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هر چند زمزمه های آشــتی میــان قطر و  علیرضا کریمیان
عربستان ماه هاست بر سر زبان ها افتاده ؛ 
اما شاید کمتر کسی فکر می کرد دو کشور و به خصوص عربستان به یک 
باره با رویکردی نرم و دوستانه دوباره قطر را به آغوش جامعه عرب خلیج 
فارس بازگرداند. این آشتی اگر چه برای آمریکا، عربستان و قطر خوشایند 
بوده ؛ اما چندان به مذاق برخی از کشورهای نزدیک به عربستان خوش 
نیامده است. حتی برخی دیگر از کشورهای خاورماینه هم چندان از این 
نزدیکی خوشحال نیستند. کارشناسان معتقدند بحرین از جمله دوستان 
عربستان است که از این آشتی چندان راضی نیست. تحلیلگران مسائل 
خلیج فارس، بر این عقیده اند که عدم حضور پادشــاه بحرین حمد بن 
عیسی ال خلیفه در نشست شورای همکاری های خلیج فارس و حضور 
ولی عهد او، سلمان بن حمد برای حضور در این نشست، نشان می دهد 
برخی اقدامات مربوط به صلح بین عربستان و قطر، به نفع بحرین نخواهد 
بود. کارشناسان مسائل خلیج فارس می گویند بحران فراتر از درخواست 
قطر از شــبکه الجزیره برای توقف حمله به امارات، مصر و بحرین است، 
همانطور که پیش از این به دنبال تالش دوحه برای صلح، شبکه الجزیره 
هدف گرفتن عربســتان را متوقف کرد. بحرین اما از این نگران است که 

نزدیکی قطر به ایران شاید در آینده موجب حمایت این کشور از معارضان 
شیعه این کشور بشود و به دلیل دوستی دوباره قطر با عربستان شاید حربه 
فشاری برای ممانعت از این کار وجود نداشته باشد. در همین زمینه  یک 
مسئول ســابق بحرینی با انتقاد شدید از سیاســت های قطر، امضای 
توافقنامه حل بحران منطقه خلیج فارس را زیر ســوال برد.»حمد احمد 
العامر« جانشین سابق وزیر خارجه بحرین با انتشار یک مقاله در روزنامه 
االیام این کشور در روز امضای توافقنامه حل بحران قطر نوشت: چه اتفاقی 
در حال رخ دادن در اطراف ماست؟ آیا منطقی است که شاهد نابودی این 
حجم از ارزش ها و اصول اسالمی و عربی اصیل باشیم؟وی نوشت: آینده 
شبکه الجزیره چه می شود؟ شبکه ای که شدیدترین هجمه های رسانه 
ای را علیه عربستان و بحرین و امارات و مصر به راه انداخته است.ترکیه 
دیگر کشوری است که از نزدیکی قطر و عربستان ضرر خواهد کرد. هر چند 
وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه  ای از توافق قطر و عربستان سعودی 
برای گشودن حریم هوایی و مرزهای زمینی و دریایی اظهار مسرت کرد؛ اما 
این کشور در آینده باید برای حفظ بازارهای به دست آمده برای کاالهای 
ترک در قطر با عربستان رقابت کند. شــاید یکی از دالیل استقبال از این 
آشتی صرف نظر کردن عربستان از شروط آشتی از جمله تعطیلی پایگاه 

های ترکیه در قطر باشد که نشان از نرمشی دیپلماتیک در برابر ترکیه نیز 
خواهد بود؛ امــا در نهایت هر نوع نزدیکی قطر به عربســتان هزینه های 
بیشــتری برای ترکیه به دنبال خواهد داشت مگر اینکه در روزهای آینده 
رجب طیب اردوغان و یا عربســتان برای نزدیکی بیشتر و کنار گذاشتن 
اختالفات پیش قدم بشوند در کنار این دو کشور ایران هم از این آشتی و 
نزدیکی ضررهایی خواهد کرد. هم در بعد اقتصادی و هم سیاسی احیای 
روابط قطر با کشورهای عربی منجر به دوری از ایران خواهد شد؛ اما مقامات 
کشورمان امید دارند که این نزدیکی به دلیل اختالفات باقی مانده میان 
قطرو عربستان به ضرر ایران نباشد. نمی توان گفت که اختالفات قطر و 
عربستان به طور کلی از بین رفته است؛ به هر حال هر دو کشور با یکدیگر 
رقیب هستند. قطر از گرایشات اخوانی برخوردار است که در مصر، لیبی، 
سوریه و یمن از آن حمایت می کند. این در حالی است که عربستان در مصر 
از ارتش حمایت می کند، در لیبی از حفتر، در سوریه از گرایشات القاعده و 
داعش و در یمن نیز از دولت ضد اخوانی و ضدحوثی. البته باید عنوان کرد 
که در کوتاه مدت این آشــتی آثاری خواهد داشــت اما در بلندمدت بار 
دیگراین اختالفات می توانند سر باز کنند و روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار 

دهند و مشکالت دیگری را به وجود آورند.

معاون رییس جمهور:

 مجلس از »دژپسند« حمایت کند
معاون پارلمانی رییس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره استیضاح وزیر اقتصاد اظهار کرد: مجلس 
حق استیضاح را دارد و این موارد برای ما چیز عجیب و غریبی نیست.حسینعلی امیری تاکید کرد: 
برای دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف 
مانند وزارت فرهنگ، آموزش و پرورش، 
علوم و کار، تکالیف مختلفی در این زمینه 
مشخص شده و به آنان برای اجرا سپرده 
شده است. به نظر می رسد که این الیحه از 
جامعیت کافی برخوردار است و الیحه ای 
اســت که کرامت خانم ها و نفی خشونت 
را از ابعــاد مختلف مورد توجــه قرار داده 
اســت.وی در پاسخ به پرسشــی درباره 
استیضاح وزیر اقتصاد اظهار کرد: مجلس 
حق اســتیضاح را دارد و این موارد برای ما چیز عجیب و غریبی نیســت. وزیری که مورد استیضاح 
قرار می گیرد باید مطابق قوانین مسیری را تا اســتیضاح طی کند و مثال در کمیسیون ها به سواالت 

نمایندگان سخن می گوید تا شاید اقناع انجام شوند.

قانون اجازه برگزاری انتخابات در چند روز را نمی دهد
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت:قانون اجازه برگزاری انتخابات در چند روز را نمی دهد 
و انتخابات باید در یک روز برگزار شود.به گفته وی، این موضوع در حد پیشنهاد است اما قانون اجازه 
برگزاری انتخابات در چنــد روز را نمی دهد و انتخابات باید در یک روز برگزار شــود و در حال حاضر 
مجوزی مبنی بر برگزاری انتخابات در چند روز وجود ندارد. البته اگر دولت پیشنهاد برگزاری انتخابات 
در چند روز را مطرح کند، این موضوع باید در مجلس بررســی شــود.حدادی در مورد اصالح قانون 
انتخابات ریاست جمهوری و زمان تصویب نهایی آن تصریح کرد: یکی از اولویت های مهم و اساسی 
مجلس شورای اسالمی، تنقیح قوانین است و الزم است بخشی از قوانین که نیاز به اصالح دارد، در 
دستور کار مجلس قرار گیرد. بر این اساس، بررسی طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوی، 
مجلس و شوراهای شهر و روستا در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرار گرفت. با 
توجه به اینکه سال ۱۴۰۰، انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم، طرح اصالح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری در اولویت بررسی قرار گرفت تمام تالش مجلس شورای اسالمی آن است که هر چه 
سریع تر اصالحات این قانون را در دستور کار خود قرار دهد تا این قانون به انتخابات سال آینده برسد.

دست اندازی مجدد آمریکا بر دارایی های ایران
وزارت دادگســتری ایاالت متحده اعالم کرد که این کشــور ۷ میلیون دالر از دارایی های ضبط شده 
ایران را به پرداخت غرامت برای قربانیان آمریکایی تروریسم اختصاص می دهد.وزارت دادگستری 
آمریکا با انتشار یک بیانیه در تارنمای رسمی خود مدعی شد: »این وجوه مالی سهم ایاالت متحده 
بابت تحقیق پیرامون پرونده ضبط مدنی و همچنین بخشی از روند پیگیری یک توطئه بین المللی 
پیچیده در گستره جهانی اســت که با هدف نقض تحریم های اقتصادی ایاالت متحده علیه ایران 
صورت گرفته و شامل چندین تبعه ایرانی و ... می شود که با شیوه هایی متقلبانه حدود یک میلیارد 
دالر از وجوه مالــی تحت مالکیت ایران را به حســاب های ]بانکی[ در سرتاســر جهان منتقل کرده 
اند«.»دیوید برنز« دستیار موقت دادستان کل آمریکا نیز مدعی شد که »این وجوه مالی قرار بود به 
 دست بازیگران تبهکاری برسد که در توطئه ای اســتادانه برای نقض تحریم های آمریکا علیه ایران 

دست داشتند«. 

سیاستکافه سیاست

 چه کشورهایی از آشتی عربستان و قطر متضرر می شوند؟

حاشیه های یک آشتی عربی

اسکاتلند به »ترامپ« اجازه ورود نمی دهد
در حالی که برخی رســانه ها گمانه زنی کرده اند که ترامپ قصد دارد روز پیش از مراســم تحلیف 
بایدن، به باشگاه گلف خود در اسکاتلند سفر کند، نخست وزیر این کشور گفت که بر اساس قوانین 
قرنطینه، به کسی اجازه ورود به این کشور داده نمی شود.»نیکال استورجن« نخست وزیر اسکاتلند 
به گزارش برخی رسانه ها درباره احتمال سفر »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا به زمین گلف 
خود در این کشور یک روز پیش از مراسم تحلیف »جو بایدن« واکنش نشان داد.وی با تاکید بر 
این موضوع که اسکاتلند اجازه ورود ترامپ به این کشور را نخواهد داد گفت که هیچ گونه ایده  ای 
درباره برنامه های سفر ترامپ نداشته و فقط تاکید کرد که قوانین قرنطینه که در این کشور اعمال 
شده، ورود هرگونه مسافر به این کشور را ممنوع می کند.استورجن در ادامه گفت: »در حال حاضر 
بدون دلیل واقعی، اجازه ورود به اسکاتلند را نمی دهیم و این موضوع درمورد ترامپ و هر شخص 

دیگری اجرا می شود.«

نخست وزیر کویت در آستانه استیضاح
منابع خبری از ارائه طرح استیضاح نخســت وزیر کویت توسط نمایندگان پارلمان این کشور خبر 
دادند.ثامر الســویط، بدر الداهوم وخالد العتیبی، ســه نماینده مجلس األمــه کویت)پارلمان( 
طرحی را برای اســتیضاح صباح الخالد، نخست وزیر کشورشــان ارائه کردند.طبق این گزارش، 
این طرح توسط شــمار دیگری از نمایندگان امضا شده اســت و به دلیل »نقض قانون اساسی 
در ارتباط با تشــکیل کابینه دولت« ارائه شــده اســت.نمایندگان امضا کننده طرح اســتیضاح 
صبــاح الخالد در این باره گفتند: اســتیضاح نخســت وزیر ضروری اســت؛ چراکــه وی به رای 
ملت احترام نگذاشــته و خواســته های آنها را در آخرین اولویت های دولت قرار داده است.این 
نمایندگان همچنین برای قطع همکاری با دولت تازه تشکیل شــده کویت اعالم آمادگی کردند.

طرح استیضاح صباح که توســط نمایندگان مذکور ارائه شده است ســه محور را شامل می شود 
که عبارت است از: مخالفت آشــکار با احکام قانون اساسی هنگام تشــکیل کابینه و بی توجهی 
 به توصیه های پارلمان، ســلطه قوه مجریه در تشــکیل پارلمان و اخــالل در پایبندی به ماه ۹۸

 قانون اساسی.

 محکوم شدن یک مقام سابق حزب کمونیست 
چین به اعدام 

رییس ســابق یکی از بزرگ ترین شــرکت های مدیریت دارایی در کنترل دولت چین از سوی 
دادگاه این کشــور از بابت اتهام جلب ۲۶۰ میلیون دالر رشوه، فســاد و همچنین چند همسری به 

اعدام محکوم شد.
ماه ژانویه گذشته »الی شیائومین«، یک عضو سابق حزب کمونیست چین اعترافات تلویزیونی 
مفصلی را در شــبکه CCTV این کشــور مطرح کرد که همــراه با تصاویــری از گاو صندوق ها و 
قفســه های پر از پول نقد در آپارتمانی در پکن که متعلق به او اعالم شــده، بود.دادگاهی در شهر 
تیانجین در شــمال چین اعالم کــرد، الی از جایگاهــش در تالش برای به دســت آوردن مبالغ 
هنگفت پول سوءاســتفاده کرده و رشــوه های او به شــدت زیاد توصیف و وضعیتش به شکلی 
ویژه جدی خوانده شــد.این رییس ســابق شــرکت همچنین از بابت چند همسری و داشتن 
همسری خارج از چارچوب ازدواجش و داشــتن فرزندان نامشروع گناهکار شناخته شد.سقوط 
الی از آوریــل ۲۰۱۸ بعد از آنکه بازرســان او را از منصبش کنار گذاشــته و از جایگاهش در حزب 
محروم کردند، شــروع شــد.او همچنین متهم شــده به اینکه از جایگاهش بــرای اختالس به 
 میزان ۲۵ میلیون یــوآن )۳.۸ میلیــون دالر( در بودجه عمومــی بین ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸ اســتفاده 

کرده است.

رییس جمهــور از نمایندگان خواســت در جریان 
بررسی الیحه بودجه به خط قرمزهای دولت توجه 
کنند و گفت: توجه به وضعیت اقشار کم درآمد خط 
قرمز دولت در بودجه است.وی خطاب به مجلس 
اظهار کرد: بودجه را دولت می نویسد. دخل و خرج را 
دولت می داند که چطور باید اداره کند. البته مجلس 
حق دارد آن را اصالح کند، پیشنهاد جدید بدهد و با 
یکدیگر همکاری کنیم. توقع ما هم همین است که 
همه با همدیگر همکاری کنیم و یک بودجه بهتری 
دربیاید که به نفع مان اســت.از تبصــره به تبصره 
بودجه دفاع می کنیم؛ مجلس اصالح کند اما شاکله 
باقی بماند؛ مجلس اجازه ندهد مردم تحت فشار 
قرار گیرند. وی در ادامه تاکید کــرد: می خواهم از 

نمایندگان عزیز مجلس شورای اسالمی خواهش 
کنم کار بزرگی که قرار شــده با هم انجام دهیم را با 
هم ادامه دهیم. ما برای بودجه ســال ۱۴۰۰ ماه ها 
تالش و فکر کردیم و از تبصره به تبصره آن با شدت 
دفاع می کنیم چرا که از بهترین بودجه های ماست. 
از مجلس شــورای اســالمی هم می خواهیم با ما 
همکاری کنند و البته اگر پیشــنهاد و انتقادی دارند 
استقبال می کنیم، اما شاکله بودجه باید باقی بماند. 
طبق قانون مجلس شورای اسالمی نمی تواند بودجه 
بنویسد و این دولت اســت که بودجه می نویسد و 
مجلس حق اصالح دارد و می تواند پیشنهاد جدید 
بدهد و همه باید با هم همــکاری کنیم تا بودجه به 
بهترین شــکل به نفع مردم در بیاید.رییس جمهور 

با تاکید بر این که در بودجه خط قرمزهایی داریم که 
قابل شکستن نیســت، عنوان کرد: باید به این خط 
قرمزها توجه کنیم. وضع اقتصاد اقشــار کم درآمد 
یکی از خط قرمزهای ماست. جنگ اقتصادی و البته 
عده ای بی انصاف به اندازه کافی باعث شده اند که به 
این اقشار فشار بیاید و به هم زدن یک دفعه مالیات 
و عوارض گمرک و اضافه کردن آن فشار دیگری به 
مردم وارد می کند و ما این موضوع را قبول نمی کنیم 

نباید بی حساب و کتاب مالیات افزایش پیدا کند.

روحانی خطاب به مجلس: 

خط قرمز ما را رعایت کنید

چهره روز

رییس کمیسیون امنیت ملی: 

طرحی برای نابودی 
اسراییل نداریم

رییس کمیســیون امنیــت ملی مجلس 
با اشــاره به مباحث مطرح شــده درباره 
طرح مجلــس برای اقــدام متقابل ایران 
در برابر ترور شــهید قاسم سلیمانی گفت: 
مــا از نابــود شــدن رژیم صهیونیســتی 
خوشحال می شویم، اما در طرح مجلس 
چنین صحبتی به میان نیامده اســت که 
دولت را مکلف کنیم که در ۲۰ ســال رژیم 
صهیونیستی را نابود کند.مجتبی ذوالنوری 
افزود: وقتی رژیم صهیونیســتی به خود 
جرأت می دهد که دانشمندان هسته ای ما 
را در خاک خودمان به شهادت برساند، ما 
هم حق داریم که با شرارت های این رژیم 
مقابله کرده و برای آن تدبیری بیندیشیم.

ذوالنوری بیان کرد: در طرح مذکور تکلیفی 
تعیین نشــده تــا منابع دولتــی و بودجه 
عمومی صرف تضعیف رژیم صهیونیستی 
شود، اما ذکر شده که اگر بخش خصوصی 
قصد دارد بــه جبهه مقاومــت کمک کند 
دولت باید چنین اقداماتی را تسهیل کند.

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی تاکید کرد: مــا در این طرح راه ها 
و امکانــات نابــودی رژیم صهیونیســتی 
را پیش بینــی نکرده ایــم و تنهــا یــک 
جنجال رســانه ای توســط معاندان علیه 
 جمهوری اســالمی ایران و مجلس به راه

 افتاده است.
وی افــزود: جمهــوری اســالمی در این 
طرح برای نابــودی رژیم صهیونیســتی 
برنامه ریــزی نکرده اســت، البتــه مقام 
معظم رهبری چند ســال پیش فرمودند 
رژیم صهیونیســتی تــا ۲۵ ســال دیگر 
وجود ندارد، اما مجلــس در طرح مذکور 
زمانبندی و اقداماتی که منجر به زوال رژیم 
صهیونیســتی باشــد را پیش بینی نکرده 
لنوری گفت: در طرح مجلس  اســت.ذوا
تقویــت جریان هایی مدنظر قــرار گرفته 
که عرصه را بــه رژیم صهیونیســتی تنگ 

خواهند کرد. 

بین الملل

وز عکس ر

فشارها بر انگلیس 
برای آزادی 

»آسانژ« افزایش 
یافته است

نقاشــی دیواری از »جولیان 
آســانژ« مدیر سایت افشاگر 
ویکی لیکس در شــهر ملبورن 

استرالیا

تحقیقات »اف بی آی« درباره تهدید حمله برای انتقام ترور شهید سلیمانی
پلیس فدرال آمریکا درباره ادعای تهدید حمله به واشنگتن برای گرفتن انتقام خون فرمانده بزرگ ایرانی تحقیق می کند.بر اساس این ادعا، در این نوار صوتی تهدید 
شده است در روز تایید آرای الکترال کالج )مجمع گزینندگان( توســط کنگره حمله ای به کنگره آمریکا صورت خواهد گرفت.اف بی آی و همچنین اداره هوانوردی 
فدرال آمریکا در حال بررسی نفوذ به سیستم کنترل کننده ترافیک هوایی هستند. در این نوار صوتی یک فرد با استفاده از فرکانسی که خلبانان از آن استفاده می کنند، 
تهدید کرد به پایتخت آمریکا حمله خواهد کرد.جف بیگیز، خبرنگار ســی بی اس نیوز در یک گزارش اختصاصی اعالم کرد: این تهدیدی است که خبر های آن به 
صورت اختصاصی در اختیار سی بی اس نیوز قرار گرفت. گزارش های منتشر شده نشان می دهد چندین کنترل کننده ترافیک هوایی عصر روز دوشنبه در نیویورک 
این پیام را دریافت کردند که در آن آمده است: ما چهارشنبه یک هواپیما را به کنگره خواهیم کوبید و انتقام سلیمانی گرفته خواهد شد. این منابع در گفت وگو با سی 
بی اس نیوز اعالم کردند پنتاگون و دیگر نهاد ها در جریان این صدا که به صورت دیجیتالی ضبط شــده بود، قرار گرفتند. باور بر این است این اقدام در تالش برای 
نشان دادن این موضوع انجام شد که ساختمان کنگره در روز تایید آرای الکترال کالج )مجمع گزینندگان( هدف قرار خواهد گرفت. در این نوار صوتی به نام قاسم 
سلیمانی، ژنرال ایرانی اشاره شده است که در روز سوم ژانویه سال ۲۰۲۰ در حمله پهپادی آمریکا به دستور دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، در بغداد کشته شد. 

این نوار صوتی در نخستین سالگرد کشته شدن او منتشر شده است.

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه  ای از توافق قطر و 
عربستان سعودی برای گشودن حریم هوایی و مرزهای 
زمینی و دریایی اظهار مسرت کرد؛ اما این کشور در آینده 
باید برای حفظ بازارهای به دست آمده برای کاالهای 

ترک در قطر با عربستان رقابت کند
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فعالیت 7۵0 نفر در طرح زمستانی راهداری
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: ۱۰۲ گروه با ۷۵۰ نفر 
عضو در طرح زمستانی راهداری ساماندهی و فعال شده اند.فرزاد دادخواه در اردستان با بیان اینکه 

یکی از مهم ترین ماموریت های سازمان 
راهداری و حمــل و نقل جاده ای اجرای 
طرح راهداری زمســتانی است، افزود: 
در این طرح حدود ۱۲ هــزار کیلومتر از 
راه های استان زیر پوشش قرار می گیرد.

وی با بیان اینکــه نیرو های راهداری در 
تمام فصول ســال و به طور شبانه روزی 
آماده ارائه خدمت به مردم و مســافران 
در راه ها هســتند، گفت: ۵۵۰ دستگاه و 
ماشین آالت در طرح راهداری زمستانی 

فعال هستند.معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: تمهیدات 
الزم برای جلوگیری از خسارت های احتمالی بارندگی در همه مناطق استان به ویژه مناطق غربی و 
جنوبی استان اندیشیده شده و گروه های راهداری با امکانات و تجهیزات کافی در این نقاط مستقر 

شده اند.

عرضه تخم مرغ باالتر از 16900 تومان تخلف است
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت اصفهان با اشاره به وفور تخم مرغ در استان و 
عدم کمبود آن گفت: فروش هر کیلوگرم تخم مرغ باالتر از نرخ مصوب ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان در استان 
تخلف است.اسماعیل نادری ، پیرامون این که سه گروه از کاالهای اساسی لبنیات، مرغ و تخم مرغ 
بر اساس اعالم ســتاد تنظیم بازار با نرخ  های جدید مصوب شده اســت، اظهار داشت: قیمت هر 
کیلوگرم مصوب تخم  مرغ درب مرغداری ها به ۱4 هزار تومان افزایش یافته و تمام واحدها موظف 
به رعایت آن هســتند.وی قیمت مصوب تخم مرغ برای مصرف کننده را هر کیلوگرم ۱۶ هزار و ۹۰۰ 
تومان بیان کرد و افزود: توزیع این کاال باالتر از قیمت مصوب تخلف است و در صورت عدم اجرای 
قیمت ها با آنها برخورد خواهد شد.معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان صمت اصفهان 
درباره اینکه با نابسامانی توازن عرضه و تقاضا و افزایش نیاز غیرواقعی به طور طبیعی برای قیمت ها 
فراز و نشیب هایی ایجاد می شود، گفت: در گروه کاالهای یک، دولت موظف به قیمت گذاری است 
اما هر ساله ستاد تنظیم بازار براساس مباحث تورم، تغییر نرخ مواد اولیه و ... با برگزاری جلساتی 

تصمیماتی را برای افزایش قیمت ها اتخاذ می کنند.

مهلت بیمه کشاورزی تا پایان دی تمدید شد
معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی اســتان اصفهان گفت: مهلت بیمه محصوالت کشاورزی 
استان اصفهان تا پایان دی تمدید شد.مجید وارسته با اشاره به اینکه فرصت بیمه محصوالت زراعی 
و باغات تا پایان دی ماه تمدید شده است، اظهار داشت: ضروری است که کشاورزان نسبت به این 
امر توجه داشته باشند چرا که با توجه به پیش بینی های هواشناسی کاهش دما را پیش رو داریم.

وی با بیان اینکه امکان تهاتر هزینه بیمه با کشاورزان را نیز داریم، ادامه داد: همچنین تخفیف عدم 
خسارت نیز به متقاضیان بیمه کشاورزی ارائه می شــود.معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی 
استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۳۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اصفهان 
بیمه محصوالت کشاورزی است، ادامه داد: در این زمینه تاکنون ۵۰ میلیارد ریال خسارت بیمه کشت 
پاییزه انجام شده و پرداخت خسارت کشت بهاره نیز در حال انجام است.وارسته تاکید کرد: عمده 

محصوالت باغی تحت پوشش بیمه استان اصفهان سیب هستند.

بر اساس اعالم  نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش اصفهان طی دو سال اخیر تعداد کارگاه ها حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است؛

حجره های نیمه خاموش بازار فرش

بازار حکیم اصفهان این روزها درگیر بی رونقی هایی شــده که بخشی 
از آن را سایه تحریم در برگرفته و بخشی دیگر را قوانین ضد تولید در 
کشور رو به نابودی کشانده است.کارگاه های تولید فرش اصفهان نیز 
شرایط خوبی را سپری نمی کنند، نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان 
فرش اصفهان در این باره می گوید: در شهر اصفهان حدود ۳۷ هزار و 
۵۰۰ بافنده داشتیم که طی دو ســال اخیر ۳۰ درصد از این هنرمندان 

دیگر در این عرصه فعالیت نمی کنند.
ســعید عصاچی با بیان اینکه تولید فرش به ســه روش تولید فرش 
خانگی، تولید فرش در کارگاه های تا ۱۵ نفــر قالیباف و تولید فرش 
در کارگاه های تا ۵۰ نفر قالیباف انجام می شــود، اضافه می کند: باید 
توجه داشت طی دو سال اخیر تعداد کارگاه ها حدود ۲۰ درصد کاهش 
یافته ضمن اینکه آماری از میزیــان کاهش تولید فرش در منازل نیز 
نداریم. وی عمده مواد اولیه مورد نیاز برای تولید فرش در اصفهان را 
ابریشم و کرک می داند و ادامه می دهد: تا دو سال گذشته عمده نیاز 
ابریشم اصفهان از کشور چین تامین می شد که در این مدت با افزایش 

بیش از هفت برابری قیمت این محصول در بازار طی ســه سال اخیر 
رو به رو بوده ایم.نایب رییس اتحادیــه تولید کنندگان فرش اصفهان 
با بیان اینکه تعرفه واردات ابریشــم به کشور از ۱۵ درصد به ۲۶ درصد 
افزایش یافته اســت، اضافه کرد: از این رو در حــال حاضر قیمت هر 
کیلوگرم ابریشم از ۳4۰ هزار تومان به بیش از دو میلیون تومان رسیده 
است.وی اضافه می کند: البته در حال حاضر عمده ابریشم مورد نیاز از 
کشورهای ازبکستان، هند و کره جنوبی وارد کشور  می شود.تا دو سال 
گذشته عمده نیاز ابریشم اصفهان از کشور چین تامین می شد که در 
این مدت با افزایش بیش از هفت برابری قیمت این محصول در بازار 

طی سه سال اخیر رو به رو بوده ایم.
عصاچی با بیان اینکه عمده پشم و کرک مورد نیاز برای فرش دستباف 
اصفهان نیز وارداتی است، ادامه می دهد: این محصول نیز در گذشته 
هر کیلوگرم  ۲۸۰ هزار تومان بوده و امروز بــه یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان رسیده اســت.وی شــیوع کرونا را از دالیل تعطیلی کارگاه های 
تولید فرش می داند و می گوید: از ســوی دیگر باید توجه داشــت که 

بافندگان فرش که طی دورانی هنرمند شــناخته می شــدند و امروز 
مورد بی مهری قرار گرفته و این بی مهری ها منجر شده تا نسل جوان 
قالی بافان را به عنوان یک هنرمند باور نکنند و حتی به مادران شان نیز 

اجازه قالی بافی ندهند.
رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف نیز در این ارتباط می گوید: 
در حال حاضر بیش از ۶۰۰ صنف فروش فرش دســتباف در اصفهان 
داریم که همه آنها دارای پروانه کســب نیز هستند.رحمت ا... تجدد با 
بیان اینکه عمده فروشندگان فرش دســتباف در بازار حکیم فعالیت 
دارند، ادامــه می دهد: باید توجه داشــت که صنف فرش دســتباف 
اصفهان تنها صنفی است که عمده آنها در یک بازار فعالیت دارند.وی که 
از حال ناخوش فروش فرش در اصفهان سخن می گوید، می افزاید: 
وضعیت کســب و کار به دلیل اینکه صادرات نداریم و تحریم هستیم، 

خوب نیست.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرش دســتباف اصفهان هم در خصوص 
صادرات فرش در اصفهان می گوید: صادرات فرش سال هاســت که 
روند نزولی داشــته و امروز می توان گفت میزان صــادرات فرش به 
چهار درصد رســیده اســت.منوچهر طالیی با بیان اینکه فرش کاالیی 
گران قیمت اســت و برای فروش آن در بازار بین المللی نیاز به زمان 
بیشتری داریم، ابراز می کند: در این زمینه باید توجه داشت که سالیق 
کشورهای اروپایی و کشــورهای عربی متفاوت است و برای فروش 
محصوالت خود مجبور هســتیم اجناس را در ویتریــن قرار دهیم تا 
سلیقه خریداران را شناسایی کنیم.دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرش 
دســتباف اصفهان با بیان اینکه در صورت عدم فروش فرش مجبور 
به برگشت آن به کشور هســتیم، اضافه کرد: سرمایه بسیاری از صادر 
کنندگان فرش در خارج از کشور بلوکه شده و این امر نیز عامل مهمی 

در کم شدن صادرات است.
قانون بازگشــت ارز حاصل از صادرات به کشــور برای صادرات فرش 
مشکل آفرین شده اســت و از این رو بسیاری از فرش هایی که صادر 
شــده هنوز به فروش نرفته؛ اما صادر کنندگان مجبور هســتند بدون 
فروش کاال و بازگشــت ســرمایه ارز بخرند و به دولت تحویل دهند.

فرش دستباف ایران، بیانگر پیشــینه تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانی 
اســت و در حاشــیه ماندن این محصول در  بازار بین المللی آسیبی 
جدی است که برای جبران آن باید تاوان زیادی پرداخت شود و از این 
رو همه باید دست در دســت هم دهند و تا اوضاع بدتر از آنچه هست، 
 نشــده راهی پیدا کنند تا آبروی فرش ایرانی در بازار جهانی مانند قبل

 حفظ شود.

خبر  روز

عملیات اصالح شبکه آب بازار نیم آور خیابان عبدالرزاق
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه یک، عملیات اصالح شبکه آب بازار نیم آور )خیاطها( واقع 
در خیابان عبدالرزاق به طول ۱۱۲ متر و با لوله ۱۱۰ میلی متر اجرا شد.این عملیات به منظور احیای 
شبکه فرسوده آب واقع در این بازار تاریخی توسط پیمانکار و با نظارت اداره توسعه و بهره برداری 

آب آبفا منطقه یک در مدت 4 روز انجام شد.

 در محدوده آبفای منطقه ۲ صورت پذیرفت؛ 

واگذاری 212 انشعاب فاضالب به مشتركين در 9 ماهه 
نخست سال

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه دو، در۹ ماهه نخســت ســال بیش از هزار آحاد انشعاب 
فاضالب پس از بازديد های بعمل آمده به مشــتركين منطقه واگذار شــده است. اين اقدام در 
راستای ار تقای سطح بهداشــتی ، اجتماعی منطقه صورت گرفت. همچنین در این مدت تعداد 

۱۲4۷ عدد کنتور خراب و فرسوده تعویض شده است.

در هشت ماهه نخست سال صورت پذیرفت؛

 تعویض 20۵۵ فقره کنتور خراب
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه چهار ، با همت واحد مشترکین و بهره برداری منطقه، در ۸ 
ماهه سال جاری اقدام به تعویض ۲۰۵۵ فقره کنتور خراب با اقطار مختلف در سطح منطقه شده 

است. این فعالیت در راستای قرائت دقیق و جلوگیری از هدر رفت آب صورت پذیرفته است.

اجرای 111۵ متر توسعه شبکه آب درمحدوده آبفای منطقه ۵
به گزارش روابط عمومي آبفای منطقه پنج، واحد بهره برداری توســعه آب اين منطقه در آبان ماه 
اقدام به اجرای ۱۱۱۵متر لوله گذاری کرد.اين عمليات در خيابان های عاشــق آباد، خيابان بهرام 
آباد، شهرك مهديه ، شهرك مهديه ،خيابان رباط ، خيابان بابا گلی وخيابان آرمان به انجام رسید.

 رفع گرفتگی لوله های شبکه توزیع و انتقال آب دو
 روستای اردستان

بــه گــزارش روابــط عمومــی آبفــای اردســتان، بــه دنبــال گرفتگــی لولــه های شــبکه 
توزیــع و انتقــال آب دو روســتای همبــر و آســتانه، تــا اجــرای طــرح اصــالح شــبکه، به 
صورت موقت لوله ها رســوب زدایی شــد. بــرای این طــرح بالغ بــر ۳ میلیارد ریــال هزینه 
برآورد شــده اســت. هدف از اجرای ایــن طرح آبرســانی بهتر به دو روســتای مذکور اســت. 
 ۱۲۰۰ متــر از لوله هــای خــط انتقــال و ۶۰۰ متــر از لوله های شــبکه توزیــع نیاز بــه اصالح 

شبکه دارد.

عملیات توسعه شبکه آب
بــه گــزارش روابــط عمومــی آبفــای بــادرود، عملیــات توســعه شــبکه آب کوچــه فرعی 
بلوار امام رضا )ع( شــهر بــادرود پایان یافــت. این عملیات با هدف توســعه شــبکه و تامین 
آب متقاضیــان بلــوار جدید االحــداث امام رضا وکوچــه های فرعی ایــن بلوار بــا اجرای ۱۲۰ 
 متر لولــه پلی اتیلــن ۹۰ ، در کوچــه فرعی خاکیــان حدود ۸۰درصد شــبکه گــذاری این بلوار 

تکمیل شد.

با مسئولان

آبفا

معاون استانداری اصفهان:

به دنبال ارتقای کیفیت 
نان هستیم

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
استانداری اصفهان گفت: در حال حاضر 
برنامه ای برای افزایش قیمت نان وجود 
ندارداما به دنبــال ارتقــای کیفیت نان 

هستیم .
حســن قاضــی عســگر در حاشــیه 
کارگــروه آرد و نــان گفــت: از نانوایان 
می خواهیم برای نان هــای یارانه ای نوع 
اول تافتــون از کنجد اســتفاده نکنند و 
نــان را به صــورت مصــوب و بــا وزن 
مشــخص به مشــتری تحویــل دهند.

وی اضافه کرد: گنــدم یارانه ای با ۲ نرخ 
۶۶۰ تومــان )آرد یارانه ای نــوع اول( و 
۹۰۰ تومــان )آرد یارانه ای نــوع دوم( به 
فروش می رســد.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری اصفهان تصریح 
کرد: در شهرســتان اصفهان بیشتر از آرد 
یارانــه ای نوع دوم و در شهرســتان های 
نــه ای نــوع اول  اطــراف از آرد یارا

 استفاده می شود.
وی بیــان کــرد: شــهروندان در صورت 
مشــاهده تخلفات نانوایی ها به سامانه 
۱۲4، بازرســی اصنــاف و تعزیــرات 
حکومتی اطالع دهند تا بــا متخلفان به 

شدت برخورد می شود.
قاضی عســگر خاطرنشــان کرد: سال 
گذشــته قیمت نان در اصفهان افزایش 
نیافت؛ اما در آبان ماه امســال به دنبال 
افزایش هزینه های نانوایان و اعتراضات 
آن ها پس از اقدامات کارشناســی نرخ 
تمام شــده نان ۲۰ تا ۳۲ درصد افزایش 

قیمت داشت. 
وی اضافه کرد: در زمان حاضر برنامه ای 
بــرای افزایــش قیمــت نــان وجــود 
ندارد، اکنون بــه دنبال ارتقــای کیفیت 
نان هســتیم. آرد یارانه ای نــوع اول به 
نانوایی های ســنگک پز ارائه نمی شــود 
بلکه بــا آرد یارانــه ای نــوع دوم پخت 

می کنند.

رییس کمیســیون کشــاورزی اتاق بازرگانی استان 
اصفهان گفــت: در اصفهان شــاهد این هســتیم که 
کشاورزی را فدای صنعت کرده اند، هوای امروز اصفهان 
نشــان از این موضوع دارد.مهرداد مرادمند با تاکید بر 
اینکه سالمت و امنیت غذایی از مهم ترین اولویت های 
وزارت جهاد کشــاورزی اســت، افزود: اما ملزوماتی 
نیاز هست که ما به  این هدف برســیم، در حال حاضر 
بهره بــرداران ما در ایــن زمینه فعالیــت می کنند.وی 
تصریح کرد: یکی از مکان هایی که می تواند به کسانی 

که در این زمینه فعالیت می کننــد، کمک کند و تبادل 
افکار، دانش، ایده ها و یافته ها را داشته باشند برگزاری 
نمایشگاه است، این نمایشــگاه باید طلیعه ای برای 
برگزاری نمایشــگاه های دیگر باشــد.مرادمند گفت: 
بخش کشاورزی مانند سایر بخش ها از شیوع ویروس 
کرونا ضررهای بسیاری دیده است، بسیاری از مشاغل 
از بین رفته  و یا دچار مشکل شده است، باید این مشکل 
را رفع کنیم تا شاهد رونق  گرفتن این مشاغل باشیم.

رییس سازمان جهاد کشــاوری استان اصفهان اظهار 
کرد: نمایشگاه فعلی در زمینه تولیدات گیاهی بخش 
کشــاورزی از جمله زراعت، باغبانی، حفــظ نباتات و 
همچنین موارد پشتیبانی کننده آن ها برگزار می شود.

وی بیان داشت: استان اصفهان درگیر شرایط کم آبی 
و اقلیم خشک و نیمه خشک است، متغیرهای زیادی 

که به ما فشار می آورد از جمله میزان بارش های متنوع 
که در مواقع مختلف سال می بارد بعد از چندین سال 
خشک  سالی دو سال آب ســالی را داشتیم، از آب با 
ارزش بخش کشاورزی بهترین استفاده را داشته باشیم 
که قطعا برگزاری چنین نمایشگاه هایی می تواند ما را 
یاری دهد.محمد صادقی نیز در ادامه این نشست اظهار 
کرد: باید از ضعف ها به عنــوان فرصتی برای موفقیت 
اســتفاده کرد، بیماری کرونا گرچه یک ضعف و نقص 
بزرگ حساب می شود اما در کنار ماست و باید فرصتی 
برای زندگی بهتر باشد.رییس کمیسیون کشاورزی اتاق 
بازرگانی استان اصفهان با اشاره به اینکه شهر اصفهان 
مهد تمدن و فرهنگ است، گفت: در اصفهان شاهد این 
هستیم که کشــاورزی را فدای صنعت کرده اند، هوای 

امروز اصفهان نشان از این موضوع دارد.

کشاورزی، قربانی رشد صنعتی اصفهان

معاون استاندار اصفهان:

انتقال آب خلیج فارس به اصفهان 260هزار میلیارد ریال اعتبار الزم دارد
معاون اســتاندار اصفهان گفت: انتقال آب خلیج فارس به اســتان اصفهان ۲۶۰هزار میلیارد ریال اعتبار الزم دارد.حجت ا... غالمی با اشاره به اینکه مهم ترین 
موضوعی که در حال حاضر گریبان گیر آن هستیم بحث تامین آب است، اظهار داشت: خوشبختانه به این منظور چهار پروژه در سطح استان عملیاتی شده است 
که این پروژه ها بخشی از نیاز آب اســتان اصفهان را تامین می کند.وی با بیان اینکه با افتتاح و بهره برداری از این پروژه ها باز هم کمبود آب داریم، ابراز داشت: 
مصرف آب در مقابل تامین منابع آبی بیشتر است و اگر بخواهیم جریان آب در رودخانه زاینده رود دائمی شود باید مجاهدت و تالشی بیشتر صرف شود.معاون 
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه برای تامین آب مورد نیاز کاشان پروژه گالب دو در حال انجام است، تصریح کرد: در قالب این پروژه که از سال گذشته عملیاتی و 
در حال اجراست پیش بینی می کنیم که ۷۰۰ لیتر بر ثانیه آب به کاشان منتقل شود که البته آب منتقل شده در حال حاضر کمتر است.وی یکی دیگر پروژه های آب 
رسانی در استان اصفهان را سد کوهرنگ دانست و خاطرنشان کرد: میزان پیشرفت فیزیکی سد ۵۰ درصد است ولی تونل آن ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
و در حال حاضر نیز آب به صورت پمپاژ منتقل می شود.غالمی دیگر پروژه تامین آب استان اصفهان را سد سراب دانست و بیان داشت: این پروژه هم باالی ۷۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که با افتتاح و بهره برداری از آن سالیانه ۶۰ میلیون مترمکعب آب از محور چشمه لنگان به حوزه زاینده رود منتقل می شود.

برگزاری نمایشگاه 
جامع صنعت 

کشاورزی اصفهان
نوزدهمیــن نمایشــگاه جامع 
صنعت کشاورزی روز سه شنبه 
)۱۶ دی( در اصفهان افتتاح شد.

وز عکس ر
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قالیباف در سفر به چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

اولویت مجلس سفر به استان های کم برخوردار است

رییس مجلس شــورای اســامی به منظور آغاز نظارت میدانی استان 
چهارمحال و بختیاری وارد  شهر کرد شــد. محمدباقر قالیباف در سفر 
اســتانی خود در بدو ورود به شــهرکرد در جمع خبرنگاران چهارمحال 
و بختیاری با اشــاره به اهداف سفر خود به این اســتان، اظهار کرد: این 
ســفرها براســاس اولویت های ماموریت های کاری مجلس شــورای 
اسامی و رویکرد تحولی مجلس در موضوع نظارت میدانی است.رییس 
مجلس شورای اســامی خاطرنشان کرد: اولویت ســفرهای استانی 
مجلس با مناطق محروم و کم برخوردار و بررســی مســائل و مشکات 
این استان هاســت، چهارمحال و بختیاری براســاس شــاخص های 
توسعه نسبت به ســایر استان ها محروم تر اســت.وی بازدید از مناطق 
محروم چهارمحال  و بختیاری، بازدید از صنایع و پروژه های عمرانی را از 
مهم ترین برنامه های سفر دو روزه خود عنوان کرد و گفت: امید است با 
یک جمع بندی مطلوب در بودجه ۱۴۰۰ اعتبار خوبی در ســال آینده برای 
تکمیل پروژه های نیمه تمام این استان که دارای پیشرفت فیزیکی باالتری 
هستند، تخصیص پیدا کند.رییس مجلس شورای اسامی در سفر دو 
روزه خود به چهارمحال و بختیاری دیدار با نماینده ولی فقیه استان، سفر 
به شهرستان های شهرکرد، اردل، کوهرنگ، بن، بروجن و لردگان، بازدید 
از طرح بن به بروجن  و حضور در شورای اداری استان را در برنامه دو روزه 

خود به چهارمحال و بختیاری در دستور کار دارد.

120میلیارد تومان برای تکمیل تونل گورمیزه اردل تخصیص می یابد
 رییس مجلس شــورای اســامی در نخســتین بازدید خود در سفر 
به چهارمحال و بختیــاری از تونل گورمیزه اردل بازدیــد کرد.قالیباف 
در بازدیــد از تونل گورمیزه در شهرســتان اردل گفــت: این طرح ۱2۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که پس از بازگشــت از سفر چهارمحال و 
بختیاری در جلسه با وزیر راه و شهرســازی و نمایندگان مردم استان 
در مجلس اعتبار تکمیل طرح تونــل گورمیزه به طول حدود 2 کیلومتر 
تامین خواهد شد.در این بازدید رییس مجلس با پیمانکار و برخی از 
کارگران و نیروهای اجرایی این پروژه گفت وگو کرد و در جریان مسائل 
و مشــکات آن ها و نیز کمبودهای این پروژه قــرار گرفت. مهم ترین 
نکته ای که پیمانکار این پروژه بر آن تاکید داشت، بحث تامین اعتبار 
ساخت این تونل بود.بر اســاس این گزارش، تونل بزرگ محور اردلـ  
دوپان )گورمیزه( به طول ۱5 کیلومتر از پروژه های بسیار مهم اقتصاد 
مقاومتی در اســتان چهارمحال و بختیاری اســت.تکمیل این پروژه 
دسترســی مرکز اســتان چهارمحال و بختیاری به استان خوزستان 
از شهرستان های اردل و کیار را تســهیل می کند و موجب حذف نقاط 
حادثه خیزی مانند گردنه  باج گیران و محور دوپان می شود و در صورت 
بهره برداری از این محور، مســیر شهرکرد به خوزســتان 25 کیلومتر 
کوتاه تر خواهد شد.این طرح تاکنون ۱5 درصد پیشرفت اجرایی دارد 

که در صورت تامین اعتبار  و سرعت در اجرای آن پس از ۱۰ سال انتظار  
تا پایان سال ۱۴۰۱ آماده بهره داری خواهد شد.تونل گورمیزه شهرستان 
اردل را به دوپان متصل می کند و مســیر چهارمحــال و بختیاری به 
خوزســتان را حدود 3۰ تا ۴5 دقیقــه کوتاه تر می کنــد و گردنه های 

پرپیچ وخم و خطرناک مسیر قبلی را حذف خواهد کرد.

تامین اعتبار برای سرعت بخشی به طرح های 
شهرستان اردل پیگیری شد

اســتاندار چهارمحال و بختیاری در حاشیه ســفر محمدباقر قالیباف 
به اســتان چهارمحال و بختیاری و دیدار از طرح های شهرستان اردل 
افزود: یکی از مهم ترین جاده های ارتباطی استان که عملیات اجرایی 
آن از ۱۰ سال گذشته آغاز شده است، محور ارتباطی اردل به دوپان و 
تونل گورمیزه در محور ارتباطی شهرکرد به ناغان به اردل به خوزستان 
است که تکمیل آن نیازمند اعتبار مناســب است.اقبال عباسی ادامه 
داد: در دیدار رییس مجلس شورای اسامی مقرر شد تا در خصوص 
تامین اعتبار این طرح پیگیری شــود.معاون مهندســی و ســاخت 
اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در دیدار میدانی رییس 
مجلس شورای اســامی از تونل گورمیزه شهرستان اردل گفت: برای 

تکمیل این محور ارتباطی به 22۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

 جذب 700 نیروی کادر درمانی با برگزاری 
آزمون استخدامی

رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری، تعیین تکلیف 
استخدامی پرستاران و تعرفه گذاری خدمات پرستاری را دو مطالبه عمده پرستاران برشمرد. مجید 
شــیرانی افزود: با تاکید مقام معظم رهبری بر پرداختن به این مطالبات امید است، به زودی در 
این زمینه اقدام موثر صورت بپذیرد.شیرانی در خصوص اســتخدام پرستاران نیز گفت: به لحاظ 
استخدام دستگاه های دولتی تنها با اعام فراخوان امکان تبدیل وضعیت نیرو ها وجود دارد و امکان 

تبدیل وضعیت مستقیم میسر نیست.
وی از اختصاص سهمیه جذب حدود ۷۰۰ نیرو با برگزاری آزمون استخدامی در آینده نزدیک خبر 
داد و اضافه کرد: استخدام نیرو های شــرکتی و قراردادی به ویژه شــاغلین در بخش های کرونا 
فراهم می شود.شــیرانی در ادامه از اعام آگهی جذب حدود ۱3۰ نیــرو در این مجموعه خبر داد.

وی در پاسخ به درخواست مردم شهر هفشجان مبنی بر تبدیل این شهر به قطب توریسم درمانی 
جنوب و جنوب غربی کشور گفت: مشارکت خیرین نیک اندیش در احداث مراکز درمانی از ویژگی 

بارز این شهر محسوب می شود.
شــیرانی از انجام تاش های الزم برای تجهیز درمانگاه تازه تاسیس این شــهر خبر داد و افزود: 
همچنان معتقد هســتیم راه اندازی بیمارســتان جنرال در محل های کوچــک، خدمت به مردم 
محسوب نمی شود.وی ادامه داد: در محیط های کوچک و به ویژه کم برخودار خدمات سطح یک 
از جمله مراقبت مادر و کودک، اورژانس و مراقبتی و بازتوانی باید توســعه و خدمات دو و سه باید 
در مراکز مجهز و تجمیع یافته ارائه شود.شــیرانی تاکید کرد: ایجاد بیمارســتان کوچک که امکان 
فراهم کردن تمام تجهیزات و خدمات تخصصی در آن نیست به نوعی عوام فریبی است تا خدمت 

به مردم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی چهارمحال و بختیاری:

 کانون های مساجد با کمترین امکانات نقش ویژه ای 
در فعالیت های فرهنگی هنری دارند

مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی چهارمحــال و بختیاری در نشســت با مســئول دبیرخانه 
شــورای سیاســتگذاری کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور که در ســتاد هماهنگی کانون 
های فرهنگی هنری مســاجد استان برگزار شــد، اظهار داشت: کانون های مســاجد با کمترین 
امکانــات و منابع مالــی نقش اثرگــذاری در فعالیــت های فرهنگــی هنــری دارند.»ابراهیم 
شــریفی« در ادامه افزود: این نهادهای اثر گذار محور فعالیت های فرهنگی هنری در مســاجد 
به شــمار می روند.وی با تاکید بر بهــره گیری از کانون هــای فرهنگی هنــری در نقاط مختلف 
اســتان، اظهار داشــت: اســتان ما دارای روســتاهای متعدد به ویژه در مناطق محروم اســت 
 و کانون های مســاجد فرصتــی را برای توســعه فعالیــت های فرهنگــی و هنری در اســتان 

فراهم کرده اند.
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی چهارمحــال و بختیاری خاطرنشــان کــرد: نیروهای این 
نهاد محــدود هســتند از همین رو فعاالن کانــون های فرهنگــی هنری به یاری مــا آمده و این 
مجموعه را در برگــزاری برنامه ها به ویژه در روســتا کمک می دهند.شــریفی افزود: از ســوی 
دیگر مســئوالن اســتان پرتاش و وفــادار به نظــام و انقاب هســتند و در مســیر ارزش های 
انقاب و اســام گام بر می دارند و در کنــار فعاالن کانون ها منشــأ خدمات و برگــزاری برنامه 
های موثری در اســتان هستند.وی خاطرنشــان کرد: کانون های مساجد از ســال های گذشته 
 نقــش اثرگذاری در اســتان داشــته اند و امیــد اســت در ادامه نیز شــاهد این رونــد مطلوب

 در استان باشیم.

بام ایرانبا مسئولان

مدیر عامل مجمع خیرین سامت چهارمحال و بختیاری:

پایگاه اورژانس و فوریت های پزشکی بین جاده ای روستای 
دورک اناری افتتاح می شود

مدیر عامل مجمع خیرین سامت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: پایگاه اورژانس و فوریت های 
پزشکی بین جاده ای روستای دورک اناری از توابع شهرستان کیار با تامین تمامی هزینه های ساخت 
توسط بانی محترم حاج قلی زنگنه تا دهه فجر آینده آماده بهره برداری است. عباس قادری افزود: 
این پروژه با زیربنای 22۰ متر مربع به همت خیر نیک اندیش در محل مرکز بهداشت روستا احداث و 
با صرف قریب به ۷۰۰ میلیون تومان و بیش از ۸5 درصد پیشرفت فیزیکی به زودی آماده بهره برداری 
است.قادری در ادامه از تعهد وراث مرحوم رحمت ا... توکلی زانیانی برای ساخت پد و آماده سازی سوله 
آشیانه اورژانس هوایی مرکز استان خبر داد.وی اضافه کرد: این پروژه با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی در محل مجتمع رحمتیه دانشگاه علوم پزشکی اســتان در دست اقدام است.قادری ادامه 
داد: اعتبار مورد نیاز برای تعمیرات اساسی سوله اختصاصی شامل تعویض درب ورودی نیز از محل 

اعتبارات مجمع خیرین استان تامین می شود.

رییس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری:

 چهارمحال و بختیاری به قطب تولید پارچه چادر مشکی
 تبدیل شده است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری 
به قطب تولید پارچه چادر مشکی تبدیل شده است، اظهار داشت: ساالنه ۱۰ میلیون مترمربع پارچه 
چادر مشکی تولید می شود.سجاد رستمی با بیان اینکه حدود 2۰ درصد نیاز کشور به پارچه چادر مشکی 
توسط  چهارمحال و بختیاری تولید می شود، تاکید کرد: کارخانه تولید پارچه چادر مشکی در شهرستان 
شهرکرد فعال شده و پیشرفت ترین تجهیزات ریسندگی و بافندگی در این کارخانه به کار گرفته شده 
است.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: توسعه این کارخانه و 
افزایش تولید در این کارخانه در دستور کار است.رستمی تاکید کرد: کارخانه تولید پارچه چادر مشکی  

چهارمحال و بختیاری توانسته نقش مهمی در کاهش واردات این محصول به کشور داشته است.

یک واحد دامداری غیرمجاز در شهرستان بروجن تخریب شد
جانشین فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
اهمیت بحث حفظ و حراست از اراضی ملی گفت: یک واحد دامداری غیرمجاز که در اراضی ملی احداث 
شده بود، روز سه شنبه تخریب شد.حسن عسگری در حاشیه اجرای یک فقره حکم  تخریب ساخت و 
ساز غیرمجاز و تصرف اراضی ملی افزود: این دامداری غیرمجاز در یکهزار و ۸۰۰ متر مربع از اراضی ملی 
شهرستان بروجن به صورت غیرمجاز احداث شده بود، با حکم قضایی تخریب شده است.وی افزود: 
از ابتدای امسال تاکنون 2۶۶ هکتار از اراضی ملی در استان در قالب ۱2۴ حکم قضایی رفع تصرف شد 
و از دست متصرفان خارج شده است.چهارمحال و بختیاری دارای ۱۰ شهرستان است که یک میلیون 

و ۴۰۰ هزار هکتار از مساحت استان را مراتع و جنگل ها پوشش داده است.

رکابزن چهارمحالی در اردوی تیم ملی بانوان برای قهرمانی آسیا
از سوی فدراسیون دوچرخه سواری، سمیه یزدانی رکابزن چهارمحال و بختیاری به اردوی تیم ملی 
بانوان دعوت شد.اردوی تدارکاتی تیم ملی اســتقامت، امید و بزرگساالن بانوان، به منظور حضور در 
مسابقات قهرمانی آسیا 2۰2۱ امارات از 22 دی تا سوم بهمن با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و 

انجام تست کرونا در کمپ تیم های ملی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

مدیرعامــل آب منطقه ای چهارمحــال و بختیاری 
خواســتار واگــذاری مدیریــت ســدهای مهم به 
استان شــد و گفت: این اســتان آمادگی دارد تا در 
صورت تشخیص و صاحدید وزارت نیرو، مدیریت 
نیروگاه ها و ســدهای مهم داخل اســتان را تحویل 
بگیرد.فردوس کریمی عصر سه شنبه در نشست با 
جمعی از خبرنگاران این اســتان افزود: چهارمحال 
و بختیاری به واسطه ظرفیت های آبی خود از سال 
های گذشــته به عنوان قطب آب کشور مطرح بود و 
در حال حاضر نیز مطرح اســت اما طی سال های 
گذشته برنامه مشــخصی برای بهره برداری از این 
ظرفیت ها وجــود نداشــته و امروز این اســتان با 
چالش آب به ویژه در منابــع آب زیرزمینی مواجه 
است.وی ادامه داد: با این وجود عاوه  بر اینکه این 

آمادگی برای عهده دار شــدن مدیریت نیروگاه ها و 
ســدهای بزرگ اســتان وجود دارد، مطالعات الزم 
برای ایجاد نیروگاه های کوچک و متوسط در استان 
آغاز شده است تا بتوان از ظرفیت آب های جاری و 
بارش ها در استان در راستای رونق اشتغال و توسعه 
اقتصادی بهره گیری شود.کریمی خاطر نشان کرد: 
باید برای منابع آب اســتان در ســال های گذشته 
برنامه ارائه می شــد و از ظرفیت منابع آبی عاوه بر 
توسعه بخش کشاورزی، بخش صنعت و گردشگری 
نیز رونــق می گرفت اما این رویکــرد مغفول ماند و 
اکنون با محدودیت ها و تنگناهایی مواجه هستیم.

مدیرعامل آب منطقه ای چهارمحــال و بختیاری با 
اشاره به وجود ۱۸5 رودخانه فصلی و  دائمی در این 
اســتان خاطرنشــان کرد: از ظرفیت این منابع آبی 

نتوانســته ایم نیروگاه های بزرگ، متوسط و کوچک 
احداث کنیم و از دســتاوردهایی که این نیروگاه ها 
می توانست برای استان داشته باشد محروم ماندیم.

کریمی ادامه داد: این اســتان سرچشمه2رودخانه 
بزرگ زاینــده رود و کارون اســت امــا توپوگرافی 
کوهستانی و شیب های تندی که ۸۴ درصد مساحت 
این استان را در برگرفته است،باعث تخلیه نزوالت 
آسمانی از استان می شــود که این وضعیت ما را به 
اســتفاده بی رویه از منابع آب زیرزمینی سوق داده 
است.وی وضعیت منابع آب زیرزمینی چهارمحال و 

بختیاری را بحرانی اعام کرد .

مدیرعامل آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری :

چهارمحال و بختیاری آمادگی تحویل گرفتن مدیریت 
سدهای بزرگ استان را دارد

خبرخوان چهره روز

     مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه چهارمحال خبر داد :

تامین سهمیه نفت سفید 
خانوارهای ساکن در روستاها

نشســت مشــترک بین مدیر شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتــی منطقه چهارمحال 
و بختیاری بــا فرماندار شهرســتان کوهرنگ 
برگزار شد. در این نشســت،  آخرین وضعیت 
موجود و مســائل مرتبــط با تامیــن و توزیع 
ســوخت در شهرســتان کوهرنگ مورد بحث 
و گفت وگو قــرار گرفت.در نشســت مذکور، 
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه چهارمحال و بختیاری ضمن تشــریح 
روند سوخت رســانی به مناطق ســخت گذر، 
اظهار کرد: قبــل از آغاز فصل ســرما، تدابیر و 
برنامه ریزی های الزم جهت سوخت رسانی به 
مناطق سخت گذر  در فصل تابستان اندیشیده 
شد و مجاری عرضه نفت سفید نسبت به خرید 
به موقع ترغیب شــدند تا جهت ذخیره سازی 
ســوخت قبل از برودت هوا، بــارش نزوالت 
آسمانی و مسدود شدن مسیرهای سخت گذر 
اقــدام کنند.جعفر ساالری نســب اظهار کرد: 
ســهمیه نفت ســفید مورد نیــاز خانوارهای 
ساکن در روستاها و بخش های فاقد گازکشی 
شــهری با پیش بینی های الزم تامین شــد و 
از طریق توزیــع الکترونیکی، بــه خانوارهای 
مورد تایید ثبت نام شــده در ســامانه سدف 
)NEWTEJARATASAN.IR( عرضــه 
شده اســت و همچنان توزیع ســوخت ادامه 
دارد.ساالری نســب افــزود: گاز مایــع مورد 
نیــاز متقاضیان نیز تامین شــد کــه ثبت نام 
شدگان واجد شــرایط در ســامانه مذکور نیز 
مشکلی در دریافت سهمیه ال پی جی ندارند.

مدیر منطقــه در بازدیــد از کوهرنگ، کیفیت 
سوخت رســانی به این شهرســتان را ارزیابی 
کرد و موارد مطرح شــده توســط فرماندار و 
مســئوالن محلی از جمله احــداث یک باب 
جایگاه عرضه فرآورده های نفتی در شهر چلگرد 
)مرکز شهرســتان کوهرنگ( بــا توجه به نیاز 
دیده شده و پتانسیل های توریستی این شهر 
را، جهت بررسی و انجام پیگیری های الزم به 
مسئوالن واحدهای ذی ربط منطقه اباغ کرد. 

تاکید کارگروه مدیریت پسماند چهارمحال و بختیاری بر اجرای قانون هوای پاک
مدیرکل حفاظت محیط  زیست چهارمحال و بختیاری در حاشیه برگزاری چهارمین جلسه ســاالنه کارگروه مدیریت پسماند این استان با اشاره به قانون هوای 
پاک اظهار داشت: در بند 2۰ این قانون بر وظیفه دولت و شهرداری ها برای ایجاد زمینه های تبدیل پسماند ها به انرژی یا کود با کمک بخش خصوصی تاکید شده 
است. شهرام احمدی ضمن برشمردن تاش این کارگروه در ساماندهی و مدیریت پسماند در استان، تجمیع پسماند در شهرستان ها، شهر ها و روستا ها را گامی 
مهم در کاهش سطح آالیندگی پسماند ها عنوان کرد و افزود: وضعیت کوهستانی بودن، شرایط اقلیمی و منابع آب شیرین محدودیت های زیادی برای مدیریت 
پسماند در این استان ایجاد کرده و درنتیجه  آن، بازیافت و تبدیل پسماند ها به انرژی را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.وی ادامه داد: به همت دفتر 
امور شهری و شورا های استانداری با همکاری شهرداری ها برای امکان سنجی و اجرای این گونه پروژه ها در استان بررسی های الزم صورت خواهد گرفت.احمدی 
گفت: در برخی از شهر های کشور روش های مختلفی برای تبدیل پسماند به کود و انرژی استفاده و آزموده شده است که می توان از تجربیات و دستاورد های اجرای 

این پروژه ها متناسب با وضعیت مدیریت پسماند در این استان بهره برد.

وز عکس ر

رو نمایی از دو عنوان 
کتاب با حضور استاندار 

در شورای پشتیبانی 
سوادآموزی استان 
چهارمحال و بختیاری

معاون سوادآموزی کل آموزش و پرورش 
چهارمحــال و بختیــاری از رونمایی 2 
عنوان کتاب»راز موفقیت« و »حکایت ها 
و پندها«  برای ســوادآموزان سراســر 
کشور در این اســتان با حضور استاندار 

چهارمحال وبختیاری  خبر داد.

امید است با یک جمع بندی مطلوب در بودجه ۱۴۰۰ 
اعتبار خوبی در سال آینده برای تکمیل پروژه های 
نیمه تمام این استان که دارای پیشرفت فیزیکی 

باالتری هستند، تخصیص پیدا کند
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محدودیت تردد شبانه در 10 شهر اصفهان تمدید شد
سـخنگوی سـتاد اسـتانی مقابله با کرونا اصفهان گفـت: محدودیـت تردد از سـاعت ۲۱ تـا چهار صبح 
در ۱۰ شـهر ایـن اسـتان تا پایـان مـاه دی تمدیـد شـد و در صـورت تخلـف خودروهـا جریمـه خواهند 

شـد.حجت ا... غالمـی اظهـار داشـت: 
همچنین مقرر شـد محدودیـت تردد بین 
شهری را نداشـته باشـیم اما خودروهای 
غیر بومی که از شـهرهای قرمز یـا نارنجی 
بـه سـمت اصفهـان حرکـت می کننـد 
اعمـال محدودیـت کـرده و اجـازه ورود 
بـه اسـتان ندارنـد.وی افـزود: مقرر شـد 
مراسـم محـدود بـا مـدت زمـان محدود 
و رعایـت فاصله گـذاری اجتماعـی بدون 
پذیرایـی در آرامسـتان ها برگـزار شـود تـا 

شـاهد برگزاری مراسـم  در خانه ها و مسـاجد نباشـیم.غالمی بیان کرد: برگزاری آزمون هـا و انتخابات 
مجامع کـه برگزاری آن ها ضروری اسـت با رعایت کامل دسـتورالعمل های بهداشـتی انجام می شـود.

مدیرکل دامپزشکی استان: 

اصفهان عاری از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است
مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان اصفهان گفـت: از ۲ سـال گذشـته تاکنـون هیـچ مـوردی از بیماری 
آنفلوآنزای فـوق حاد پرندگان در اسـتان گزارش نشـده و تمهیدات الزم برای پیشـگیری از شـیوع 
آن اندیشـیده شـده است.شـهرام موحـدی بـا تاکید بـر حفـظ این دسـتاورد مهـم بهداشـتی در 
راسـتای صیانت از سـالمت عمومـی مردم و حفـظ و حراسـت از صنعت طیـور افزود: همـکاری با 
سـایر دسـتگاه ها و افزایش نظارت ها به منظور پیشـگیری از شـیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
در دسـتور کار قـرار دارد.وی ادامه داد: احتمال شـیوع ویـروس آنفلوآنـزای فوق حـاد پرندگان در 
فصول سـرد سـال بیشـتر وجـود دارد و همـکاری دسـتگاه های اجرایـی مختلـف بـرای مقابله با 
آن ضـروری اسـت.وی بیـان کـرد: مراقبـت و پایش هـای الزم در سـطح مرغداری هـا، واحدهای 
طیور بومـی و همچنین آبگیرها و سـدها بـا توجه به خطر بـاالی انتشـار بیماری در زیسـتگاه های 
پرنـدگان، از جمله اقدامات بسـیار موثـر در زمینه کنتـرل و مبـارزه از این بیماری اسـت که بصورت 

مداوم و مسـتمر توسـط کارشناسـان دامپزشـکی انجام می شـود.

انجام ذخیره پالسمای کوویدی در اصفهان
مدیـرکل انتقال خـون اسـتان اصفهـان گفـت: ۱۲۰ هـزار نفر بـرای اهـدای خون بـه مراکـز انتقال 
خون اسـتان اصفهـان مراجعـه کردند کـه از این تعـداد ۹۶ هـزار نفر موفق بـه اهدای خون شـدند، 
نیاز روزانه مراکز درمانی اسـتان به پالسـمای کوویدی کاهـش یافته و در حال حاضر پالسـماهای 
اهدایـی را ذخیـره می کنیم.مجیـد زینلـی بـا اشـاره بـه اینکـه ذخیـره بانک خـون اسـتان در حد 
مناسـب اسـت، اضافه کرد: ذخیره خون اسـتان باید بیش از هفت روز باشـد، نرمال بـودن ذخیره 
بانک خـون اسـتان اصفهان مشـروط بر ادامـه مراجعـه  افراد اهـدا کننده اسـت و حضور پیوسـته 
آن ها سـبب حفـظ وضعیت مطلـوب ذخیـره بانک خـون می شـود، همچنین بـه تمـام گروه های 
خونی نیـاز داریـم و بیشـترین گروه خـون اهدایـی O مثبـت اسـت.وی با توضیـح اینکه بـه طور 
میانگیـن روزانـه حـدود پنـج واحـد پالسـمای کوویـدی در مرکز اهـدای خـون اصفهـان دریافت 
می شـود، اضافه کرد: آمـار ابتال و بسـتری کرونا و نیـاز به پالسـمای کوویدی در اسـتان اصفهان رو 
به کاهش اسـت و نیاز روزانه مراکز درمانی اسـتان نیز کاهـش یافته و در حال حاضر پالسـماهای 

اهدایـی را ذخیـره می کنیم.

طرح ویژه ترخیص موتورسیکلت های توقیفی در اصفهان مجددا تمدید شد؛

فراموش شده ها

طرح آزاد سازی موتورهای توقیف شده در 
پریسا سعادت

حالی وارد سومین ماه اجرا شده که پلیس 
راهور در چندین نوبت این طرح را به دلیل استقبال کم مراجعان تمدید 
کرده است. ســردار هادیانفر پیش تر اعالم کرده بود که طرح ترخیص 
موتور سیکلت ها با استقبال چندانی روبه رو نشده است این مسئله با 
توجه به داشتن جرائم قضایی و پلیسی بیش از 54 درصد موتورهای 
توقیفی قابل پیش بینی بود. طرح توقیف موتور ســیکلت ها به دلیل 
تخلفات رانندگی در سه سال گذشته به شدت اجرا می شد و حاصل این 
مدل از ســخت گیری ها اگر چه منجر به اســتفاده بیشتر راکبان این 
موتورها از کاله ایمنی و تکمیل مدارک معتبر برای موتور سیکلت ها شد؛ 
اما هزینه های آن برای پلیس به حدی بود که در نهایت ترجیح داده شد 
این کار متوقف و سایر راه های تنبیهی برای آن در نظر گرفته شود. تنها 
در اصفهان بیش از 5۰ هزار موتور ســیکلت رســوبی در پارکینگ های 
پلیس راهور توقیف شده بودند. اغلب این وسایل در زمان توقیف هزینه 
ترخیص به مراتب باالتری از ارزش وسیله داشــتند و به همین دلیل 
صاحبان شان اقدامی برای ترخیص آنها انجام ندادند. در ماه های اخیر 

اما افزایش قیمت موتور موجب شــده تا برای برخی از افراد ترخیص 
وسیله نقلیه هر چند با پرداخت جرائم صرفه اقتصادی داشته باشد؛ اما 
آنچه سد راه این ترخیص شده لیست بلند باالیی از مدارک درخواستی 
پلیس راهور بوده است. بر اساس اعالم سرهنگ محمد رضا محمدی، 
رییس پلیس راهور اصفهــان برای ترخیص موتور ارائه قبض رســيد 
پارکينگ، پرداخت خالفی و هزينه های پارکينگ يا حمل، ارائه ســند 
مالکيت )برگه ســبز(، کارت شناسايی موتورســيکلت و سند کارخانه 
ســازنده در خصوص موتورســيکلت های فاقد پالک الزامی است و 
پرداخت خالفی به صورت اقســاطی امکان پذیر است .این در حالی 
است که بسیاری از این موتورها فاقد اسناد درخواستی پلیس هستند.

سرهنگ محمدرضا محمدی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
اصفهان اظهار کرد: پیرو اطالع رسانی های قبلی باز هم اعالم می شود 
طرح ترخیص موتورسیکلت های رسوبی و توقیفی تا ۸ سال زیر ساخت 
به منظور جلوگیری از ضرر و زیان اموال عمومی وصیانت از اموال مردم 
اجرایی شده است.وی افزود: این طرح تا پایان بهمن ماه تمدید شد و 
مالکان، متصرفان و نمایندگان قانونی می تواننــد صرفا با مراجعه به 

دفاتر پلیس +۱۰ نسبت به ترخیص اقدام کنند.رییس پلیس راهنمایی 
و رانندگی اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه طرح مذکور صرفا شامل 
موتورسیکلت هایی می شــود که قبل از تاریخ ۲۹ اسفند ماه سال ۹۸ 
توقیف شده باشند و شامل دیگر موتورسیکلت ها نمی شود، خاطرنشان 
کرد: مالکان موتورسیکلت های توقیفی رسوبی قبل از سال ۹۹ چنانچه 
برای ترخیــص اقدام نکننــد؛ موتورســیکلت آن ها به عنــوان اموال 
بالصاحب تلقی و برابر قانون با آن ها رفتار خواهد شد.پلیس در ادامه 
سیاست های مقابله با تخلفات موتور سواران برنامه های جدید را اجرا 
خواهد کرد که توقیف از میان آنها خط خواهد خورد. از جمله این طرح 
ها اجرای طرح »موتوریار«است. بر اســاس اعالم پلیس راهور طرح 
موتور یار باعث می شود که فرد هزینه ای را مرتکب نشود و اشتباه خود 
را تکرار نکند. اگر موتورسیکلت سواری، مرتکب تخلف شود، آن فرد کاور 
موتوریار به تن می کند و راکت ایست پلیس به دست می گیرد و در نقطه 
معلوم به انجام ماموریت می پردازد. همچنین زدن قفل های هوشمند 
به موتورها برای توقیف آنها در مدت معینی هم از دیگر راهکار های در 

دست اجرا برای برخورد با تخلفات گسترده موتورسواران خواهد بود.

با مسئولان 5جامعه

مدیر کل زندان های اســتان اصفهــان از آزادی ۱۰۰ 
زندانی معسر مالی با کمک خیران بسیجی و سپاهی 
خبر داد.محمود ضیایی فرد ادامه داد: از ابتدای سال 
تاکنون حدود ۷۳۱ زندانی با کمک خیران آزاد شدند 
که از این تعداد حدود 54۱ نفر از طریق ستاد و مابقی 
از ســوی نهادها و خیریه امام موسی کاظم)ع( آزاد 
شده اند.مدیرکل زندان های استان اصفهان با اشاره 
بــه هزینه های مورد نیــاز بــرای آزادی مددجویان، 
افزود: از حدود ۱۸۲ میلیارد تومانــی که برای آزادی 
زندانیان مورد نیاز بود، حــدود ۱۳5 میلیارد تومان از 

طریق رضایت شــاکیان تامین شد.وی در خصوص 
فعالیت کمیســیون عفو اداره کل زندان های استان، 
تصریح کرد: در ســال جاری با کمک کمیسیون عفو 
و به همت رییس کل دادگستری و دادستان استان 
اصفهان حدود یک هزار و ۹۶ نفر از مددجویان زندان 
از عفو اســتفاده کرده اند و حــدود ۷۰۹ نفر نیز مدت 
حبس آن ها کاهش یافته اســت، مددجویانی که با 
قرآن انس می گیرند و حافظ حتی یک جزء از قرآن 
می شوند، شرایط شان در کمیسیون عفو برای آزادی 
و یا کاهش مدت حبس بررسی می شود.ضیایی فرد 
خاطرنشان کرد: شــش مددکار توانسته اند برای 5۱ 
زندانی محکوم به قصاص رضایت بگیرند که از آن ها 
در این مراسم تقدیر شد، همچنین مددجویانی که به 

تازگی آزاد شدند، سوگند یاد کردند که با قانون گرایی 
و تعهد به رعایت ارزش های دینــی و ملی به آغوش 
جامعــه و خانواده خــود بازگردند. علــی اصفهانی، 
دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان نیز اظهار 
کرد: مددجویان باید از این اتفــاق درس بگیرند و از 
فرصت های موجود با تمســک به قرآن برای رهایی 
از زندان کمک بگیرند.وی افزود: کمک های مومنانه 
برای رهایی زندانیان باید به طور مســتمر ادامه یابد، 
چرا که خانواده زندانیان با توجه به مشکالت اقتصادی 
در تنگنا قرار دارند و کمک های مومنانه در این مسیر 
بسیار راهگشاست.وی گفت: زندانیان باید در مدتی که 
در حبس هستند، برای آینده زندگی خود برنامه ریزی 

هدفمند داشته باشند.

مدیر کل زندان های استان اصفهان:

100 زندانی مالی با کمک خیران سپاه و بسیج آزاد شدند

آغاز به کار مرکز 
شماره دو جهاد 
دانشگاهی واحد 

اصفهان
معاون آموزش جهاد دانشگاهی 
واحد اصفهان از آغــاز به کار مرکز 
شماره دو معاونت آموزشی جهاد 
دانشگاهی واحد اصفهان خبر داد.

پس از تحمل ۲۱ سال حبس؛

3 زندانی محکوم به قصاص نفس آزاد شدند
رییس کل دادگستری استان اصفهان ازآزادی ۳ محکوم به قصاص نفس پس از تحمل ۲۱ سال 
حبس خبر داد.محمدرضا حبیبی بیان داشت: به همت خیران ۳ محکوم به قصاص نفس از زندان 
کاشان آزاد شدند.وی اضافه کرد: اتهام این ۳ محکوم که از اتباع افغانستان بودند شرکت در قتل 
دو زن بود که به قصد سرقت وارد منزل ایشان شده و با بستن دست و پا و دهان موجب مرگ آنها 
شده و پس از دستگیری و سیر مراحل قانونی به قصاص نفس محکوم و روانه زندان شده بودند.

وی افزود: با عنایت به اینکه وفق قانون به منظور اجرای حکم قصاص نیاز به پرداخت تفاضل دیه 
توســط اولیای دم بوده اســت و اولیا قادر به پرداخت آن نبوده و نیز محکومان از تودیع وثیقه تا 
فراهم شدن شرایط قصاص جهت آزادی عاجز بودند، قریب به ۲۱ سال در حبس بودند.رییس کل 
دادگستری استان اصفهان گفت: سرانجام به همت خیران نیک اندیش و پرداخت دیه به اولیای 
دم و نیز تالش مددکاری و دیگر مســئوالن قضایی و زندان کاشــان ۳ زندانی محکوم به قصاص 
ســرانجام با اخذ رضایت از اولیای دم و اینکه محکومان مجازات حبس جنبه عمومی جرم را نیز 

سپری کرده بودند از زندان آزاد شدند.

 برداشت غیرمجاز از حساب پدر جهت ارتقای
 اکانت بازی رایانه ای 

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از شناسایی فردی که اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی 
پدر خود برای خرید بازی رایانه ای و ارتقای اکانت کرده بود، خبر داد .سرهنگ ستاد حسین بساطی 
اظهار داشــت: در پی وصول مرجوعه قضایی مبنی بر برداشــت غیرمجاز از حساب بانکی شهروند 
کاشانی ، موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت. وی در ادامه تصریح 
کرد: با بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته مشخص شد مبلغ ۶۸۰ میلیون ریال طی چند مرحله از 
حساب شاکی به صورت اینترنتی برداشت غیرمجاز صورت گرفته است . این مقام انتظامی افزود: با 
تکمیل تحقیقات،  متهم که فرزند ۱۳ ساله شاکی پرونده بود شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی به 
پلیس فتا احضار شد . سرهنگ بساطی خاطرنشان کرد : متهم ضمن اظهار ندامت از اقدام مجرمانه 
خود اینگونه اعتراف کرد که با توجه به اینکه رمز حســاب بانکی پدرم را در اختیار داشــتم طی چند 

مرحله خرید اینترنتی در یک بازی رایانه ای انجام دادم . 

فروش مدارک معاینه فنی جعلی، شگردی برای کالهبرداری
رییس پلیس فتای استان مرکزی از دستگیری فردی که با تبلیغ در شبکه های اجتماعی و صدور 
برگه های جعلــی معاینه فنی خودرو، از مالــکان خودروها کالهبرداری می کــرد، خبر داد و گفت: 
طی بررســی و رصدهای شــبانه روزی پلیس در فضای مجازی، مشخص شــد فردی به صورت 
برنامه ریزی شده، با مراجعه به ســایت های درج آگهی، مالکان خودروهایی که به دلیل مشکالت 
فنی، مستهلک بودن و باال بودن سال ساخت خودرو قادر به تهیه برگ معاینه فنی خودرو نیستند 
را شناســایی و با وعده صدور برگ معاینه خودرو با آنان ارتباط می گیرد.وی اظهار داشــت: بعد از 
دریافت مبالغی، این فرد برگه معاینه خودرویی که بــه صورت جعلی تهیه  کرده بود، به مالکان این 
خودروها تحویل می داد. با تحقیقات گسترده و اقدامات اطالعاتی و عملیاتی کارشناسان پلیس فتا، 
سرانجام فرد موردنظر در شهرستان اراک شناسایی و پس از هماهنگی با دستگاه قضایی، دستگیر 
شد.سرهنگ آنقی یادآور شد: متهم با مشاهده اسناد و مدارک موجود، چاره ای جز اعتراف نداشت 
و ســرانجام به جرم خود مبنی بر کالهبرداری از ۶۰ شــهروند اراکی به مبلغ ۹۰ میلیون ریال با تهیه 
برگه های جعلی معاینه فنی از مالکان خودروهایی که از مسیر قانونی قادر به تهیه برگ معاینه فنی 

خودرو نبودند، اعتراف کرد.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

آلودگی هوا در ابعاد 
اجرایی و قضایی در حال 

بررسی است
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: در باالترین سطح، 
خواسته مردم اصفهان را درباره آلودگی 
هوا اعالم کرده ایم و به رییس جمهوری 
و دســتگاه قضایی در این خصوص نامه 
نوشته ایم.عباس مقتدایی در خصوص 
وضعیت آلودگی هوای اصفهان، با بیان 
اینکه یک موضوع جالب و در عین حال 
غم بار در حال رخ دادن است، اظهار کرد: 
از یک سو بازدیدهایی که مسئوالن استان 
به طور مستمر انجام داده اند گویای این 
موضوع اســت که تخلفی در استفاده از 
سوخت مازوت رخ نداده است و از سوی 
دیگر مــردم اصفهان کامــال به وضعیت 
آلودگی هــا معترض هســتند و تنفس 
برای آنان سخت شــده است. به همین 
دلیل با بهره گیری از کمک های حقوقی و 
قضایی به موضوع رسیدگی خواهیم کرد.

وی افزود: در روزهای آینده شکایتی در 
دادگستری اصفهان طرح خواهم کرد تا 
کسانی که موظف بوده اند برای جلوگیری 
از آلودگی هــوا اقدام کننــد و اکنون در 
نتیجه کم کاری آنان مردم اسیر و گرفتار 
مشکالت تنفسی شده اند، جوابگو باشند. 
بنابراین هم اکنون کسانی که متولی امر 
محیط زیســت هســتند باید پاسخگو 
باشــند که اگر مازوت مصرف نمی شود 
پس علت سنگینی و آلودگی روز افزون 
هوا و منبع آن چیست؟ چرا اقدام عملی 
و مفیدی انجــام نمی شــود؟این عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، گفت: البته به نظر می رســد که 
آالینده هــای متعددی در ایــن باره باید 
بررسی شود. شاید نوع گاز مصرفی برای 
مصارف خانگی هم انواعی از ناخالصی ها 
را داشته باشــد که این یک مشکل فنی 
اســت که باید مراکز فنی- پژوهشــی 

نظر بدهند.

از ابتدای فصل سرد امسال تاکنون؛ 

200 نفر بر اثر انتشار گاز مونوکسیدکربن مسموم شدند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: از ابتدای فصل سرد امسال تاکنون و به سبب استفاده نادرست و غیراستاندارد از وسایل گرمایشی، ۲۰۰ تن در استان بر 
اثر گازگرفتگی با مونوکسیدکربن مسموم شدند.منصور شیشه  فروش اظهار داشت: همچنین بر اثر گازگرفتگی  در شهرستان های مختلف استان اصفهان هشت نفر جان 
خود را از دست دادند.وی ادامه داد: ۸۰ درصد این حوادث بر اثر استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد بوده است و در صورتی که استفاده صحیح از بخاری و دیگر وسایل 
رعایت می شد شاهد وقوع این مشکالت نبودیم.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه خطر گازگرفتگی با مونوکسیدکربن به ویژه در روزهایی 
که سرمای هوا افزایش پیدا می کند بیشتر می شود، افزود: الزامات ایمنی و پیشگیرانه بهترین راه حل برای جلوگیری از این وقایع است.شیشه  فروش بخاری های 
بدون دودکش و دودکش های معیوب را از دیگر دالیلی دانست که انتشار گاز مونوکسیدکربن را رقم می زند و در این ارتباط تصریح کرد: کنترل و بررسی وسایل گرمایشی 
بنا به نظریات کارشناسان جدی و با اهمیت است.وی خاطرنشان کرد: بسته بودن راه های ورود هوا، استفاده از دودکش نامناسب، خروجی مشترک و خروج ناقص 

دود از جمله موارد ایمنی به شمار می رود که خانواده ها باید درباره آن حساس باشند و در صورت لزوم نسبت به تعویض و یا تعمیر وسیله گرمایشی خود اقدام کنند.

مالکان موتورسیکلت های توقیفی رسوبی قبل از سال 
۹۹ چنانچه برای ترخیص اقدام نکنند؛ موتورسیکلت 
آن ها به عنوان اموال بالصاحب تلقی و برابر قانون با آن ها 

رفتار خواهد شد
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    حضور »محرم« در آزادی با نقشی متفاوت؛

مسئولیت سخت نویدکیای سرمربی

 سمیه مصور تقســیم امتیازات، حاصل کار تیم های 
سپاهان و پرسپولیس در تک بازی معوقه 
هفته هفتم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور بود که عصر شــنبه در 
ورزشگاه آزادی برگزار شد. در این دیدار که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
بدون حضور هواداران پرشور دو تیم برگزار شد، شاگردان محرم نوید کیا 
به تساوی مقابل شــاگردان گل محمدی رضایت دادند تا با یک امتیاز 
این بــازی، 15 امتیازی شــده و در رده پنجم جــدول رده بندی جای 
بگیرند.ســپاهان مقابل پرسپولیس نتوانســت پیروز شود؛ اما بازی 
خوبی را به نمایش گذاشت. طالیی پوشان نصف جهان اگرچه در بیشتر 
فاکتورهای هجومــی از جمله مالکیــت توپ، تعداد پــاس و میزان 
پاس های صحیــح و تعداد شــوت عملکــرد پایین تری نســبت به 
پرسپولیس از خود به جا گذاشتند اما در خلق موقعیت های خطرناک 
و تعداد شوت های در چارچوب موفق تر عمل کردند و شانس بیشتری 
برای پیــروزی داشتند.شــاگردان نویدکیــا با پرس ســنگین مانع 
شکل گیری بازی پرسپولیسی ها شده و عمال امکان بازی سازی از خط 
دفاعــی را از آنهــا گرفتند. یکــی دیگــر از عوامل موفقیت ســپاهان 

بازی خوانی و تعویض های دقیق نویدکیا بود؛ سرمربی سپاهان نقاط 
ضعف پرسپولیس را به درستی شناسایی کرده بود و زمانی که کی روش 
اســتنلی مصدوم شــد، با آوردن محبی در نیمه دوم فشار را روی خط 
میانی و دفاع پرســپولیس افزایش داد و طالیی پوشــان توانســتند 

موقعیت های گلزنی زیادی خلق کنند.
حضور محرم نوید کیا روی نیمکت ســپاهان یکی از نکات جالب این 
دیدار بود. محرم پیش از این بارها و بارها در اســتادیوم آزادی حاضر 
شده بود، ولی این بار خیلی چیزها نسبت به گذشته متفاوت شده بود.

آخرین مرتبه در نیم فصل دوم لیــگ پانزدهم بود که محرم نویدکیا به 
همراه سپاهان به تهران سفر کرد و در ورزشــگاه آزادی و در سالی که 
پرسپولیس کار خود را برای کسب عناوین قهرمانی آغاز کرده بود، مقابل 
این تیم به میدان رفت و البته در نیمه دوم توسط استیماچ تعویض شد.

نویدکیا سپس در هفته هشتم لیگ شانزدهم بود که در دیدار برابر ذوب 
آهن از فوتبال حرفه ای برای همیشــه خداحافظی کرد و حاال پس از 
نزدیک به 4 سال در سمتی جدید بازگشته و تیم سپاهان روز سه شنبه 
با رهبری او در ورزشگاه آزادی نمایش بسیار خوبی مقابل قهرمان چهار 

دوره اخیر فوتبال ایران داشــت. محرم البته برخالف علیرضا مرزبان 
که توجه ویژه ای به سوت های داور مســابقه داشت و بالفاصله به آنها 
واکنش نشان می داد، آرام تر به کارش ادامه می داد و عکس هایی که 
از او ثبت شده، او را در حال صحبت کردن با بازیکنان خودی نشان می 
دهد که موقعیت های زیادی برای شکســت پرسپولیس در خانه این 
تیم و ورزشگاه آزادی داشتند؛ ورزشگاهی که خاطرات زیادی را برای 

محرم نویدکیا زنده می کند.
کاپیتان فراموش نشدنی سپاهان، بارها و بارها به این استادیوم آمده 
و بردهایی فراموش نشدنی به دست آورده است. او در پایان بازی در 
واکنش به ســوالی در مورد همین موضوع ضمــن لبخند به خاطرات 
گذشته اظهار کرد:» خب مواقعی که بازی می کردیم، خیلی به آزادی 
آمدیم. خیلی نتایج و جشن های خوبی گرفتیم ولی االن شرایط طوری 
شده که باید با یک مسئولیت دیگر کار کنم. االن شرایط سخت تر شده 
اســت. آن زمان فقط بازی می کردم و راحت تر بودم. االن مسئولیت 
ســخت تر و بزرگ تری دارم و باید مراقب تیم باشم و کارم سخت تر 

شده است.«

تاتنهام در آستانه کسب جام با »مورینیو« بعد از 13 سال
آخرین بار تاتنهام در ســال ۲۰۰۸ توانســت قهرمان شــود و جام اتحادیه را کســب کرد. از آن زمان 
تاکنون 1۳ سال می گذرد و حاال بار دیگر 
مورینیو توانسته است این تیم را به فینال 
جام اتحادیــه برســاند.مربی پرتغالی 
چهار بار با چلســی و یونایتد این جام را 
کسب کرده است و هیچ مربی بیش از او 
سابقه قهرمانی در جام اتحادیه را ندارد. 
تیم او بایــد در دیدار نهایی در ورزشــگاه 
ومبلــی لندن به دیــدار یکــی از دو تیم 
منچستریونایتد یا منچسترسیتی برود. 
مورینیو بعد از برتری تیمش برابر برنتفورد 
که با دو گل موسی سیسوکو و سون هیونگ مین به دست آمد، گفت:  من در سال ۲۰۰4 به انگلیس 
آمدم و به یاد دارم که در آن دوره مجبور شدم معنی جام ها را اینجا یاد بگیرم و آن را جدی گرفتم. هیچ 
رازی وجود ندارد جز جدی گرفتن آن و احترام گذاشتن به تیم های انگلیسی. برای رسیدن به موفقیت 
باید سعی کنید در هیچ یک از بازی ها با تیم هایی با کیفیت کمتر غافلگیر نشوید. همیشه تیم های 
بزرگ در این جام موفق بودند. آخرین باری که یک تیم بزرگ توانست قهرمان این جام شود، سوانسی 
در سال ۲۰1۳ بود. منچسترسیتی، چلسی و آرسنال بارها این جام را کسب کردند و یونایتد و آرسنال 
و لیورپول نیز سابقه قهرمانی دارند. امسال هم فینال بین دو تیم بزرگ است. ما به فینال رفته ایم و 
باید در دیدار نهایی با یکی از دو تیم شهر منچستر بازی کنیم. تاتنهام در بازی بعدی خود در جام حذفی 
با تیم نیمه آماتوری مارین بازی خواهد داشت و در ادامه در لیگ برتر باید برابر استون ویال قرار گیرد. 

همچنین دیدار این تیم با فوالم نیز عقب افتاده است و در ادامه برگزار می شود.

»عمر خربین« رسما از الهالل جدا شد
دوران حضور عمر خربین مهاجم ســوری الهالل در این تیم، پس از ۳ سال حضور به سر آمد و این 
مهاجم به صورت رسمی از جمع الهاللی ها کنار گذاشته شد.چند ماه پیش بود که رسانه های سعودی 
اعالم کردند میرچا لوچسکو، سرمربی رومانیایی تیم الهالل عربستان با مدیران این باشگاه تماس 
گرفته است و به آن ها اعالم کرده برای فصل آینده نیازی عمر خربین مهاجم سوریه ای الهالل ندارد. 
حاال از عربستان خبر رســیده که کادر فنی الهالل به صورت رســمی اعالم کرده دیگر نیازی به  عمر 

خربین ندارد و مدیریت الهالل نیز از تصمیم سرمربی تیمش پشتیبانی می کند.

قیمت بازیکن 18 ساله با »هازارد« برابری کرد!
شکوفایی پدری گونزالس، پدیده 1۸ ساله سابق الس پالماس در ترکیب بارسلونا باعث شده تا به 
یکی از بهترین بازیکنان تیم کاتاالن و به یکی از پدیده های اللیگا تبدیل شود. رونالد کومان مربی 
هلندی عالقه خاصی به وی دارد و به نظر می رســد که آینده درخشانی پیش روی پدری است.

عملکرد خوب پدری در بارسلونا باعث شــده تا قیمت وی در حال حاضر در سایت ترانسفرمارکت 
به 5۰ میلیون یورو برسد یعنی مشابه قیمت ستارگان دیگر فوتبال نظیر ادن هازارد در رئال مادرید 
یا فیلیپه کوتینیو در خود بارسلونا. بارســا برای خرید پدری از الس پالماس فقط 5 میلیون یورو 
هزینه کرد و حاال قیمت این هافبک ده برابر شده است، نکته ای که نشان می دهد که این بازیکن 
پیشرفت بزرگی داشته و با روند کنونی می تواند یکی از ستارگان آینده فوتبال اسپانیا باشد. پدری 
در حال حاضر ششمین بازیکن ارزشمند ترکیب بارسلوناست که مسی و فاتی با ۸۰ ، ترشتگن با 
75 ، دی یونگ با 65 و گریزمان با 6۰ میلیون یورو باالتر از او هستند؛ اما هیچ بعید نیست که این 

پدیده 1۸ ساله بتواند  در ماه های آینده قیمت بیشتری پیدا کند .

زشفوتبال جهان ور

مرکز تخصصی حرکات اصالحی ورزشی در اصفهان راه اندازی می  شود
دبیر هیئت پزشکی ورزشی اصفهان گفت: نخستین مرکز تخصصی حرکات اصالحی ورزشی و اصالح ساختار قامتی ورزشکاران کشور در اصفهان راه اندازی می  شود.

مهدی محمدی افزود: این مرکز در مساحتی بالغ بر یک هزار و 5۰۰ متر مربع و با هزینه ای بالغ بر ۳.5 میلیارد تومان در آکادمی علوم ورزشی لوافان اصفهان افتتاح 
خواهد شد.وی زمان افتتاح مرکز را منوط به بهتر شدن اوضاع همه گیری بیماری کووید1۹ اعالم کرد و ادامه داد: تمامی تجهیزات و وسایل مورد نیاز خریداری شده 
است و از این لحاظ کمبودی نداریم.دبیر هیئت پزشکی ورزشی اصفهان اضافه کرد: سنجش و ارزیابی حرکات اصالحی ورزشی و اصالح ساختار قامتی و تمرین درمانی 
از جمله فعالیت هایی است که با آغاز بهره برداری از مرکز با هدف ارتقای سطح سالمت و بهبود وضعیت ورزشکاران انجام خواهد شد.محمدی خاطرنشان کرد: این 
هیئت درصدد است همچنین نخستین و بزرگ ترین مرکز تخصصی استعدادیابی ورزشی کشور را در مجموعه علوم ورزشی لوافان اصفهان راه اندازی کند تا سنجش 
شاخص های آمادگی جسمانی ورزشکاران سنین پایه و یا حرفه ای بصورت تخصصی انجام گیرد.وی با بیان اینکه ارتقای مقوله استعدادیابی گامی مثبت در ورزش 

همگانی و قهرمانی تمامی رشته ها ایفا می کند، تصریح کرد: ابزارهای سنجش شاخص های مورد اشاره ه بطور تمام الکترونیکی است.

رییس فدراسیون اسکواش در مجمع انتخاباتی هیئت 
اسکواش اســتان اصفهان اظهار داشت: اسکواش 
اســتان اصفهان با رییس قبلی هیئــت هویت پیدا 
کرد البته سایر رؤسای هیئت ها نیز در جهت توسعه 
این رشته در اصفهان تالش کردند.مسعود سلیمانی 
افزود: عقد اخوت با هیچ کسی نبسته ام و به رییس 
جدید نیز رای ندادم که حرف از مهندسی مجمع هیئت 
اسکواش نباشد؛ در یک سال اخیر اسکواش اصفهان 
وضعیت خوبی نداشت و در ارزیابی کشوری در نیمه 
دوم جدول اســتان ها قرار گرفت.وی تصریح کرد: با 
خالقیت می توان موفقیت کسب کرد، در کنار هیئت ها 
هســتیم و حمایت می کنیم اما هیئت های ورزشی 
در حال حاضــر باید خودگردان باشــند و به دوندگی 
زیادی نیاز دارد.ســلیمانی همچنین خاطرنشــان 

کرد: میزبانی مقتدرانه اصفهانی ها در اســکواش را 
به خاطر داریم که آوازه اش در شــرق آسیا نیز پیچید 
و باید این میزبانی ها ادامه دار شــود؛ داوران اصفهان 
قوی هستند اما کرونا را بهانه کردند و فاصله گرفته اند، 
داوران اصفهان باید دوباره به سطح کشوری بازگردند.

رییس فدراسیون اســکواش در پایان گفت: باید در 
بخش بانوان فعالیت بیشتری انجام شود و در کنار 
هیئت اســکواش خواهیم بود؛ همچنین امیدواریم 
برای راه اندازی پدل برنامه ریزی شود زیرا حیف است 
که نصف جهان پدل را نشناسد.سیدمحمد طباطبایی 
نیز اظهار داشــت: امیدواریم رییــس جدید هیئت 
اسکواش طبق برنامه پیشنهادی پیش برود، وقتی 
برنامه مشخص شده اعالم می شود، باید طبق همان 
پیش رفت و به افکار عمومی در قبال آن پاســخ داد.

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان ادامه داد: 
امیدواریم به اهداف کمی و کیفی در رشته اسکواش 
دســت پیدا کنیم، اســکواش برای خارج شــدن از 
مظلومیت خود باید به سمت فرهنگ سازی حرکت 
کند تا شاهد رشد رشته اسکواش در استان اصفهان 
باشیم.وی همچنین تصریح کرد: امیدواریم همکاری 
الزم بین آموزش و پرورش و هیئت اسکواش شکل 
گیرد و دانش آموزان با این رشــته بیشتر آشنا شوند 
 و از ظرفیت های آمــوزش و پــرورش در این زمینه 

استفاده شود.

رییس فدراسیون اسکواش:

آوازه میزبانی اسکواش اصفهان به شرق آسیا هم رسیده است

وز عکس ر

ادای احترام صالحی 
امیری به روح جهان 

پهلوان تختی
لمپیک  رییــس کمیتــه ملــی ا
کشــورمان همزمان با ســالمرگ 
جهان پهلوان غالمرضــا تختی با 
حضور بر مــزار وی در ابــن بابویه 
تهران، بر روح پر افتخار این قهرمان 

ارزنده ادای احترام کرد.

دستاورد »جهانبخش« در برایتون
 درحالی که سون هیونگ مین دوازدهمین گلش را هم برای تاتنهام به ثمر رساند تا در کورس کفش 
طال شانه به شــانه محمد صالح حرکت کند، تیتر اول سایت های ورزشی ایران در مورد جهانبخش 
این بود که بعد از تلف شــدن موقعیت دقیقه ۹۰ ولور همپتون، نفس علیرضا در سینه حبس شده 
است! خب البته او ۹۰ دقیقه روی نیمکت نشست، اما همین که روی موقعیت لحظه آخری حریف 
استرس داشته، تیتر اول سایت ورزشی کشور ما شده است! ۳ سال گذشت، ۲ مربی عوض شدند 
و قیمت جهانبخش در ترانســفرمارکت 1۳میلیون یورو کاهش پیدا کرد. در ۲۸سالگی شاید واقعا 
انتقال به یک تیم دیگر و بیشتر بازی کردن، بهتر از تالش برای اثبات این باشد که برایتون انتخاب 

خوبی بوده است.
 

شوخی جالب »حنیف عمران زاده«
حنیف عمران زاده کال شوخ است. همه فوتبالی ها هم با او شوخی دارند چون او با ظرفیت است. اخیرا 
حنیف به ساختمان فدراسیون فوتبال رفت تا پیگیر مسائلی باشد. البته خودش در این باره توضیحی 
نداد. وقتی خبرنگاری از او پرسید چرا به فدراسیون آمده با خنده جواب داد: »آمدم موضوع شستا 
را پیگیری کنم!«این جمله او به کنایه از ماجرای پرداخت نشدن طلب شستا از سوی فدراسیون و به 

مزایده گذاشتن ساختمان فدراسیون فوتبال بود.

رقابت »عبدی« و »قائدی« قاره ای شد
دو بازیکن جوان سرخابی ها با هم رقابت نزدیکی خواهند داشت.کنفدراسیون فوتبال آسیا به تازگی 
نامزد بهترین بازیکنان جوان آسیا را اعالم کرده است. قرار است از روز چهارشنبه نظرسنجی در این 
زمینه صورت بگیرد و بهترین بازیکن جوان با رای مردم انتخاب شود. در این نظرسنجی نام مهدی 
قائدی و مهدی عبدی دو بازیکن جوان استقالل و پرسپولیس هم دیده می شود و این یعنی رقابت 

سرخابی ها دوباره به سطح قاره کشیده می شود.

پاس با »پاشازاده« در جام حذفی
مهدی پاشازاده و پاس همدان در رقابت های جام حذفی فوتبال ایران شرکت می کنند.این ستاره 
استقالل که در حال حاضر برای ماموریت مهم چندمین صعود از لیگ دو به لیگ یک به پاس همدان 
پیوسته است، به دلیل ناراحتی از عملکرد برخی بازیکنان تصمیم به استعفا گرفته بود؛ اما مدیریت 
باشگاه پاشا را در پست خود نگه داشت تا این مهره ارزشمند با جدایی از پاس به تیم دیگری نرود. 
سرپرست پاس اعالم کرده که باشگاه پاس باوجود حضور در لیگ دوم، در جام حذفی نیز شرکت 
خواهد کرد.پاس این هفته برابر میالدمهر کرج قرار می گیرد که اردالن آشتیانی، سرمربی اش را به 

تازگی از دست داده است. آن ها در صورت پیروزی شش امتیازی خواهند شد.

»پیروانی« و رفتار متفاوت مقابل سپاهان 
سرپرست پرسپولیس این بار برخالف دیدار قبلی برابر سپاهان روز آرام تری را پشت سر گذاشت.

افشــین پیروانی که در بازی قبلی دو تیم در نقش جهان که نافرجام ماند روز پرکاری را پشت سر 
گذاشــته بود، این بار روز آرامی را دنبال کرد و به جز چند صحنه اعتراض به اشکان خورشیدی داور 
این بازی، کمتر از همیشه وارد چالش شد.مدیر تیم پرسپولیس که بعد از اتفاقات استادیوم نقش 
جهان شرایط سختی را دنبال کرد و به عنوان سیبل اصلی این تیم وارد ماجراهای بزرگی برای احقاق 
حق این تیم شد، به واســطه آن مورد احترام هواداران پرسپولیس نیز قرار گرفت. با این حال او در 
بازی اخیر بدون دردسر کار را دنبال کرد و به همین دلیل نیز کنایه ای متوجه اتفاقات دیدار قبلی کرد. 

خبر روز

تیمی که از نفت »اسکوچیچ« 
هم بهتر است!

ســرمربی باتجربه نفتی ها بازهم توانســت 
همراه ایــن تیم جشــن پیــروزی بگیرد تا 
روزهایی فراموش نشــدنی و درخشان را در 
آبادان همراه با طالیی پوشان دیار اروند سپری 
کند.فصل گذشته که برزیلی های فوتبال ایران 
در نیم فصل اول با هدایت دراگان اسکوچیچ، 
روزهای طالیی را پشــت ســر می گذاشتند، 
بهتر از همه روزهایی کــه در لیگ برتر حضور 
داشتند، درخشــیدند و تصورشــان این بود 
که آن جا انتهای موفقیــت نفت در لیگ برتر 
است اما نفت مدل لیگ بیســتم با هدایت 
سید ســیروس پورموســوی همه معادالت 
را برهم زده اســت؛ تیمی که نسبت به رقبای 
خود خیلــی دیرتر وارد کازار نقــل و انتقاالت 
تابستانه شــد و خروجی های پرشماری هم 
داشت اما با تکیه بر پتانسیل بومی، مدیران 
نفت بازیکنان خوبی را بــرای فصل جدید به 
خدمــت گرفتند و حضور پورموســوی باعث 
شــد تا برخی جوانان خوزستانی هم فرصت 
نمایش در ترکیب نفت را به دست آورند.نتیجه 
این اعتماد به کادرفنی باتجربه باعث شــد تا 
رکوردهای درخشان اســکوچیچ خیلی زود 
شکسته شود و نفتی ها در کورس صدرنشینی 
لیگ بیستم قرار گیرند؛ آن ها در تقابل با نفت 
مسجدسلیمان، دیگر تیم وابسته وزارت نفت 
که در لیگ برتر فوتبال ایران کار خود را دنبال 
می کند، در ورزشــگاه تختی آبادان به برتری 
دو گله رسیدند تا هم رکورد 1۰۰ درصد پیروزی 
خود در دیدارهای خانگی را در لیگ بیســتم 
حفظ کنند و هم با کسب 1۸ امتیاز در 1۰ هفته 
بهترین عملکرد نفت آبادان را در تاریخ لیگ 
برتر تا پایان هفته دهم رقم بزنند.بدون تردید 
تداوم عملکرد درخشان شاگردان پورموسوی 
در نیم فصل دوم، برخالف آن چه که در فصل 
گذشته رخ داد و در تعطیالت زمستانه، شاکله 
نفتی ها از هم پاشــید، می تواند زمینه ســاز 
اولین صعود آســیایی نفت آن هم با هدایت 
سیدسیروس پورموسوی شــود؛ مربی ای 
که به همراه امیرحســین پیروانی عملکردی 

کم نقص در لیگ از خود به جای گذاشته اند.

در حاشیه

حضور محرم نوید کیا روی نیمکت سپاهان یکی از نکات 
جالب این دیدار بود. محرم پیش از این بارها و بارها در 
استادیوم آزادی حاضر شده بود، ولی این بار خیلی چیزها 

نسبت به گذشته متفاوت شده بود
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مدیرعامل سازمان میادین شهرداری اصفهان:

 قیمت بازارهای روز کوثر توسط ناظران مستقر کنترل
 و نظارت می شود

مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شــهرداری اصفهان اظهار 
کرد: بازارهای روز کوثر با هدف شهروند مداری و مبتنی بر تامین مایحتاج و ارائه کاالهای مورد نیاز 
شهروندان در تمام ایام سال همواره سعی بر این داشته است که در سخت ترین شرایط اقتصادی 
و کمبودها بتواند بدون هیچ کم و کاستی کاالهای مورد نیاز را با قیمت های مناسب و کیفیت باال به 
شهروندان عرضه کند.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، محمد مجیری ادامه 
داد: یکی از مهمترین مبناهای تشکیل بازارهای روز کوثر حمایت از اقتصاد خانواده هاست که بتواند 
با کاالهای تنظیم بازار به معیشت شــهروندان کمک کند.مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار 
و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: قطعا رضایت از خرید به خصوص در مواقع 
بحرانی و کمبود برخی از کاالهای مورد نیاز یکی از اهدافی است که بازارهای روز کوثر دنبال می کند 
تا مردم با خیال آسوده و آرامش بیشتری اقالم مورد نیاز خود را تامین کنند. وی افزود: شاید مهم 
ترین تفاوت و موفقیت بازارهای روز کوثر در مقایسه با سایر فروشگاه های عرضه کاال و اقبال مردمی 
و اعتماد به خرید باشد.مجیری بیان کرد: شهروندان استقبال خوبی از خرید در بازارهای روز کوثر می 
کنند زیرا کاالهای مختلف را در سطح شهر قیمت گیری و مقایسه و سپس به بازارهای روز مراجعه 
می کنند.وی با اشاره به اینکه بهره برداران بازارهای روز کوثر با کمترین سود ممکن خدمات ارائه می 
کنند، افزود: خرید از بازارهای روز کوثر به نفع مصرف کننده نهایی است، زیرا قیمت های ارائه شده 
با درصد کم سود و با شرط کیفیت محصول عرضه می شود.مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره 
بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: یکی دیگر از تفاوت های بازارهای روز کوثر 
نسبت به سایر فروشگاه های عرضه کاال، نظارت روزانه توســط ناظران بهداشتی و دام پزشکی به 
صورت ثابت و سیار از مواد پروتئینی و غذایی در بازارهاست.وی با اشاره به اینکه مردم هر سوال و 
یا اشکالی در عرضه محصوالت وجود داشته باشد، می توانند مستقیما با ناظرین مستقر در هر بازار 

مطرح کنند، افزود: قیمت های به روز توسط بازرسان کنترل و نظارت می شود.

مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان:

 پرسنل و مراجعان در تمامی پایانه های اصفهان
 غربالگری می شوند

مدیر عامل ســازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان اظهار کرد: ســازمان پایانه های 
مسافربری شــهرداری اصفهان دارای پنج پایانه برون شــهری و درون شهری است که در شمال، 
جنوب، شرق و غرب این کالن شهر واقع شده و پایانه صمدیه به عنوان پایانه درون شهری در اصفهان 
فعالیت می کند.عباس محبوبی با بیان اینکه از ۱۰ ماه گذشــته تاکنون فضای پایانه های پنج گانه 
اصفهان در دو نوبت صبح و شب ضدعفونی شده است، افزود: پایانه های شهر بدون هیچ وقفه ای 
در حال خدمت رسانی به شهروندان است و با ضدعفونی و گندزدایی مستمر شرایطی فراهم کرده 
تا مسافران در این شرایط سخت کرونایی آســوده خاطر از خدمات آن ها استفاده کنند.وی با بیان 
اینکه در ۱۰ ماه اخیر بیش از ۳۰ هزار ماســک خریداری شده و تحویل کارکنان پایانه ها شده است، 
گفت: در این مدت همچنین بیش از ۳۰۰ میلیون تومان مواد ضدعفونی کننده خریداری و استفاده 

شده است.
مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه استفاده از ماسک 
برای تمام کارکنان، مسافران و غرفه داران الزامی است، اظهار کرد: با توجه به اینکه پایانه های برون 
شهری بعد از بیمارستان ها دومین مرکز به لحاظ داشتن آلودگی است، اما با توجه به رعایت نکات 
بهداشــتی و نظارت های دقیق تاکنون مورد حاد ابتال به کرونا یا حتی فوت بر اثر این ویروس را در 

پایانه های برون شهری شاهد نبوده ایم.

مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

 کاهش سرفاصله های خط یک از 12 به 8 دقیقه 

مدیرعامل ســازمان قطار شــهری شــهرداری اصفهان با اشــاره به 
اینکه ارزش محموله واگن هــای مترو که به خط اول قطار شــهری 
اصفهان اضافــه می شــود، ۳۰۰ میلیارد تومان اســت، اظهــار کرد: 
این واگن در شــرایط ویــژه تامین ایــن روزها، با همــکاری دولت 
 و شــهرداری خریــداری و تامیــن شــده و بــه بهــره بــرداری

 می رسد.
 محمد بنکدار هاشمی با اشــاره به اینکه واگن های جدید بر اساس 
استانداردهای خط اول مترو ساخته شــده و در این خط نیز استفاده 
می شــود، افزود: البته این ظرفیت وجود دارد زمانی که خط یک، دو 
و سه ساخته شد، واگن ها قابلیت اســتفاده در خط های دیگر را نیز 

داشته باشد.
مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در 
مجموع سهم اصفهان از قرارداد کلی خرید واگن ها دولت و شهرداری، 
85 عدد است که طی سال های اخیر و امسال 4۰ واگن تحویل شده 
و 45 واگن دیگر نیز باید به شــهر اصفهان تحویل شــود، اظهار کرد: 
هم اکنون در خط یک ۱2 رام قطــار داریم که با دو رام جدید، به ۱4 رام 

افزایش می یابد. 

 قرارداد مستقل سازمان قطار شهری اصفهان 
با شرکت پلور سبز برای خرید 30 رام

وی افزود: همچنین شــرکت پلور سبز با شــرکت دالیان چین برای 
ساخت و تولید ۱5۰ واگن قطار به صورت مســتقل، قراردادی منعقد 
کرده است و در چارچوب این قرارداد، ۳ رام تحویل شده و 4 رام دیگر 
آماده تحویل است و 2۳ رام دیگر به صورت انتقال تکنولوژی به داخل 
)PLB( ساخته خواهد شــد. بنکدار هاشــمی، هزینه هر واگن را در 
حدود یک میلیون یورو عنوان و تصریح کرد: ســرفاصله اصلی در افق 
طرح وقتی شبکه خطوط شکل گیرد، دو و نیم دقیقه است که برای این 

هدف گذاری حداقل ۳8 رام قطار در خط یک نیاز داریم. 
افزایش ۳۰ هزار نفری ظرفیت جا به جایی مسافران خط یک مترو

وی افزود: با اضافه شــدن دو رام قطاری که به شــهر اصفهان افزوده 
می شود، ســرفاصله قطارها از ۱2 دقیقه به هشت دقیقه در خط یک 
کاهش می یابد.مدیرعامل ســازمان قطار شهری شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه در شــرایط قبل از کرونا با حــدود ۱۰ رام قطار رکورد جابه 
جایی ۱2۰ هزار مسافر در خط یک شکسته شد، اظهار کرد: اکنون تعداد 
مسافران متروی اصفهان ۳۰ هزار نفر در روز است. وی تصریح کرد: در 

افق طرحی که برای سرفاصله 2.5 دقیقه متروی اصفهان دیده شده 
است، باید 25 هزار نفر در ساعت در جهت مسافرگیری داشته باشیم.

بنکدار هاشمی تاکید کرد: با راه اندازی شبکه خطوط متروی اصفهان 
)خط های اول، دوم و سوم مترو( می توان جابه جایی حدود 8۰۰ هزار 

مسافر در روز را با متروی شهر اصفهان انجام داد.
نخستین مرحله خط یک قطار شــهری مهر سال ۹4 افتتاح و مراحل 
پایانی و تکمیلی آن تیرماه ۹8 به بهره برداری رسید. طول خط 2 قطار 
شهری اصفهان که در حال احداث است، 24 کیلومتر و ۷5۰ متر است 
و از شهرک امام حسین )ع( در خیابان زینبیه آغاز می شود و پس از 
عبور از میدان های قدس و امام، خیابان های فلســطین و آمادگاه و 
میدان امام حسین )ع( و خیابان طالقانی در نهایت به خیابان کهندژ 

و خمینی شهر ختم می شود.
در زمــان حاضــر پنــج ایســتگاه از خــط 2 قطار شــهری توســط 
پیمانــکاران در حــال ســاخت اســت. خــط یــک قطار شــهری 
کــه از شــمال اصفهان آغاز شــده اســت ،پــس از طی مســیری 
 به طــول 2۰.2 کیلومتر بــه پایانه مســافربری صفــه در جنوب این

 شهر می رسد.

با مسئولان

 رییس کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر
 مطرح کرد:

 طلب 3 هزار میلیارد تومانی شهرداری اصفهان از دولت
 در حوزه حمل ونقل عمومی

رییس کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان در یک گفت وگوی 
زنده رادیویی با بیان اینکه از ماه گذشته تاکنون شاهد افزایش شاخص آلودگی هوا و آالینده های 
هوا بوده ایم، اظهار کرد: کنترل و مقابله با آلودگی هوا برای مردم و مســئوالن به یک دغدغه مهم 
تبدیل شده است چرا که شــهر اصفهان به نسبت سایر شــهرها با آلودگی هوای بیشتری درگیر 
و شــهرداری از ســال ۹۶ با توجه به ضرورت مطالعه دربــاره مباحث آلودگی هــوا در اصفهان با 
دانشگاه های اصفهان و صنعتی قراردادی تنظیم کرده و مطالعات انجام شده در اختیار مسئوالن 

ذی ربط قرار گرفته است.
امیراحمد زندآور ادامه داد: نوع و مقدار آالینده های جوی در فصول مختلف سال متفاوت است، 
تعدادی از کامیون ها که در شب و در حاشیه شــهر تردد می کنند، از عوامل آالینده و ایجاد آلودگی 
هوا هستند، خودروهای خدمات دهنده مانند کامیون های حامل نخاله ها و زباله ها نیز که در شب 

فعالیت می کنند و سبب افزایش آلودگی های هوا می شوند.
رییس کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان با توضیح اینکه هر 
کدام از وســایل نقلیه به اندازه خود در افزایش آلودگی هوا و آالینده های جوی تاثیر دارند، اضافه 
کرد: میزان آالینده های جوی در اصفهان تنها مربوط به یک ســازمان، واحد صنعتی و خدماتی، 
پاالیشگاه ها و نیروگاه ها نیست و همه سازمان ها، ارگان ها و حتی شهروندان در این باره مسئول 
هســتند و هرکس باید به ســهم خود در کنترل و مدیریت آلودگی هوا نقش موثر ایفا کند.وی با 
اشاره به راهکارهای کارآمد برای کنترل آلودگی هوا، تصریح کرد: کارخانجات و صنایع نباید توسعه 
بیشتری داشته باشند، چون مکان یابی های شده برای صنایع در شهر اصفهان متناسب با ظرفیت 
شهر اصفهان نیست و باید سرعت مبحث توســعه در صنایع اطراف اصفهان آهسته شود و ادامه 

نیابد تا به کاهش آلودگی هوا کمک بشود.

700 تاکسی دیگر وارد ناوگان حمل و نقل عمومی می شود
زندآور خاطرنشان کرد: طی سه دهه گذشته موضوع آالینده های هوا در شهر اصفهان به وجود آمده 
و کاهش و رفع آالینده ها به زمان نیاز دارد، اتوبوس هایی که برای حمل و نقل عمومی و یا ســایر 
موارد در شهر، اطراف و شــهرهای همجوار تردد می کنند قطعا در ایجاد آالینده ها نقش دارند.وی 
با تاکید بر اینکه ذرات معلق پی ام و مونوکسید کربن و اکســید گوگرد از منابع آلودگی هواست، 
اضافه کرد: شهرداری برنامه دارد، حدود ۷۰۰ دستگاه اتوبوس را بازسازی کند و تا امروز پنج قرار 
داد تنظیم و امسال حدود 5۰۰ دستگاه اتوبوس بازســازی و خریداری شده است تا عمر ناوگان 
اتوبوسرانی کاهش یابد؛ تا آخر سال سایر قراردادهای بازســازی را منعقد می کنیم تا اتوبوس ها 
با اســتاندارهای الزم وارد چرخه حمل و نقل عمومی شــوند و از این طریق تا حدودی به کاهش 
میزان آالیندگی حمل و نقل عمومی کمک خواهد شد. طی سه سال گذشته دولت امکان کمک به 
ناوگان تاکسیرانی و اتوبوس رانی را نداشته و حدود سه هزار میلیارد تومان مطالبات از حوزه حمل 
و نقل عمومی کشــوری باید به شهرداری اصفهان پرداخت شــود.رییس کمیسیون حمل ونقل و 
فناوری اطالعات شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: حدود ۹ هزار تاکسی زرد در شهر اصفهان 
داریم و عمر تاکسی های شهر حدود ۱۰ اســت و این در حالی است که این عدد باید حدود شش 
سال باشد، ۳۰۰ دستگاه تاکســی زرد را وارد حمل و نقل عمومی کردیم و با این اقدام حدود یک 
سال از عمر ناوگان تاکسیرانی کم شد، عالوه بر این طی چند ماه آینده حدود ۷۰۰ دستگاه تاکسی 
دیگر نیز وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شــهر اصفهان خواهد شد که عمر ناوگان تاکسیرانی را به 

هفت سال کاهش می دهد.

خبر روزشورا

بهره برداری از دو 
تصفیه خانه جدید پساب 
اصفهان در آینده ای نزدیک

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار 
کرد: با توجه به نیاز جمعیت دو میلیونی شهر 
اصفهان و حضور صنایــع مختلف در نزدیکی 
این کالن شــهر، مهاجرپذیری شــهر و وجود 
آالیندگی های حمــل و نقل، نه تنهــا باید بر 
حفظ فضای ســبز تاکید کرد بلکــه باید برای 
افزایش آن نیز گام برداشت.حســین امیری 
با بیان اینکــه پارک ها و فضای ســبز بخش 
جداناشدنی شهرسازی و نیازهای اولیه زندگی 
شهری محسوب می شــوند، تصریح کرد: در 
همین راســتا مدیریت منابــع و مصارف آب 
دارای اهمیت ویژه است به گونه ای که در کنار 
اقداماتی نظیر تغییر الگوی کاشت، مدیریت 
توزیع و مصرف آب فضای ســبز، بازچرخانی 
آب و تصفیه فاضالب های شــهری به منظور 
استفاده در آبیاری فضای سبز به عنوان منابع 
آب پایدار از سیاســت های اصلــی معاونت 
خدمات شهری شهرداری در راستای توسعه 
پایدار به شمار می رود.وی ادامه می دهد: این 
مهم شــهرداری اصفهان را بر آن داشت تا به 
منظور استفاده از منابع آب پایدار مانند پساب 
فاضالب جهــت آبیاری برخــی از عرصه های 
فضای ســبز، همزمان با اجــرای تمهیدات 
مدیریت بهینه مصرف آب، اجرای پروژه های 
زیرســاختی نظیر تصفیه خانه های تکمیلی 
پساب، ذخیره سازی، پمپاژ و احداث کلکتور 
خطوط انتقال را در اولویت اقدامات خود قرار 
دهد.امیری با بیان اینکه در این راستا استفاده 
از پســاب خروجی تصفیه خانه های فاضالب 
شهر اصفهان نظیر پساب تصفیه خانه سپاهان 
شهر در جنوب شهر اصفهان به ظرفیت هفتاد 
لیتــر در ثانیه و پســاب تصفیه خانه فاضالب 
شاهین شهر در شمال شهر اصفهان به ظرفیت 
۱۰۰ لیتر در ثانیه در دستور کار قرار گرفت، گفت: 
اکنون با اجــرای پروژه های مرتبــط از جمله 
احداث دو تصفیه خانه تکمیلی، مخازن ذخیره، 
ایســتگاه های پمپاژ و خطوط انتقال، قابلیت 
اســتفاده از این ظرفیت در عرصه های فضای 

سبز شهر اصفهان فراهم شده است.

معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتانداری 
اصفهان گفت: شــهدا الگوی هویت ســاز جامعه ما 
هستند و وعده الهی عند ربهم یرزقون است که هیچ 
افتخاری باالتر از تعالی نزد پروردگار نیســت.حیدر 
قاســمی روز چهارشنبه در شورای اســتانی توسعه و 
ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت در ســالن جلسات 
استانداری با بیان اینکه ایثار شهادت باالترین سطح 
ایثار و هویت بخشی، بخشــی از ایمان است، افزود: 
در بلندترین واژه هایی کــه در کالم همه بزرگان دینی 
و ایثار و شهادت آمده تمامی این موارد مستند است.

معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتانداری 
اصفهان تصریح کرد: طی چهل سال گذشته در کالم 
امام)ره( و مقام معظم رهبری در حوزه ایثار و شهادت 
مباحث و مفاهیم بسیار ارزشمندی بیان شده است 
که این فرمایشات را بر مبنای دستورالعمل و چارچوب 
جمع بندی کنیم به طرحی ارزشــمند بدل می شود.

وی خاطرنشــان کرد: این روزها فرصتی فراهم شده 
که در کنار محدودیت هــا صحنه هایی اتفاق می افتد 
که تداعی گر حوزه ایثار است که از جمله آن ها می توان 
به ایثار کادر درمان و پزشکان در شرایط کرونایی اشاره 
کرد.قاسمی گفت: ســابقه ایثار اجتماعی در فرهنگ 
ملی، دینی و ســیره ائمــه اطهار نمــود دارد که جمع 
بندی آن الگوی خوبی برای ماســت.وی اضافه کرد: 
در تمامی جوامع و فرهنگ ها همواره مباحث ایثار در 

حوزه ارزش های متعالی قرار گرفته و مورد تمجید و 
گرامیداشت بوده اســت.معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری اصفهان بیان کرد: در جنگ های 
گذشته سربازانی حضور داشته و شهید شدند که امروز 
به عنوان الگوهــای خارج و فــارغ از اعتقادات دینی 
تکریم می شوند و الگوی جامعه هستند زیرا جامعه 
باید ارزش گذاری الزم را داشته باشد.وی اظهار کرد: 
با توجه به اهمیت و جایگاه ایثــار به معنای عام باید 
وارد ساختارها شــویم در این صورت می توان رفتارها 
را تابع ساختار کرد.به گفته قاسمی، باید نشست های 
تخصصی متشکل از نهادهای مربوطه و تاثیرگذار روی 
موضوع ایثار اجتماعی کار کنند.استان اصفهان بیش از 
2۳ هزار شهید و 5۰ هزار جانباز و سه هزار و 555 آزاده 

تقدیم انقالب و نظام اسالمی کرده است.

معاون استاندار اصفهان:

 شهدا الگوی هویت ساز جامعه هستند

اهدای 170 جلد کتاب به کتابخانه »درخشان« توسط شهید مدافع سالمت
رییس اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه یازده شهرداری اصفهان با اشاره به وصیت فرهنگی یکی از شهدای سالمت اظهار داشت: دکتر مظاهر شمس از ساکنان 
منطقه یازده اصفهان بود که به عنوان مدافع سالمت در راه خدمت رسانی به مبتالیان کرونا جان خود را از دست داد و طبق وصیت این خیر فرهنگی، ۱۷۰ جلدکتاب 
به کتابخانه درخشان رهنان اهدا شد.سیدهاشم موسوی افزود: دکتر شمس در وصیت نامه خود نسبت به تهیه مجموعه ای کامل از کتاب های آموزشی و درسی 
کتابخانه »درخشان« منطقه رهنان تاکید داشت لذا بر همین اساس از سوی خانواده این شهید مدافع سالمت هزینه مراسم هفتم به خرید ۱۷۰ جلد کتاب نفیس 
و آموزشی اختصاص یافت.وی ادامه داد: مرحوم شمس به مدت پنج سال در کتابخانه »درخشان« عضویت داشت و این وصیت شهید مدافع سالمت می تواند 
گامی فرهنگی در توسعه فرهنگ مطالعه باشد.موسوی با بیان اینکه دکتر مظاهر از جوانان فعال و فرهنگی اصفهان بود، گفت: او پس از گذراندن دوره پزشکی در 
دانشگاه کاشان به صفوف مدافعان سالمت پیوست و چندین ماه در بیمارستان های کاشان به مداوای مبتالیان به کرونا پرداخت.وی خاطرنشان کرد: خانواده 

این شهید مدافع سالمت عالوه بر تکمیل مجموعه کتابخانه »درخشان« با ۱۷۰ جلد کتاب نفیس، دوقطعه فرش به نمازخانه کتابخانه نیز اهدا کردند.

آزادی 100 زندانی جرائم 
غیر عمد به نیابت از 
حاج قاسم در اصفهان

۱۰۰ زندانــی جرائــم عمــد اصفهانی 
به همت خیرین و ســازمان بســیج 
حقوقدانان و وکال به نیابت از ســردار 
دل ها، ســردار حاج قاسم سلیمانی 

آزاد شدند.

وز عکس ر

با راه اندازی شبکه خطوط متروی اصفهان )خط های 
اول، دوم و سوم مترو( می توان جابه جایی حدود 800 

هزار مسافر در روز را با متروی شهر اصفهان انجام داد
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 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

جذب بیش از 42 هزار مشترک جدید گاز طبیعی در استان

معاون مشــارکت های مردمی اداره کل بهزیســتی اصفهان با اشــاره به اینکه 
مسئولیت اجتماعی شــرکت ها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است، 
اظهار داشت: مسئولیت اجتماعی شرکت ها به عنوان تعهد فرد یا سازمان نسبت 
به جامعه درک شده و پیامد انجام فعالیت های آنها به جامعه و محیط سرایت 
می شود.علی اصغر شاه زیدی افزود: یکی از رسالت های اساسی شرکت ها و 
صنایع بزرگ ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و مشارکت در بهبود وضعیت جامعه 
هدف بهزیستی استان اصفهان بوده است.معاون مشارکت های مردمی اداره کل 
بهزیستی اصفهان بر اهمیت مشــارکت های مردمی در قالب خیریه ها و کمک 
های مادی و معنوی تاکید کرد و گفت: دریافت مشارکت های مردمی عامل مهم 

و تاثیرگذاری در فرایند توانمندسازی و کاهش جامعه بهزیستی است.

تالش فوالد مبارکه در رفاه اجتماعی جامعه بهزیستی
وی افزود: شرکت فوالدمبارکه همواره بر گسترش رفاه اجتماعی در بین جامعه 
بهزیستی استان اصفهان کوشــیده و با کمک های نقدی و حمایت از خیریه ها 

حامی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی استان اصفهان است.

20 میلیارد ریال؛ مسئولیت اجتماعی فوالد مبارکه به بهزیستی 
شاه زیدی با اشاره به اینکه شرکت فوالد مبارکه بیش از 20 میلیارد ریال به جامعه 
بهزیستی استان اصفهان کمک کرده است، تصریح کرد: سهم عمده ای از کمک 
های شرکت فوالد مبارکه در تامین مسکن مددجویان به ویژه افراد دارای معلولیت 
بوده اســت.وی اضافه کرد: شــرکت فوالد مبارکه همواره حامی اداره بهزیستی 
شهرستان مبارکه بوده و در حوزه افراد دارای معلولیت و کودکان بی سرپرست و بد 

سرپرست اقدامات ارزنده ای انجام داده است.

حمایت فوالد مبارکه از خیریه های بهزیستی 
معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به نقش 
حمایتگرانه فوالد مبارکه از جامعه بهزیستی استان اصفهان بیان کرد: شرکت فوالد 
مبارکه حامی اصلی خیریه امیرالمونین در شهرستان مبارکه است که از کودکان بی 
سرپرست یا بدسرپرست مراقبت می کند.وی افزود: فوالد مبارکه از خیریه شهر 
دیزیچه که مخصوص کودکان دارای معلولیت است هم حمایت می کند و بخشی 
از هزینه های این خیریه  توسط شرکت فوالد مبارکه تامین می شود. شاه زیدی 
به حمایت فوالد مبارکه از خیریه شهید مدنی در شهرستان زرین شهر هم گریزی 
زد و گفت: خیریه مذکور محل نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت است و 
فوالد مبارکه بخش مهمی از هزینه های این خیریه را هم تامین می کند.معاون 
مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان اصفهان بر اهمیت فوالد مبارکه 
در حمایت از جامعه بهزیستی استان اصفهان تاکید کرد و گفت: بخش اعظمی از 
کمک های شرکت فوالد مبارکه در قالب مشارکت های مردمی و به صورت نقدی 

است که به حساب مددجویان واریز می شود.

  ذوب آهن اصفهــان به عنوان نخســتین و تنها تولید کننده ریــل در ایران و 
 غرب آســیا و هفدهمین تولیدکننده ریل در جهان، قراردادی را برای تامین و 
صادرات ریل به کشور دوست و  همسایه افغانستان منعقد کرد.منصور یزدی 
زاده مدیرعامل ذوب آهن ، با بیان این خبر ، گفت : قرارداد صادرات ریل ذوب 
آهن اصفهان ، جهت تکمیل محوری است که اتصال افغانستان از طریق  ایران 
به دریای عمان و خلیج فارس و از سمت غرب به اروپا را نهایی می کند و شاهد 
افزایش حجم مبادالت تجاری و ترانزیت به افغانستان  و همچنین افزایش 
مراودات تجاری طرفین خواهیم بود.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره 
به اینکه ، ریل تولیدی این شرکت مطابق آخرین استانداردهای جهانی است 
و کیفیت آن توسط شرکت های معتبر تایید شــده ، اظهار داشت : مذاکراتی 
برای تامین ریل مورد نیاز سایر کشورهای منطقه در حال انجام است و چشم 
انداز خوبی برای صادرات این محصول اســتراتژیک وجود دارد .یزدی زاده  
افزود : هم اکنون برای تامین نیاز کشور ماهانه ده هزار تن ریل در این مجتمع 
عظیم صنعتی تولید می شود که به نسبت تقاضای بازار قابل افزایش است.

شایان ذکر است ریل تولید شده در ذوب آهن اصفهان هم اکنون در محورهای 
مختلف از جمله چابهار-زاهدان، یزد-اقلید، همدان-سنندج، میانه – اردبیل، 
بستان آباد –تبریز و رشت- کاسپین در حال نصب است .گفتنی است ذوب 
آهن اصفهان تولیدکننــده انواع ریل های خطوط پرســرعت راه آهن و مترو 

مطابق با آخرین اســتاندارهای اروپایی بوده و در تالش است که تولید همه 
انواع ریل های مترو کشور که با هم متفاوت هســتند را نیز تکمیل و تحویل 
خریداران کند. ضمن اینکه اخیرا ریل زبانه ســوزن نیز کــه به صورت عمده 
جهت تغییر مســیر قطار استفاده می شــود و تا کنون تامین آن متکی کامل 
به واردات بود و به لحــاظ ایمنی اهمیت ویژه ای دارد نیز توســط ذوب آهن 

اصفهان تولید شد.

عضو کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یازدهم با اشاره به اینکه 
صنایع بزرگ مهم ترین بهره بردار پساب های تصفیه شده هستند، اظهار داشت: 
بسیاری از صنایع بزرگ اصفهان ناگزیرند تصفیه های تکمیلی برای امکان استفاده 
از پساب را به انجام برسانند تا مجوزهای الزم از سازمان محیط زیست را دریافت 
کنند.حجت االسالم محمدتقی نقد علی افزود: اقدامات بسیار خوب شرکت فوالد 
مبارکه در تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی و سرمایه گذاری شرکت سهامی ذوب 
آهن در جمع آوری فاضالب شهرهای اطراف و تولید داخلی مهم و ارزشمند است.

حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان فیلترهای الکترواستاتیک
عضو کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یازدهم با اشاره به اینکه 
حساسیت ویژه ای در عدم استفاده از سوخت مازوت در استان اصفهان وجود دارد، 
تصریح کرد: صنایع آالینده در استان اصفهان موظف شده اند نسبت به استفاده از 
فیلترهای الکترواستاتیک با جدیت اقدام کنند و وبیناری با استاندار و دادستان و 
دستگاه های مربوطه با این موضوع برگزار شد.وی بیان داشت: مدیریت استان 
اصفهان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی در عدم استفاده نیروگاه ها و 
کارخانه ها از سوخت مازوت تاکید ویژه ای دارند، چرا که اصفهان کشش آلودگی 

را ندارد.

فوالد مبارکه در لیست صنایع پاک کشور
نقدعلی با تاکید بر اینکه شرکت فوالد مبارکه با به کارگیری تکنولوژی روز از صنایع 
پاک استان اصفهان محسوب می شــود، گفت: اگرچه صنایع بزرگ هم اقدامات 
مهمی در راستای کاهش آلودگی هوا برداشته اند اما کافی نیست.وی اضافه کرد: 
الزم اســت صنایع با مقید دانستن در اســتفاده از فیلترهای الکترواستاتیک، در 
راستای مســئولیت اجتماعی گام بردارند و از تمام شــرکت های دانش بنیان که 
در زمینه تولید فیلترهای الکترواستاتیک بومی ســازی اقدام می کنند، حمایت 

خواهیم کرد.

کوره های الکترومغناطیس مبارکه؛ تحولی در کاهش آلودگی هوا
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلــس یازدهم با تاکید بر اینکه شــرکت فوالد 
مبارکه در راســتای مقابله با آلودگی هــوا اقدامات ارزنده ای کرده اســت، گفت: 
شــرکت فوالد مبارکه با داشــتن کوره های قوس الکتریکی انرژی شــیمیایی را 
با تزریق اکســیژن و کربن تامین می کند و همین موضوع مانــع از آالینده زایی 
فوالد مبارکه شــده اســت. وی افزود: کوره های قوس الکتریکی مورد استفاده 
 در فوالد مبارکه بومی ســازی شــده تا عالوه بر کارایی بیشــتر محیط زیســت را 

آلوده نکند.  

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از جذب 42 هزار و 201 مشترک جدید 
گاز طبیعی طی نه ماهه سال جاری در استان خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اصفهان ، ســید مصطفی علوی، با بیان اینکه طی نه ماهه 
امسال بیش از 42هزار مشترک جدید گاز طبیعی به مشترکین استان اضافه 
شده، عنوان کرد: اشتراک پذیری های صورت گرفته در بخش های مختلف 

اعم از؛ خانگی، تجاری و عمومی بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، گفت: اشتراک پذیری جدیدی که در 
ســال جاری انجام شــده بیش از 37 هزار و 828 مورد خانگی، 743 مورد 
صنعتی و 3هزار و 634 مــورد نیز مربوط به بخش عمومی اســت.مهندس 
علوی، ضریب نفود گاز طبیعی در استان اصفهان را در حوزه شهری 100 درصد 
و در حوزه روســتایی 99.08 درصد بیان کرد و افزود: استان اصفهان  شامل 

110شهر است که تمامی شــهرها و تعداد 1060 روســتا از نعمت گاز برخوردار 
شده اند.

وی، در ادامــه گفت: با توجــه به افزایش تعــداد مشــترکین و برخورداری 
جمعیت باالی اســتان  از نعمت گاز طبیعی الزم اســت تا همه مشــترکین 
عزیز نســبت به رعایت  مصــرف منطقی، همــکاری الزم را با این شــرکت 
داشــته  تــا تــداوم اســتفاده  از گاز  در تمامــی بخــش ها فراهم شــود. 
مهندس علوی، منظــور از مصرف منطقــی و بهینه  گاز طبیعی را  اســتفاده 
بجا و مناســب از گاز دانســت  و افــزود:   در صورت عدم حضــور در  منزل، 
وســیله گرمایشــی راخاموش کنیم، یــا در ادارات؛ در پایان ســاعت کاری 
 و روزهــای تعطیل، نســبت بــه خاموش کردن سیســتم های گرمایشــی

 اقدام شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی:
فوالد مبارکه در لیست صنایع پاک قرار دارد

جامعه بهزیستی اصفهان تحت لوای مسئولیت اجتماعی فوالد مبارکه
مدیر عامل ذوب آهن خبر داد:

انعقاد نخستین قرارداد ریل صادراتی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

در سال 1943، اینگور کمپرد شرکت ایکیا را در سوئد تاسیس 
کرد. شرکت کوچکی که با ایمیل کردن کاتالوگ، محصوالتش 
را به فروش می رساند، به سرعت به یکی از برندهای محبوب 
دنیای مبلمان تبدیل شد و امروزه در سرتاسر دنیا نمایندگی 
فروش دارد. ایکیا با تکیه بر ریشــه های اسکاندیناوی خود، 
طراحی های بســیاری با چوب انجام داده اســت. یکی از 
دالیل شــهرت ایکیا هم همین محصوالت چوبی هستند.با 
مهم شدن اســتفاده پایدار از منابع طبیعی، ایکیا روند خود 
را تغییر داد. به همین دلیل با سازمان FSC )شورای نظارت 
بر جنگل ها( وارد همکاری شد تا مطمئن شود در بهینه ترین 
حالت ممکن از چوب، به عنوان ماده اولیه استفاده می کند. 
طبق ادعای این شرکت، ایکیا امروز به بیش از 90 درصد هدف 
خود در این زمینه رسیده است. به عالوه، با ترکیب چوب های 
مختلف، عالوه بر محصوالت زیبا، بــار مصرفی را میان انواع 
مختلف چوب تقســیم کرده است. این شــرکت ماده اولیه 
خود را از 50 کشور مختلف تهیه می کند اما قسمت اعظم آن از 
سوئد، روسیه و لهستان می آید. بیشترین چوب مصرفی هم 
به درختان کاج، توس و راش تعلق دارد. به عالوه، این شرکت 
واحد توسعه  پایداری راه اندازی کرده که عالوه بر ایده پردازی، 
طراحی و تولید وســایل پایدار، به مخاطبان ایکیا ایده   هایی 

برای سازگار کردن خانه هایشان با محیط زیست می دهد.
جنبش خانه های کوچک: جنبش خانه هــای کوچک یک 
جنبش معماری و اجتماعی اســت که درپی تمایل افراد به 
زندگی در خانه های کوچک به وجود آمد. از آنجایی که کوچک 
بودن واحدی نسبی است، برای رفع ابهام به استانداردهای 
بین المللی تکیه شده است. استاندارد بین المللی واحدهای 
مسکونی، ار فضای کوچک تر از 37 متر را خانه کوچک درنظر 
می گیرد. دالیل مختلفی برای تمایل به ایــن نوع از خانه ها 
وجود دارد. بسیاری از افرادی که به این سبک از زندگی روی 
می آورند معتقدند که ما نیاز به تجدید نظر جدی در ارزش های 
زندگی مان داریم. عــده ای دیگر به دنبال کم کردن آســیب 
به محیط زیست هســتند و برخی هم به دالیل مالی به این 
ســبک از زندگی تمایل پیدا کرده اند.میانگین متراژ خانه در 
آمریکا از ســال 1987 تا امروز، افزایش چشمگیری داشته 
است. در سال 1987، میانگین متراژ 165 مترمربع بوده؛ این 
درحالی است که این عدد در سال 2013 به 247 متر رسیده.  
این جنبش که ده سالی است پرطرفدار شده است، می کوشد 
تا مزایای فضاهای کوچک را به همــگان یادآوری کند. البته 
تمایل گردشگران به اقامت در واحدهای این چنینی نیز باعث 

پرطرفدارتر شدن این جنبش شد.

ایکیا و خانه های کوچک: اخیرا شــرکت ایکیا هم که همواره 
دغدغه های محیط زیستی داشــته، به این جنبش پیوسته 
است. برای وارد شدن به بازار خانه های کوچک، این شرکت 
 ،)Vox Creative( سوئدی با سه شــرکت فاکس کریتیو
 Escape( و اسکیپ تراولر )American RV( امریکن آروی
Traveler( وارد همکاری شــد. شــرکت اسکیپ در زمینه 
ســاخت ماشــین کاروان ها تخصص دارد. برای این پروژه، 
شــرکت اســکایپ اتومبیلی مشــابه با مدل ویستابوهوی 
شــرکتش را تولید کرد کــه مجهز به پنل های خورشــیدی، 
سرویس بهداشتی و سیستم تامین آبگرم بود. فاکس هم 
به عالقه مندان این امکان را داد تا براساس سلیقه  خود برای 
این کاروان مبلمــان خریداری کنند و طراحــی داخلی آن را 

انجام دهند.
با تمایل هرچه بیشتر مردم به زندگی پایدار و کمک به حفاظت 
از محیط زیست، عجیب نیســت که دنیا به سمت استفاده 
از خانه هایی می رود که با محیط زیست سازگاری بیشتری 
دارند. مشکل اینجاست که خانه های این چنینی که مثال از 
انرژی های تجدیدپذیر استفاده می کنند یا سیستم بازیافت 
دارند، به شدت گران هستند. خوشبختانه، خانه  کوچک ایکیا 

توانست مشکل قیمت را نیز حل کند.

آشپزی

دسر تابه ای ته دیگ ترکی 
مواد الزم: شیر یک لیتر، زرده تخم مرغ یک عدد، خامه صبحانه 

یک عدد، شکر 12 قاشق غذاخوری،آرد برنج 4 قاشق غذاخوری،کره 
یک قاشق غذاخوری،وانیل کمی،تابه تفلون 30 سانتی متری

طرز تهیه: تابه را با مقداری کره چرب کنید و دو قاشق غذاخوری پودر قند به آن 
بپاشید،سپس یک قاشق غذاخوری شکر اضافه کنید تا کامال سفید شود و در محیطی گرم کنار 
بگذارید.در قابلمه مورد نظر شیر و تخم مرغ را با همزن دستی بزنید و آرد برنج را هم اضافه کنید 
و هم بزنید، شکر و خامه صبحانه را هم اضافه کنید و هم بزنید.حاال روی حرارت باال گذاشته و هم 
بزنید بعداز به جوش آمدن حرارت را کمی کم کرده و باز 4 دقیقه روی حرارت هم بزنید. سپس از 
روی حرارت برداشته و کره و وانیل را اضافه کنید و هم بزنید. برای اینکه ضخامت مواد زیاد نشود 

یک پیمانه از مواد بر دارید و کنار بگذارید. مواد باقی مانده را داخل تابه تفلون بریزید و روی 
حرارت نسبتا باال گذاشته و با قاشق آهسته به مدت 15 دقیقه هم بزنید بعد حرارت را کم 

کرده و 6 الی 7 دقیقه باز به هم زدن ادامه دهید تا طالیی شود. می توانید با لیسک 
به آرامی ته مواد را نگاه کنید و بعداز روی گاز برداشته و یک حوله را کامال خیس 

کنید، به طوری که نم دار شود و روی تخته چوبی پهن کنید .سپس  تابه را 
10 دقیقه روی حوله بگذارید تا سرد شود. با استرچ محافظ کامال 

تابه را بپوشانید و 2 ساعت در یخچال نگه داری کنید. 

خانه هایی سازگار با محیط زیست

جشنواره فیلم مالزی میزبان 4 فیلم ایرانی می شود مهران مدیری فصل دوم »هیوال« را کلید زد
لزی و در بخش  لمللی فیلم ما در چهارمین دوره جشنواره بین ا
»سینمای جهان« فیلم های »متری شیش و نیم« به کارگردانی 
سعید روستایی، »کشتارگاه« از عباس امینی، »قسم« ساخته 
محسن تنابنده و »مردی بدون سایه« به کارگردانی علیرضا 
رئیسیان به نمایندگی از سینمای ایران حضور خواهند داشت. 
جشنواره بین المللی فیلم مالزی از تاریخ 15 تا 21 ژانویه )21 دی تا 2 
بهمن( به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

فصل دوم سریال »هیوال« با عنوان »هیوالها« که به کارگردانی مهران 
مدیری منتشــر شــده بود، چند روز قبل کلید خورد و قرار است در 
نوروز 1400 پخش شود.نقش اصلی سریال را ویشکا آسایش بازی 
می کند و مهران مدیری در نقش کامران کامروا، نقش پررنگی در این 
فصل نخواهد داشت. طبق خبرهایی که از پروژه به دست مان رسیده 
است، مدیری فقط در دو قسمت سریال بازی می کند و محمد بحرانی 
هم فقط یک قسمت در سریال حضور خواهد داشت.
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