
 معاون آموزش دوره متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اعالم کرد
 تا پایان سال کالس ها حضوری نخواهد بود؛

سال های دور از مدرسه!
5

پروتکل های تازه تفریحی!
 مراکز تفریحی روباز ناژوان اصفهان بازگشایی شد؛

7

یمنا
س: ا

عک

رییس هیئت نجات غریق استان:

80 درصد ناجیان غریق 
 اصفهان تغییر شغل 

داده اند

استفاده از ۲۵ درصد 
ظرفیت متروی اصفهان 
برای  جابه جایی مسافران

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:

درآمدهای پایدار برای 
عتبات عالیات ایجاد 

می شود

6

5
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 مدیرکل کمیته امداد
 چهارمحال و بختیاری:

۹۲ مرکز نیکوکاری در  
استان فعال هستند

5

 سخنگوی ستاد استانی مدیریت
 بیماری کرونا خبرداد:

آغاز طرح زوج و فرد در 
هسته مرکزی اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

چهار شنبه 10 دی  13۹۹ 
 1۵ جمادی االول 144۲ 

 30 دسامبر ۲0۲0
 شماره 31۵۵

8 صفحه
4قیمت: 1000 تومان

شهرداری آماده 
ارزیابی دقیق و 
بدون اغماض 

7است

برگزاری مراسم 
عزاداری فاطمیه 
با رعایت ضوابط 

بهداشتی در 
مناطق زرد

آگهی مناقصه )مرحله سوم(

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق  م الف:1065780

شهرداری خورزوق در نظر دارد به استناد مجوز شماره 99/209/ش/5 مورخ 1399/07/27 ) مصوبه شماره 174( شورای محترم اسالمی شهر خورزوق، نسبت به 
خرید لوازم برقی جهت برق رسانی باغ بانوان با اعتباری به مبلغ 5/000/000/000 ریال از محل اعتبارات بودجه سال 99 شهرداری خورزوق به شرح ذیل از طریق انجام 
مناقصه عمومی اقدام نماید. شرکت های واجد صالحیت می توانند تا پایان مهلت اعتبار ذکر شده شرکت نمایند. شایسته است با رعایت صرفه و صالح شهرداری، 

مناسبت ترین و آخرین قیمت پیشنهادی خود را بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده اعالم نمائید.

چاپ دوم

توضیحاتجمع کل )ریال(قیمت واحد )ریال(مقدار/تعدادشرح استعالمردیف

از کارخانه سیمکو- خراسان 80 مترکابل آلومینیومی 3*150+95
سیمکات تبریز

2nyy 4*10 از کارخانه سیمکو- خراسان 150 مترکابل
سیمکات تبریز

3 nyy 4*6 از کارخانه سیمکو- خراسان 550 مترکابل
سیمکات تبریز

4nyy 4*4 از کارخانه سیمکو- خراسان 1200 مترکابل
سیمکات تبریز

5nyy 4 * 2/5 از کارخانه سیمکو- خراسان 220 مترکابل
سیمکات تبریز

از کارخانه سیمکو- خراسان 330 مترکابل افشان 61،5-3
سیمکات تبریز

از کارخانه سیمکو- خراسان 2300 مترسیم مسی نمره 16 بدون روکش7
سیمکات تبریز

8b از کارخانجات پارس فانال 85 عددکلید مینیاتوری 6 امپر
مارک هیوندا IS آشنایدر

کونیک مخروطی طبق نقشه تک 10 عددپایه چراغ 6 متری9
نور با دستک چراغ خیابانی

کونیک مخروطی طبق نقشه تک 65 عددپایه چراغ 3 متری10
نور با دستک چراغ خیابانی

مدل رستاک طبق نقشه تک نور10 عددپایه چراغ 5 متری11

LED تک نور 35 وات75 عددسری چراغ پارکی یاقوت12

13LED تک نور 1000 وات26 عددپرژکتور خیابانی m ستاره

مبلغ کل  پیشنهادی

1- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی  پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. مناقصه گران 
محترم می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به خرید اسناد 

مناقصه اقدام نمایند.
2- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

3- مهلت دریافت پیشــنهادات تا مورخ 99/10/06 تحویل پیشنهادات تا پایان وقت 
اداری 99/10/16 می باشــد که پیشــنهاد دهنده می بایســت در مهلت تعیین شده 
پیشنهادات خود را در سه بســته الف و ب و ج شامل )بسته الف محتوی ضمانتنامه 
بانکی و یا فیــش واریزی نقدی معادل 250/000/000 ریال واریز بشــماره حســاب 
3100000819003 نزد بانک ملی با عنوان سپرده شهرداری خورزوق بابت 5 درصد سپرده 
شرکت در مناقصه، بسته ب محتوی مدارک و اسناد ثبتی شرکت و آخرین تغییرات 

آن، و بسته ج محتوی برگ پیشنهاد قیمت که باید به عدد و حروف نوشته شود(.

4- هیچگونه مبلغی بابت تعدیــل و ما به التفاوت تعلق نمی گیرد و کلیه کســورات 
قانونی )مطابق قوانین شهرداری( بعهده برنده آگهی مناقصه می باشد.
5- شهرداری هیچگونه تعهدی در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت.

6- هنگام امضاء قرارداد طرف قرارداد برای تضمین حســن انجــام کار خود باید به  
میزان 10 درصد از مبلغ برآوردی قرارداد را بصورت سپرده وجه نقد واریزی به حساب 

شماره 3100000819003 نزد بانک ملی یا ضمانت نامه مورد قبول کارفرما ارائه نماید.
7- پیشــنهادات رســیده در ســاعت 15 مورخ 99/10/16 بــاز و قرائت مــی گردد. 
ضمنا برنده مناقصه پس از بررســی های الزم و تشــخیص کمیســیون بــا در نظر 
 گرفتن رعایــت صرفه و صــالح شــهرداری و همچنیــن رعایت ضوابــط تعیین و 

اعالم می گردد.
8- جهت کسب اطالعات بیشتر به امور مالی شــهرداری مراجعه نموده و یا با شماره 

45463041-031 تماس حاصل نمایند.
تلفن: 0312-5463041-3 
فاکس: 0312-5464005 
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اتحادیه اروپا با توافق تجاری انگلیس موافقت کرد
سخنگوی ریاست اتحادیه اروپا اعالم کرد که ۲۷ کشور عضو این اتحادیه، به اتفاق آرا با »درخواست 
موقت« توافق تجاری با انگلیس موافقت کرده اند.به نقل از گاردین، سباســتین فیشر، سخنگوی 
ریاســت اتحادیه اروپا با انتشــار پیامی اعالم کرد که ۲۷ کشــور عضو این اتحادیه، به اتفاق آرا با 
»درخواست موقت« توافق تجاری با بریتانیا موافقت کرده اند تا امکان اجرایی شدن آن از یکم ژانویه 
۲۰۲۱ فراهم شود.پس از نزدیک به یک سال کشمکش، انگلیس و اتحادیه اروپا سرانجام روز ۲۴ 
دسامبر )۴ دی( به توافقی تاریخی درباره مقررات حاکم بر روابط بین خود پس از خروج بریتانیا 
از این اتحادیه، موسوم به برگزیت، دســت یافتند.از آن جا که مهلت دوره انتقالی برای دستیابی به 
توافق تجاری بین دو طرف تا ۳۱ دسامبر )۱۱ دی( امسال تعیین شده بود، فرصت بسیار اندکی برای 

تصویب کامل توافق باقی ماند.

آمریکا ، کمک نظامی به السالوادور  را قطع کرد
با وجود البی قوی رییس جمهوری السالوادور در واشنگتن برای مقابله با انتقادهایی که کشورش 
را به سمت اســتبداد پیش رانده، ایاالت متحده کمک های نظامی خارجی به این کشور را متوقف 
کرده اســت.این ممنوعیت بخشــی از ابتکار عمل دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا برای 
تقویت اقدامات مقابله با فساد در آمریکای مرکزی اســت.آدام ایساکسون، از دفتر واشنگتن در 
امور آمریکای التین گفت: اگرچه کانال هــای کمک های امنیتی بزرگ تــر از طریق پنتاگون برای 
مقابله با قاچاق مواد مخدر تحت تاثیر قرار نگرفته، اما این اقدام از سوی واشنگتن یک ضربه بزرگ 
برای کشورهایی است که تالش می کنند تا پیشرفت خود را برای تقویت اجرای قانون نشان دهند. 
وی ادامه داد: به این ترتیب، این کشــورها در ردیف دیکتاتوری ها و کشورهای شکست خورده قرار 

می گیرند. تنها معدود کشورهایی هستند که واجد شرایط دریافت این کمک ها نیستند.

اصرار نخست وزیر عراق بر راه اندازی دانشگاه آمریکایی 
نخســت وزیر عراق در پی اصرار بر اقدام غیرقانونی راه اندازی دانشگاه آمریکایی بغداد، رییس سازمان 
نظارت و ارزیابی علمی این کشور را برکنار کرد.دســتور »مصطفی الکاظمی« برای برکناری دکتر »عالء 
عبدالحسن« رییس سازمان نظارت و ارزیابی عراق، این روزها به جنجال تازه ای در عراق تبدیل شده است.

به نوشته وبگاه خبری عراقی المعلومه، »جواد الموسوی« رییس انجمن صنفی پزشکان عراق در این باره 
گفت که الکاظمی به دلیل مخالفت دکتر عبدالحسن با ساخت و ساز غیر قانونی دانشکده های پزشکی 
دانشگاه های داخلی و دانشکده پزشکی دانشگاه آمریکایی بغداد، او را برکنار کرده است.الموسوی، متولی 
این ساخت و سازها را افرادی فاسد و دارای پرونده های اقتصادی قضایی دانست و گفت که الکاظمی فرد 
دیگری را جایگزین دکتر عبدالحسن کرده و به او دستور داده است که آغاز ساخت دانشکده های پزشکی را 
تایید کند. رییس انجمن صنفی پزشکان عراق افزود: »این حقایق مقابل چشمان مردم عراق رخ می دهد 
و تمامی پزشکان و اساتید دانشگاه ها و اهالی فرهنگ باید از آن آگاه بوده و برای مقابله با چنین اقدامات 

غیر قانونی خود را سازماندهی کنند.«

پاکستان برای ارتباط با اسراییل تحت فشار نیست
وزیر امور خارجه پاکستان گفت: برای به رسمیت شناختن اسراییل تحت فشار نیستیم.»شاه محمود 
قریشی« ادامه داد: پاکستان برای به رسمیت شناختن اسراییل با هیچ فشاری مواجه نیست.وی 
افزود: موضع پاکستان در مورد اسراییل کامال شفاف و مشخص است و ما نیز به آن پایبند هستیم.به 
گفته قریشی، ما با عربستان سعودی روابط عمیق، تاریخی و برادرانه داریم.وزیر امور خارجه پاکستان 
تصریح کرد: به زودی یک هیئت عالی رتبه سعودی از جمله وزیر امور خارجه این کشور به اسالم آباد سفر 

خواهد کرد که نشان دهنده عمق روابط ریاض-اسالم آباد و توسعه آن در آینده است.

تحقق منافع استراتژیک هند در آسیای مرکزی از کانال ایران؛

راه کم هزینه دهلی در قدرت گیری

سال هاست که هند دریافته تنها با سیاست آمریکا محوری نمی تواند به 
منافع خود به خصوص اتصال به آسیای مرکزی دست بیابد و به همین 
دلیل تمرکز بیشتری بر چشم انداز مشــارکت راهبردی با این منطقه به 
خصوص ایران را در دســتور کار خود قرار داده چرا که راه های ترانزیتی از 
شمال و جنوب دسترسی هند را به آسیای مرکزی بسیار هموار می کند که 
هم از نظر زمانی و هم مکانی بسیار به صرفه است.سیاست ارتباط با آسیای 
مرکزی برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ مطرح شد که اکنون با عطف به تالش 
برخی کشورها مانند چین فوریت بیشتری به خود گرفته چرا که این کشور 
در پی تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ اقتصادی و رقابت با چین و سپس 
محدود کردن نفوذ پاکستان است. این امر باعث جذابیت بیشتر تجارت 
و سرمایه گذاری با شــرکای دیگر مانند ایران و کشورهای منطقه آسیای 
مرکزی، ژاپن و اروپا شده است. در گذشته سطح کمک های هند به منطقه 
تا به امروز کم بوده است ولی شرایط کنونی فرصتی را برای هند فراهم می 
کند تا به طور جدی دیپلماسی اقتصادی خود را افزایش دهد چرا که سطح 
باالی کمک هند به خصوص در زمینه سرمایه گذاری می تواند آن را در مسیر 
بهتری برای رسیدن به منافع خود قرار دهد که این امر ممکن است به طور 
بالقوه نفوذ و رشد چین را در منطقه و کشورهای مورد نظر تحت تاثیر قرار 
دهد. از جمله اقدامات هند در این راستا می توان به عضویت در سازمان 
شانگهای، تجارت آزاد با برخی کشورها مانند روسیه، ارمنستان، قزاقستان 

و ... نام برد. همچنین نقش فعال هند در بانک سرمایه گذاری زیرساخت 
های آســیا نیز می تواند برای آن موثر باشد. چنین سازمان هایی امکان 
تسهیل و تحکیم سیاسی ادغام اقتصادی منطقه ای را دارند. یکی دیگر 
از اقدامات مهم آن برای ایجاد شورای تجارت با آسیای میانه است که به 
ارائه تسهیالت اعتباری و تخصص فنی و برخی بودجه های پروژه توسعه 
در منطقه می پردازد. از نظر کشــاورزی و یا صنایع دارویی با توجه به رتبه 
های نخست صنعت دارویی هند نیز از دیگر محورهای مهم این استراتژی 
و روابط به شــمار می آیند تا از طریق صنعت برتر داروسازی خود سهمی 
از بازار این منطقه را به دست بگیرند. این کشور دارای منافع استراتژیک 
در منطقه آســیای میانه به خصوص هر یک از پنج کشــور قزاقســتان، 
قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان است که شاهد برخی 
سفرهای مقامات هند و کشورهای نام برده هستیم که نشان از عزم راسخ 
آن برای برنامه خود دارد )قابل ذکر است که هند در برخی از این کشورها 
از طریق تمرکز بیشتر فرهنگی و ارتباطات و نفوذ فرهنگی و در برخی دیگر 
از طریق تمرکز بر حوزه اقتصادی دست به کار شده است.( آشکار است که 
برای دستیابی به این برنامه مهم باید ابتدا با کانال های ثمربخش منطقه 
ارتباط خوبی از نظر اقتصادی و سیاسی بر قرار شود. به همین دلیل است 
که پس از چرخش هند از سیاست آمریکا محوری شاهد تمایل به روابط با 
ایران و برخی دیگر از کشورهای منطقه هستیم. همانطور که ذکر شد سال 

هاست که هند دریافته تنها با سیاست آمریکا محوری نمی تواند به منافع 
خود به خصوص اتصال به آســیای مرکزی دست بیابد و به همین دلیل 
تمرکز بیشتری بر چشم انداز مشارکت راهبردی با این منطقه به خصوص 
ایران را در دســتور کار خود قرار داده چرا که راه های ترانزیتی از شــمال و 
جنوب دسترسی هند را به آسیای مرکزی بسیار هموار می کند که هم از 
نظر زمانی و هم مکانی بسیار به صرفه اســت. در سال های کنونی روابط 
اقتصادی ایران و هند دچار تغییراتی شده و نگاه های طرفین به یکدیگر نیز 
تغییر یافته است. هند تالش دارد از موقیعت ایران به مثابه دروازه ای برای 
ورود به آسیای میانه و فراتر از آن استفاده کند. اگرچه هند به طور کلی برای 
گسترش سرمایه گذاری خود در افغانستان، آسیای میانه، روسیه و اروپا 
سال هاست که درگیرودار روابط توسعه ای اســت؛ اما ایران یکی از مهم 
ترین کانال های دستیابی به این راهبرد استراتژیک است .با وجود تالش 
و تمایل دو کشور موانعی بر ســر راه این امر وجود دارد که مهم ترین آنها 
عبارتند از: تقابل و درگیری ایران با ایاالت متحده، بهبود روابط ایران با چین 
که به عنوان یک رقیب برای هند محسوب می شود و هر دو رقیب تمایل 
به تعمیق روابط اقتصادی خود با ایران دارند. مانع بعدی از جهت اهمیت 
افغانستان برای هند است که چالش و نقش طالبان در افغانستان نیز می 
تواند مانعی برای این استراتژی عمیق هند باشد و عبور هند را از افغانستان 

به آسیای میانه دشوار خواهد کرد.

رییس پیشــین کمیســیون امنیــت ملی مجلس 
با بیان اینکــه تمدید زمان بررســی FATF به نوعی 
چراغ ســبز ایران به دیپلماسی است، تاکید کرد: اگر 
اعضای مجمع تشــخیص مصلحت بــه این نتیجه 
برســند که امکان پیوســتن به FATF وجود دارد، 
عضو کنوانسیون های مرتبط با آن شــده و این کار را 
به تعویق نیندازند.حشــمت ا... فالحت پیشه افزود: 
قبال در پیوستن ایران به FATF نوعی تردید در کشور 
وجود داشت و عمال شرایطی به وجود آمد که بررسی 
FATF از دستورکار مجمع خارج شد؛ اما اکنون ایران 
شرایطی را در پیش روی خود دیده است که لوایح و 
کنوانسیون های مرتبط با FATF را - که بررسی آنها 
قبال بســیار بحث برانگیز بوده است - مجددا بررسی 

کند.این تحلیلگر ارشد مســائل سیاست خارجی با 
بیان اینکه تمدید زمان بررسی FATF به نوعی چراغ 
سبز ایران به دیپلماسی است، تصریح کرد: بهتر بود 
که این کار زودتر انجام می شد. حتی اگر سال گذشته 
لوایح پیوســتن ایران به دو معاهده CFT و پالرمو 
از دستورکار مجمع تشــخیص مصلحت نظام خارج 
نمی شــدند و بحث ها ادامه می یافت، امکان اینکه 
بهانه به دست مثلث اســراییل، آمریکا و عربستان 
داده شود و پرونده ایران در لیست سیاه FATF قرار 
بگیرد، فراهم نمی شد.فالحت پیشه با بیان اینکه در آن 
زمان، برخی از افراد به فرصت های سیاست خارجی 
ایران آسیب زدند، خاطرنشان کرد: همان زمان برخی 
از افراد برای انجام مصاحبه هایی که در آن اعالم کنند 

CFT و پالرمو از دستورکار مجمع خارج شده است، 
مســابقه می دادند. به گفته وی، این مسئله موجب 
شــد تا بالفاصله ایران در لیست ســیاه FATF قرار 
بگیرد و تحریم ها مضاعف و اثر آنها دوچندان شــود 
چون تحریم ها امکان مبادالت پولی و بانکی ایران را 
 FATF با دشواری روبه رو کرده بود ولی لیست سیاه
موجب شــد بانک ها و کشــورهایی که بنا به دالیل 
حاکمیتی با ایران کار می کردند، آنها هم همکاری  خود 

را با ایران قطع کنند.

رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی:

تمدید زمان بررسی FATF چراغ سبز ایران به دیپلماسی است

»دژپسند« به دلیل مشکالت هفت تپه کارت زرد گرفت
نمایندگان مجلس شورای اسالمی توضیحات وزیر اقتصاد درباره مشکالت هفت تپه را قانع کننده ندانستند و به وی کارت زرد دادند.در جلسه علنی مجلس شورای 
اسالمی، سوال مشترک احمد نادری و سید نظام الدین موسوی از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکالتی که در نحوه واگذاری شرکت هفت تپه به وجود 
آمد در دستور کار قرار گرفت. عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: واگذاری هفت تپه در چهارچوب قانون اساسی نبوده و رییس جمهور باید به این 
موضوع ورود کند. حجت االسالم علیرضا سلیمی  ادامه داد: متاسفانه ما شاهد هستیم که شرکت هفت تپه با ارزش ۲۴۰۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار 
نشده بلکه با قیمتی بسیار پایین تر عرضه شده است.عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: طبق قانون اساسی، وزرا مسئول انجام وظایف خود 
هستند،  باید در برابر رییس جمهور پاسخگو باشند و سوال ما آن است که آیا رییس جمهور که می گوید من مجری قانون هستم، به وظایف خود عمل کرده است 
یا خیر؟همچنین  احمد نادری در طرح سوال از فرهاد دژپسند ، گفت: سوال بنده آن است که چرا برخی از دولتمردان از کسانی که به حقوق کارگران تعرض می 
کنند، دفاع می کنند و در مقابل چرا تا این حد به کارگران ظلم می شود و آنان را خون به دل می کنید.وی بیان کرد: سوال ما این است که چه دستی در دولت است 
که از اسدبیگی، مدیرعامل هفت تپه که متهم به فساد کالن است دفاع می کند و باید مشخص شود چه کسانی مدافع سینه چاک وی هستند.در نهایت نمایندگان 

سوال کننده از توضیحات دژپسند قانع نشدند و پاسخ های وزیر امور اقتصادی و دارایی به رای وکالی ملت گذاشته شد.

خبر روز

وز عکس ر

نمایشگاه عکس 
 سرداران شهید 

در بغداد
پایگاه عراقی المعلومه با انتشــار 
عکس هایی از برپایی نمایشــگاه 
عکس در بغداد به مناسبت شهادت 
فرماندهــان پیروزی )ســرداران 
شهید حاج قاسم سلیمانی و حاج 
ابومهدی المهنــدس( و به منظور 
جاودانه کردن یاد شهیدان بسیج 

مردمی عراق خبر داد.

نامه رییس جمهور به مجلس برای اصالح الیحه بودجه
نایب رییس مجلس شــورای اســالمی از ارســال نامه ای از ســوی رییس جمهور مبنی بر اصالح 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ به مجلــس خبر داد.علی نیکزاد در جلســه علنی مجلس، بیــان کرد: در 
پی مباحث کارشناســی کــه نمایندگان 
در مورد الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ مطرح 
کردند و اعتراضاتی که همکاران به نحوه 
تنظیم بودجه داشتند، با پیگیری رییس 
مجلس شورای اسالمی، رییس جمهور 
نامه ای مبنی بر اصالح الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
به مجلس ارسال کردند که برای رسیدگی 
به کمیســیون تلفیق بودجه آن را ارجاع 
می دهیم.وی همچنین ضمن تشــکر 
از رییس دیوان محاســبات بــرای ارائه 
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸، بیان کرد: از اینکه گزارش تفریغ بودجه ۹۸ زودتر از موعد مقرر به مجلس 
ارائه شد؛ سپاسگزاریم. این گزارش را به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون تخصصی و به 

سایر کمیسیون های فرعی مربوطه جهت اعمال تبصره  یک ماده ۲۱۸ ارجاع می دهیم.

تاکید »ظریف« بر تغییرناپذیری مرزهای بین المللی 
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در تماس تلفنی همتای ارمنســتانی بر موضع ایران مبنی بر 
تغییرناپذیری مرزهای بین المللی و حساسیت در این خصوص تاکید کرد.در این گفت وگوی تلفنی آخرین 
تحوالت ارمنستان، منطقه و روند همکاری های دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.رییس دستگاه 
دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران در این گفت وگو با ابراز تاسف از جنگ اخیر )بین ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه قره باغ( و ابراز همدردی با خانواده های کشته شدگان این جنگ، 
موضع جمهوری اسالمی ایران مبنی بر تغییرناپذیری مرزهای بین المللی و حسایت کشورمان در این 
خصوص را مورد تاکید قرار داد.ظریف همچنین خاتمه این مناقشه را زمینه ساز همکاری های چندجانبه 
کشورهای منطقه برشمرد و با ابراز خرسندی از توسعه همکاری های اقتصادی بین بخش های خصوصی 
دو کشور از آمادگی ایران برای توسعه همکاری های اقتصادی با ارمنستان در دوره جدید خبر داد.پیش 
از این وزارت خارجه ارمنستان از این گفت وگوی تلفنی خبر داده و همکاری های دوجانبه و امنیت و ثبات 

منطقه ای را موضوع گفت وگوی وزرای خارجه دو کشور اعالم کرده بود.

اقدام عجیب عراقی ها: 

مسدود کردن 3 میلیارد دالر اموال ایران!
شــرکت ملی گاز ایران در بیانیه ای از مسدود شــدن نیمی از مطالبات خود از طریق فروش گاز به 
عراق در یکی از بانک های این کشور خبر داده است.در بیانیه شرکت ملی گاز  آمده است: وزارت برق 
عراق بابت واردات گاز بیش از معادل 5 میلیارد دالر به شرکت ملی گاز ایران بدهکار است که مبلغ ۳ 
میلیارد دالر آن در بانک عراقی TBI مسدود و غیر قابل استفاده مانده و بیش از ۲ میلیارد دالر از بدهی 
سررسید شــده وزارت برق نیز هنوز  از طرف وزارت برق عراق پرداخت نشده است.عالوه بر این ها، 
طرف عراقی، طبق قرارداد فی مابین، بیش از  یک میلیارد دالر نیز به شرکت ملی گاز ایران بابت جرائم 
قراردادی بدهکاری دارد.صاردات گاز توسط شرکت ملی گاز ایران به عراق، امری اقتصادی و تجاری 
است، در حالی که طرف ایرانی با بســتانکاری بیش از 6 میلیارد دالری از طرف عراقی، برخوردار از 
هیچ منفعتی نشده است.هدف از صادرات، درآمد است و این پول برای غذا و دارو مصرف می شود.

بنابراین این شرکت پس از اخطارهای مکرر قراردادی که متاسفانه با بی توجهی طرف عراقی روبه رو 
شده، طبق مفاد قرارداد، نسبت به کاهش مقدار گاز صادراتی اقدام کرده است.

کافه سیاست

سفیر ایران در عراق:

 پاسخ ایران به ترور سردار 
سلیمانی لزوما نظامی نیست

ســفیر کشــورمان در عراق طی گفت وگویی 
به آخرین تحوالت سیاســی ایــران و عراق 
و منطقه از جمله ترور ســردار ســلیمانی و 
حمالت اخیر به ســفارت آمریــکا پرداخت.

ایرج مســجدی، با اشــاره به آتش سوزی 
کنسولگری ایران در روزهای اعتراضات عراق 
گفت که کنســولگری ها در داخل کشــورها 
باید از محافظت جدی برخوردار شــوند.وی 
تاکید کرد: همکاری های دوجانبه گذشــته 
در رابطه با موضوع جنگ بــا داعش بود؛ اما 
همکاری هــای امروز ایران و عراق مســائل 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را شامل می 
شــود ، ما در امور عراق دخالت نمی کنیم و 
 سیاســت های خود را به این کشور تحمیل 

نخواهیم کرد.
مسجدی تاکید کرد: ترور ســردار سلیمانی 
و ابومهدی المهندس یــک جنایت تاریخی 
است و پاسخ به این جنایت به طور مستقیم 
پایگاه آمریکایی را هدف قرار داد و مسئولیت 
حمله ایران به پایگاه آمریکا در عراق بر عهده 
واشــنگتن اســت. ما عراق را میدانی برای 
تســویه حســاب قرار ندادیم و تنش میان 
ایران و آمریکا بعد پاســخ ما به ترور سردار 
سلیمانی متوقف شد.ســفیر کشورمان در 
بغداد خاطرنشان کرد: نمی خواهیم که عراق 
به میدانی برای درگیری با آمریکا تبدیل شود 
و ایران به هیچ وجه در بمباران سفارت آمریکا 
دست ندارد. سفیر کشــورمان در عراق ادامه 
داد: نمی دانیم که چه کســی این حمالت را 
انجام می دهد و به هیچ وجه چنین اقدامی 
را نمی پذیریم و از هیچ طرفــی برای انجام 
چنین کاری حمایت نمــی کنیم .وی گفت: 
انتقام ترور ســردار ســلیمانی لزوما نظامی 
نیست و اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه 
به مثابه انتقام خون سردار سلیمانی است. 
مصوبه پارلمان عراق مبنی بر خروج نیروهای 
آمریکایی یک تصمیم ملی و شجاعانه است 
و عراق در حادثه ترور سردار سلیمانی مقصر 

نیست.

اگرچه هند به طور کلی برای گسترش سرمایه گذاری 
خود در افغانستان، آسیای میانه، روسیه و اروپا 
سال هاست که درگیرودار روابط توسعه ای است؛ اما 
ایران یکی از مهم ترین کانال های دستیابی به این 

راهبرد استراتژیک است

بین الملل
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سهم ذی نفعان شبکه قطار حومه ای اصفهان مشخص شد
مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان با اشــاره به ضرورت تکمیل شبکه قطار حومه ای 
استان اصفهان گفت: با مشــخص شدن سهم ذی نفعان شــبکه قطار حومه ای اصفهان و شروع 
اجرای این پروژه ها، رویکرد توسعه متوازن شرق و غرب اســتان در حال پیگیری است.علیرضا 
صلواتی ادامه داد: در تالشــیم  تــا این پروژه ها به صورت مــوازی با اســتفاده از ظرفیت قانونی 
ذی نفعان، نظیر صنایع بزرگ مثل ذوب آهن و فوالد مبارکه، پاالیشگاه و سایر صنایع، شهرداری ها 
و سایر ذی نفعان پیش  رود.مجری کل طرح های زیربنایی اســتان اصفهان با بیان اینکه درصد 
سهم همه ذی نفعان در این پروژه ها مشخص شــده، ادامه داد: سهم کلیه ذی نفعان شناسایی و 
درصد آن نیز مشخص شده تا بتوان با اســتفاده از این ظرفیت ها زمینه تکمیل پروژه های شبکه  
قطار حومه ای استان اصفهان فراهم شود.وی درباره ارسال مطالعات پروژه شبکه قطار حومه ای 
استان اصفهان به شورای عالی ترافیک افزود: قرار است که مسیر پیشنهادی و مطالعات مربوط 
 به شبکه قطار حومه ای شرق اصفهان نیز برای بررســی و تصویب، به شورای عالی ترافیک کشور 

ارسال شود.

دلیل تجمع کشاورزان شرق اصفهان چه بود؟
نماینده کشاورزان شرق اصفهان از تجمع مقابل شرکت آب منطقه ای اصفهان برای حل مشکالت 
موجود این قشــر خبر داد.محمود کریمی ، با بیان اینکه کشــاورزان برای بازگشــایی آب زاینده 
رود و تصفیه فاضالب تجمع کرده اند، اظهار کرد: کشــاورزان اصفهان خواهان تعیین مقدار حقابه 
پایین دست و باالدست، ساماندهی باالدست رودخانه و بســتن قرارداد مناسب و تعیین دقیق 
آب بندهای بین رودخانه هســتند.وی ادامه داد: برای انجام کشت کشاورزان قرار بوده از ۲۰ دی 
ماه تا اول بهمن ماه، تاریخی برای باز کردن آب مشــخص شــود، در حالی که این اقدام صورت 
نگرفته است.نماینده کشاورزان شرق با توضیح اینکه امســال حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب 
که حق ما بوده هدر رفته اســت، تصریح کرد: آب نیاز به مدیریت دارد تا از هدر رفت آن جلوگیری 
شود و میزان برداشت آب باید ثبت شده و به صنف کشــاورزان تحویل داده شود.کریمی اضافه 
کرد: مســئوالن باید با برگزاری جلسه ای که نمایندگان صنف کشــاورزان نیز در آن حضور داشته 
باشد، تکلیف درخواست های این قشر را مشخص کنند و اگر مشکالت ما حل نشود به تجمعات 

خود ادامه می دهیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

 همکاری بانک ها با سایت های شرط بندی
 تخلف است

ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: نظام بانکی و وزارت صمت روی ســایت های 
شــرط بندی نظارت دارند و در صورت شناســایی، این نوع از ســایت ها محدود می شوند.مهدی 
طغیانی ، درباره ســایت های شــرط بندی و برخــورد با آن ها اظهــار کرد: نظام بانکــی و وزارت 
صمت روی سایت های شرط بندی نظارت دارند و پس از شناســایی محدود می شوند.طغیانی 
افزود: این موضــوع از نظر مجلس به قانون نیازی ندارد و ســرویس دهی و همکاری بانک ها با 
این گونه ســایت ها هم ممنوع  است و هم یک تخلف محســوب می شود.سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: طبق اخباری که داریم بانک مرکزی به این نوع 
بانک ها اعالم کرده که باید دسترسی و فعالیت این نوع ســایت های شرط بندی هرچه سریع تر 
ممنوع شود.وی ادامه داد: ســلبریتی ها بیشتر برای جذب مشتری با ســایت های شرط بندی 
همکاری می کنند تا مردم اطمینان بیشــتری نســبت به این نوع ســایت ها داشــته باشــند.
 طغیانی یادآور شــد: در خصوص ســایت های شــرط بندی بحث اجرای قانون و نظارت بر اجرا

 مهم است.

رییس اداره بهره برداری منابع طبیعی اصفهان از لزوم به روز آوری قوانین برای توسعه رویشگاه های طبیعی خبر داد؛

احیای گیاهان دارویی

با وجود اینکه ایران آب و هوا و شــرایط  مرضیه محب رسول
پــرورش بســیار خوبــی بــرای تولید و 
صادرات گیاهــان دارویی دارد؛ اما گردش مالــی تولید و فروش این 
گیاهان در کشــورمان و دنیا تفاوت معنــاداری دارد. آمار مختلفی از 
ارزش تولید و فروش این گیاهان در کشــور منتشــر شــده اســت. 
بیشترین آمار به 4۵۰ میلیون دالر نمی رسد؛ اما در دنیا گیاهان دارویی 
تجارتی 1۲۰ میلیارد دالری اســت که هم اشــتغال و هم بار صادراتی 

بسیاری از کشورها را به دوش می کشد. 
چین، هند، مصر و آمریکا اصلی تریــن صادرکنندگان گیاهان دارویی 
و آلمان، آمریکا، فرانســه، کره جنوبی و ژاپن اصلی ترین واردکنندگان 
گیاهان دارویی در دنیا هستند. در سبد تولیدات ایران ۷۸ گونه گیاه در 
قالب سه اولویت لیست شده که زعفران، گل محمدی، زیره سبز، زیره 
سیاه، سیاه دانه، بابونه، حنا و وســمه، گل گاوزبان، آویشن شیرازی 
و آن غوزه در اولویت اول قرار دارند.وجود اقلیم ســرد و کوهســتانی 
و خشک و کویری در اســتان اصفهان امکان پرورش گیاهان دارویی 
کمیابی را در اســتان فراهم کرده است. وجود مجموعه ای ارزشمند از 
گیاهان دارویی و صنعتــی در محل ایســتگاه تحقیقاتی این خطه با 

بیش از ۲۸۵ گونه گیاهی به همــراه ۳۰۰ نمونه بذر گیاهان دارویی در 
بانک بذر توانسته بستر مناســبی را برای کار و فعالیت در این صنعت 
به وجود آورد.همچنین در رویشــگاه های طبیعی استان اصفهان ۳۰۰ 
گونه گیاه دارویی، صنعتی، خوراکی، ادویه ای کــه به آنها محصوالت 
فرعی جنگل و مرتع گفته می شــود، شناســایی شــده که در کل ۹.۶ 
میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان گسترده شده اند، در 
کنار این قابلیت ویژه اما فعالیت در زمینه گیاهان دارویی در اســتان 
مانند اغلب کسب و کارهای تولیدی و اقتصادی در پیچ و خم قوانین 
دست و پا گیر افتاده است؛قوانینی که منطبق با سیاست های توسعه 
ای در این بخش تدوین و یا به روز آوری نشده است. بر اساس اعالم 
رییس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی اصفهان گفت: توسعه 
صنعت گیاهان دارویی در کشور و به تبع آن این استان مستلزم تدوین 
قوانین به روز و تســهیلگر برای تولیدکنندگان است.آبتین میرطالبی 
افزود: قوانین مرتبط با بهره برداری محصوالت فرعی در رویشگاه های 
طبیعی به روز نیســت و همین امر ســبب می شــود ســاختارهای 
 مناســبی در فرآیند تولید، اســتحصال، بهره بــرداری و عرضه وجود

 نداشته باشد. وی اضافه کرد: از ســوی دیگر نگارش و تدوین شیوه 

نامه ها و آییــن نامه های مربوط به هزینه هــای بهره برداری ضروری 
اســت زیرا قرارداد بهره برداری در بخش گیاهان دارویی با شــورا ی 
بهره بردار مرتع منعقد می شود و باید در این زمینه سهولت و شفافیت 

بیشتری وجود داشته باشد.
میرطالبی بــا بیان اینکه مقررات وضع شــده باید بــرای مدت زمان 
حداقل پنج سال ثابت باشد، اظهارداشت: بر همین مبنا می توان برای 
ســرمایه گذاری، تولید، صنایع فرآوری و صادر کنندگان برنامه ریزی 
جامع و بلند مدتی داشــت.رییس اداره بهره بــرداری اداره کل منابع 
طبیعی اصفهان با اشاره به رعایت اصول صحیح بهره برداری تصریح 
کرد: در برخی قراردادهای منعقد شده نبود نظارت کافی و به موقع از 
جانب برخی شهرستان ها و اســتان، صدمه به رویشگاه ها و افزایش 
درصد تلفات به رویشــگاه ها را در پی دارد و نیاز اســت که این نقیصه 
رفع شود. عالوه بر قوانین، واســطه ها و دالالن نیز در میان کارگران و 
تولید کنندگان این عرصه چرخ می زننــد و بدون اینکه حاصل واقعی 
دســترنج آنها را پرداخت کنند صاحب محصوالت شــان می شوند و 
همین پایین بودن درآمد اندک ورود ســرمایه ها و فعاالن این عرصه 

را بسیار کند کرده است.

با بهره برداری از محل دائمی برگزاری نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان، رویکردهای جدیدی 
برای حضور فعاالن بخش خصوصی کشور و منطقه 
مرکزی کشور در رویدادهای نمایشگاهی ایجاد شده 
است.دهمین جلسه کمیســیون تجارت، خدمات 
و ارتباطــات اتاق بازرگانــی در حالی بــه میزبانی 
نمایشگاه اصفهان برگزار شد که اعضای حاضر در آن 
راهکارهای بهره برداری فعاالن اقتصادی استان از 
ظرفیت مجموعه جدید نمایشگاهی اصفهان را مورد 

بررسی قرار دادند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان در این جلسه نقش رویدادهای نمایشگاهی 
در توسعه اقتصادی را بسیار مهم و اساسی دانست 
و گفت: یکــی از راهکارهای توســعه صادرات برای 
کشورها، حضور در نمایشگاه های تجاری و تخصصی 
اســت چرا که نمایشــگاه یکی از بهترین ابزارهای 
بازاریابی برای توسعه محصول و همچنین بهترین 
راهکار برای توســعه ســرمایه گذاری در مناطق به 

شمار می رود.
علی یارمحمدیان با بیان اینکه اصفهان در بسیاری 
از بخش های اقتصــادی رتبه های برتر کشــوری 
را به خود اختصاص داده اســت، افــزود: اصفهان 

در حوزه های ســنگ، فــوالد، تولیــد تجهیزات و 
ماشین آالت، دام و طیور، کشــاورزی و گل و گیاه، 
فرش و طال و جواهر حرف اول کشور را می زند؛ این 
پتانسیل های گسترده نشــان می دهد که اصفهان 
می تواند محرک افزایش و توســعه صادرات کشور 
باشد و برای دستیابی به این موضوع، رویدادهای 
نمایشــگاهی بهترین ابزار به شــمار می روند.وی 
با تاکید بــر اینکه ظرفیت صنعت نمایشــگاهی در 
اصفهان افزایش یافته اســت، ادامه داد: با ساخت 
و تجهیز محــل جدید برگــزاری نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان، اقدامــات الزم برای 
حضور مطلوب شــرکت ها و فعــاالن اقتصادی در 

نمایشگاه پیش بینی و انجام شده است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان:

ظرفیت صنعت نمایشگاهی در اصفهان افزایش یافته است

خبر روز

در  فرعی  بهره برداری محصوالت  با  مرتبط  قوانین 
امر  همین  و  نیست  روز  به  طبیعی  ی  رویشگاه ها
سبب می شود ساختارهای مناسبی در فرآیند تولید، 

استحصال، بهره برداری و عرضه وجود  نداشته باشد

افزایش 100 هکتاری سطح زیر کشت زیره در اصفهان
کارشناس گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از تولید ۲۸۰ تن زیره در اراضی 
زیر کشت اســتان اصفهان خبرداد.آیت پارسائیان اظهارداشت: امســال با افزایش 1۰۰ هکتاری 
سطح زیرکشت زیره اراضی این محصول به 4۰۰ هکتار رسید که تا کنون حدود ۲۸۰ تن زیره در این 
اراضی تولید شده است.وی افزود: عملکرد برداشت زیره در اســتان اصفهان با ۷۰۰ کیلو زیره در 
هکتار در وضع متوسط است و شهرستان مبارکه با ۲۵۰ هکتار سطح زیر کشت زیره رتبه نخست را 
در برداشت این محصول در استان دارد.کارشناس گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان تاکید کرد: در ســال های پر باران و آبی امسال پیش بینی می شود سطح زیر کشت زیره 
در شهرستان هایی به خصوص مبارکه به هزار هکتار برسد.پارسائیان گفت: در حال حاضر چیزی 

بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر در حوزه کاشت و برداشت زیره در استان اصفهان مشغول فعالیت هستند.

قیمت تخم مرغ مشخص شد
سخنگوی ستاد تنظیم بازار اســتان در ارتباط زنده اینترنتی با خبر ۲۰ شبکه اصفهان با بیان اینکه 
قیمت مرغ به نرخ مصوب و حتی کمتر از آن برگشته اســت، به قیمت تخم مرغ هم اشاره کرد و 
گفت: قیمت جدید خرید تخم مرغ از مرغداری ها 14 هزار تومان و قیمت آن برای مصرف کننده، 1۶ 
هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.اسماعیل نادری با اشاره به افزایش بازرسی ها با هدف برخورد 

با متخلفان هم گفت: حدود ۵۰ پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده است. 

روغن نباتی احتکار شده توزیع می شود
سرپرســت معاونت نظارت و بازرسی ســازمان صمت از تشکیل کمیته سیاســت گذاری توزیع 
کاالهای احتکاری مکشوفه احتکاری در استان اصفهان خبر داد.اکبر عادل مرام با اشاره به تشکیل 
کمیته سیاست گذاری توزیع کاالهای احتکاری مکشوفه در اســتان اصفهان، اظهار داشت: این 
کمیته که با نمایندگانی از سازمان های صمت، اطالعات، بازرســی اصناف، تعزیرات، دادستانی 
تشکیل شده درصدد است تا کاالهای احتکاری مکشــوفه را در بین جامعه هدف توزیع کند.وی 
افزود: کمیته سیاســت گذاری توزیع کاالهای احتکاری مکشــوفه به پرونده هایی رسیدگی می 
کند که در اختیار ســازمان تعزیرات حکومتی و یا توســط مقامات قضایی استان اصفهان است.

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی ســازمان صمت با بیان اینکه نخســتین جلسه این کمیته 
برگزار شــد، تصریح کرد: با توجه به بازرسی های انجام شده توسط دســتگاه های ضابط، ناظر و 
کاشف،کاالهای احتکار شده دو پرونده که به روغن نباتی اختصاص داشت برای مصرف خانوار 

در بین جامعه هدف توزیع می شود. 

دبیر ستاد تنظیم بازار:
مجوزی برای افزایش قیمت شوینده ها نداده ایم

دبیر ستاد تنظیم بازار با تاکید بر اینکه افزایش قیمت نان فعال مطرح نیست، اعالم کرد که بعد از مرداد 
ماه تولید کنندگان مواد شوینده مجوزی برای افزایش قیمت دریافت نکردند و برای بررسی این موضوع 
جلسه ای برگزار خواهد شد.عباس قبادی در مورد افزایش قیمت مواد شوینده اظهار کرد: تولیدکنندگان 
مواد شوینده در مرداد ماه امسال برای افزایش ۷۰ درصدی قیمت تولیدات خود درخواست داده بودند 
که سازمان حمایت در آن مقطع با افزایش 4۰ درصدی قیمت تولیدات این بخش موافقت کرد. در مقطع 
فعلی نیز دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد و براین اساس تولیدکنندگان مواد شوینده مجوزی برای 
افزایش قیمت ندارند. وی در مورد افزایش قیمت نــان نیز گفت: بحث افزایش قیمت نان فعال مطرح 
نیست و اگر بحثی در این باره در رسانه ها مطرح می شود مسائل کارشناسی است و این به منزله افزایش 

قیمت نان نیست. 

کافه اقتصاد
س: ایرنا

عک

اخبار
آخرین جزییات طرح ملی مسکن در استان اصفهان

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان  در خصوص میزان اســتقبال از طرح اقدام ملی مسکن در سطح استان اصفهان اظهار کرد: 
این طرح بزرگ و ملی با هدف ساخت 4۰۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور اجرا و سهم استان اصفهان ۷۰ هزار و ۷۸۰ واحد تعیین شد که پس از انجام مراحل 
ثبت نامی حدود ۷۸ هزار نفر در استان اصفهان متقاضی استفاده از مزایای طرح اقدام ملی مســکن بودند.امیر زاغیان، افزود: از متقاضیان ثبت نام شده بالغ 
بر ۳۹ هزار نفر حائز شرایط اولیه هستند و درخواست بالغ بر 1۲ هزار و ۶۰۰ متقاضی در سطح استان اصفهان تایید نهایی شده است. معاون مسکن و ساختمان 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه رقم آورده اولیه متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن 4۰ میلیون تومان است از واریز وجه ۷4۷4 نفر در استان 
اصفهان تاکنون یاد کرد.زاغیان ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای مسکن استان متقاضیان در حال پاالیش هستند و آمار واقعی شامل تکمیل پرونده و واریز 
کامل روزهای آتی اعالم می شود.وی با بیان اینکه برای تمامی متقاضیانی که تایید نهایی شده و آورده اولیه را واریز کرده اند، زمین تامین شده است، افزود: منبع 
تامین مالی طرح اقدام ملی مسکن، آورده متقاضیان و 1۰۰ میلیون تومان تسهیالت بانکی با سود 1۸ درصد بوده بنابراین در صورتی که متقاضیان به موقع آورده 

خود را واریز کنند، واحدها بسته به پیشرفت فیزیکی به مرور تا دو سال آینده واگذار می شوند.

پرورش شترمرغ 
در نوش آباد 

پــرورش شــترمرغ یکی از 
حرفه هایی بوده که چند سالی 
اســت در منطقه کاشان رواج 
 گرفته و باعث اشــتغال زایی 

شده است.

وز عکس ر

افزایش خرید لوازم 
 الکترونیکی دست دوم

 در اصفهان
 رییس اتحادیه تولید کنندگان، فروشندگان 
و خدمات فنــاوری اطالعــات و ارتباطات 
رایانــه ای گفت: خریــد و فــروش لوازم 
الکترونیکی دست دوم در اصفهان با شیوع 
کرونا افزایش یافت.مجید کرباســچی در 
ادامه با بیان اینکــه در این اتحادیه تداخل 
صنفی به عنــوان نوعی از بــی قانونی آزار 
دهنده اســت، ادامه داد: در ایــن زمینه به 
شــدت در حوزه دفاتر فنی و تایپ و تکثیر 
بــه دلیــل توســعه اســتفاده از خدمات 
الکترونیکی دچار مشــکل هســتیم چرا 
که این اصناف وارد حیطــه فعالیت کافی 
نت ها می شوند و مشــکل آفرین شده اند.

وی گفت: این تداخل صنفی را به اتحادیه 
مربوطه اطالع داده ایم و انتظار برخورد با این 
رفتار را داریم ضمن اینکه باید توجه داشت 
در بســیاری از صنوف این رفتار را شــاهد 
هســتیم.رییس اتحادیه تولید کنندگان، 
فروشــندگان و خدمات فناوری اطالعات 
و ارتباطات رایانه ای تدریــس مجازی در 
دانشــگاه ها و مدارس را نیز فرصتی دیگر 
بــرای فعــاالن اتحادیــه تولیدکنندگان، 
فروشــندگان و خدمات فناوری اطالعات 
و ارتباطــات رایانه ای دانســت و تصریح 
کرد: در این شــرایط اســتفاده از وســایل 
الکترونیکی مانند لپ تاپ، کامپیوتر، تبلت 
و موبایل به شــدت افزایش یافت و از این 
رو در بخش فروش شاهد افزایش خوبی 
بودیــم. وی با بیان اینکه البتــه باید توجه 
داشــت که افزایش قیمت دالر و در نتیجه 
افزایش قیمت محصــوالت الکترونیکی 
در بازار و کاهش قدرت خرید شــهروندان 
با توجه به مشــخص نبودن آینــده کاری 
شان منجر به افزایش روی آوردن به خرید 
لوازم دست دوم شد، ابراز داشت: این امر 
به شــدت افزایش یافت ضمــن اینکه در 
بخش تعمیرات و فروش قطعات نیز شاهد 

افزایش خوبی بودیم.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری:

تبیین ویژگی های شاخص سردار سلیمانی در تمام طول سال تداوم داشته باشد

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان 
جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری از کاهش 
۲۴ درصــدی جوجه ریــزی در آذرماه خبــر داد و 
گفت: در حال حاضر نزدیک به ۹۰ درصد نهاده های 
موردنیاز مرغداران از آبان ماه به صورت اتوماتیک از 
طریق سامانه بازارگاه تامین می شود.سام مردانی 
در خصوص وضعیت توزیع نهاده های دامی و بازار 
مرغ، اظهار کرد: در چند ماه اخیــر بازار مرغ دچار 
نوسانات شــدیدی از نظر تولید و قیمت شد، یکی 
از دالیل عمده کمبود نهاده ها ثبت نشدن سفارش 
برای واردات نهــاده توســط وزارت صمت به علت 
کمبود ارز از کشــور برزیل و آرژانتیــن بود.معاون 
بهبــود تولیدات دامی ســازمان جهادکشــاورزی 

چهارمحال و بختیاری افزود: فرآیند واردات نهاده 
از کشور آرژانتین و برزیل چند ماه طول می کشد، 
بنابراین برای حل مشــکل کمبود نهاده به سرعت 
اقدامات الزم برای واردات از کشور هند انجام شد، 
اما متاســفانه این نهاده ها کیفیت باالیی نداشتند 
و موجب شد مرغ در مهلت معین به وزن مناسب 
نرســد و نارضایتی مرغداران را نیز در پی داشــت.

وی با اشــاره به اینکه از ابتدای آبان مــاه نهاده ها 
بر اســاس مقدار جوجه ریزی به انــدازه ۴۰ روز به 
مرغداری ها از طریق سامانه بازارگاه تخصیص داده 
می شــود، افزود: مرغداران می توانند با مراجعه به 
سامانه بازارگاه خرید خود را انجام دهند، اگر میزان 
نیاز مرغداری کمتر از ۱۰ تن باشد، مرغداران از طریق 

اتحادیه دام و طیور باید خرید خود را انجام دهند.
مردانی با بیان اینکه در حــال حاضر نزدیک به ۹۰ 
درصد نهاده های مورد نیاز مرغداران در اختیار آن ها 
قرار می گیرد، عنوان کرد: تعداد کمی از مرغداری ها 
به علت اینکه اطالعات آن ها در ســامانه به درستی 
ثبت نشده بود، نتوانســتند نهاده مورد نیاز خود را 
تامین کنند و بــا پیگیری های صــورت گرفته این 

مشکل حل شده است. 

معاون جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری خبر داد:

کاهش 24 درصدی جوجه ریزی در چهارمحال وبختیاری طی آذرماه

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 برگزاری مراسم عزاداری فاطمیه با رعایت ضوابط بهداشتی
 در مناطق زرد

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: طبق دستورالعمل ستاد ملی مقابله با 
ویروس کرونا مراسمات ایام فاطمیه و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در مناطق دارای وضعیت زرد 
قابل اجراست.سید راشد جزایری ادامه داد: طبق دستورالعمل ابالغ شده برگزاری این دو مراسم باید در 
فضای باز یا دارای تهویه مناسب و حداکثر در زمان دو ساعت و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده 
از ماسک و رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی صورت پذیرد.وی تصریح کرد: با توجه به مصوبات جدید 
ستاد ملی کرونا محدودیت تردد از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح نیز در مناطق زرد اعمال خواهد شد.با توجه به 
این که عمده دلیل ابتال به ویروس کرونا در چهارمحال و بختیاری میهمانی های خانوادگی است از همه 

هم استانی ها خواهشمندیم از حضور در هرگونه میهمانی و مراسمات خانوادگی خودداری کنند.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری خبر داد:

رشد23درصدی مصرف »سی ان جی« در چهارمحال 
مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری اظهارکرد:رشد۲۳درصدی مصرف 
سی ان جی از ابتدای سال جاری تا اول آذر  ماه، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است.

مهندس ساالری نسب افزود: در این مدت زمان ۷۱ میلیون و ۹۵۵ هزار مترمکعب سی ان جی در سطح 
استان مصرف شده  که موجب صرفه جویی حدود ۷۱ میلیون لیتر بنزین شده است.وی تاکید کرد: مصرف 
سی ان جی در مقایسه با سوخت های فسیلی مثل بنزین به لحاظ اقتصادی به صرفه  و ارزان تر است و 
محیط زیستی سالم و هوایی پاک را برای ما و آیندگان به ارمغان می آورد.مدیر شرکت پخش فرآورده های 
نفتی استان افزود: طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی با اولویت برای وانت بارهای سبک و 
تاکسی های شهری از ماه های قبل در حال اجراست و مالکان این خودروها با ثبت نام اینترنتی در سایت 

GCR.niopdc.ir می توانند برای گاز سوز کردن وسلیه نقیله خود اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

تمدید فراخوان شرکت در جشنواره »امتنان« 
فراخوان شرکت در جشنواره امتنان از کارگر، گروه کار و واحد های نمونه چهارمحال و بختیاری تا ۱۱ دی 
ماه تمدید شد.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان گفت: کارگران، گروه های کار و کارفرمایان در 
http:// بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی استان می توانند با مراجعه به سامانه امتنان به نشانی

emtenan.mcls.gov.ir نام نویسی کنند.حفیظ ا... فاضلی افزود: ارائه شیوه های نوین در کار شامل 
بهبود مصرف انرژی و تولید، کاهش ضایعات و زمان تولید، افزایش بهره وری، اختراع و ابتکار شــامل 
ساخت قطعه، دستگاه یا اصالح فرآیند تولید، راه اندازی خط تولید جدید، مهندسی معکوس در انتقال و 
بومی سازی دانش و فناوری، افزایش بهره وری و کیفیت نسبت به نمونه های داخلی و خارجی از جمله 

شاخص های کارگران و گروه های کار و واحد های نمونه است که در جشنواره مد نظر قرار می گیرد.
 

کشف انبار الستیک و تیوپ احتکار شده در شهرکرد
به تازگی یک انبار الستیک و تیوپ احتکار شده در شهرستان شهرکرد با همکاری پلیس امنیت اقتصادی 
و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری کشف شد.در بازرسی از این انبار تعداد 
۵۰۰ حلقه الستیک و یک هزار و 6۳۲ حلقه تیوپ خارجی فاقد مدارک گمرکی کشف شد.بازرسان سازمان 
صمت طی تحقیقاتی متوجه شدند میزان قابل توجهی از این محموله مکشوفه با ارز نیمایی وارد شده 
اســت که در صورت عدم ارائه مدارک مثبته این محموله احتکار تلقی شــده و با صاحبان آن برخورد 

قانونی خواهد شد.

خبر خوان

ضعف زیرساخت های تبلیغاتی در مرکز استان مشهود 
است و تعریف زیرساخت ها بر مبنای ظرفیت های موجود، 
انجام اقدامات زیربنایی و بهره گیری از فناوری های جدید 

می تواند در رفع این مشکل مدنظر قرار گیرد

بام ایران

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری:

92 مرکز نیکوکاری در  استان فعال هستند
مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری گفت: ۹۲ مرکز نیکوکاری در راستای کمک به نیازمندان و رفع مشکالت اقتصادی آن ها در سطح استان فعالیت 
می کنند.علی ملک پور بیان کرد: مراکز نیکوکاری در چهار سطح محله محور، مســجدمحور، صنفی و مراکز تخصصی توسط مردم هر منطقه راه اندازی و مدیریت 
می شوند.وی با اشاره به فعالیت مراکز نیکوکاری در بیمارستان ها افزود: ۲ مرکز نیکوکاری در بیمارستان های هاجر)س( و آیت ا...کاشانی شهرکرد در راستای کمک 
به تامین هزینه های درمانی بیماران نیازمند فعالیت می کنند.مدیرکل کمیته امداد استان، مراکز تخصصی کاریابی را از دیگر مراکز نیکوکاری در استان عنوان و مطرح 
کرد: ۳ مرکز نیکوکاری با رویکرد کارآفرینی در راستای ایجاد زمینه اشتغال مددجویان و خانواده های نیازمند استان در شهرکرد، اردل و کیار راه اندازی شده اند.ملک 
پور ادامه داد: در این مراکز کمک های نقدی و غیرنقدی توسط نیروهای مردمی جمع آوری و در کوتاه ترین زمان ممکن به دست نیازمندان تحت حمایت و غیر تحت 
حمایت می رسد.وی بابیان اینکه انجام خدمات رایگان برای نیازمندان از دیگر فعالیت های مراکز نیکوکاری است، تصریح کرد: دارندگان تخصص های گوناگون از 
جمله تدریس، تعمیرات لوازم خانگی و ساختمان، درمان و انجام امور مربوط به تاسیسات ساختمان می توانند در راستای انجام امور خیریه و کمک به نیازمندان به 
این مراکز مراجعه کنند.مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به اینکه شعار مراکز نیکوکاری »مردم برای مردم« است، گفت: واگذاری امور خیریه به مردم، شناسایی 

نیازمندان مناطق، شناسایی و جذب خیران و جمع آوری کمک های مردمی و توزیع آن بین نیازمندان در اسرع وقت از جمله اهداف راه اندازی این مراکز است.

معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

مدیریت 150 هکتار از اراضی ملی چهارمحال و بختیاری واگذار شد
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت:بهره برداری ۱۵۰ هکتــار از اراضی ملی در قالب قراردادهای ماده۳ قانون حفاظت و 
بهره برداری، به بهره برداران عرفی، شرکت فراگیر منابع طبیعی و شــهرداری ها واگذار )احاله مدیریت( شد.رحمان توکلی افزود: این اراضی ملی برای اجرای طرح های 
جنگل کاری اقتصادی، کشت گیاهان دارویی و بهره وری نهالستان به بهره برداران عرفی، شرکت فراگیر منابع طبیعی و شهرداری ها احاله مدیریت شد.وی اظهار داشت: این 
اراضی ملی در شهرستان های شهرکرد، کوهرنگ، سامان، فارسان، اردل  و لردگان است که برای اجرای طرح های مختلف منابع طبیعی شامل طرح مدیریت و بهره برداری 
از نهالستان چهارتخته شهرکرد، طرح های جنگل کاری اقتصادی شهرستان سامان، طرح های کشت و توسعه گیاهان دارویی شهرستان های شهرکرد و کوهرنگ و طرح 
پارک جنگلی شهرستان فارسان به بهره برداران عرفی عرصه ها و شرکت تعاونی فراگیر منابع طبیعی در قالب ماده۳ قانون حفاظت و بهره برداری احاله مدیریت شده است.

به گفته وی، به استناد مفاد ماده۳ قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها و مراتع کشور، به دولت اجازه داده شده است که حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری از اراضی ملی 
و منابع طبیعی در قالب طرحی که به تصویب منابع طبیعی می رسد در اختیار بهره برداران عرفی، اشخاص حقیقی و حقوقی قرار  داده شود و مجریان طرح موظف هستند 
حقوق دولتی ساالنه را براساس درآمد خالص و طرح مصوب واریز کنند.توکلی اظهار داشت: تاکنون در استان بیش از هفت هزار هکتار از اراضی ملی استان در قالب ۵۲۰ 

فقره قرارداد رسمی برای اجرای طرح های منابع طبیعی احاله مدیریت شده است. 

تحدید حدود اختصاصی
10/69 شــماره نامه : 139985602024009686-1399/10/02 چون تحدید 
حدود ششــدانگ یک باب خانه پــاک 4348/2913 واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای محمد حســین ســعیدی قلعه آقایی 
فرزند علی در جریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضــی ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبــت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 99/11/13 ســاعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضــی ثبت معترضین ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع 
 ذیصاح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نمایید. 
 م الــف: 1066140 قویــدل رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و اماک 

جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

10/70 شماره نامه : 139985602024009757-1399/10/03 نظر به اینکه به 
موجب رای شماره 139960302024002737 مورخ 1399/06/18 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 165 متر مربع تحت شماره فرعی 648 از اصلی 4786 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت آقای رمضانعلی عطایی کچویی فرزند 
رحمت اله مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشد لذا به 
استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود 

ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1399/11/08 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمــد و به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اعام 
می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین و 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نام قانون ثبت 
باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواســت خود را به 
مرجع ذیصاح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد 
ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند 
به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره 
ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه میدهد. م الف: 1066561 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و 

اماک جنوب اصفهان

اعالم مفقودی 
مــدل   F12 کشــنده  خــودروی  ســبز  بــرگ 
 1990 بــه رنــگ ســبز روغنــی بــه شــماره پالک
 ایــران 43-977 ع 56 و شــماره موتــور 166508 
و شــماره شاســی 357543 و شناســه ملی خودرو 
SEEP901KM1S357543 به نام خانم عاطفه قناعتی 
و مهدی آقاجانی فشــارکی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

رانش زمین در روستای 
»دورک قنبری« 
شهرستان اردل

رانش زمین به عــرض ۲۰۰ متر و طول 
حــدود ۵۰۰ متر در مســیر روســتای 
»شلیل« به روستای »دورک قنبری« 
موجب قطع جاده ارتباطی این روســتا 
و روســتا های»گوزلک" و "لنــدی«، و 
همچنین قطع آب شرب و آب کشاورزی 

روستای دورک قنبری شد.  

وز عکس ر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر شورای اطالع رسانی چهارمحال 
و بختیاری گفت: فرهنگ مقاومت و ویژگی های زندگی سردار سلیمانی 
به دورانی خاص تعلق ندارد و باید برای تــداوم و تبیین این فرهنگ و 
شاخصه ها تالش کرد و ویژگی شــاخص این شهید در طول همه سال 
تبیین شــود.ابراهیم شــریفی در بیست و ســومین نشست شورای 
اطالع رسانی چهارمحال و بختیاری افزود: روشنگری و تبیین فرهنگ 
مقاومت، ایثار و شــهادت و ســیره سردار قاسم ســلیمانی بخشی از 
وظایف ذاتی دســتگاه های اجرایی و رسانه هاســت.وی تصریح کرد: 
شــورای فرهنگ عمومی استان به زودی در نشســتی به بررسی ابعاد 
و شخصیت این سردار شــهید و چگونگی تبیین نقش این شهید، در 
بصیرت افزایی جامعه خواهد پرداخت چرا که جایگاه و تاثیر شخصیت 
ایشان در جامعه ایران اســالمی در زمان خاصی نمود پیدا نکرده است 
و به  تمامی دوران  تعلق دارد.شــریفی در ادامه فضاســازی محیطی و 
تولید محتوا در فضای مجازی را از جملــه مهم ترین اقدامات فرهنگی 
در راستای گرامیداشت مناسبت های پیش رو دانست و اظهار داشت: 
در شرایط کنونی به دلیل شیوع ویروس کرونا امکان برگزاری تجمعات 
به شیوه گذشته وجود ندارد و الزم است با بهره گیری از فضای مجازی 
و نشان دادن حال و هوای شهرها در ایام شهادت حضرت زهرا )س(، 

به حماسه ۹ دی و سالگرد شهادت سردار سلیمانی توجه ویژه داشت.
رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری نیز 
در این نشســت بر ضرورت و اهمیت اصل دشمن شناســی در تعیین 
محوریت برنامه های دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: دشمنان 
نظام به  صورت شــبانه روزی در حال فعالیت هستند و برای ضربه زدن 
به باورها و اعتقادت، ارزش ها، امنیت و وحدت برنامه ریزی می کنند.

موسی انصاری، حضور فیزیکی مردم و حمایت های عمومی را یکی از 
مهم ترین بازوان قدرت در نظام جمهوری اسالمی بیان و تصریح کرد: 
با شــیوع ویروس کرونا، خأل تجمعات مردمی در مناسبت های ملی و 
مذهبی احساس می شود و باید به دنبال جایگزین های مناسبی برای 
پر کردن این موضوع بود.وی، حضور فعال در حوزه میدانی و فضاسازی 
محیطی را یکی از راهکارهای در نظر گرفته شده بر پر کردن جای خالی 
تجمعات مردمی در زمان شیوع ویروس کرونا دانست و یادآور شد: این 
امر تنها بر عهده شهرداری ها نیست و می توان با استفاده از ظرفیت دیگر 

دستگاه های اجرایی و اصناف برای آن چاره اندیشی کرد.
انصاری اظهار داشت: ضعف زیرســاخت های تبلیغاتی در مرکز استان 
مشهود است و تعریف زیرساخت ها بر مبنای ظرفیت های موجود، انجام 
اقدامات زیربنایی و بهره گیری از فناوری های جدید می تواند در رفع این 

مشکل مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه حضور مردم در صحنــه تبلیغی پررنگ و این موضوع 
میان خانواده ها نهادینه شود، افزود: فرهنگ سازی در این زمینه تاثیر 
مطلوبی را در فضاسازی محیطی در مناسب های مختلف ملی و مذهبی 

به دنبال خواهد داشت.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری، توجه 
رسانه ها از جمله صداوسیما، خبرگزاری ها و مطبوعات به تبیین جایگاه 
مناســبت ها و تولید خوراک و محتوا در فضای مجــازی را نیز از دیگر 
راهکارهای تبلیغی برای گرامیداشت این روزها برشمرد.انصاری یادآور 
شد: توجه به عقبه ها و علت یابی حوادث و اتفاقات سیاسی و تاریخی در 
ترسیم دقیق وقایع و بصیرت افزایی نقش مهمی دارد و ضروری است 

رسانه ها در این حوزه روشنگری های الزم را انجام دهند.
 تشکیل کارگروه بررســی معایب و ظرفیت های فضاسازی محیطی، 
عضویت شهرداری در شورای اطالع رســانی و بررسی محتوایی فضای 
رسانه ای اســتان و ارائه مجموعه برنامه های سپاه قمر بنی هاشم)ع( 
برای اجرا در دهه بصیرت و ایام شــهادت حضرت زهرا )س( از دیگر 
مباحث مطرح شده در بیست و ســومین نشست شورای اطالع رسانی 

بود که اعضای شورا پیرامون آن، نظرات خود را ارائه کردند.



چهار شنبه 10 دی  1399 / 15 جمادی االول  1442/ 30 دسامبر 2020/ شماره 3155
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان:

استان اصفهان باید چشم انداز علم و فناوری داشته باشد
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اســتانداری اصفهان با بیان اینکه پژوهش باید راهکاری 
قابل اجرا با شرایط جامعه ارائه دهد، گفت: آینده توسعه استان اصفهان باید به سمت توسعه علم 
و فناوری برود.ایوب درویشــی تاکید کرد: برای پرداختن به چالش های پیش روی پژوهش و 
آسیب های این حوزه در وهله نخست باید ببینیم بضاعت پژوهشی ما در چه حد است و نهادهای 
پژوهشی که مهم ترین آن ها دانشگاه ها هســتند، در چه جایگاهی قرار دارند.وی با بیان اینکه 
استان اصفهان با توجه به دارا بودن چند دانشگاه برتر و مادر و همچنین دانشگاه های مختلف در 
سراسر استان حرف برای گفتن بسیار دارد، افزود: با وجود اساتید برجسته در رشته های مختلف، 
وجود زیرساخت های خوب در دانشگاه ها و بهره مندی از مرکز پژوهشی قوی در استان اصفهان، 
معتقدم که ظرفیت های پژوهشی باالیی در اصفهان موجود است.معاون توسعه مدیریت و منابع 
انسانی استانداری اصفهان افزود: در حالی که ظرفیت پژوهشی بسیار باالیی در استان وجود دارد، 
اما مشکالت و چالش هایی را پیش روی استان می بینیم، که نیازمند تفکر است و باید دید ایراد 

کار کجاست که پژوهش ها به نتیجه نمی رسد. 

درآمدهای پایدار برای عتبات عالیات ایجاد می شود
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از ضرورت درآمدهای پایدار برای بازسازی عتبات عالیات 
عراق خبر داد و گفت: دو موقوفه در اصفهان برای این امر وجود دارد. حجت االسالم محمدحسین بلک 
با بیان اینکه استان اصفهان در این جلسه پیشنهاداتی را مبنی بر ایجاد درآمد های پایدار برای بازسازی 
عتبات عالیات ارائه داد، افزود: در این زمینه دو پروژه مهم را معرفی کردیم که با نیت کمک به عتبات 
عالیات عراق وقف شده بود.وی ادامه داد: یکی از آن ها موقوفه ای در شهرستان تیران و کرون و دیگری 
موقوفه ای در شهر اصفهان است که در راستای اجرای امینانه نیات واقفان و درآمدزایی بیشتر این دو 
موقوفه باید برنامه ریزی شود.بلک تصریح کرد: مردم و هنرمندان استان اصفهان همواره در بازسازی 
عتبات عالیات نقش داشته اند و هنر هنرمندان و مومنان این شهر همچنان در عتبات عالیات مشهود 
است و دارای سابقه طوالنی و دیرینه ای است.وی با اشاره به مفاد تفاهم نامه سازمان اوقاف و امور 
خیریه و سازمان عتبات عالیات اظهار داشت: از جمله این مفاد استفاده از ظرفیت و فضا های موجود 

در موقوفات برای فعالیت ستاد بازسازی عتبات عالیات است. 

سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا خبرداد:
آغاز طرح زوج و فرد در هسته مرکزی اصفهان

ســخنگوی ســتاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا در اصفهان با بیان اینکه مراسم دهه فاطمیه 
مجازی برگزار می شود، گفت: از روز پنجشــنبه هفته جاری تا پایان دی ماه، قانون زوج و فرد در 
هسته مرکزی شهر اعمال می شود.حجت ا... غالمی اظهار داشــت: طبق ابالغیه وزارت کشور به 
استانداران سراسر کشور، در مناسبت های مذهبی، آیینی و سیاســی دی ماه هیچ گونه مراسم 
و تجمعی برگزار نمی شود و مراسم های روزهای نهم، ســیزدهم، نوزدهم و بیست ونهم دی ماه و 
همچنین ایام سوگواری حضرت زهرا)س( به صورت مجازی برگزار خواهد شد.وی افزود: تمام 
اداراتی که تاکنون سامانه ماسک را در ورودی مجموعه انتظامات خود فعال نکرده اند حتما باید در 
یکی دو روز آینده این کار را انجام دهند که بازرسی استانداری بر این امر نظارت ویژه خواهد داشت.

سخنگوی ستاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا ادامه داد: هم اکنون در شهرهای زرد ممنوعیت 
تردد نداریم، اما با توجه به اینکه ستاد ملی تصمیم گیری در این خصوص را به ستادهای استانی 
واگذار کرده بود، تصمیم بر این شد که در شهرهای نجف آباد، شاهین شهر، آران و بیدگل، شهرضا، 
زرین شهر و مبارکه به دلیل ارتباط تنگاتنگ با شهرهای نارنجی محدودیت تردد از جمله ممنوعیت 

تردد از 9 شب تا 4 صبح اعمال شود.

معاون آموزش دوره متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اعالم کرد تا پایان سال کالس ها حضوری نخواهند بود؛

سال های دور از مدرسه!

امتحانات ترم اول در حالی با وجود  اعالم  پریسا سعادت
اولیه به دلیل شــدت بروز کرونا تقریبا در 
سراسر کشور و اســتان اصفهان غیر حضوری در حال برگزاری است که 
مسئوالن می گویند حتی برگزاری کالس ها پس از امتحانات هم تا اطالع 
بعدی که احتماال در سال جدید و پس از اسفند باشد، غیر حضوری برگزار 
خواهد شد. این در حالی است که همچنان تعداد باالی آمار دانش آموزانی 
که به دالیل مختلف در دوران کرونا ترک تحصیل کرده اند رو به افزایش 
اســت و خانواده ها به ســختی در حال یافتن راهی برای عقب نماندن 
فرزندان شان از چرخه تحصیل هستند. به گفته وزیر آموزش و پرورش، 
با این حال طبق آمار رسمی هنوز حداقل ۳ میلیون دانش آموز، حتی از 
آموزش مجازی هم محروم اند، چه برسد به آزمون مجازی! با این حال 
معاون آموزش دوره متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفته اســت بیش از 9۵ درصد دانش آموزان اصفهانی دوره متوســطه 
دسترسی به امکانات آموزش مجازی دارند، آماری که شاید برای قشر 
مرفه و متوسط صادق باشــد؛ اما قطعا در مورد خانواده های ضعیف که 
تعدادشان هم کم نیست رقمی بسیار پایین تر است.محمدرضا ناظم زاده 
اما با تاکید براینکه در دوره متوسطه هیچ امتحانی حضوری برگزار نمی 
شود، گفت: اگر دانش آموزی امکان الزم را برای آزمون مجازی ندارد باید 

نمره دانش آموز براساس فعالیت ها و ارزیابی های طول ترم در نظر گرفته 
شــود.ناظم زاده با بیان اینکه در دوره متوسطه از دانش آموزان خواسته 
نمی شود که برای هیچ امتحانی حضوری به مدرسه مراجعه کنند، افزود: 
در مناطق دورافتاده و روستاها نیز اگر امکان برگزاری آزمون مجازی وجود 
ندارد نمره دانش آموز بر اساس فعالیت های طول ترم لحاظ می شود.

وی با اشاره به اینکه بارها اعالم کرده ایم قطعا کیفیت آموزش در فضای 
مجازی با آموزش حضوری متفاوت است، تصریح کرد: نمی توانیم ادعا 
کنیم آموزش مجازی همان کیفیتی را دارد که آموزش حضوری داشت، 
چراکه حضور دانش آموز در کالس درس و تعامــل معلم و دانش آموز 
باعث کیفی سازی آموزش می شود، با این وجود در شرایط فعلی همکاران 
ما نهایت تالش خود را می کنند تا آموزش های با کیفیت، هرچه بیشتر در 
اختیار دانش آموزان قرار گیرد.معاون آموزش دوره متوســطه اداره کل 
آموزش و پرورش استان با بیان اینکه هنوز هم نمی توانیم اظهار نظری در 
مورد کیفیت یادگیری دانش آموزان داشــته باشیم، توضیح داد: بدون 
حضور دانش آموز نمی توان ارزیابی دقیقی از وضعیت یادگیری او داشت، 
ولی امیدواریم تا پایان ســال شــرایط به گونه ای رقم بخورد که بتوانیم 
ارزیابی های الزم را انجام دهیم.وی در مورد زمان بازگشت دانش آموزان 
به مدارس نیز گفت: در این مورد درخواســت خود را اعالم کرده ایم ولی 

براساس آنچه سخنگوی ستاد ملی کرونا اعالم کرده ظاهرا قرار نیست تا 
پایان اسفند آموزش حضوری انجام شود، مگر اینکه در سال جدید شرایط 
به گونه دیگری رقم بخورد.معاون آموزش دوره متوسطه اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان، اظهار کرد: هر مدرسه اطلس آموزشی دارد، به 
این معنا که مدیر مدرسه باید مشــخص کند هر دانش آموز از چه طریق 
آموزش ها را دریافت می کند و پیگیر وضعیت تحصیلی آنها باشــد. در 
مناطق حاشیه ای و روستاهای دور که ممکن است اینترنت یا دسترسی 
به امکانات گوشی هوشمند و تبلت فراهم نباشــد، آموزش ها از طریق 
برنامه های صدا و سیما و درسنامه هایی که راهبران آموزشی در اختیار 
دانش آموزان قرار می دهند دنبال شده و با بازخوردهایی که می گیرند، 
نمره دانش آموز لحاظ می شــود.وی با اشــاره به اینکه برای دسترسی 
دانش آموزان به امکانات آموزش مجازی همچون گوشــی هوشمند یا 
تبلت تاکنون فعالیت های زیادی صورت گرفته است، گفت: با بانک ها 
رایزنی کرده ایم و تاکنون بیش از ۱۰ هزار فقره وام قرض الحســنه کمک 
هزینه خرید تبلت دانش آموزی در اختیار خانواده ها قرار گرفته است، 
همچنین نهادهای خیریه و واحدهای صنعتی نیز برنامه های مختلفی 
در دست اقدام دارند تا شرایط دسترسی همه دانش آموزان را به امکانات 

آموزش مجازی فراهم کنیم.

»بیماری ســرطان دیدگاه مرا نســبت به زندگی 
تغییر داد و باعث شد از تک تک لحظاتم لذت ببرم، 
امیدوار زندگی کنم، قدردان باشم و از داشته هایم 
مراقبت کنم. در خصوص بروز بیماری در فرزندانم 
گوش به زنگ باشــم و آنها را هر از چندگاهی برای 
انجــام آزمایش های دوره ای نزد پزشــک معالج 
ببرم. به جــرأت می گویم اگر خودم در گذشــته 
بیماری سرطان را پشت سر نگذاشته بودم، امروز 
نمی توانســتم زندگی را به این شکل مدیریت کنم 
و به آرامش برسم.« این ها جمالت »ندا«، فرزند 
محک است. دختری که روزی به سرطان مبتال شد 
و حاال در جمع یکی از 76۰۰ کودک بهبودیافته این 

موسسه قرار دارد. 
»ندا«، در ۱4 ســالگی به بیماری ســرطان مبتال 
شــد و یک ســال بعد، با انجام عمــل پیوند، ۱8 
جلسه شــیمی درمانی و پرتودرمانی، بهبود یافت. 
او در مسیر مبارزه با بیماری اش فراز و نشیب های 

زیادی را تجربــه کرده که آن هــا را اینگونه برای مان 
روایت می کند: »من در کودکی روزهای سختی را 
پشت سر گذاشتم. در دو ســالگی پدرم ما را ترک 
کرد و برای همیشه از ایران رفت. من ماندم، مادرم 

و خانه مادربزرگ.
 تا اینکه استخوان دســتم ورم کرد و درد شدیدی 
بدنم را فــرا گرفت. پــس از مراجعه به پزشــک 
و انجــام آزمایش هــای متعــدد و نمونه برداری، 
 بیمــاری »ســرطان اســتخوان« تشــخیص

 داده شد.«
ندا با اینکه روحیــه قوی و امیدواری داشــت اما 
باز هم از ریزش موهایش به شــدت ناراحت شده 
بود. البته معقتد اســت نگرانی مادرش به مراتب 
از نگرانی او بیشــتر بود: »آن روزهــا مادرم از من 
مراقبت می کرد و یکی از بزرگ ترین دغدغه هایش 

پرداخت هزینه های درمان بیماری بود.
 برای یــک دختر، اگر قــرار باشــد زیبایی اش را 
حتی به موقت از دســت بدهد، یک سال هم یک 
سال اســت. اما برای بزرگ ترها، سرطان بیماری 
سخت تری اســت و دغدغه پرداخت هزینه های 
درمان قبل از هر موضوع دیگــری زندگی را تحت 
تاثیر قرار می دهــد. ما خیلی خوشــحالیم که آن 
زمان با محک آشنا شدیم تا نگرانی مادرم کم شود 

و روزهای سخت بیماری را پشت سر بگذاریم.«
فرزند 2۳ ســاله محــک که ایــن روزها خودش 
مادر شــده و نگرانی های مادرانه را بیش از پیش 

درک می کنــد، ادامه می دهــد: »از آنجایی که در 
مراحل درمــان بیماری پزشــک معالــج توصیه 
کرده بود، به مدرســه نروم و تنها بــرای امتحانات 
آخر ســال مراجعه کنم، برای اینکه سرگرم باشم 
کالس هــای مختلــف خصوصی از جملــه زبان، 
آموزش آرایشــگری، طراحی و نقاشــی را شرکت 
کردم. در ۱۵ ســالگی و پس از بهبــودی همراه با 
ادامه تحصیل، آرایشــگری را نیــز ادامه دادم و ۳ 
سال بعد نیز ازدواج کردم. اکنون مادر دو فرزندم و 
تصمیم دارم تا بزرگ شدن شان از آنها مراقبت کنم 

و به کار دیگری مشغول نشوم.«
هر سال هفتم دی ماه، خبرهای خوبی از بهبودی 
کودکان مبتال به ســرطان شــنیده می شود. این 
روز در تقویــم محک »روز کــودکان بهبودیافته از 

سرطان« نام دارد. 
روزی که مصادف بــا تولد کیانا، دختــر بنیانگذار 
محک اســت. او نیــز در کودکی روزهای ســخت 
مبارزه با بیماری سرطان را پشــت سر گذاشت و 
توانست این بیماری را شکست دهد و بهبودی اش 

انگیزه ای برای تاسیس محک شد. 
امروز در آســتانه ۳۰ ســالگی این ســازمان خبر 
بهبــودی بیــش از 76۰۰ کودک مبتال به ســرطان 
ســرزمین مان را بــه جامعه مدنی ایــران مخابره 
می کنیــم. کودکانی که مانند ندا، هر کدام مســیر 
زندگی شــان را انتخاب کرده و امــروز، قهرمانان 

مبارزه با سرطان و پدران و مادرانی موفق هستند.

گفت وگو با فرزند اصفهانی بهبودیافته محک، به مناسبت روز کودکان بهبودیافته از سرطان:

مدیریت زندگی را از سرطان یاد گرفتم

حضور دانش آموز در کالس درس و تعامل معلم و دانش 
آموز باعث کیفی سازی آموزش می شود، با این وجود در 
شرایط فعلی همکاران ما نهایت تالش خود را می کنند 
تا آموزش های با کیفیت، هرچه بیشتر در اختیار دانش 

آموزان قرار گیرد

نذر جالب بانوی 
نیکوکار  اصفهانی 

مدیر شبکه بهداشت و درمان 
شهرســتان شاهین شــهر و 
میمه گفت: ســاخت سومین 
محــل فــرود بالگــرد )هلی 
پد( این شهرســتان با هدف 
خدمات رســانی ســریع بــه 
مصدومین ســوانح رانندگی 
با مشارکت یکی از نیکوکاران 

آغاز شد.

دستگیری سارقان منازل در کاشان
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان بیان داشــت: در پی شکایت یکی از 
شهروندان شهر کاشان مبنی بر سرقت طالجات و وجه نقد از منزل وی، پیگیری موضوع در دستور 
کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی این شهرســتان قرار گرفت.ســرهنگ حسین 
ترکیان افزود: کارآگاهان مشغول انجام تحقیقات روی این پرونده بودند که با گزارش های واصله 
از وقوع چندین فقره سرقت از منازل قدیمی با شیوه و شگرد مشابه روبه رو شدند.رییس پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در این زمینه تحقیقات گسترده ای صورت گرفته 
و کارآگاهان با بررسی های علمی صحنه های سرقت و همچنین استفاده از پایش های تصویری و 
انجام یک سری اقدامات خاص پلیسی سرانجام هویت یکی از افرادی که در این سرقت ها دست 
داشت، به دســت آمد.ســرهنگ ترکیان گفت: کارآگاهان با ردیابی های هوشمند خود مخفیگاه 
متهم را در شهرســتان آران و بیدگل شناســایی و طی نیابت قضایی به محل مذکور رفته و در یک 
عملیات ضربتی وی را دســتگیر و به پلیس آگاهی کاشــان منتقل کردند.این مقام انتظامی از 
اعتراف فرد دستگیر شده به ۱۰ فقره سرقت منزل در شهر کاشان با همدستی یکی از دوستانش 
خبر داد و گفت: با راهنمایی متهم همدست وی دســتگیر و هر دو نفر با تشکیل پرونده به مرجع 

قضایی تحویل داده شدند.

کالهبرداری از کاربران سایت دیوار 
رییس پلیس فتا اســتان اصفهان بیان داشت: در پی شکایت یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه 
فردی از طریق اپلیکیشن جعلی رسید ساز از وی کالهبرداری کرده، رسیدگی به موضوع در دستور 
کار کارشناسان پلیس فتا استان اصفهان قرار گرفت.وی افزود: شاکی در تحقیقات صورت گرفته 
عنوان کرد پس از درج آگهی فروش تلفن همراه در ســایت دیوار شخصی به عنوان خریدار با من 
تماس گرفته و درخواست شماره حساب برای واریز وجه می کند، ســپس با مراجعه به منزلم و 
نمایش رســید واریز وجه در تلفن همراه خود، گوشــی تلفن همراه را از من دریافت کرد که بعدا 
متوجه شدم هیچ وجهی به حســابم واریز نشــده و فرد مذکور از طریق اپلیکیشن جعلی رسید 
ســاز اقدام به کالهبرداری از من کرده اســت. سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی بیان کرد: پس 
از بررسی های علمی و هوشــمندانه و جست وجو های ویژه در فضای ســایبری رد پای متهم در 
یکی از مناطق شهر اصفهان شناســایی و طی هماهنگی با مقام قضایی در مخفیگاهش دستگیر 
شد و در مواجهه با مدارک و مســتندات ارائه شــده به جرم خود اعتراف کرد.سرهنگ مرتضوی 
با اشــاره به تحویل متهم به مراجع قضایی اظهار داشت: شــهروندان می بایست سامانه پیامکی 
حســاب های بانکی خود را فعال کنند تا از واریز یا برداشــت وجه حســاب بانکی خود اطمینان 
حاصل کنند، همچنین پــس از رویت کاال یا خدمــات و احراز هویت هر یــک از طرفین معامله 
 هرگونه تبادل وجهــى را به صورت رو در رو و پــس از اتمام کار یا خدمات انجــام دهند تا گرفتار 

کالهبرداران نشوند.

مهار آتش سوزی منزل مسکونی
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: با اعالم حریق 
ساختمان سه طبقه واقع در سپاهان شهر، بالفاصله گروه آتش نشــانان از ایستگاه ۱۳ به محل 
اعزام شــدند.فرهاد کاوه آهنگران با بیان اینکه طبقه اول مجتمع مسکونی سه طبقه دچار حریق 
شده بود، گفت: با توجه به دود و شعله ناشی از آتش سوزی، گروه اعزامی به دو گروه مجزا تقسیم 
و یک گروه با استفاده از دستگاه تنفسی و لباس مقاوم در برابر حریق اقدام به جست وجو در دود 
در هر سه طبقه و گروه دوم اقدام به اطفای حریق طبقه اول کرد.وی افزود: با حضور به موقع گروه 
اعزامی از سرایت حریق به دیگر طبقات ساختمان جلوگیری شد و افراد ساکن در منزل مجتمع 

مسکونی را ترک کردند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان خبر داد:

 کاهش ۶0 درصدی مرگ
 و میر کرونا در اصفهان

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
از کاهش 8۰ درصدی موارد بســتری و 6۰ 
درصدی میزان مرگ و میر ناشی از بیماری 
کووید ۱9 خبر داد و گفت: تست های مثبت 
کرونا در این استان از 6۰ به کمتر از 2۰ درصد 

رسیده است.
طاهره چنگیــز با اشــاره به طرح شــهید 
سلیمانی اظهار داشــت: بیش از یک هزار 
و صــد پایــگاه در این طــرح در اســتان 
اصفهان فعال هســتند که حاصل فعالیت 
آنها پوشــش 6۰ درصدی جمعیت استان 
در غربالگــری کرونا، 79 درصــد پیگیری 
بیماران، ۵2 درصد رهگیری افراد در معرض 
تماس با بیمار و کاهش میزان بســتری و 

مرگ و میر ناشی از کووید ۱9 است.
چنگیز با تاکید بر اینکه همدلی و همگرایی 
خوبــی از ابتــدای همه گیــری کوویــد 
۱9 بین دانشــگاه علوم پزشــکی، سپاه و 
بســیج اصفهان وجود داشــت و در طرح 
شهید سلیمانی به صورت ســازمان یافته 
وارد فصــل جدیدی شــد، تصریــح کرد: 
این طرح یــک مدل خاص بومــی ایرانی 
اسالمی از مدیریت بحران و انجام کارهای 
بزرگ اســت که با تــوکل به خــدا، جلب 
مشــارکت مردم، برنامه ریــزی، هدایت 
 درســت فعالیت ها و وحــدت همه جانبه

 اجرا شد.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان به 
دو پیشــنهاد در ادامه برنامه های مقابله با 
کرونا اشاره و اضافه کرد: یکی اینکه پس از 
کاهش ایجاد شده در آمار این بیماری، الزم 
است حرکت های ما باز آرایی شود و آماده 

باشیم که پیک های بعدی اتفاق نیفتد.
وی ادامه داد: دوم اینکه مــردم باید برای 
مواجهه طوالنی مدت با ایــن بیماری مهیا 
باشند و در برخی دستورالعمل ها تجدیدنظر 
و تمهیــدات طوالنــی مدت در ایــن پیوند 

اندیشیده شود.



80 درصد ناجیان غریق اصفهان تغییر شغل داده اند
رییس هیئت نجات غریق استان اصفهان گفت: همزمان با شیوع ویروس کرونا تاکنون همه استخر های استان همچون سایر نقاط کشور به جز دوره ای کوتاه تعطیل 
شد و در پی آن ناجیان، مربیان و نیرو های خدماتی استخر ها و مجموعه های آبی بیکار شدند.محسن تابش فر افزود: یک هزار و ۵۰۰ ناجی به طور مستقیم در استان 
فعالیت داشتند که افزون بر ۸۰ درصد آنان در چند ماه اخیر و همزمان با شیوع ویروس سراغ دیگر مشاغل رفتند و برای شماری از آنان بیمه بیکاری اختصاص پیدا کرد.
رییس هیئت نجات غریق استان اصفهان با بیان اینکه استخر به دلیل وجود مواد ضدعفونی کننده و گندزدا در آب محلی برای انتشار ویروس نیست، خاطرنشان کرد: با 
این حال مسئوالن امر سالمت و درمان محوطه استخر، رختکن و دوش ها را محلی مستعد برای انتقال ویروس و بیماری معرفی کردند که بر همین اساس از فعالیت 
این مجموعه های ورزشی جلوگیری شد.تابش فر به آسیب مالی به مالکان استخر ها اشاره کرد و اظهارداشت: بر خالف بسیاری دیگر از مجموعه های ورزشی که با درصد 
کمتری نسبت به گذشته فعالیت نصف و نیمه ای داشتند، درآمدزایی استخر ها در حدود یک سال اخیر به صفر رسید.وی با اشاره به اینکه شماری از استخر های هتل ها 

فعال هستند،  گفت: از آنجا که هتل ها زیر نظر اتحادیه هتلداران کار می کنند،استخرهایشان با رعایت برخی پروتکل های بهداشتی پذیرش دارند.
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گالیه »یحیی « جواب داد
یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس پس از نایب قهرمانی این تیم در لیگ قهرمانان آسیا عالوه بر 
انتقاد از هیئت مدیره باشگاه بابت موافقت با جدایی بشار رسن خواهان رسیدگی به کمبود اقالم مربوط 
به تمرینات سرخ پوشان شد.گل محمدی در آخرین گفت وگوی خود مدعی شد به نامه ای که حدود چهار 
ماه پیش برای خرید اقالم مورد نیاز تمرین ترتیب اثر داده نشده است و توجهی به این موضوع نمی شود.

جعفر سمیعی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از شنیدن صحبت های گل محمدی در رسانه ها از 
ابراهیم شکوری معاون اجرایی خود می خواهد تا این موضوع را به طور جدی پیگیری کند.شکوری نیز با 
حضور در جلسه تمرینی این تیم با یحیی گل محمدی صحبت کرد تا پیگیری الزم را برای حل مشکالت 
مطرح شده از سوی گل محمدی انجام دهد.باشگاه پرسپولیس در تالش است تا اقالم تمرینی مدنظر 

گل محمدی را تا نیم فصل تامین کرده و در اختیار کادر فنی سرخ پوشان پایتخت قرار دهد.

ایران – هنگ کنگ؛ احتماال با حضور تماشاگر 
اولین دیدار تیم  ملی در مرحله باقی مانده مقدماتی جام جهانی 2۰22 احتماال با حضور تماشاگر 
برگزار خواهد شد. تیم ملی در اولین بازی پیش رو ۵ فروردین در تهران میزبان هنگ کنگ خواهد 
بود. در صورتی که در زمان برگزاری بازی شیوع ویروس کرونا رشــد منفی به خود گرفته باشد ودر 
صورت موافقت وزارت بهداشت فدراسیون فوتبال این بازی را با حضور حداقلی تماشاگر و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد کرد. کنفدراســیون فوتبال آسیا و فیفا مشکلی برای برگزاری 
بازی ها با حضور تماشاگر ندارند؛ اما انجام این کار را به فدراسیون های ملی واگذار کرده اند. البته 
رییس فیفا تاکید داشته این کار باید با هماهنگی وزارت بهداشت و کسب مجوز از آنها صورت گیرد. 
در دوران کرونایی تاکنون برخی از بازی ها با حضور حداقلی تماشــاگران برگزار شده است. دیدار 
پرسپولیس – اولسان در فینال لیگ قهرمانان آسیا هم با مجوز afc با حضور حداقلی تماشاگران 
دو تیم برگزار شد. تیم ملی برای صعود به جام جهانی باید دیدارهای باقی مانده را با پیروزی پشت 

سر بگذارد؛ از این رو حضور تماشاگران دست کم در بازی های خانگی برای تیم ملی اهمیت دارد.

مدیر عامل باشگاه نساجی:

 با »فرهاد مجیدی« مذاکره ای نداشته ایم
طی روزهای اخیر شایعاتی پیرامون مذاکره مسئولین نساجی با فرهاد مجیدی برای تصدی پست 
مربیگری این تیم منتشر شد که علی امیری مدیرعامل قائمشهری ها قویا این شایعات را تکذیب 
کرد.علی امیری در مورد مذاکرات با فرهاد مجیدی گفت: اصال چنین چیزی صحت ندارد. من برای 
فرهاد مجیدی احترام خاصی قائل هستم و می توانید از خود ایشان هم سوال کنید ما هیچ صحبتی 
با ایشان نداشته ایم. وی ادامه داد: ضمن اینکه ما یک مربی جوان و با دانش را انتخاب کرده ایم. 
باشگاه نساجی تاکنون دو مربی به لیگ برتر معرفی کرده که آقایان نکونام و فکری هستند.امیری 
در پایان گفت: ما دوست داریم آقای فاضلی را به عنوان سومین سرمربی به لیگ معرفی کنیم. چرا 
که باشگاه نساجی قائمشهر طی این چند ســال اخیر در لیگ برتر، باشگاه موفقی در زمینه مربی 

سازی بوده است.

»سرلک« و »آزمون« در تیم منتخب سال 2020 
یک پادکست حوزه فوتبال آسیا ۱۱ بازیکن شاخص این قاره در سال اخیر میالدی را منتشر کرد.نکته تعجب 
آور این تیم حضور میالد سرلک، هافبک دفاعی پرسپولیس است که در بیشتر روزهای سال 2۰2۰ پیراهن 
شهرخودرو را برتن داشت و تنها در لیگ قهرمانان آســیا و پنج هفته نخست لیگ برتر برای پرسپولیس 
به میدان رفت.با این حال او از سوی پادکست ManToMan به عنوان تنها بازیکن از لیگ ایران انتخاب 

شده است. سردار آزمون آقای گل لیگ روسیه و مهاجم تیم ملی هم دیگر بازیکن ایرانی این تیم است.

پرسپولیس تهران- ذوب آهن اصفهان؛

رویارویی ملی پوشان سابق در آزادی

تیم ذوب آهن اصفهان در چهارچوب دیدار   سمیه مصور
معوقــه از هفتــه ششــم فصــل جاری 
رقابت های لیگ برتر عصر پنجشنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم 
پرسپولیس تهران می رود. دیدار سبزپوشان اصفهانی با سرخ پوشان 
تهرانی در شــرایطی انجام می شــود که این دیدار یک بــار به دلیل 
بازیکنان کرونایی ذوب آهن لغو شد و حاال قرار است این دو تیم روز 
پنجشنبه مقابل یکدیگر قرار بگیرند. شاگردان رحمان رضایی در این 
دوره از رقابت های لیگ برتر تاکنون موفق به کسب بردی نشده اند و 
با ۵ تساوی و دو باخت و کسب ۵ امتیاز در رده یکی به آخر جدول رده 

بندی قرار گرفته اند.
سبزپوشــان اصفهانی با وجود عدم نتیجه گیــری، عملکرد خوبی در 
چند بازی گذشــته از خود به نمایش گذاشــته اند به طوری که دیدار 
هفته گذشته آنها با تیم گل گهر سیرجان به عنوان یکی از جذاب ترین 
دیدارهای برگزارشده بیســتمین دوره رقابت های لیگ برتر شناخته 
شد. ذوبی ها که تا کنون هیچ بردی در لیگ برتر بیستم نداشته اند برای 
بهبود جایگاه خود در جدول رده بندی نیاز به برتری در این دیدار دارند 

و  باید تالش کنند تا بتوانند از تهران با ۳ امتیاز به اصفهان برگردند.

در آن سوی میدان تیم پرسپولیس تهران که از کسب جام قهرمانی در 
رقابت های باشــگاهی قاره کهن باز ماند، در دیدار مقابل تیم نساجی 
نیز  از کســب پیروزی بهره ای نبرد  تا تقابل آنها بــا ذوبی ها اهمیت 
زیادی پیدا کند. سرخ پوشان تهرانی دو دیدار سخت را در پیش دارند، 
جدال با طالیی پوشان نصف جهان و آبی پوشــان پایتخت. از این رو 
شاگردان گل محمدی نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز دیدار با ذوبی ها 
 دارند تا بــا روحیه بهتر و آمادگی بیشــتری آمــاده دیدارهای بعدی 

خود شوند. 
با اصرار مسئوالن این باشــگاه بازی با ذوب آهن 2۴ ساعت به تاخیر 
افتاد و به جای چهارشــنبه، پنجشــنبه برگزار می شــود. پرسپولیس 
۵ روز بعد از این بازی به مصاف ســپاهان می رود که باز هم در تهران 
است و سرانجام 22 دی دربی انجام می شود.  ذوب آهن تا امروز در 
لیگ بیستم هیچ بردی نداشــته ولی خب برای بازی با پرسپولیس 
خیلی انگیزه دارد. نساجی هم دو  بازی قبلی خود را باخته بود؛ اما یقه 
پرسپولیس را در قائمشهر گرفت پس طبعا گل محمدی باهوش تر از 
این است که تیم سابقش را دست کم بگیرد. به خصوص در روزهایی 
که به دربی نزدیک می شویم و بازی با ســپاهان هم حساسیت های 

خاص خود را دارد.
 هر سه، چهار بازی آینده پرسپولیس در ورزشگاه آزادی انجام می شود 
که همین موضوع فاکتور مثبتی برای شاگردان گل محمدی است ولی 

آنها می دانند که کار راحتی پیش  رو ندارند.
 بازی با ســپاهان با توجه به اتفاقات بازی برگشــت فصل گذشته و 
حاضر نشــدن ســپاهان در میدان)!( حســاس تر از همیشه است و 
شاگردان نویدکیا همین حاال هم یک مدعی هســتند. در مورد بازی 
با اســتقالل هم که نیازی به توضیح نیست و مســلما گل محمدی و 
پرسپولیســی ها می خواهند انتقام شکست در جام حذفی را از رقیب 
دیرینه و اصلی خود بگیرند. یحیی می دانــد که تیم بازنده دربی وارد 
حاشیه می شــود و بیرون آمدن از این حاشــیه کار ساده ای نیست. 
شــاید اگر او در ســه بازی آینده دو برد و یک مســاوی هــم بگیرد، 
پرســپولیس صدرنشــین شــود. این طور مدعیانی چون سپاهان و 
 اســتقالل را هم کنار زده و در واقع بــه اهداف از پیش تعیین شــده 

خود می رسد.
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان روز پنجشنبه ۱۱ 

دی ماه در ورزشگاه آزادی و از ساعت ۱۵ شروع می شود.

سیدرضا صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک 
در حاشــیه مراســم رونمایی از تندیس ۵ قهرمان 
المپیکــی در رابطه با نامــه اعتراض آمیــز خود به 
اینفانتینو مبنی بر چرایی کنار گذاشته شدن کمیته 
ملی المپیک از مجمع فدراسیون فوتبال عنوان کرد: 
کمیته بین المللی المپیک وقتی نتیجه انتخابات هر 
فدراسیون داخلی را تایید می کند که امضای رییس 
کمیته ملی المپیک پای آن باشــد، اما فدراسیون 
فوتبال، کمیته ملی المپیک را از مجمع خود بیرون 
گذاشته و ما به همین خاطر به فیفا اعتراض کردیم.

وی ادامه داد: اینفانتینو در جواب به ما اعالم کرد از 
حضور کمیته ملی المپیک ایران در مجمع فدراسیون 
فوتبال استقبال می کنیم. به نظرم فدراسیون فوتبال 
با بی تدبیری اقدام به این کار کرده است. فدراسیون 
باید شفاف ســازی را ســرلوحه کار خود قرار دهد و 

تمام اقدامات برنامه ها و قراردادها را شفاف سازی 
کند. رییس کمیته ملی المپیــک در ادامه با انتقاد 
از رویکرد فدراســیون فوتبال گفت: به نظر می رسد 
فوتبال نسبت به دیگر فدراسیون ها در معرض اتهام 
قرار دارد. مســئوالن به این موضوع توجه داشــته 
 باشــند و در مورد تمام موارد شفاف ســازی الزم را 
انجام دهند.صالحی امیری در پاسخ به این سوال 
که پاسخ فیفا را به فدراسیون فوتبال منتقل کردید 
یا خیر، افزود: در این زمینــه یعنی حضور کمیته در 
 IOC مجمع فدراســیون فوتبال مکاتبه دیگری با
داشتیم و منتظر پاسخ آنها هستیم تا جواب ها را به 
فدراسیون فوتبال اعالم کنیم.وی در بخش دیگری 
ازصحبت های خود درباره کاندیداتوری ایران برای 
میزبانی از جام ملت های آســیا 2۰27 گفت: باید 
با واقعیت ها کنــار بیاییم. در این شــرایط کرونا که 

امکان میزبانی نداریــم اگر قرار اســت میزبانی را 
بپذیریم باید اجماع کلی شکل بگیرد و نظام حمایت 
حداکثری داشته باشــد. دوم بحث بودجه است. 
قطر برای رویداد 2۰۳۰  رســما یــک و نیم میلیارد 
دالر بودجه تضمین کرده اســت. عربســتان برای 
بازی های آسیایی 2۰۳۴ یک میلیارد و 2۰۰ میلیون 
دالر تضمین کرده اســت. ما در شــرایطی نیستیم 
که چنین تضمین هایی برای هزینه های ســنگین 
داشته باشیم  و وقتی نمی توانیم انجام دهیم نباید 

درخواست داشته باشیم .

رییس کمیته ملی المپیک :

میزبانی جام ملت ها در این شرایط شدنی نیست

چهره روز

»زالتان« برای خودش یک جنگل خرید!
طبق ادعای نشریه گاتزتا دلواســپورت، زالتان ابراهیموویچ مهاجم ســوئدی تیم فوتبال میالن 
با فرارســیدن کریســمس یک هدیه خاص برای خودش خریداری کرده اســت؛ یک جنگل در 
سوئد!طبق این گزارش، ایبرا برای خرید بخشی از یکی از جنگل های کشورش به مساحت تقریبی 
یک هزار هکتار، رقمی معادل سه میلیون یورو پرداخته است.مختصات جغرافیایی این جنگل، 
جایی در دامنه رشته  کوه هایی اســت که در منطقه مرزی میان دو کشور ســوئد و نروژ قرار دارد.

گویا زالتان عالوه بر خریداری این منطقه اجازه اســتفاده از این منطقه برای تفریحاتی همچون 
اسنوموبیل، شکار و ماهیگیری را هم دریافت کرده است.

جنجال جدید »نیمار«
در شرایطی که برزیل در وضعیت خوبی به لحاظ ویروس کرونا به سر می برد، نیمار قصد دارد یک 
مهمانی بزرگ در آنجا برگزار کند.برزیل یکی از کشــورهایی محســوب می شود که طی ماه های 
اخیر به شدت با ویروس کرونا درگیر بوده است. بیش از ۱9۰ هزار نفر در این کشور جان خود را به 
دلیل ابتال به کرونا از دست داده اند و هنوز هم شرایطش با بهبود قابل توجهی مواجه نشده است.

اما فوق ستاره برزیلی پاری سن ژرمن که بارها به خاطر مسائل مختلف حاشیه ساز شده بود حاال 
قصد ترتیب دادن یک مهمانی بسیار عجیب را دارد. نیمار قصد دارد که در عمارت شخصی خود در 
کشور برزیل یک مهمانی بزرگ برگزار کند که گفته می شود پنج شبانه روز به طول خواهد انجامید.

با این حال Agencia Fabrica، شــرکت برگزار کننده این مهمانــی اطمینان داده که اقدامات 
سختگیرانه ایمنی و بهداشتی در این زمینه رعایت خواهد شد و هیچ گونه خطری به لحاظ ویروس 
کرونا مهمانان حاضر را تهدید نخواهد کرد.از طرفی در ابتدا گفته می شد که ۵۰۰ نفر در مهمانی فوق 
ســتاره برزیلی حضور خواهند داشت؛ اما شرکت ذکر شــده این موضوع را تکذیب کرده و مدعی 
شده که  تنها ۱۵۰ نفر به مهمانی دعوت شده اند.گفتنی است که این اقدام نیمار در شرایط کنونی 
یک ریسک بزرگ محسوب می شود و باید دید که مسئوالن کشور برزیل در صورت آگاهی از این 

مسئله چه واکنشی نسبت به آن نشان خواهند داد.

مهاجم اتلتیکومادرید در آستانه جدایی
طبق اعالم نشریه AS، پس از اینکه اتلتیکومادرید اعالم کرد تمایلی به تمدید قرارداد دیگو کاستا 
ندارد، این بازیکن خواستار جدایی از این باشگاه در ژانویه پیش رو شده است.این در حالی است 
که »گاتزتادلو اسپورت« مدعی شده اتلتیکو قرارداد کاســتا را در ماه ژانویه فسخ خواهد کرد تا به 
این ترتیب، این بازیکن ۶ ماه مانده به پایان قراردادش از این باشــگاه جدا شود. به نظر می رسد 
تاتنهام و پاری ســن ژرمن برای به خدمت گرفتن این بازیکن اســپانیایی دســت به کار خواهند 
شد.کاستا که بخش زیادی از رقابت های فصل جاری را به دلیل مصدومیت از دست داده، تنها ۳ 
بار برای اتلتیکومادرید به میدان رفته و یک بار موفق به گلزنی شــده است. او در مجموع 2۱۵ بار 

برای تیمش به میدان رفته و ۸۳ گل و ۳۶ پاس گل را به نام خود ثبت کرده است.

 گزینه جدید »مورینیو«!
 ایونینــگ اســتاندارد مدعــی شــد ژوزه مورینیــو خواهان حضــور کاپیتــان رئــال مادرید 
یعنــی ســرخیو رامــوس در تاتنهام شــده اســت.تنها چنــد ماه تــا پایــان قرارداد ســرخیو 
راموس با رئــال مادریــد باقی مانــده و در صورت عــدم تمدید، او مــی توانــد در پایان فصل 
به شــکل رایگان از جمع کهکشــانی ها جــدا شــود؛ اتفاقی کــه در صــورت رخ دادن می تواند 
 بعــد از جدایی کریســتیانو رونالدو یک کابــوس بزرگ دیگر بــرای هواداران لــوس بالنکوس

 تلقی شود.

فوتبال جهان

آرامش »ویسی« روی نیمکت؛ 
به صعود ایمان دارد

عبدا... ویسی که رهبری تیم خیبر خرم آباد 
را بر عهده گرفته بعد از دو تساوی سرانجام 
طعم شــیرین پیروزی را در برابر آرمان گهر 
چشید. به نظر می رسد وضعیت خیبر خرم 
آباد در جدول رده بندی بد نیست. این تیم 
با وجود حضــور در رده دوازدهم جدول با 9 
امتیاز؛ با صدر جدول تنهــا ۵ امتیاز فاصله 
دارد و هفته های زیادی تــا پایان بازی ها 
باقی مانده اســت. همین کــه خیبر در دو 
بازی پیشــین امتیاز گرفتــه و به حریفان 
نباخته یک حســن بزرگ به شمار می رود 
و این طور می توان گفت از زمانی که عبدا... 
ویسی ســرمربی تیم خیبر شــده این تیم 

امتیازگیری را آغاز کرده است. 
زمانی که ویســی از پیکان جدا شد به نظر 
می رسید منتظر بایســتد تا ازسوی یکی از 
تیم های لیگ برتری دوبــاره دعوت به کار 
شود. به خصوص که کارنامه قابل دفاعی در 
پیکان داشت؛ اما او خیبر را انتخاب کرد و به 
نظر می رسد چالش صعود به لیگ برتر به 
همراه تیم های دسته اولی را دوست دارد. 
او در آخریــن حضورش در لیــگ یک و در 
میانه های راه سرمربی شاهین شهرداری 
بوشهر شد و این تیم را به لیگ برتر هدایت 
کرد. تیمی که توســط محمود فکری بسته 
شــد و این بار هم هدایت تیمــی را برعهده 
 گرفته که توســط امید رضا روانخواه بسته

 شده است. 
آرامش خاص عبدا... ویسی روی نیمکت 
خیبر نشــان می دهد او به یک چیز ایمان 
دارد؛ موفقیت با خیبر خرم آباد و صعود به 
لیگ برتر. هر چند رســیدن به این مهم با 

توجه به کثرت مدعیان سخت است.

  
ذوب آهن تا امروز در لیگ بیستم هیچ بردی نداشته 
ولی خب برای بازی با پرسپولیس خیلی انگیزه دارد. 
نساجی هم دو  بازی قبلی خود را باخته بود؛ اما یقه 

پرسپولیس را در قائمشهر گرفت

مستطیل سبز

وز عکس ر

 مهاجم اینتر 
رسما بازیگر شد 

الکسیس سانچز، ستاره شیلیایی 
اینتر در یک فیلــم نقش آفرینی 
کــرده اســت. »قهرمــان مــن 
الکســیس«، ســاخته الخاندرو 
فرنانــدز آلمانــدراس، بــا بازی 
الکسیس ســانچز بازیکن سابق 
بارسلونا، منچستریونایتد، آرسنال 
و فعلی اینترمیــالن روز جمعه در 

نتفلیکس به نمایش درآمد.



 تامین ایمنی و سالمتی کارگران در خطوط جدید چهار شنبه 10 دی  1399 / 15 جمادی االول  1442/ 30 دسامبر 2020/ شماره 3155
پردازش پسماند

معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پســماند شهرداری اصفهان با اشــاره به ایمنی کارگران در 
خطوط پردازش کارخانه پردازش پسماند، اظهار کرد: محیط این کارخانه فضای سخت و زیان آوری 
اســت و کارگران در معرض خطرات زیادی قرار دارند، اما اقدامات الزم برای تامین ایمنی آنها انجام 
شده است تا خطرات و آسیب های شغلی به حداقل برسد.مجید قاسمی با بیان اینکه خطوط فعلی 
کارخانه پردازش اصفهان در دهه ۶۰ احداث شده و مشــکالت خاص خود را دارد، افزود: برای ایجاد 
شرایط مساعد جهت فعالیت کارگران خطوط جدید پردازش پسماند، تاکنون استانداردهای الزم در 
این محیط رعایت شده است و امیدواریم با بهره برداری از خطوط جدید کارگران در محیط مناسب تر با 
حداقل خطرات و مشکالت به کار خود مشغول شوند.معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: عالوه بر این شرایط بهداشتی و استانداردهای ارگونومیک کارگران در 
خطوط جدید کارخانه لحاظ شده و مواردی مانند ارتفاع مناسب به جهت کاهش آسیب های ارگونومی 
را پیاده سازی کرده ایم.وی ادامه داد: سیستم تهویه داخل سالن های جدید جداسازی پسماندها به 
لحاظ سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع تعبیه شده تا کارگران کمتر در معرض آالینده ها و گازهای 
متصاعد شده از پسماند قرار گیرند.قاسمی با بیان اینکه همواره کارشناسان ایمنی و بهداشت در سالن 
دریافت پسماند حضور داشته و شرایط را رصد می کنند، گفت: در حال حاضر الزاماتی مانند استفاده از 
ماسک و دستکش توسط کارگران کارخانه رعایت می شود و امیدواریم با احداث خطوط جدید شرایط 

بهتری از نظر ایمنی و بهداشت برای انجام فعالیت کارگران فراهم شود.

 مراکز تفریحی روباز ناژوان اصفهان بازگشایی شد؛

پروتکل های تازه تفریحی!
مدیر طرح ســاماندهی ناژوان اظهار کرد: مراکز روباز تفریحی ناژوان شــامل تله سیژ، باغ پرندگان 
وشهربازی از روز گذشته بنا بر دستور ستاد استانی مقابله با کرونا مجدد بازگشایی شد.سید رسول 
هاشمیان با بیان اینکه مراکز تفریحی سربسته ناژوان اصفهان  از جمله آکواریوم و باغ خزندگان ناژوان 
همچنان تعطیل است، افزود: استفاده از ماسک و دستکش توسط شهروندان هنگام مراجعه به مراکز 
تفریحی روباز الزامی است.این مقام مسئول با اشاره به تعطیل بودن تله سیژ در روزهای شنبه گفت: 
مجموعه تله سیژ نیز به جز روزهای شنبه از یکشنبه تا جمعه از ساعت ۱۰ صبح تا چهار بعد از ظهر فعالیت 
می کند.مدیر طرح ساماندهی ناژوان افزود: عالقه مندان به بازدید از باغ پرندگان می توانند هر روز از 
ساعت ۹ صبح تا ۱۶:3۰به این مجموعه مراجعه کنند.وی خاطرنشان کرد: شهربازی ناژوان نیز در فصل 

زمستان فقط روزهای جمعه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ شب پذیرای شهروندان است.

 استفاده از 25 درصد ظرفیت متروی اصفهان
 برای جابه جایی مسافران

مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهان گفت: در حال حاضر ۲۵ درصد ظرفیت خط یک مترو برای 
جابه جایی مسافران استفاده می شود.احمدرضا طحانیان اظهار کرد: در شرایط فعلی روزانه ۲۷ هزار 
نفر مسافر با استفاده از خط یک مترو سفرهای درون شهری خود را انجام می دهند.وی تصریح کرد: 
مترو از ساعت ۶:۱۵ تا هشت صبح و ساعت ۴ تا ۷ عصر با سرفاصله زمانی ۱۵ دقیقه و مابقی ساعات 
با ســرفاصله ۲۲ دقیقه در حال سرویس دهی به شهروندان اســت.مدیرعامل شرکت مترو منطقه 
اصفهان تاکید کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا استفاده از ماسک در 
مترو اجباری است و از سوار شدن افراد بدون ماسک جلوگیری می شود.وی با بیان اینکه کابین، درب 
و دستگیره کابین، تجهیزات، پنل و گوشی تلفن داخل کابین در هر سفر کامل و حین تعویض راهبر با 
مواد گندزدایی مناسب ضد عفونی می شود، تصریح کرد: عرضه نکردن بلیت تک سفره به شکل نقدی 
و حذف دریافت پول از گیشه های فروش بلیت و رعایت فاصله گذاری در مقابل گیشه ها، سکوهای 

انتظار و داخل واگن ها از جمله اقدامات در حال انجام است.

شهردار اصفهان:

شهرداری آماده ارزیابی دقیق و بدون اغماض است

شــهردار اصفهــان در هجدهمیــن دوره ارزیابی جایزه ملــی تعالی 
سازمانی، اظهار کرد: شهرداری اصفهان برای ســومین سال متوالی 
با یکی از الگوهای مشــهور، مــورد ارزیابی قــرار می گیرد.قدرت ا... 
نوروزی تصریح کرد: در شــهرداری اهداف از ابتدای فعالیت روشن و 
استراتژی ها مشــخص بود و فضا به گونه ای آماده شد تا تحت تاثیر 
ارزیابی ها و نظــارت همگانی مردمی از طریق فضــای مجازی نقاط 
ضعف را کاهش و نقاط قوت را افزایش دهیم.شهردار اصفهان با بیان 
اینکه نظارت همگانی می تواند مدیریت شهری را در اجرای برنامه ها 
 EFQM کمک کند، ادامه داد: عــده ای مخالف انجام ارزیابی با مدل
بودند، امــا معتقدیم با این مــدل ارزیابی می توانیــم بهتر به اهداف 
دست یابیم و عالوه بر افزایش کیفیت برنامه ها، استفاده از تجربیات 
دیگران و افزایش بهره وری، زودتر به اهداف استراتژی ها دست یابیم 
به همین خاطر از موضوع اســتقبال کرده ایم.وی خاطرنشان کرد: در 
ســال نخســت انجام این فرآیند، همکاری مدیران با دستگاه و نهاد 
ارزیاب و ارائه اطالعات صحیح و میدانی به ارزیابان مســیر رشــد را 

برای شهرداری باز کرد.
نوروزی با تاکید بر اینکه نباید در راه رســیدن به تعالی سازمانی تعلل 
کرد، گفت: شهرداری امسال نیز آماده ارزیابی دقیق و بدون اغماض 

اســت؛ البته باید ارزیابی ها به گونه ای انجام شــود که هر سال نقاط 
ضعف شهرداری کم و نقاط قوت افزایش یابد و مسیرهای بهتر برای 
تعالی شناسایی شود تا سرآمد ملی برای دیگر شهرداری ها شویم.وی 
ادامه داد: ارزیابی تعالی باید به دیگر شهرها تعمیم داده شود چرا که 
این اقدامات برای بهبود ساختارها و سازمان شهرداری مفید خواهد 
بود.شــهردار اصفهان تصریح کرد: لوایحی همچون الیحه ۵۲ موردی 
که سال گذشته برای افزایش درآمد شهرداری به تصویب شورای شهر 
رســید، مبتنی بر ارزیابی های صحیح بوده و برای ســایر کالن شهرها 

الگو شده است.
وی با بیان اینکه ارزیابی تعالی سازمانی می تواند قابل تعمیم به سایر 
شهرداری ها باشد، گفت: نتایج ارزیابی باید مورد استفاده ذی نفعان 
قرار گیرد که امیدواریم شــهرداری این مســیر را طی کند و به اهداف 
متعالی دست یابد.نوروزی با اشاره به میزان تحقق برنامه »اصفهان 
۱۴۰۰«، گفت: در این برنامه عملکرد شهرداری به گونه ای بود که به نحو 
شایسته در خصوص رعایت حقوق شــهروندان اقدامات الزم را انجام 
داد و در فرآیند اجرای برنامه اعتمادسازی صورت گرفت.وی با تاکید 
بر شجاعت در مدیریت، اظهار کرد: اگر می خواستیم محافظه کارانه با 
مسائل برخورد کنیم، بسیاری از اتفاقات خوب در شهر رقم نمی خورد.

تحقق عدالت محوری در قالب عدالت فضایی 
و توزیع عادالنه ثروت در شهر

شــهردار اصفهان با بیان اینکه در حوزه عمرانی بسیاری از فعالیت ها 
و اقدامات شجاعانه و جســورانه انجام شده است، ادامه داد: همواره 
به دنبال توزیع عادالنه امکانات شــهری بودیم تا زمینه استفاده تمام 
شهروندان از امکانات شهری فراهم شود.وی با تاکید بر اینکه با اجرای 
خط دوم قطار شــهری اصفهان دارک به کهندژ متصل می شود، گفت: 
شــهرداری در این دوره مدیریت شــهری، عدالت محوری را در قالب 
عدالت فضایی و توزیع عادالنه ثروت در شــهر محقق کرد، سینماها را 
به نقاط مختلف شهر و توســعه را به حاشیه ها و مناطق کمتر برخوردار 

برده است.
نوروزی با اشــاره بــه روند برگزاری جلســات بررســی پیشــرفت 
پروژه هــای عمرانی شــهر تصریح کرد: هــر ۱۵ روز یک بــار و حتی 
به صــورت هفتگی در جلســه شــورای معاونان، مســائل مربوط به 
 شــهر و شــهرداری مطــرح و تالش هــای الزم بــرای رفــع آنهــا 

انجام می شود.
شهردار اصفهان تصریح کرد: در نشست های فصلی شهرداری، ارزیابی 
از عملکرد گذشــته و پیش بینی برای فعالیت هــای آینده همچنین 

تعیین سیاست کالن برای ادامه انجام برنامه ها صورت می گیرد.
نوروزی با ابراز خرسندی از پیشــرفت احداث مجموعه پل ها و تقاطع 
غیر همسطح سردار شهید ســلیمانی، گفت: در حال حاضر روز شمار 
تکمیل این پروژه نصب شــده و در موعد مقرر مــورد بهره برداری قرار 
می گیرد؛ همچنین در جلسه شورای عالی برنامه ریزی، مسائل مطرح 
و با دانش و تجربه مدیران رفع می شود.وی با اشاره به وجود آالینده ها 
و مشکل آلودگی هوای شــهر اصفهان، گفت: یکی از موضوعات مهم 
شهر اصفهان »آالینده ها« است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی 

و محیط زیست دارد.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه حقوق شــهروندی یکــی از محورهای 
فعالیت شهرداری بوده اســت، اظهار کرد: یکی از مهم ترین اقدامات 
برای حفظ محیط زیست شهری کاهش آالینده هاست؛ شهر اصفهان 
در محاصره صنایع ســنگین و ســبک قرار گرفته که این آالیندگی ها 
شهر را دچار آلودگی و فرو نشســت می کند.وی، بهترین راهکار برای 
کاهش آالیندگی ها را توســعه حمل و نقل عمومی دانست و گفت: در 
حال حاضر میلیاردها تومان سرمایه شهر زیر زمین برای احداث خط 
دوم مترو هزینه می شــود تا در راستای کاهش ترافیک و آلودگی هوا 

گامی اساسی برداریم.

مدیر دفتــر ارتباطات بیــن الملل دانشــگاه هنر 
اصفهان اظهار کرد: دانشگاه هنر از طریق جلسات 
هیئت علمــی و روابط بین الملــل در جریان طرح 
شــهروند دیپلمات قرار گرفت.ســید محمد امین 
امامی با بیان اینکه »شــهروند دیپلمات«، طرح 
بسیار خوبی است، خاطرنشــان کرد: از آنجایی که 
امسال سال رونق و شکوفایی اقتصادی است، ما 
در جهت ایجاد چنین خالقیت ها و ایجاد بســتری 
مناســب، ســعی کرده ایم همواره تعامــل خود را 
با شــهر و دانشــگاه های دیگر حفــظ کنیم.مدیر 
دفتر ارتباطــات بین الملل دانشــگاه هنر اصفهان 
خاطرنشان کرد: در راســتای اتحاد پنج دانشگاه 

مهم اصفهان در قالب آی یــو ان )IUN(، همواره 
اتفاقات خوبی در جهت این بسترســازی ها انجام 
شده است و دانشگاه هنر با داشتن دانشکده های 
خاص در این زمینــه نقش بســزایی دارد.امامی 
یادآور شد: دانشکده های هنرهای تجسمی، صنایع 
دســتی و پژوهش های عالی هنر و گردشــگری 
یا توریســت، در این زمینه نقش مهمی داشــته و 
همگام با طرح شــهروند دیپلمات عمل می کنند.

وی تاکیــد کرد: به تازگی ســایتی در شــبکه های 
مجازی به آثار دانشــگاه هنــر اصفهان اختصاص 
داده شده است. این آثار هنری نقش بسیار زیادی 
در بسترســازی طرح شــهروند دیپلمات خواهند 
داشت، اما برای ایجاد این فرصت و بستر، نیازمند 
ایجاد زیرســاخت هســتیم.امامی به ایجاد این 
زیرساخت ها در دانشگاه هنر اشاره و تصریح کرد: 
در حال حاضر با توجه به وضعیــت پاندمی کرونا 

مشــکالت بســیار زیادی در جامعه وجود دارد و 
ارتباطات صرفا از طریق ایمیل، اینستاگرام و انواع 
وبینار صورت می گیرد. افرادی که در طرح شهروند 
دیپلمات فعالیت دارند، باید در آینده با شــهرهای 
خواهر خوانده، تعامل و آینده نگری داشته باشند.

وی تاکید کرد: شــاید بتوان ســفیرهایی را برای 
خواهر خوانده هــا تعریف کرد و الزم نیســت این 
سفیرها افراد خاصی باشند، آن ها می توانند معلم، 
دانشجو، صنعتگر و یا اســتادکار باشند، اما باید با 
همدیگر ارتباط برقرار کنند، زیرا در طرح شــهروند 
دیپلمات نیاز است که یک شهروند با شهروند دیگر 
ارتباط داشته باشد.مدیر دفتر ارتباطات بین الملل 
دانشگاه هنر اصفهان ادامه داد: شبکه های مجازی 
این امکان را فراهم می کند که هنرمندان در فواصل 
چندین هــزار کیلومتــری یکدیگر را بشناســند و 

هنرهای خود را به یکدیگر معرفی کنند.

مدیر دفتر ارتباطات بین الملل دانشگاه هنر اصفهان:

طرح »شهروند دیپلمات« باعث تعامل هنرمندان جهان می شود
 چگونه مشارکت شهروندان در بازآفرینی شهری

 را تقویت کنیم؟
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان اظهار کرد: بخش زیادی از فضای 
شهری در شهرهای ایران، دچار مسئله فرسودگی و افت شدید کالبدی، اقتصادی و اجتماعی شده 
و این موضوع به یکی از مهم ترین دغدغه های ذهنی و حرفه ای دســت اندرکاران امور مدیریت و 

برنامه ریزی شهری تبدیل شده است.
مرتضی نصوحــی افزود: بازآفرینی شــهری به عنوان یکــی از راهکارهای موثر در بهبود مســئله 
فرســودگی در ابعاد کالبدی، اجتماعــی و اقتصادی این نواحی، مطرح شــده اســت که یکی از 
مهم ترین الزمه های آن، مشارکت بخش عمومی و خصوصی در فرآیند انجام این برنامه هاست.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه به منظور برخورداری 
از مشارکت فعال و همه جانبه و دستیابی به اهداف بازآفرینی شهری، باید از راهکارهایی استفاده 
کرد که به تقویت درگیری و مشارکت شهروندان می انجامد، ادامه داد: یکی از این راهکارها، مقتدر 
سازی اجتماع منسجم محلی است؛ البته مقتدر سازی فرآیند افزایش ظرفیت برای اثر گذاشتن بر 
نهادهای حکومتی، مشارکت در فرآیندهای سیاسی- اجتماعی، تصمیم سازی و افزایش درگیری 
است که به کسب اعتماد به نفس، مهارت ها و قدرت شکل دادن و نفوذ بر مکان های محلی و ارائه 
پشتیبانی به سازمان های دولتی ملی و محلی به منظور توسعه، ارتقا بخشیدن و ارائه فرصت های 

تعامل کمک می کند.
وی تصریح کرد: به منظور به کارگیری رهیافت مقتدر سازی اجتماع منسجم محلی در محله همت 
آباد اصفهان )به عنوان مورد مطالعاتی( در جهت تقویت مشارکت شهروندان در بازآفرینی شهری 
این محله، پس از بررســی مبانی نظری و تجارب جهانی و داخلی مقتدر سازی اجتماع منسجم 
محلی، شــاخص های مشارکت شــهروندان در بازآفرینی شهری و شــاخص های مقتدر سازی 
اجتماع منسجم محلی استخراج شده و ســپس از تحلیل های توصیفی، آزمون فرض میانگین، 
تحلیل طیف رفتاری لیکرت و تحلیل همبســتگی داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه های 
شهروندان و پرسشنامه های مسئولین برای ســنجش وضعیت مقتدر سازی و مشارکت ساکنان 

محله استفاده شده است.
نصوحی خاطرنشان کرد: تحلیل های توصیفی، تحلیل های آزمون فرض میانگین و طیف لیکرت 
نشان می دهند که از بین شاخص های مقتدر ســازی اجتماع منسجم محلی در محله همت آباد، 
تنها شاخص حس تعلق به اجتماع از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است؛ شاخص های دستیابی 
اجتماعات به برابری منابع و دسترســی به اطالعات، نامطلوب ترین شــاخص های مقتدر سازی 
در محله همت آباد بودند.وی با بیان اینکه نتایج حاصل از تحلیل همبســتگی نشــان می دهد که 
شاخص های مشارکت شهروندان در فعالیت های بازآفرینی شهری محله همت آباد از همبستگی 
مطلوبی با شاخص های مقتدر ســازی اجتماع منسجم محلی در این محله برخوردار بود و تقویت 
فرآیندهای مقتدر ســازی در این محله می تواند به تقویت مشارکت شــهروندان در فعالیت های 
بازآفرینی شهری در این محله منجر شود، افزود: با توجه به وجود تمایل و انگیزه از سوی مسئوالن و 
دست اندرکاران بازآفرینی شهری )نوسازی و بهسازی( و ساکنان محله همت آباد، در صورت وجود 
حمایت های حقوقی و قانونی، می توان گفت که اجرای فرآیندهای مقتدر سازی به منظور افزایش 
مشارکت شهروندان در طرح های بهسازی و نوســازی )بازآفرینی( محله همت آباد، امکان پذیر 
است.مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان تاکید کرد: بر اساس نتایج 
حاصل از تحلیل های انجام شده و مبانی نظری پایان نامه، متناسب با ویژگی های محله همت آباد 
اصفهان و ساختارهای مدیریت شهری ایران، فرآیند هفت مرحله ای مقتدر سازی اجتماع منسجم 
محلی به منظور تقویت مشارکت شهروندان در بازآفرینی محله مذکور پیشنهاد می شود.وی گفت: 
هر یک از این مراحل، با هدف تحقق فرآیند مقتدر ســازی اجتماع منسجم محلی در محله همت 
آباد، به گام های اجرایی دیگری بســط داده شــده که امکان تدقیق فرآیند مقتدر سازی اجتماع 

منسجم محلی در محله همت آباد را از نگاه مدیریت شهری فراهم می کنند.

با مسئولان

خبر ویژهدیدگاه

 مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در سپاه اصفهان:

 بصیرت مردم موجب
 عقب نشینی دشمن شد

مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
اســتان اصفهان در جمع نیروهای پرســنل 
و خانواده های نیروی هوایی شــهید بابایی 
اصفهــان به موضــوع بصیــرت و آگاهی به 
موقــع مردم ایران در پاســخ بــه فتنه گران 
اشاره کرد و اظهارداشت: پس از اعالم نتایج 
انتخابات و شــورش و هیجان هــای فتنه 
گران در ســال 88که موجب خسارت های 
زیادی به کشور شــد، مردم در راهپیمایی ۹ 
دی به این حرکت فتنه گران پاســخ دادند.

حجت االسالم »رحمت ا... صادقی« با بیان 
اینکه مردم وفــادار و آگاه کشــورمان ۶ ماه 
وضعیت نابسامان کشــور را برای اینکه فتنه 
گران خودشــان به کارشــان پایان بدهند و 
عقب نشــینی کنند، صبر کردند اما وقتی بی 
توجهی آنان را دیدند در حماسه ۹ دی آتش 
را خاموش و دشمن را وادار به عقب نشینی 
کردند، ادامه داد: حرکت بــه موقع مردم به 
حمایت از رهبــر معظم انقالب اســالمی و 
حفظ نظام، بصیرت و زمان شناسی را ثابت 
و موجب اقتدار کشور شد چرا که امت و امام 
وفادار عامل پیروزی و شکســت دشــمن 

است.
حجت االسالم صادقی با بیان اینکه دشمن 
از اتحاد ملت و امام وفــادار در هر زمانی می 
ترســد، تصریح کرد: اگر چنیــن وضعی در 
جامعه پایدار نباشــد آنگاه اقتــدار و ترس 
دشــمن وجود ندارد و حضرت علی)ع( در 
دوران حکومــت پنج ســاله خود بــه دلیل 
همراهی مردم در برابر دشــمن ایستاد؛ اما 
بدعهدی مردم در ۲۵ سال دیگر مایه شقاوت 

آن امت شد.
وی با تاکید بر والیت مداری و کسب سعادت 
دنیا و آخرت، اذعان داشــت: وحدت بر سر 
والیت عامل خیــر و برکت دنیــا و آخرت و 
جدایی از این موضوع مهم موجب شکست 
و شقاوت خواهد شد که الگوهای زیادی در 

این حوزه داریم.

مراسم 
گرامیداشت 9 دی 

در اصفهان
مراسم گرامیداشــت ۹ دی، 
روز بصیرت بــا حضور حاجی 
بابایــی، رییس کمیســیون 
برنامــه و بودجــه مجلــس 
شورای اسالمی و تعدادی دیگر  
از شــرکت کنندگان به صورت 
مجازی در اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: صاحب نیوز

انجمن شرکت های  دانش بنیان استان اصفهان

 اصالحیه آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی 

انجمن شرکت های  دانش بنیان استان اصفهان

بدینوسیله نوع مجمع عمومی انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان در مورخ 99/10/24 به صورت )مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده( اصالح می شود.
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مهاباد یکی از شــهرهای تاریخی و کردنشــین در استان 
آذربایجان غربی است که به دلیل قرارگیری در بین چندین 
کوه دارای اقلیم و آب و هوایی مطبوع، سرسبزی، خرمی و 
دیدنی های طبیعی چشم نواز است. نگین آذربایجان غربی، 
لقبی اســت که مهاباد را به آن می خواننــد و بحق با مناظر 
زیبا و خارق العاده ای که در خاک خود جای داده،این نام 

شایسته مهاباد است.
»ساوجبالغ«، نامی اســت که در گذشــته به مهاباد گفته 
می شــد. این شــهر به دلیل قرارگیری در جغرافیای عالی 
و بهره مندی از دشــت ها و جلگه های سرسبز و حاصلخیز، 
یکــی از کهن تریــن منزلگاه هــای بشــری بوده اســت. 
کارشناسان و باستان شناسان با توجه به آثار به دست آمده 
از ایران کهن، همچون ســفال های منقــوش، قدمت این 
منطقه از اســتان آذربایجان غربی را مطابق با تمدن های 
سیلک سه و شــوش عنوان کرده و اعتقاد دارند که مردم 
این نوع تمدن ها در دورانی برابر با 3500 سال پیش از میالد 
حضرت مسیح )ع(، با تمدن میان رودان و فالت ایران، در 
ارتباط بوده است. »داروشاه« نامی است که به نظر می رسد 
»بطلیمــوس« به عنوان مهاباد یاد کرده اســت. همچنین 
»دارایــاس« نیز نامی اســت که »راولینــوس« بر مهاباد 

نهاده است.جالب است بدانید که در نزدیکی شهر امروزی 
مهاباد، روستایی به نام »دریاز« یا »دریاس«، قرار دارد که 
احتمال می رود شهر دارایاس در آن مکان دایر بوده است. 
در مرکز شهرستان مهاباد و در مجاورت یکی از گذرگاه های 
قدیمی بازار این شهرستان، یکی از جاهای دیدنی استان 
آذربایجان غربی قرار دارد که از آن به »موزه مردم شناسی« 
مهاباد یاد می شــود. »حمام خان«، نام پیشین این بنای 
تاریخی اســت که کارشناســان با توجه به نــوع معماری 
ســاختمان حمام، احتمال می دهند که پیشینه آن متعلق 
به دوران حکومت صفویان و قاجاریان اســت. ســربینه، 
گرمخانه، گنبد و فضای انتقالــی از بخش های موجود در 
این حمام است و معماری آن نیز همانند دیگر حمام های 

قدیمی ایران صورت گرفته است.
وجود دو گنبد در اندازه های مختلــف، باعث ایجاد تفاوتی 

خاص در معماری بنا شده است.
حمام میرزا رســول مهابــاد دارای دو گنبــد در اندازه های 
مختلف اســت که روی هر یک نیز چهار نورگیر تعبیه شده 
است. وجود این تفاوت، زیبایی خاصی به حمام بخشیده 
که توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب می سازد. گنبدهای 
گرمخانه و ســربینه نیز یک نورگیر در مرکــز و چهار نورگیر 

در کناره دارد. ســازندگان این حمام قدیمــی، خزینه آن 
را در بخــش گرمخانه احداث کرده و بــرای بینه حمام نیز 
پالنی مربعی شــکل طراحی و اجرا کرده اند. در ســاخت 
حمام از تزیینات ویژه و قابل توجهی استفاده نشده، ولی 
پس از مرمت هایی که روی آن انجام شــد، ازاره کاشــی 
فیروزه ای رنگ به آن افزوده شــده اســت. امــروزه این 
مکان به موزه مردم شناســی در شهرســتان مهاباد تبدیل 
شده و میزبان گردشگران و مســافران بسیاری از سراسر 

ایران است.
در فاصله 6 تا هفت کیلومتری از شــمال شهرستان مهاباد 
و در مجاورت روســتای یوســفکند، یکــی از جاذبه های 
گردشگری و تاریخی استان آذربایجان غربی قرار دارد که 
باستان شناســان قدمت آن را به دوران حکومت ماننائیها 
نســبت داده اند. محوطه باســتانی »برده کنته«، نام این 
مکان دیدنی اســت کــه همچنان پس از هزاران ســال از 
زمان پویایی، اســتوار و محکم نظاره گر دنیای امروز است. 
پیشینه  »آتشکده  برده کنته«، به دوران هزاره  پیش از میالد 
مسیح )ع(، بازمی  گردد که با قرارگیری در مجاورت دشت 
و ویرانه های شهر ویران که به »شارویران« نیز شهرت دارد، 

قرار گرفته است.

آشپزی
»هزاری« 

مواد الزم : ماهی  700 گرم،برنج  
350 گرم،گرد لیمو یک قاشق مرباخوری،فلفل 
دلمه ای قرمز   یک قاشق مرباخوری،پیاز  2 عدد

 طرز تهیه: ابتدا برنج را بشویید و چند ساعت در آب و نمک خیس دهید سپس 
ماهی را هم پاک کنید و قبل از شستن در نمک و زرد چوبه بخوابانید و  بعد از نیم ساعت 

آن را خوب بشویید.سپس آنها  را به صورت فیله ای و  ریز خرد کنید.تابه ای را روی حرارت قرار 
دهید و مقداری روغن داخلش بریزید تا داغ شود.بعد پیاز ها را داخل روغن تفت دهید. بعد از 

سرخ شدن پیاز ها ، فلفل دلمه ای خرد شده را هم به آن اضافه کنید و کمی آن را تفت دهید سپس  
ماهی ها را داخل آن بریزید و تفت دهید .بعد از کمی سرخ شدن ماهی ، گرد لیمو ، نمک ، فلفل و 
زردچوبه را به آن اضافه کنید و تفت دهید. در حین تفت مراقب باشید که گوشت ماهی ها باز نشود.
آب برنج خیس خورده را بیرون بریزید و برنج را در آب در حال جوش بریزید تا نیمه پخت شود. 
سپس آن را آبکش کنید.مقداری روغن ته قابلمه ای مناسب بریزید و با هر ته دیگی که دوست 

دارید کف قابلمه را بپوشانید.بعد چند کف گیر برنج را داخل قابلمه بریزید و روی برنج مواد 
ماهی سرخ شده را و به همین ترتیب این الیه ها را ادامه دهید تا مواد تمام شوند.
قابلمه را روی حرارت متوسط قرار دهید و بعد از باال آمدن بخار برنج ، حرارت را کم 

کنید تا برنج کامال دم بکشد.بعد داخل ظرف مورد نظرتان سرو کنید.
زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا 30دقیقه و 

زمان پخت و انتظار آن در حدود یک ساعت و 
30دقیقه است. 

در سفر به مهاباد، به تماشای چه مکان هایی برویم؟

پوستر سریال ملکه گدایان رونمایی شد فصل دوم »خانه امن« ساخته می شود
همزمان با به صدا درآمدن شمارش معکوس پخش »ملکه گدایان«، پوستر 
این سریال به کارگردانی حسین سهیلی زاده و تهیه کنندگی رحمان 
سیفی آزاد و علی طلوعی و نویسندگی حامد افضلی و امین محمودی 
منتشر شد.باران کوثری، پانته آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا 
غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میرطهماسب، علی اوجی، سولماز 
غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی و  رویا نونهالی در این 
سریال حضور دارند.

احمد معظمی، کارگردان مجموعه تلویزیونی خانه امن پس از پخش 
آخرین قسمت از این سریال نوشــت:به حول و قوه الهی و با کمک 
همه دوستان، مجموعه تلویزیونی خانه امن بعد از حدود دو سال کار 
شبانه روزی در 50 قسمت به پخش رسید .به زودی پیش تولید فصل 
دوم سریال خانه امن ساخته می شود و قصد داریم در فصل دوم این 
سریال بخش های دیگری از تالش هایی که برای امنیت کشور انجام 
می شود را نشان دهیم.

آیین اختتامیه پانزدهمین جشــنواره ملی انتشــارات روابط عمومی های 
کشــور با حضور معــاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و 
 تعدادی از اســاتید و متخصصین علوم ارتباطات، ســوم دی ماه در تهران

 برگــزار شــد.در ایــن جشــنواره سراســری، پــس از بررســی آثــار 
انتشــاراتی ارائه شــد در راســتای فرهنگ مکتوب و نشــر آنالین، توسط 
هیئــت داوران، روابــط عمومــی ذوب آهــن اصفهــان در بخش هــای 
ادبیــات )داستان ســرایی( و کتــاب رتبــه اول و در بخــش ویژه نامه ها 
 رتبــه دوم را کســب و  تندیــس ویــژه و لوح ســپاس  این جشــنواره را 

دریافت کرد.

مدیرکل ســاخت روســازی راه آهن ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان با 
مسئولین این شــرکت در خصوص روند تامین ریل طرح های توسعه ریلی 

مختلف کشور گفت وگو کرد.
مهدی صیدگر  به طرح های توسعه راه آهن کشور از جمله چابهار-زاهدان، 
یزد-اقلید، همدان-سنندج، میانه – اردبیل، بســتان آباد –تبریز و رشت- 
کاسپین که با ریل تولید شــده در ذوب آهن در حال اجرا هستند، اشاره کرد 
و گفت: این طرح ها در مرحله روسازی هســتند و سایر طرح ها در مراحل 

مختلف زیرسازی قرار دارند.
وی افزود: سیاست نظام در سال های اخیر تاکید بیشتری بر توسعه شبکه 
ریلی داشته که با توجه به مزیت های آن، تالش می کنیم تمام امکانات مان 

را به کار بگیریم تا در این حوزه موفق تر از قبل باشیم.
صیدگــر اظهــار داشــت: ریــل کــه توســط ذوب آهــن اصفهــان تولید 
مــی شــود مهــم تریــن عنصــر راه آهــن در بخش روســازی اســت و 
بنابرایــن تامین بــه موقــع ریل بــا کیفیــت موجــب اجرای بــه موقع 
پــروژه ها می شــود. بــرای رســیدن به ایــن مقصــود از تمــام ظرفیت 
 های مهندســی، فنــی و اجرایــی بهره مــی گیریم تــا ریل بــه موقع به 

پروژه ها برسد.
وی افزود: ذوب آهــن اصفهان بــا تجربیاتی که از دهــه 70 با تالش های 
مختلف در جهت تولید ریل کســب کرد، موفق شد در ســال 1397 به تولید 
انبوه این محصول با کیفیت مطلوب و مطابق اســتانداردهای جهانی دست 

پیدا کند.
مدیرکل ســاخت روســازی راه آهــن افــزود: تجهیزات آزمایشــگاهی و 
تســت های روی خط که برای تولید ریل هم اکنــون در ذوب آهن اصفهان 
مورد بهره برداری قرار گرفته، در ســطح کارخانجات تراز اول دنیا و منطبق با 
استانداردهای روز تولید ریل اســت و اطمینان را به خریدار می دهد که این 

محصول به اندازه کافی مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته و کیفیت آن همه 
شرایط الزم را داراست.

 وی افزود: این موفقیت تنها حاصل نصب آن تجهیزات نیست، بلکه دانش 
فنی ذوب آهن اصفهان که به مرور شــکل گرفته و برای تولید ریل ارتقا پیدا 
کرده است و همچنین ارتقای دانش دســتگاه های استفاده کننده از ریل و 

تعامل آنها موجب شد که در نهایت ریل در کشور تولید شود.
صیدگر گفت: خوشبختانه اراده قاطعی طی سال های گذشته در ذوب آهن 
اصفهان و دستگاه های استفاده کننده برای تولید و استفاده از ریل داخلی 
شــکل گرفت و این اراده به طور تمام و کمال هم اکنون در قالب تولید ریل و 

توسعه خطوط ریل متجلی شده است .
وی افزود: ســهولت دسترســی، صرفه جویی در هزینه های ارزی، غلبه بر 
مشکالت ناشی از تحریم و موارد دیگر از مزایای تولید ریل و استفاده از ریل 
ملی است، ضمن این که این امر، موجب رشــد صنعت و خودکفایی کشور 

شده است.

رییس اداره تابعه مخابرات منطقه اصفهان از ارتقای آنتن دهی همراه اول در شــرق 
استان اصفهان خبر داد.قاسم محمدی گفت: در راستای توسعه زیرساخت های همراه 
اول در نواحی شرق اصفهان با اقدامات صورت گرفته ،امروز شاهد افزایش کیفیت 
شبکه این اپراتور در این مناطق هستیم.وی با تاکید بر لزوم بهینه سازی شبکه به جهت 
افزایش رضایتمندی مشترکین،اظهار کرد: به منظور توسعه و تقویت شبکه ارتباطی 
سیار و رفع مشکالت و تقویت پوشش آنتن دهی و برخورداری مردم از خدمات مطلوب 

و شبکه پرسرعت همراه اول ، در شهر های تحت پوشش این اداره، سه سایت ورزنه 
، جاده ترانزیتی اصفهان – نایین و شــهرک تودشک چویه در شهر تودشک  نصب و 
راه اندازی شده است .رییس اداره تابعه مخابرات منطقه اصفهان گفت: همچنین راه 
اندازی سایت ترانزیتی اصفهان – نایین نقش مهمی در رفع نقاط کور ارتباطی در این 
منطقه ایفا کرده و در صورت همکاری مسئولین و اهالی محترم شهر زیار و منطقه شور 

) سجزی ( مشکل پوشش آنتن دهی در این منطقه نیز رفع خواهد شد.

مدیر نگهداری و تعمیرات شــرکت پاالیش نفت اصفهــان، پیش بینی دوره 
تعمیرات اساســی این تجهیز کلیدی را حدود 45 روز کاری اعالم کرد و گفت: 
سعی می شود با ادامه فعالیت ها به صورت مستمر و تالش بی وقفه همکاران، 
این تعمیرات زودتر از موعد به پایان برســد.علیرضا قزوینی زاده با بيان اينكه 
تعميرات اين مولد از 15 آذر ماه آغاز می شود، افزود: در این تعمیرات واحد های 
بهره برداری، بازرسی فنی، مهندسی عمومی و HSE همکاری خواهند داشت.

وی، انجام تعمیرات اساسی در واحد های شــرکت پاالیش نفت اصفهان را با 

در نظر گرفتن تمام شرایط عملیاتی در دست اجرا دانست و گفت: کارخانه برق 
واقع در واحد آب و برق و بخار مجهز به 5 ژنراتور برق با ظرفيت 16 مگاوات است 
که هر ژنراتور پس از 60 هزار ساعت کارکرد تحت تعمیرات اساسی قرار می گیرد.

شرکت پاالیش نفت اصفهان فعالیت خود را در زمینه پاالیش نفت خام و تولید 
 فرآورده های نفتی و تامین خوراک صنایع پایین دســتی از سال 1358 آغاز 
کرده اســت و حدود 23 درصد از فرآورده های نفتی مورد نیاز کشــور را تولید 

می کند.

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان با بیــان اینکه محصوالت 
ایرانی باید با بهترین کیفیت تولید شــود، گفت: کیفیــت محصوالت تولیدی 
ایرانی در داخل و خارج از کشور زمینه اعتماد مصرف کنندگان را فراهم کرده و 
استقبال دائمی آنان را به همراه دارد. آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار 
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شــرکت پاالیش نفت اصفهان اظهار داشت: 
پاالیشگاه اصفهان با افزایش تعداد محصوالت و افزایش کیفیت در روند تولید، 
توانسته است توصیه های رهبر معظم انقالب اسالمی را اجرایی کرده و از خام 

فروشی جلوگیری کند.
وی با اشاره به ضرورت رونق تولید در کشــور افزود: مردم هنگامی که کیفیت 
محصوالت تولیدی ایرانی را ببینند بدون شــک مصــرف کاالی خارجی را کنار 
می گذارند و اگر محصوالت به کشــورهای دیگر صادر شود، مردم این کشورها 
جنس ایرانی را مرغوب ترین کاال می دانند و از آن استقبال می کنند.نماینده ولی 
فقیه در استان اصفهان با تشــریح موانع قرار گرفته بر سر راه تولید گفت: همه 
کارشناسان و عموم مردم می دانند زمانی رسیده است که اقتصاد کشور باید بر 
پایه افزایش کیفیت محصوالت، جلوگیری از فســاد و ایجاد رانت، حمایت از 
تولیدکنندگان، کنترل قیمت ارز، تامین مواد اولیه برای بخش تولید و ... رونق 
بگیرد، مادامی که اقتصاد کشــور متکی به نفت و تک محصولی باشــد شاهد 

تاثیرپذیری اقتصاد کشور از تحریم ها و افزایش قیمت دالر خواهیم بود.

تولید گازوییل یورو 5 از سال آینده در اصفهان
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه حــدود 4 هزار نفر در 
پاالیشگاه اصفهان مشغول به کار هستند، اظهار داشت: تمام  بنزین   تولیدی در 
این پاالیشگاه  طبق استانداردهای جهانی یورو 5 است، این پاالیشگاه 20 درصد 
فرآورده های سوختی کشــور را تولید می کند و نیاز 16 استان کشور را پوشش 
می دهد.مرتضی ابراهیمی با بیان اینکه تا سال آینده و با بهره برداری از پروژه 
تصفيه گازوییل ،  20 ميليون ليتر  گازوییل  توليدی پااليشگاه اصفهان یورو 5 
خواهد بود، افزود: پروژه های مختلفی تا 5 سال آینده برای این پاالیشگاه در 
نظر گرفته شده است تا فرآورده های مختلف با کیفیت روز جهانی تولید شود. 
وی عنوان کرد: کمک مالی 9 میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
برای مقابله با بیمــاری کرونا و توزیع یک میلیون لیتــر مواد ضدعفونی کننده 
رایگان به همه ارگان ها، توزیع یک میلیون ماســک رایگان از جمله اقداماتی 
اســت که در راستای مســئولیت های اجتماعی انجام شــده است همچنین 
قرار اســت یک هزار و 500 تبلت دانش آموزی در اختیار آموزش وپرورش قرار 
گیرد تا میان دانش آموزان محروم توزیع شــود.  رییس هیئت مدیره شرکت 
پاالیش نفت اصفهان  نيز اظهار داشت: پاالیشــگاه اصفهان تنها پاالیشگاهی 
است که پروژه های مختلف در آن در حال انجام و توسعه است، بدون شک این 

پاالیشگاه نیازمند حمایت سیستم اجرایی استان اصفهان است.

 کسب سه موفقیت روابط عمومی ذوب آهن اصفهان
 در جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

مدیرکل ساخت روسازی راه آهن:

ریل تولیدی ذوب آهن در سطح محصوالت تراز اول جهان است

رییس اداره تابعه مخابرات منطقه اصفهان خبر داد:

ارتقای آنتن دهی همراه اول در شرق استان اصفهان

با همت بلند صنعتگران نفت؛

 تعمیرات اساسی مولد برق  شماره 5شرکت پاالیش نفت اصفهان انجام می شود

نماینده ولی فقیه در استان:

پااليشگاه اصفهان توصیه های رهبر انقالب را اجرایی کرده است 

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