، »پریناز« و... به ایفای نقش پرداخته 
اســت.ابراهیم تمهید، هدی نوری زاده، مجید فیلی، فاطمه دهقانی و 
علی توربانه بازیگران اصلی »فرزند زمین« هستند.
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