
مدیر بهداشت محیط مرکز  بهداشت استان:

شرایط بازگشایی مدارس دراصفهان مهیا نیست
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سراشیبی سقوط
آیا احتمال ریزش بیشتر قیمت موبایل در بازار وجود دارد؟
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معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان خبرداد :

احتمال بروز موج جدید 
کرونا در نیمه بهمن 

 به همت نیروهای رزمی مهندسی
 40 صاحب الزمان )عج( طرح های 

آب رسانی به روستاهای دهگاه 
وگاهکده به بهره برداری رسید؛

 دستان پر مهری که به 
یاری محرومین شتافتند

رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات 
بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری:

آمار فوتی های ناشی 
از کرونا مجددا در 

چهارمحال و بختیاری 
صفر شد
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 سنجش آلودگی 
 هوای اصفهان

 دقیق تر می شود
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قلع و قمع ساخت و 
سازهای غیر مجاز در 

اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

استمرار برنامه ها 
در زمینه ترویج 
فرهنگ عفاف و 

حجاب

مدال افتخار ملی 
صادرات به ذوب 
آهن اصفهان رسید

48

آگهی مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق
 جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

نوبت اول

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

99-4-223

خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی 
کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار 200، 400،  

500 ، 850 و 1000میلیمتر  جهت مناطق نجف 
اباد ، چهار شهر اصفهان و ستاد مرکزی

766.000.000جاری

99-4-224
خرید لوله پلی اتیلن تک  جداره آب شرب در 
اقطار : 75، 125، 160 ، 200،250، 315 و 400 
میلیمتر جهت ستاد مرکزی و منطقه تیران  

698.000.000جاری

99-4-225
خرید و اجرای کوبیکل 3 سلوله جهت 

فاز دو   تصفیه خانه آب اصفهان
259.200.000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:00روزشنبه 
به تاریخ 99/11/11

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 99/11/12
  محل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.abfaesfahan.ir 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  6680030-8 3 -  031 
)  قراردادها داخلی 388  بازرگانی 360 (



چهار شنبه  24  دی    1399 / 29 جمادی االول1442/  13 ژانویه 2021/ شماره 3167

تحریکات انتخاباتــی اصالح طلبان روزبه روز افزایــش می یابد و احزاب 
اصالح طلب آرام آرام نامزدهای خود را معرفی می کنند؛ چنانکه در همین 
چند وقت اخیر حزب اعتماد ملی، حزب کارگزاران و حزب ندای ایرانیان از 
نامزدهای خود رونمایی کردند.البته وضعیت درباره حزب کارگزاران قدری 
متفاوت است؛ به نحوی که هنوز به طور قطعی مشخص نیست این حزب 
مانند دیگر احزاب اصالح طلب بنای حضور با نامزد غیراصالح طلب دارد یا 
آنکه می خواهد برخالف سیاست ائتالفی سال های 92 و 96 از یک نامزد 

اصالح طلب حمایت کند.

نسبت انتخاباتی کارگزاران با الریجانی
محسن رهامی اعالم کرد که کارگزاران تصمیم خود را گرفته است و می خواهد 
از الریجانی حمایت کند: »اخباری رسیده که تایید می کند احتماال الریجانی 
از سمت حزب کارگزاران وارد میدان انتخابات شود«. چند روز قبل هم علی 
صوفی اعالم کرد که نیروهای کارگزاران به دیدار الریجانی رفته اند: »اکنون 
احزاب تا حدی فعالیت انتخاباتی خود را آغاز کرده اند. برخی احزاب مانند 
کارگزاران سازندگی بیشتر فعالیت می کنند و برخی احزاب مانند اتحاد ملت 
کمتر و حتی شنیده ام که کارگزاران با تعدادی شخصیت های اصالح طلب و 
غیراصالح طلب برای انتخابات1400 دیدار داشته است. گویا اعضای کارگزاران 
به دیدار افرادی چون آقایان ظریف، اردکانیــان و الریجانی رفته اند و حتی 
اخیرا آقای لیالز بحث حمایت از نامزد نظامی را مطرح کرد.کارگزاران بیش 
از آنکه به وجه اصالح طلبی نامزدها توجه داشــته باشد، به میزان رای آوری 
افراد توجه می کند«. البته هنوز این سخنان از سوی کارگزاران تایید یا تکذیب 
نشده است و مشــخص نیســت تصمیم نهایی این حزب چه خواهد بود؛ 
هرچند پیش تر افرادی چون علی محمد نمازی، از اعضای کارگزاران گفته بود 
درصورتی که مجبور باشیم از الریجانی حمایت می کنیم یا محمد عطریانفر در 
روزنامه سازندگی نوشته بود: »برخی صاحب نظران سیاسی از کاندیداتوری 
آقای الریجانی سخن می گویند یا تاکید می کنند که ایشان قرار است بنا بر 
حمایت اصالح طلبان وارد صحنه شــوند. باید تاکید کنم که آقای الریجانی 
ازمنظر تاریخی، متعلق به جریان اصولگرایی است، اما حداقل از سال ۸4 
تا امروز رفتار، منش و نوع سیاست ورزی ایشــان شباهت های زیادی به 
رویکرد های اصالح طلبانه داشته و تجربه سه دوره مجلس ایشان هم نوعی 
رضایت مندی را از سوی اصالح طلبان در کنار خود دارد؛ لذا عطف عنایت به 
امثال آقای الریجانی زمانی می تواند مطرح باشــد که اصالح طلبان از ارائه 
نیروی متحد و مشترک میان احزاب متبوع خود دچار امتناع و یا محرومیت 
شوند.«هرچند آخرین اظهارنظر سخنگوی کارگزاران یعنی مرعشی درباره این 
موضوع همانی است که در گفت وگو با »شرق« گفته بود: »کارگزاران نامزد 

حزبی دارد و نیازی ندارد از آقای الریجانی حمایت کند. درحال حاضر موضع 
اکثر احزاب اصالح طلب این است که اگر نامزدهای اصالح طلبان ردصالحیت 
شوند، حتی به قیمت آنکه اصالح طلبان نامزدی ارائه نکنند به سمت ائتالف 
با نامزد غیراصالح طلب نخواهند رفت«. به هر روی باید دید که در نهایت اوال 

تکلیف کارگزاران و ثانیا تکلیف اصالح طلبان با علی الریجانی چه می شود.

 دهقان: کسی که می تواند باعث اجماع شود، سیدحسن خمینی است
خبر دیگر انتخاباتی در جبهه اصالحات باالرفتن احتمال نامزدی سید حسن 
خمینی است؛ به نحوی که غالمعلی دهقان، از اعضای حزب اعتدال و توسعه 
)حزب نزدیک به حســن روحانی( در گفت وگو با »نامه نیوز« گفته است: 
»تنها کسی که می تواند اجماع را شکل دهد آقای سیدحسن خمینی است. 
او مورد تایید اصالح طلبان سنتی و پیش رو، اعتدالیون و اصولگرایان معتدل 
است. به نظر می رسد اگر آقای سیدحسن خمینی ورود کند، باعث تعالی 
نظام سیاسی کشور می شود؛ چون او یک مجتهد آگاه به دو مقوله مکان و 
زمان اســت و می تواند راهی را که امام خمینی)ره(، رهبر فقید انقالب، در 
فقه سیاسی شیعه ایجاد کردند، استمرار ببخشد و بسیاری از چالش های 
فکری، فرهنگی و فلسفی را حل کند. آمدن آقای سیدحسن خمینی باعث 
امیدواری بخشی از جامعه ایرانی می شــود که ما به آنها نواندیشان دینی 
می گوییم، کسانی که معتقدند دین می تواند در هر زمانی پاسخگوی نیازها 
باشد. این جریان طی دو دهه گذشــته به تدریج ضعیف شد و چون آقای 

سیدحسن خمینی متعلق به این جریان فکری است به نظر می رسد این 
بخش جامعه که از طبقه متوسط شهری هستند، وارد انتخابات می شود. 
 عالوه بر اینکه ایشان میان سال بوده، روحیه جوانی دارد که رهبری بارها به آن 
تاکید کردند. او می تواند در بین بخشی از جوانان نواندیش و نوگرای جامعه 
جاذبه ایجاد کند«. البته نامزدی حسن خمینی می تواند محل تردید باشد، 
زیرا اوال او هنوز هیچ موضعی درباره حضــور یا عدم حضورش در انتخابات 
نگرفته است و ثانیا برخی در قبال احتمال نامزدی او موضوع عدم سابقه کار 

اجرائی او را مطرح می کنند.

 رهامی: به عنوان کاندیدای واحد به میدان می آیم
موضوع دیگر آن است محســن رهامی در گفت وگوی اخیرش با »برنا« از 
خودش به عنوان نامزد واحد اصالح طلبان نام برده است که البته هنوز معلوم 
نیســت ادعای نامزد واحد تا چه حد مورد پذیرش احــزاب حاضر در مجمع 
اجماع ساز قرار می گیرد. او در این گفت وگو گفته است: »من در دوره اخیر بعد از 
مالقات با مقام معظم رهبری ثبت نام کردم تا روزی که روحانی تایید صالحیت 
شد و من نامه ای به شورای نگهبان نوشــتم و به نفع روحانی، کنار رفتم. در 
فضای فعلی هم همین سوال برای همه دوستان ما مطرح است. اگر بدانیم 
موثر خواهیم بود و می توانیم درصدی در رفع مشکالت کشور موثر باشیم، کنار 
نمی کشیم. مجموعه اصالحات باید به یک جمع بندی برسد مثل آمریکا که 
پیش از انتخابات، کمپین هایی تشکیل می شود و به نتیجه واحدی می رسند. 

واکنش شریعتمداری به روایت صدیقی از باز شدن چشم آیت ا... مصباح؛

به فرض صحت، نیازی به بازگوکردن نبود
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی تحت عنوان »صادقانه با صدیقی 
عزیز«، نوشت: سخنان ایشــان ضمن آنکه برای برخی از بدخواهان به سوژه و دستاویزی علیه 
حضرت آیت ا... مصباح یزدی و مالمت آقای صدیقی تبدیل شده است، ارادتمندان آن فقیه وارسته 
و دوستداران جناب صدیقی را نیز به شدت آزرده خاطر کرده است و با عرض پوزش باید گفت این 
اظهارات جفایی ناخواســته در حق حضرت آیت ا... مصباح یزدی بود و تصوری نابایسته از جناب 
صدیقی را نیز در برخی از اذهان به دنبال داشت. برفرض که غســال دید برزخی داشته! و داماد 
محترم نیز در اعتماد به قول او اشتباه نکرده باشد -که بســیار بعید به نظر می رسد!- سوال این 

است که طرح این ماجرا در رسانه و برای عموم چه ضرورتی داشته است؟!

 توئیت سفیر ایران در کی یف درباره پرونده 
هواپیمای اوکراینی

سفیر کشورمان در اوکراین اظهار کرد:  حل و فصل منصفانه پرونده PS752 _هواپیمای اوکراینی- 
و تامین حقوق جانباختگان بی گناه سانحه و خانواده های داغدار آنان نه با مصاحبه و بیانیه های 

تند سیاسی بلکه از مسیر مذاکره و پای بندی همه به مقررات بین المللی محقق خواهد شد.
منوچهر مرادی، سفیر ایران در کی یف در توئیتی نوشــت: جمهوری اسالمی ایران پیش از فرجه 
تعیین شده -و قابل تمدید- در کنوانســیون شــیکاگو پیش نویس گزارش نهایی فنی سانحه 
هوایی هواپیمای اوکراینی را به  اوکراین و دیگر کشــورهای ذی ربط ارسال کرده و در انتظار اعالم 

نظر آنهاست.
همچنین درخواست های  اوکراین در دوم مذاکرات در تهران - با این که در چارچوب تعهدات بین 
المللی ایران نبود- طی روزهای اخیر اجابت شده است. روند رســیدگی به پرونده در دادسرای 
نظامی تهران در حال رسیدگی است و مسئولین مربوطه وعده داده اند نتایج تحقیقات به زودی 

به دادگاه ارسال و متهمین به دست عدالت سپرده خواهند شد.

 توئیت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی درباره غنی سازی 
20 درصدی اورانیوم ایران

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به غنی ســازی 20 درصدی اورانیوم توسط ایران، از 
جامعه جهانی خواست تا تحریم ها علیه این کشور را حفظ کنند.

بــه گــزارش اســپوتنیک، وزارت خارجه رژیــم صهیونیســتی در واکنــش به غنی ســازی 20 
 درصدی اورانیوم توســط ایــران، از جامعــه جهانی خواســت تــا تحریم ها علیه این کشــور را

 حفظ کنند.
در توئیتی که این وزارتخانه منتشــر کرده، با تکرار برخی ادعاهای بی اساس آمده است: »ایران 
در حال پیشبرد غنی سازی اورانیوم تا 20 درصد است که بیش از همیشه به ساخت بمب نزدیک 
می شــود. جامعه بین المللی باید تحریم ها را حفظ کند تا این کشور مســیرش را تغییر داده و به 

پیشبرد برنامه سالح های هسته ای خود پایان دهد«.

مدیر فرودگاه آبادان بازداشت شد
پروانه سهرابی، مدیر فرودگاه بین المللی آیت ا... جمی آبادان  بازداشت شد.

سوم دی ماه نیز دو تن از پیمانکاران طرح توسعه فرودگاه بین المللی آبادان و ٣ تن از کارکنان این 
فرودگاه به اتهام تبانی، ارتشا و حیف ومیل بیت المال بازداشت و روانه زندان شدند.

سیاستکافه سیاست

 تب و التهاب انتخاباتی در اردوگاه اصالح طلبان؛

» نه« به نامزد عاریه ای!

 موضع گیری غیرمنتظره »مرکل« درباره مسدود شدن 
توئیتر ترامپ

سخنگوی صدراعظم آلمان از مخالفت آنگال مرکل با بسته شــدن دائمی صفحه دونالد ترامپ در توئیتر 
خبر داد.استفن زایبرت، سخنگوی آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان اظهار کرد، قانون گذاران و نه شرکت های 
خصوصی باید محدودیت های ضــروری روی آزادی بیان را تعیین کنند. ایــن اظهارنظر منعکس کننده 
نگرانی برلین و اکثر اروپا نسبت به قدرت غول شبکه های اجتماعی نظیر توییتر و فیسبوک است.زایبرت به 
خبرنگاران گفت، حق آزادی بیان اهمیت ویژه ای دارد و با توجه به آن صدر اعظم آلمان معتقد است بستن 
اکانت های رییس جمهوری آمریکا به صورت دائمی مشکلی را ایجاد می کند.وی خاطرنشان کرد: رویکرد 
توئیتر درخصوص افزودن برخی مالحظات به توییت های غیردقیق ترامپ مناسب بود چراکه این شبکه های 
اجتماعی مسئول تضمین عدم مسمومیت صفحات اجتماعی با اظهارات انزجارطلبانه، دروغ پراکنی ها و 

تحریک ها هستند.این موضع گیری مرکل به رغم روابط نه چندان گرمش طی چهار سال گذشته است.

»قرقاش« برای ترکیه هم شرط و شروط تعیین کرد
وزیر مشاور در امور خارجه امارات در خصوص بهبود روابط میان ابوظبی و آنکارا، برای ترکیه شرط و شروط 
تعیین کرد.به نقل از القدس العربی، »انور قرقاش« وزیر مشاور در امور خارجه امارات اعالم کرد که ترکیه 
نباید از اخوان المسلمین حمایت کند.وی افزود: ما به دنبال بهبود روابط میان امارات و ترکیه هستیم. 
دلیلی برای اختالف با آنکارا وجود ندارد و ما شاهد اقدامات اخیر این کشور برای نزدیکی به اروپا هستیم. 
قرقاش به روابط میان ترکیه و مصر نیز اشاره کرد و گفت: ما از هر اقدام مثبت ترکیه در قبال مصر استقبال 
می کنیم.وی پیش از این، در خصوص برقراری رابطه میان امارات و قطر نیز گفته بود: از سرگیری روابط 
دیپلماتیک میان ابوظبی و دوحه به صورت کامل، زمان می برد. این مسئله به نحوه تعامل قطر با ایران، 
ترکیه و گروه های اسالمی در آینده بستگی دارد.این در حالی بود که »احمد بن سعید الرمیحی« مدیر 
دفتر اطالع رسانی وزارت خارجه قطر اعالم کرد: ما نسبت به مطرح شدن این سخنان ابراز تاسف می 

کنیم چرا که این سخنان در سطح تالش های صورت گرفته برای حل بحران خلیج فارس نیست.

تالش داماد »ترامپ« برای جلوگیری از استیضاح او
مشاور ارشد رییس جمهور آمریکا، متحدان خود در ســنا را ترغیب کرد با طرح استدالل محدودیت 
زمانی، مانع اقدام علیه دونالد ترامپ شوند. به نقل از شــبکه الجزیره، داماد و مشاور ارشد رییس 
جمهور آمریکا از متحدان خود در سنا خواست تا با اقدامات علیه دونالد ترامپ همراهی نکنند.روزنامه 
واشنگتن پست روز دوشنبه گزارش داد، جرد کوشنر از متحدان جمهوری خواه خود در سنای آمریکا 
خواسته است تا با طرح استیضاح یا عزل دونالد ترامپ که این روز ها به جد از سوی دموکرات ها دنبال 
می شود، همراهی نکنند. داماد ترامپ از متحدان نزدیک به خود خواسته است طرح برکناری و اقدام 

علیه رییس جمهور کنونی آمریکا را با استناد به زمان ناکافی برای دادرسی رد کنند.

انتقاد ونزوئال از تمرینات مشترک دریایی آمریکا-گویان 
ونزوئال از تمرینات مشترک دریایی توسط آمریکا و کشور گویان، که با آن دارای اختالفات ارضی است، 
انتقاد کرد.به نقل از رویترز، »دلسی رودریگز«، معاون رییس جمهور ونزوئال در یک کنفرانس خبری 
گفت، مانورهای انجام شده، تالشی از سوی دولت در حال خروج ترامپ برای ایجاد تحریکات و تهدید 
بوده است.دادگاه جهانی در ماه دسامبر حکم داد که صالحیت رسیدگی به اختالف بین گویان و ونزوئال 
راجع به مرز زمینی آن ها را دارد و در نهایت ممکن است تعیین کند کدام کشور از حقوق برخی میادین گازی 
و نفتی دور از ساحل برخوردار است. ونزوئال اختیار دادگاه جهانی را به رسمیت نمی شناسد و بر یک راه حل 
مذاکره دوجانبه پافشاری دارد.کشفیات نفتی دور از ساحل در سال های اخیر، به گویان که سابقه  تولید 

نفت ندارد، این ظرفیت را داده که به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت در آمریکای التین بدل شود.

توئیت حسن شــجاعی، نماینده ابهر علیه فائزه 
هاشمی جنجالی شده واکنش های زیادی در پی 
داشته است. این نماینده از سخنانش دفاع کرد. 
او در این توئیت نوشــت: »اگر حاج قاسم نبود، 
فائزه، کنیز داعش بود شاید.«انتقادات شدیدی 
از ادبیات ایــن نماینده مجلس صــورت گرفته 
است. بسیاری معتقدند این ادبیات توهین آمیز و 
جنسیت زده است.در این بین برخی نیز می گویند 
که اظهار نظر این نماینده ســخنان فائزه را تحت 
شعاع قرار داده است. شهاب اسفندیاری، ریيس  
اصولگرای دانشــگاه صداوســیما از این دسته 
است او خطاب به باقر قالیباف، رییس مجلس، 
نوشته که توئیت یک نماینده مجلس درباره فائزه 
هاشمی، سبب شــده کار زشــت فائزه هاشمی 
تطهیر شــود. اســفندیاری  به قالیباف پیشنهاد 
داده است: »دانشگاه صداوســیما آمادگی دارد 
دوره های ســواد رســانه برای نمایندگان برگزار 

کند.«
دختر آیت ا... هاشمی رفستجانی اخیرا در گفت 
و گویی با ســایت انصاف نیوز گفتــه بود: » برای 
ایران دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب شود.« 
او در توضیح حرف خود افزود: »به خاطر همین 
فشــارهایی که می آورد، باالخره شاید یک تغییر 

سیاستی اتفاق بیفتد.«
این اظهار نظر انتقــادات زیادی در پی داشــت 
تا جایی که محســن هاشــمی برادر فائــزه از او 
خواســت که عذرخواهی کند.فائزه هاشــمی در 

بخش دیگری از سخنانش درباره سردار سلیمانی 
گفته بود: »آقای قاسم سلیمانی قبل از رفتن به 
سوریه با پدرم مشورت کرد و ایشان به وی گفت 
نرو!«درهمین حال نماینده ابهــر از توئیت خود 

دفاع کرد.
حســن شــجاعی در این باره گفت: »حرف من 
این بود که اگر شما درســت می گویید، پس راه 
امثال حاج قاسم درست نبوده و اگر امثال حاج 
قاســم نبودند ما باید منتظر راه اندازی بازارهای 
برده فروشی در ایران ازسوی داعش بودیم.«وی 
افزود: »لذا ما به کسی توهین نکردیم. گفتیم اگر 
حاج قاسم ها نبودند زنان و دختران این سرزمین 
امنیت نداشتند.«شجاعی در خصوص اینکه آیا 

چنین واکنش هایی به ســخنان فائزه هاشــمی 
مخالفت با آزادی بیان نیســت، گفت: »در رابطه 
با اینکــه آزادی بیان وجود دارد، حرفی نیســت. 
اما هرکســی باید مســئولیت صحبت های خود 
را برعهده بگیرد. ایشــان صحبــت هایی کرده اند 
و باید مســئولیت آن را برعهــده بگیرند. اگر بعد 
قضایی دارد قوه قضائیه رسیدگی می کند، اما در 
رابطه با ما هم آزادی بیان وجــود دارد و من هم 

نظر خود را گفتم.«
این نماینده مجلس پیش تر نیز اظهارات تند و تیز 
و بحث برانگیز زیاد داشته است. وی چندی پیش 
درباره اینکه چرا ماسک نمی زند گفته بود: »من 

بیمه حضرت ابوالفضل)ع( هستم.«

چهره روزجنجال توئیت یک نماینده علیه فائزه هاشمی

پاسخ کنایه آمیز فائزه هاشمی به 
برادرش محسن: 

به تو حق می دهم چون برای 
خودت آینده ای ترسیم کرده ای!

فائزه هاشمی در نامه ای پاسخ انتقادات برادرش 
را داد و گفــت: بــه او حق می دهم چــون برای 
خودش آینده ای ترســیم کــرده و دنبال حذف 
موانع است.فائزه هاشمی در نامه ای سرگشاده 
پاسخ انتقادات برادرش محسن به مصاحبه اش 
را داد. در بخشی از این نامه آمده است؛پیرو گفت 
وگوی اینجانب با انصاف نیــوز و جنجال ایجاد 
شــده، الزم می دانم ضمن احترام به منتقدین 
محترم و نا محترم و دروغگو و قدردانی و سپاس 
از حامیان شــجاع و حامیان ساکت، نکاتی را به 

شرح زیر بیان کنم:
1- از نامه محسن خوشحال شدم، سبب راحتی 
هم او و هم من شد. چنین چیزی را بارها خواسته 

بودم و این اقدام اول او نبود.
2- به او حق می دهم چون برای خودش آینده 

ای ترسیم کرده و دنبال حذف موانع است.
3- اگر مسائل شــخصی انگیزه ای برای مشی 
من بود آیا عقل سلیم حکم نمی کند که از  30 سال 
گذشته تاکنون ساکت و در امنیت باشم و از منافع 

نزدیکی به قدرت بهتر و بیشتر بهره مند شوم؟
4- مابقی زیــاده گویی بود که بنــای ورود به آن 

را ندارم.
5-»رای ندادن به ترامپ اگر آمریکایی بودم « به 

دلیل چهره خطرناک ترامپ است.
6- چرا » بــرای ایران او را ترجیــح می دادم«، 
چون بخش هایی و افرادی خطرناک تر از ترامپ 
در قلدری و عدم پای بندی بــه اصول و قواعد و 
مقررات با عملکرد و بعضا سیاست های نادرست، 
کشور را در سراشیبی ناکارآمدی ها، سوء مدیریت 
ها، بی کفایتی ها، دگر اندیشی ها و حتی گاهی تا 
مرز تالشی پیش برده اند، به مطالبات عمومی نه 
تنها توجهی ندارند، بلکه در خاموش کردن آن از 

هم سبقت می گیرند.
7- حفظ اصل انقالب و اصل نظام ایجاب می کند از 
تذکر و تالش باز نایستیم و از هر چیزی که برگشت 
به اهداف انقالب از این مسیر اشتباه را ممکن می 
کند اســتقبال کنیم  اگر دغدغه ما توسعه کشور، 

حقوق مردم، آزادی و دموکراسی است و نه بقا.

بین الملل

وز عکس ر

اعتراضات خیابانی و 
ناآرامی در ناصریه عراق

اعتراضات در ذی قار بار دیگر از سرگرفته 
شده در حالی که معترضان کمتر از یک 
ماه پیــش چادرهایشــان را از میدان 
الحبوبی در مرکــز اعتراضات برچیده 

بودند.
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قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز در اصفهان
مدیرجهادکشاورزی شهرستان اصفهان از تخریب ۱۸۸ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی 
اصفهان خبر داد. همتعلی انصاری ، گفت: ۱۸۸ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای 
قلعه شور تخریب و قلع و قمع شــد.وی افزود: این قلع و قمع در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ 
کاربری اراضی زراعی وباغ ها اجرا شده است.مدیرجهادکشاورزی شهرستان اصفهان  از رصد مستمر 
مدیریت امور اراضی شهرستان اصفهان برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی خبر 
داد و یادآور شد: اراضی با قابلیت کشاورزی در کشور ما محدود هستند و به منظور حفظ امنیت غذایی 
کشور باید از آن ها به خوبی صیانت کنیم، در همین راستا با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در این اراضی 
مطابق با قانون و با قاطعیت و شدت برخورد می شود.انصاری به افرادی که در فکر تغییر کاربری اراضی و 
ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی، هستند، هشدار داد و تصریح کرد: این افراد گمان نکنند 
مصون هستند، بلکه پس از طی مراحل قانونی و با هماهنگی دستگاه قضایی در یک برنامه زمان بندی 

شده همه این ساخت و ساز ها در هر مرحله ای از احداث هم که باشند، تخریب خواهند شد.

مشخص شدن نرخ مصوب تخم مرغ تا پایان هفته
با توجه به عرضه تخم مرغ، قیمت آن تا پایان هفته به نرخ مصوب می رسد.سخنگوی ستاد تنظیم بازار 
استان در ارتباط زنده اینترنتی با بخش خبری ۲۰ سیمای مرکز اصفهان با بیان اینکه کارگروه تنظیم بازار 
از هفته گذشته سعی کرده با استفاده از ظرفیت تشکل ها و تولید کنندگان حوزه مرغ تخم گذار عرضه را 
افزایش دهد گفت: عرضه تخم مرغ از ۱۰ تن به ۵۰ تن رسیده و در ۴۰۰ نقطه در استان اصفهان در حال توزیع 
است.اسماعیل نادری افزود: با افزایش عرضت تخم مرغ، قیمت این کاال با نرخ مصوب تنظیم بازار ارائه 
می شود.وی با اشاره به جذب دو هزار تن روغن گفت: قیمت روغن هم به زودی به نرخ مصوب می رسد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان خبر داد:

تحویل3 هزار واحد مسکن محرومان در سال آینده 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان، پیشرفت فیزیکی این واحدهای مسکونی را ۵۵ تا ۶۰ 
درصد اعالم کرد و افزود: تاکنون یکهزار و ۷۵۹ واحد در مرحله پی کنی، یک هزار و ۶۵۵ واحد اجرای 
فونداسیون، یک هزار و ۳۰ واحد اجرای اسکلت،  ۹۵۷ واحد اجرای سقف و ۲۳۳ واحد به مرحله 
اجرای گچ و خاک رسیده است غالمحســین خانی ادامه داد: برای ساخت هر واحد مسکونی ۵۰ 
میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد پنج درصد و ۳۰ میلیون تومان تسهیالت بالعوض 
از سوی بنیاد مسکن اســتان و همکاری بانک های عامل در نظر گرفته شده است.وی خاطرنشان 
کرد: برای احداث سه هزار واحد مسکونی محرومین در استان، ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیالت 
اختصاص یافته که ۹۰۰ میلیارد ریال آن بالعوض است.خانی با اشاره به پرداخت ۱۹۳میلیارد و ۸۰۵ 
میلیون ریال از کمک های بالعوض به واجدان شرایط این واحدها، اضافه کرد: از مجموع ۹۰۰ میلیارد 
ریال کمک بالعوض، تا کنون بیش از ۲۰ درصد با توجه به پیشــرفت فیزیکی واحدهای مسکونی 

پرداخت شده است.

آغاز جنگلکاری 2۵0 هکتاری در شهرستان سمیرم
جنگلکاری ۲۵۰ هکتار از ذخیره گاه جنگلی داغباشی در شهرســتان سمیرم آغاز شد.رییس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری سمیرم گفت: این طرح در ذخیره گاه جنگلی داغباشی که امسال دچار 
حریق شد با اعتبار ســه میلیارد ریال از اعتبارات صندوق توسعه ملی اجرا می شود.علی پور عسگر 
افزود: اجرای عملیات بیولوژیک کاشــت بذر گونه جنگلی بادام با هدف احیا جنگل در این ذخیره 
گاه با همکاری شرکت تعاونی کشاورزی منابع طبیعی انجام می شود.وی گفت: ذخیره گاه جنگلی 

داغباشی در ۶۰ کیلومتری جنوب سمیرم واقع شده است.

آیا احتمال ریزش بیشتر قیمت موبایل در بازار وجود دارد؟

سراشیبی سقوط

اخیرا سقوط قیمت موبایل به دالیلی چون  مرضیه محب رسول
کاهش قیمــت دالر و تخصیــص ارز به 
واردکنندگان از موضوعات خوشایندی اســت که در این شرایط دشوار 
اقتصادی و گرانی انواع و اقسام کاالها با آن مواجه شده ایم.بررسی های 
میدانی از بازار موبایل، حاکی از افت ۱۵ تا ۲۰ درصدی نرخ این کاالست 
به طوری که رییس انجمن واردکنندگان موبایــل از پایین ترین میزان 
قیمت این کاال در ۶ ماه اخیر خبر می دهد؛ فعاالن این حوزه معتقدند که 
اقدام اخیر بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واردات گوشــی موبایل، 
باعث ایجاد چنین نرمشی در بازار تلفن های همراه شده است.برخی دیگر 
معتقدند که کاهش نسبی نرخ ارز تاثیر مستقیم در افت قیمت موبایل 
دارد زیرا این کاال به طور مستقیم وابسته به قیمت ارز است؛ از طرفی هم 
واردکنندگان به دلیل روند کاهشی نرخ ارز مجبور به عرضه کاالهای انبار 
کرده خود در بازار شــده اند که موجب واقعی تر شدن نرخ ها محسوب 
می شود.عده ای نیز بر این باورند به طور معمول در اولین هفته های سال 
نو میالدی برخی شــرکت ها قیمت تعدادی از مدل های خود را کاهش 
می دهند چون در حال آمادگی برای عرضه مدل های جدیدتر هستند که 

این موضوع هم می تواند تاثیر قابل توجهی در نرخ ها داشــته باشد.بر 
اساس اظهارات فعاالن بازار موبایل، گوشی هایی که در رده پایین قیمتی 
قرار دارند نسبت به ماه گذشته حدود ۵۰۰ تا یک میلیون تومان ارزان تر 
شده اند؛ گوشی های متوسط کاهش قیمت یک و نیم تا ۲ میلیون تومان 
و گوشی های گران قیمت نیز افت محسوس تری را تجربه می کنند.اگر 
محدودیت و انحصاری در واردات این کاال به وجود نیاید و روند کاهشی 
ارز استمرار داشته باشد در آن زمان است که با وجود فراوانی موبایل در 
انواع و اقسام برندها شاهد کاهش بیشتر قیمت در این بازار خواهیم بود.

یک  فعال بازار موبایل در ارتباط با شرایط کنونی این بازار می گوید: فعال 
شاهد آرامش بازار هســتیم اما رونقی وجود ندارد؛ چون با وجود افت 
نسبی قیمت ها هنوز هم قیمت موبایل های رده پایین و متوسط از توان 
مالی عده ای از مردم بیشتر است.وی در پاسخ به اینکه چرا کاهش نرخ 
دالر زودتر بر قیمت موبایل تاثیرگذار نبود، تصریح می کند: معموال نوسان 
قیمت دالر یک تا ۲ ماه بعد بر نرخ کاالهایی مثل موبایل موثر است؛ بر این 
اساس تقریبا یک ماه پس از کاهش نرخ دالر، قیمت تلفن های همراه 
نیز کاهشی شد.وی توضیح می دهد: در شرایطی که خریدار با کاهش 

مداوم قیمت ها روبه رو اســت، به امید افت بیشتر صبر می کند که این 
موضوع باعث رکود فعلی بازار شــده است؛ به طوری که با وجود کاهش 
قیمت ها بازار روز به روز بی رونق تر می شــود؛ وضعیتی که نه تنها به نفع 
فروشنده نیست بلکه به منفعت خریدار هم نیست چون مشتری در یک 
بالتکلیفی قرارگرفته و از طرفی هم ممکن است با هر اتفاقی این فرصت 
ارزانی را از دست بدهد.حسن میر شمشــیری، رییس اتحادیه صنف 
فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه نیز با تایید ریزش قیمت 
موبایل اظهار می کند: دلیل این اتفاق به قیمت ارز و افزایش حجم واردات 
این کاال مربوط می شود؛ تا پیش از این سقف خاصی برای واردات گوشی 
مقرر بود و فعاالن تازه وارد اجازه واردات موبایل تا میزان خاصی را داشتند 
که این موضوع باعث کمبود این کاالی مصرفی در بازار و افزایش قیمت 
آن می شد، اما اخیرا با رفع چنین انحصاری، حباب بازار شکسته شد و 
عرضه و تقاضا تقریبا برابر شده اند.وی ادامه می دهد: ارز نیز عامل بسیار 
مهمی است که نوسان آن در هرزمانی با شدت زیادی خود را در این بازار 
نشان می دهد؛ واضح اســت گرانی ارز موجب افزایش بیشتر نرخ ها و 
ارزان شدنش هم بر کاهش قیمت ها موبایل موثر است.رییس اتحادیه 
صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه در مورد اینکه کدام 
برندها ارزان تر شده اند، اظهار می کند: قیمت گوشی افت ۱۰ تا ۲۰ درصدی 
داشته ؛ اما قیمت ها بســتگی به برند و مدل درخواستی دارد که در هر 
برندی چند مدل با کاهش بیشــتری همراه شده است ولی در کل نرخ 
گوشــی های پرمخاطب کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشــته اســت.میر 
شمشیری در رابطه با شــرایط فعلی بازار موبایل خاطرنشان می کند: از 
حجم خریدهای دانش آموزی که در ابتدای سال تحصیلی با آن مواجه 
بودیم کاسته شده است و فعال اشتیاق چندانی برای خرید وجود ندارد؛ 
معموال مردم در زمان گرانی یک کاال بیشتر متمایل به خرید آن هستند 
ولی درزمان های ارزان شــدن، به امید افت بیشــتر، از خرید اجتناب 
می کنند.وی یادآور می شود: اکنون موبایل تا حدودی ارزان شده است و 
توصیه می شود افرادی که به این کاال نیاز دارند خرید خود را انجام دهند 
چون آینده این بازار مشخص نیست؛ ممکن است با کاهش دالر موبایل 
هم ارزان تر شود و در آینده قیمت پایین تر هم بیاید ولی اگر مردم قصد 
خرید آن را دارند االن زمان مناسبی است چون این امکان هم وجود دارد 
نرخ ارز افزایش و موبایل هم گران تر شــود.وی در پایان تاکید می کند: 
متقاضیان خرید موبایل، حتما در زمان انتقال مالکیت، کد رجیستری 
خود را دریافت کنند و به هیچ وجــه کاالی فاقد چنین کدی را خریداری 

نکنند.

خبر  روز

کاهش 17 درصدی حوادث شبکه فاضالب خمینی شهر
به گزارش روابــط عمومی آبفای خمینی شــهر، عملیات مهار حوادث شــبکه فاضالب در منطقه 
خمینی شهر طی هشت ماهه سال ۹۹ نسبت به مشابه ســال قبل ۱۷ درصد کاهش یافته است. 
به گزارش قسمت بهره برداری و توسعه شبکه فاضالب منطقه ۱۱۹ مورد حادثه شبکه فاضالب در 
هشت ماهه سال ۹۹ مهار شــده در صورتی که تعداد مهار حادثه شبکه فاضالب طی هشت ماهه 
منتهی به آبان ماه ســال گذشته، ۱۴۴ مورد بوده است.گفتنی اســت از این تعداد حوادث شبکه 
فاضالب گزارش شده در هشت ماهه سال ۹۹ به ترتیب ۱۰۱ و ۱۸ مورد مربوط به شهرهای خمینی 

شهر و درچه است .

شست وشوی 187 هزار متر شبکه فاضالب خمینی شهر
به گزارش روابط عمومی آبفای خمینی شــهر، عملیات شست وشوی بیش از ۱۸۷ هزار متر شبکه 
فاضالب طی هشــت ماهه سال ۹۹ انجام شــد . به گزارش قســمت بهره برداری و توسعه شبکه 
فاضالب منطقه، این اقدام با هدف نگهداری شبکه فاضالب و رضایت مندی مشترکین در دستور 

کار قرار گرفت.

آبرسانی و توسعه شبکه آب واحد پرورش قارچ روستای قورتان
به گزارش روابط عمومی آبفای ورزنه، مدیر امور آبفای منطقه از اجرای عملیات لوله گذاری شبکه آب 
واحد پرورش قارچ خبر داد و گفت : در راستای اشتغال زایی و حمایت از دولت در بخش محروم بن 
رود عملیات آبرسانی و توسعه شبکه به منظور آبرسانی به این واحد تولیدی صورت پذیرفت.طی این 
عملیات ۲۰۸ متر لوله پلی اتیلن قطر ۱۱۰ و ۵۸ متر لوله پلی اتیلن قطر ۹۰ جمعا به طول ۲۶۵ متر ، به 
صورت امانی اجرا شد.شفیعی، استفاده از صد در صد پتانسیل اجرایی منطقه و کاهش چشمگیر هزینه 

های اجرا را از مشخصه های این پروژه دانست.

تعویض 120کنتورخراب و فرسوده نطنز
به گزارش روابط عمومی آبفای نطنز، تعداد ۱۲۰ عدد كنتور خراب و فرسوده شهر نطنز در سه ماهه سوم 
سال جاری توسط واحد بهره برداری منطقه تعويض شــد. به گزارش اداره بهره برداری و توسعه آب 
آبفای منطقه با شناسايی كنتورهای خراب و كم كار توسط واحد مشتركين و ارسال ليست به واحد بهره 
برداری و توسعه آب اين كنتورها تعويض شد و تاثير بسزايی در مديريت مصرف داشته است. شفيعی، 
رییس اداره بهره برداري و توسعه آب آبفای منطقه ضمن بيان اين خبر افزود: يكی از مهم ترين راه 
های جلوگيری از هدر رفت آب و كاهش آب به حساب نيامده شناسايی كنتورهای خراب يا كم كار و 

تعويض به موقع آن هاست.

شست وشوی مخزن ذخیره آب شهر جوزدان
به گزارش روابط عمومی آبفای نجف آباد، عملیات شســت وشوی مخزن ذخیره آب شهر جوزدان و 
مخزن ذخیره آب شهر دهق انجام و با موفقیت به پایان رسید و پس از گند زدایی نهایی مجددا در مدار 

بهره برداری قرار گرفت.

اصالح انشعابات در روستای جالل آباد نجف آباد
به گزارش روابط عمومی آبفای نجف آباد، در راستای خدمت رسانی بیشتر به روستاها، عملیات اصالح 
انشعابات آب روستای جالل آباد در حال انجام است و در این راستا تاکنون ۶۸ فقره انشعاب اصالح 

شده و اصالح باقی مانده انشعابات نیز در حال انجام است.

با مسئولان

آبفا

رییس سازمان صمت اصفهان:

معادن راکد و غیرفعال 
اصفهان تعیین تکلیف می شود

رییس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
اصفهان گفت:یکــی از اولویت های جدی این 
نهاد در سال جهش تولید، تعیین تکلیف معادن 
راکد و غیرفعال اســتان اســت.ایرج موفق با 
تاکید بر اهمیت حفظ اشتغال موجود در حوزه 
معادن افزود: تکلیف معادن راکد و فعال شدن 
آنان بایــد در کوتاه ترین زمــان ممکن، برای 
ایجاد اشــتغال و رونق اقتصادی مشــخص 
شود.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان یادآور شــد: تعییــن تکلیف معادن 
و محدوده هــای غیرفعال دســتورالعمل رزم 
حسینی در ابتدای عهده دار شدن سمت وزیر 
صنعت، معدن و تجارت بود.وی اظهار داشت: 
این دســتورالعمل معــادن را موظف به فعال 
شــدن کرد و در غیر این صورت شورای معادن 
باید نســبت به تعیین تکلیف آنان اقدام  کند.

موفق بر لزوم اســتفاده حداکثری از ظرفیت 
معادن موجود استان تاکید و خاطرنشان کرد: 
حمایت از بخش خصوصی در راستای تقویت 
ظرفیت های اشتغال و  تسهیل امور بهره برداران 
معادن و همکاری با آنان در چارچوب قانون باید 
مورد توجه  جدی همه مسئوالن قرار گیرد.وی 
با اشاره به دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در 
فعال سازی و محدوده های معدنی وزیر صمت 
و رییس شــورای عالی معادن، افزود:امکان 
ثبت محدوده های معدنی مشمول آزادسازی 
مطابق دستورالعمل یادشــده در برنامه زمان 
بندی برای متقاضیان در ســامانه حدنگاری 
وجــود دارد.رییس ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت اصفهان اضافه کــرد: محدوده های 
درخواست صدور پروانه اکتشاف بالمعارض که 
به هر دلیل منتفی شده و مشمول واگذاری از 
طریق مزایده هستند، قابل آزادسازی نخواهند 
بود و تنها از طریق دستورالعمل وزارت صمت و 
اختیارات تفویضی به سازمان یا شورای معادن 
استان قابل انجام است.به گفته وی، در صورت 
رزرو چنین محدوده هایی در الیه آزادسازی، 
باید نسبت به خارج ســاختن آن از الیه مزبور 

اقدام شود.

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت: با ایجاد مزارع پرورش ماهیان 
خاویاری در اســتان، اصفهان به یکی از ۱۰ اســتان 
پرورش دهنده ماهیان خاویاری کشور تبدیل شده 
است.محمدرضا عباسی اظهار داشت: استان اصفهان 
تولیدکننده ۱۰ هزارو ۲۲۰ تــن انواع ماهیان خوراکی 
در سال و یکی از ۱۰ اســتان پیشرو در زمینه پرورش 
ماهیان خاویاری است.وی گفت: مزرعه های پرورش 
ماهیان خاویاری استان در شهرستان های کاشان، 

اصفهان، آران و بیدگل و خوربیابانک احداث شــده 
و ۶ گونه مهم ماهیان خاویاری با نام های استرلیاد، 
سیبری، شیپ، فیل ماهی، اوزون برون و چالباش 
در آن ها پرورش داده می شــود.مدیر امور شــیالت 
و آبزیان سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان 
گفت: مزرعه های پرورش ماهیان خاویاری در استان 
با تســهیالتی که گرفتند میزان تولید خاویار خود را 
امسال به ۳۰ تن رساندند و پیش بینی می شود این 
رقم در ســال آینده به ۵۰ تن افزایش یابد.عباســی 
افزود: تمام واحد های پرورشی دارای مجوز بر اساس 
سهمیه ای که برای آن ها در نظر گرفته شده می توانند 
بچه ماهی خریداری کنند و امیدواریم امسال سهمیه 
بیشتری برای خرید بچه ماهیان خاویاری به استان 

اصفهان داده شود.وی افزود: در حال حاضر مراحل 
اســتحصال و نگهداری خاویار اســتان اصفهان در 
استان های شمالی صورت می گیرد، اما می شود با 
بسترسازی های مطلوب و توسعه مزارع پرورشی به 
خودکفایی همه جانبه در این حوزه دست یافت.مدیر 
امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: تنها دلیل صادر نشدن خاویار استان 
اصفهان به بازار های خارجی نبود سرمایه گذاری کافی 
و نداشتن نشان تجاری و شرکت های تخصصی در 
زمینه اســتحصال و ســاماندهی خاویار است که با 
برنامه ریزی های صورت گرفته و ورود شرکت های 
خصوصی برای ایجاد نشــان تجاری زمینه صادرات 

این محصول فراهم می شود.

پرورش ماهیان خاویاری در دل کویر؛

 اصفهان صادرکننده خاویار می شود

توضیحات معاون قضایی بورس درباره آخرین وضعیت پلی اکریل
عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت پلی اکریل گفت: شرکت های بورسی باید تابع قوانین بورس باشند.جعفر 
جمالی در رابطه با آخرین وضعیت مصوبات مجمع اخیر شرکت پلی اکریل ایران اظهار کرد: در رابطه با این مجمع عمومی که در روز ۳ دی ماه سال جاری برگزار شد 
تعدادی از سهامداران شکایت خود مبنی بر ممانعت برگزارکنندگان از ورودشان به جلسه مجمع عمومی به سامانه شکایات ارائه کرده اند؛ این شکایت ها به دست 
ما رسیده است اما حصول نتیجه نهایی نمی توان درباره آن اظهارنظری انجام داد.عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و معاون حقوقی این سازمان در 
رابطه با حضور صندوق های سرمایه گذاری در ترکیب هیأت مدیره انتخاب شده در مجمع اخیر شرکت پلی اکریل نیز بیان داشت: از نظر سازمان بورس اوراق بهادار 
حضور صندوق ها بر خالف مصلحت سهامداران است و مدیران این صندوق ها دچار تخلف شده اند؛ سازمان بورس نیز با مدیرانی که مرتکب این تخلف شده اند 
برخورد انضباطی خواهد کرد.وی در پاسخ به ســوالی درباره احتمال وجود تعارض منفعت در رابطه با عضویت برخی از اعضای انتخاب شده برای هیئت مدیره 
پلی اکریل نیز تصریح کرد: ذی نفعان شرکت پلی اکریل که اعتقاد دارند در ترکیب هیئت مدیره انتخاب شده مسئله تعارض منفعت بروز خواهد کرد باید شکایت 
خود را از طریق مرجع صالح در این زمینه یعنی شورای رقابت پیگیری کنند.جمالی در ادامه با اشاره به ماده ۱۴۲ قانون تجارت و قوانین بازار اوراق بهادار تاکید کرد: 

شرکت هایی که در بورس حضور دارند باید قوانین و مقررات تجاری را رعایت کنند که در صورت عدم رعایت و بروز تخلف، رسیدگی انضباطی انجام خواهد شد. 

 برداشت پیاز 
در جیرفت

ســاالنه بیش از چهــار و نیم 
میلیون تــن انواع محصوالت 
کشــاورزی در جنوب کرمان 

تولید می شود.

وز عکس ر
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

استمرار برنامه ها در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

  مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی چهارمحال و بختیاری بخشی از 
برنامه های اجرا شــده در راســتای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در 
استان را تشــریح کرد.ابراهیم شــریفی برنامه های اجرایی فرهنگ و 
ارشاد اسامی اســتان را در خصوص عفاف و حجاب شرح داد و گفت: 
برگزاری کارگاه آموزشی، همکاری در برگزاری برنامه های عفاف و حجاب 
استان)مدافعان حریم خانواده(، ارائه مشــاوره فردی به بانوان توسط 
بانوان روانشــناس، فضاســازی محیطی جهت ترویج فرهنگ عفاف 
و حجاب )نصب بنر در کلیه کارگاه های آموزشــی، نصــب بنر در ورودی 
ساختمان های فرهنگی هنری استان(، نصب آیین نامه عفاف و حجاب 
بخشی از برنامه های این اداره بوده است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اهدای کتاب، نشست های کتابخوانی 
و قصه گویی، مســابقات کتابخوانی و نقاشی، نمایشگاه کتاب، برگزاری 
ایستگاه نقاشی) فضای مجازی و فضای باز(، برگزاری نمایشگاه عکس، 
مســابقه کتابخوانی با موضوع عفاف و حجاب، حضور در جلسه ویژه در 
محل بســیج خواهران در مورد برنامه ریزی با موضــوع حجاب حریم 
خانواده، اباغ به مطبوعات جهــت پرداختن به موضوع عفاف و حجاب 
و درج مقاالت و همچنین پوشــش خبری برنامه های عفاف و حجاب 
و سخنرانی با موضوع عفاف و حجاب از دیگر برنامه های اجرایی است.

شــریفی افزود: تهیه و تولید کلیپ و انتشار در فضای مجازی با موضوع 

عفاف و حجاب، تجلیل از رابطین امر به معروف و نهی از منکر، برگزاری 
عصر شــعر با موضوع عفاف وحجاب، برگزاری نشست های بصیرتی با 
موضوع عفاف و حجاب، تجلیل از بانوان شاغل فعال در عرصه حجاب و 
عفاف، هدیه بسته های فرهنگی عفاف و حجاب و تشکیل جلسات کمیته 
عفاف و حجاب بخشی از برنامه ها در راســتای ترویج فرهنگ عفاف و 
حجاب در استان بوده است.وی خاطرنشان کرد: معرفی کتاب کاش تو را 
می دیدم )فرازهایی از زندگی بانو حضرت معصومه )س( و اشاره مستقیم 
به بحث عفت زنان مسلمان(، برگزاری برنامه استقبال از خادمان حرم 
کریمه  اهل بیت)س( و برنامه دیدار با خانواده معظم شهدا، دستور حداقل 
یک جلسه شــورای فرهنگ عمومی شهرستان ها و اســتان با موضوع 
حجاب و عفاف، فضاسازی و تبلیغات محیطی با استفاده از ظرفیت ها و 
امکانات دیداری، شنیداری و نوشتاری و فضای مجازی با موضوع حجاب 
در اســتان انجام شده است.شریفی اظهار داشــت: برگزاری مسابقات 
فرهنگی و هنری در حوزه عفاف و حجاب ویژه کارکنان، خانواده های آنان 
و مراجعین، کنترل و مراقبت وضعیت نامناسب پوشش و آرایش برخی 
از هنرمندان در فضاهای مجازی و محیط های هنری، برگزاری مسابقه 
عفاف و حجاب ویژه پرسنل شاغل، تجلیل از پرسنل زن با نام معصومه 
به مناسبت میاد حضرت معصومه)س(، اهدای لوح تقدیر به همکاران 

نمونه در حوزه عفاف و حجاب از دیگر کارهای اجرایی این اداره است

مدیرکل تعاون چهارمحال و بختیاری:

حفظ اشتغال موجود در استان اولویت دارد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حفظ اشتغال ایجاد شده 
در چهارمحال و بختیاری در اولویت است، اظهار داشت: با تاش های انجام شده و حل مشکات 
واحد های تولیدی اشتغال موجود در چهارمحال و بختیاری در فصل پاییز حفظ شده است.حفیظ 
ا... فاضلی بیان کرد: شماری از افرادی که در تابستان امسال در استان بیکار شده بودند بار دیگر در 
فصل پاییز به کار گرفته شدند.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
در حال حاضر رتبه بیکاری چهارمحال و بختیاری به ۲۳ کشور رسیده و این در حالی است که در سال 
گذشته رتبه بیکاری استان ۳۰ بوده اســت.فاضلی با بیان اینکه نرخ بیکاری با تاش های انجام 
شده و افزایش اشتغال در بخش روستایی و عشایری به ۱۱.۹ رسیده است، تاکید کرد: نرخ بیکاری 

چهارمحال و بختیاری ۴.۲ درصد کاهش یافته است.

مدیر کل ورزش وجوانان چهارمحال و بختیاری:

 3۵0 خانه ورزش روستایی درچهارمحال و بختیاری
 وجود دارد

مدیر کل ورزش وجوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه طی سال های اخیر توسعه خانه های 
ورزش روستایی در این استان مورد توجه قرار گرفته اســت، گفت: در حال حاضر شمار خانه های 
ورزش روستایی در این استان به ۳۵۰ مرکز رسیده است.حمید کریمی گفت: در استان چهارمحال 
و بختیاری ۱۶۰ مکان ورزشی وجود دارد.مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: 
توسعه خانه های ورزشی و سالن های ورزشی در این استان از مهم ترین اهداف سازمان ورزش و 
جوانان به شمار می رود که نقش مهمی در شناسایی استعدادهای ورزشی و ترویج فرهنگ ورزش 
در استان دارد.وی بیان کرد: در سال جاری شیوع کرونا خســارت های باالیی به حوزه ورزش وارد 
کرد و بسیاری از ورزشــکاران از انجام تمرینات ورزشــی خود باز ماندند.مدیر کل ورزش و جوانان 
چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: برگزاری طرح های استعدادیابی در مناطق مختلف استان برای 
 شناسایی اســتعدادهای ورزشی از مهمترین برنامه ها در راســتای قهرمان پروری ورزشی در این

 استان است.

علت تشکیل صف کپسول گاز در شهرکرد چه بود؟
مدیرشــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتــی در چهارمحال و بختیــاری گفت: چهــار برابر نیاز 
چهارمحال و بختیاری گاز مایع در استان توزیع می شود و هیچ کمبودی در هیچ یک از روستاهای 
فاقد گازکشی وجود ندارد.جعفر ساالری نســب ادامه داد: طبق ارزیابی این سازمان تعداد افرادی 
که به گاز مایع از طریق کپسول گاز در کل استان نیاز دارند ۱۰ هزار نفر بوده که نیاز آن ها به طور کامل 
مرتفع شده اســت.وی تصریح کرد: طبق قانون گاز مایع سهمیه استان به شرکت های توزیع کننده 
از جمله پرسی فروخته می شــود و توزیع در بین عموم مردم از طریق این شرکت ها بوده و نظارت 
بر اصناف توزیع کننده از جمله وظایف ســازمان صنعت ، معدن و تجارت استان است اما با تعامل 
و همکاری خوبی که وجود دارد در جریان شــیوه توزیع قرار گرفته ایم.این مسئول در پاسخ به این 
سوال که علت ایجاد صف های طوالنی برای خرید کپسول گاز در شهرهای گازکشی شده چیست، 
گفت: شیوه توزیع را سازمان صمت باید توضیح دهد اما اطاعات ما نشان می دهد از جمله دالیل 
هجوم و ایجاد صف خرید کپسول گاز در بین مردم شــهرهای دارای گازکشی، استفاده از گاز مایع 
برای ســوخت خودرو بوده که اقدامی بســیار خطرناک و از نظر فنی مردود است.وی تاکید کرد: 
اگر چنین استفاده های نا متعارفی از کپســول های گاز مایع نشــود ما عاوه بر اینکه کمبودی در 
 اصناف فروشنده و شارژکننده کپســول های گاز نداریم، با این دریافت سهمیه مطلوب اضافه هم 

خواهیم آورد.

بام ایرانبا مسئولان

مدیرکل آموزش فنــی و حرفــه ای چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اهمیت بحث عفاف و حجاب 
در جامعــه گفت: طراحــی و تولید لبــاس ایرانی 
اسامی در استان با همکاری دستگاه های متولی 

ساماندهی می شود.
فرانک کبیــری در آییــن انعقــاد تفاهم نامه بین 
ســتاد امر به معروف و نهی از منکر و آموزش فنی 
و حرفه ای اســتان افزود: رایزنی برای اســتفاده 
از ظرفیت خیاطــان و طراحان لباس در اســتان 
برای تولیــد لباس ایرانی اســامی متناســب با 
مد و روز جامعــه در حال انجام اســت.وی اظهار 
داشت: با ساماندهی خیاطان و طراحان می توان 
از تولید و عرضه لباس های نامتعارف جلوگیری و 
پوشش ایرانی اسامی را در استان گسترش داد.

کبیری با اشاره به اهمیت بحث ارائه آموزش فنی 

و حرفه ای در ســطح جامعه و فرهنگ ســازی در 
خصوص استفاده از آموزش های این مراکز افزود: 
آموزش های فنی و حرفــه ای در ۲ بخش دولتی 
و خصوصی با تنوع رشــته باال برگزار می شود.وی 
افزود: با انعقاد این تفاهم نامه افزایش توانمندی 
علمی، مهارتی و شایســتگی های شغلی در اقشار 
مختلف با بهره مندی از تمامی ظرفیت های اعضای 
ســتاد امر به معــروف و نهی از منکــر امکان پذیر 
شــده اســت.مدیرکل آموزش فنــی و حرفه ای 
چهارمحــال و بختیــاری گفت : ایــن تفاهم نامه 
با هدف توانمندســازی و آمــوزش طایه داران و 
اعضای گروه های جهــادی با آموزش های مهارتی 
و شایســتگی شــغلی بر اساس اســتانداردها و 
شایســتگی های آموزشی و شــغلی منعقد شده 
است.فرمانده سپاه قمربنی هاشم )ع( چهارمحال 

و بختیاری و رییس ســتاد امر بــه معروف و نهی 
از منکــر چهارمحال و بختیــاری نیــز در تقدیر از 
فعالیت های ایــن اداره کل در حوزه امربه معروف 
و نهی از منکــر و ترویج فرهنگ عفــاف و حجاب 
افزود: ارائه آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی 
به طایه داران امر به معروف و نهی از منکر براساس 
ســلیقه و نیاز خودشــان یک ضرورت در راستای 
ایجاد اشتغال پایدار است.سردار علی محمد اکبری 
افزود: با توجه به موضوع بحث پوشاک و حجاب و 
عفاف، باید توجــه و برنامه ریزی مدون تری انجام 
شود تا لباس و پوشاک متعارف در جامعه بیشتر 

موجود باشد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری گفت: با صدور ۵۶۷ جواز تاســیس در 
ســال جاری میزان ســرمایه گذاری انجام شده 
در اســتان ۷۲۰ درصد رشد داشــته است.سجاد 
رســتمی افزود: با صدور این تعداد جواز تاسیس 
هفت هــزار و ۱۶۲ میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
جدید در استان طی سال جاری ایجاد شده است.

وی، آغاز اجرای طرح کریســتال مامین از صنایع 
پایین دستی پتروشیمی را از مهم ترین طرح های 
ســرمایه گذاری اســتان در ســال جاری برشمرد 
و گفت: ایــن طرح در حــال حاضــر از ۳۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی برخوردار است و عاوه بر اینکه 
جواز تاسیس آن صادر شــده، تجهیزات این طرح 
نیز خریداری شده و بزودی وارد استان می شود.

رستمی، میزان اشــتغال این واحد صنعتی را ۱۶۰ 

نفر اعــام کرد و گفــت: واحد کریســتال مامین 
لــردگان در زمینی به مســاحت ۲۰ هکتار با حجم 
سرمایه گذاری یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ایجاد 

می شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری همچنین از پیشرفت ۷۵ درصدی بزرگ 
ترین طرح اســتحصال منیزیــت از دولومیت در 
اســتان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح بیش 
از ســه هزار میلیارد ریال ســرمایه گذاری از سوی 
بخش خصوصی در استان ایجاد می شود.رستمی 
با بیان اینکه امســال برای نخســتین بــار برخی 
تصدی گری های صمت به خانــه صنعت و معدن 
استان واگذار شــد، خاطر نشــان کرد: اختیارات 
صدور جواز تاســیس از ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان به خانه صنعــت و معدن واگذار 

شــد که این موضوع در تقویت جذب سرمایه گذار 
و تعامل بخــش خصوصی و دولتی بســیار موثر 
بوده است.گفتنی اســت ؛ بخش صنعت در تولید 
ناخالص چهارمحال و بختیاری ۱۲.۶ درصد است 
که این رقم با توجــه به میانگین کشــوری آن که 
۳۴.۲ درصد اســت،  نشــان می دهــد که بخش 
صنعت در اســتان همچنــان دارای ظرفیت های 
بی شــماری اســت که شــکوفایی بیش ازپیش 
آن می تواند مســیر توســعه یافتگی چهارمحال و 
بختیــاری را هموارتر کند.چهارمحــال و بختیاری 
 دارای ۱۰ شهرستان با جمعیتی افزون بر ۹۷۹ هزار 

نفر است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری:

طراحی و تولید لباس ایرانی اسالمی در استان 
ساماندهی می شود

رییس سازمان صمت استان خبر داد:

رشد 720 درصدی سرمایه گذاری در چهارمحال 
وبختیاری
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تحدید حدود اختصاصی
10/102 شــماره نامه : 139985602024010324-1399/10/17 چون تحدید 
حدود ششــدانگ قطعه زمین مزروعی که بصورت باغ در آمده است پالک شماره 
4348/844 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام 
حســین وحیدی فر فرزند اکبر و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونًا به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1399/11/20 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 1076364 قویدل رئیس 
منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

ابالغیه تبادل لوایح 
10/103 خواهان : علی زینلی فرزند احمد، خوانده : غالم یحیی نوری فرزند جعفر، 
احتراما دســتور فرمائید نظر به اینکه تجدیدنظر خواه علــی زینلی فرزند احمد در 
خصوص پرونده 9900300 دادخواست تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه غیابی 
شماره 242-990 صادره از شعبه اول شورای حل اختالف کاشان به خواسته مطالبه 
وجه به مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام خســارات مربوطه به طرفیت تجدید 
نظر خواه غالم یحیی نوری فرزند جعفر به ان شعبه محترم تقدیم نموده از انجائیکه 
تجدید نظر خوانده مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 

دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده از طریق نشــر اگهی 
ابالغ گردد تا چنانچه پاسخی دارند کتبا در قالب تبادل لوایح ظرف مدت 10 روز به 
دفتر شعبه مذکور ارائه نمایند بدیهی است انتشار این اگهی به منزله ابالغ محسوب 
 می گردد و در صورت عدم ارائه پاسخ وفق مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

م الف: 1076231  دفتر شعبه اول شورای حل اختالف کاشان 
تبصره یک ماده 105

 10/104 بدین وســیله بــه خانم مریــم صفائیــان فرزند اصغر همســر مرحوم 
علی ســبکتکین ریزی )مالک بهای یک هشــتم 72 سهم مشــاع از 270 سهم 
ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه پالک 186 فرعی از 107- اصلی واقع در 
زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان( ابالغ می نماید که ششــدانگ عرصه و اعیان 

پالک فوق توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده که یک هشتم بهای 
عرصه و اعیان 72 سهم مشاع از 270 سهم ششدانگ پالک فوق الذکر آن به مبلغ 
131/333/334 ریال ارزیابی گردیده که مبلغ فوق الذکر نزد صندوق سپرده اداره 
 ثبت اسناد و امالک لنجان تودیع گردیده است. لذا مقتضی است جهت اخذ سپرده 
مذکور به این اداره مراجعه نمایید و در صورتی که مدعی تضییع حق می باشید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح 
دعوی را به این اداره ارائه نمایید. بدیهی اســت در صورتی که ظرف مدت مرقوم 
گواهی طرح دعوی ارائه نگردد این اداره سند مالکیت پالک فوق را بدون استثناء 
چیزی از آن صادر خواهد نمود. م الف: 1076313 اداره ثبت اســناد و امالک 

شهرستان لنجان

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

توسعه باغات در اراضی شیب دار چهارمحال و بختیاری
رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت توسعه باغات در اراضی شیب دار، گفت: تکمیل و توسعه پروژه های انتقال آب و توسعه باغات 
در اراضی شیب دار در حوضه کارون به یک هزار و ۳۷۴ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. عطاءا... ابراهیمی افزود: هم اکنون ۲۶ طرح توسعه باغات در اراضی شیب دار با 
هشت هزار و ۲۱۵ هکتار در شهرستان های بروجن، لردگان، خانمیرزا، اردل، کیار و کوهرنگ در دست اجراست.ابراهیمی با اشاره به اینکه این طرح ها با هدف حفاظت 
اراضی کشاورزی، جلوگیری از فرسایش خاک، توسعه اراضی زراعی و باغی در دست اجراســت، اضافه کرد: رفع محرومیت، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید و 
درآمد از دیگر مزایای اجرای این طرح است.وی ادامه داد: اجرای این طرح زمینه اشــتغال چهار هزار و ۷۸۰ نفر را فراهم می کند.ابراهیمی با تاکید بر اینکه اجرای 
این طرح ها از سال ۸۶ آغاز شده است، گفت: این طرح ها بین ۱۰ تا ۹۵ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و تاکنون ۶۶۲ میلیارد ریال برای اجرای این طرح های هزینه 
 شده است.وی با تاکید بر اینکه ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی اســتان، کشاورزی است، افزود: ســاالنه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع محصوالت کشاورزی در استان

 تولید می شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری:

آمار فوتی های ناشی از کرونا مجددا در چهارمحال و بختیاری صفر شد
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشــتی و درمانی چهارمحــال و بختیــاری با ابراز خرســندی از ثبت یــک روز دیگر بــدون فوتی ناشــی از کرونا 
در اســتان، مجموع فوتی های ناشــی از ابتــا به این بیمــاری در اســتان را کماکان ۷۲۶ نفــر اعام کرد. مجید شــیرانی در تشــریح آخرین وضعیت شــیوع 
بیماری کرونا در بیســت و دومیــن روز از دی مــاه ۹۹ در چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: ۱۷۵ بیمــار با عائم بالینی مشــکوک به بیماری کرونــا به مراکز 
بهداشــتی و درمانی ســرپایی اســتان مراجعه داشــته اند که از این تعداد ۳۱ بیمــار با عائم مشــکوک به این بیمــاری در مراکز درمانی بســتری شــده اند.
به گفته وی، عــاوه بر موارد ســرپایی، تســت ۲ مراجعه کننده بیمارســتانی بــا عائم بالینی مشــکوک به بیمــاری کووید_۱۹ کــه در مراکز درمانی بســتری 
شــده بودند مثبت قطعی اعام شــد. شــیرانی با بیــان اینکه، هــم اکنــون ۷۱ بیمار مثبــت قطعی و مشــکوک به بیمــاری کرونــا در مراکز درمانی اســتان 
 تحت مراقبــت و درمان هســتند، افــزود: از این تعداد پاســخ آزمایــش ۴۹ نفر مثبــت قطعی و مابقــی در انتظار پاســخ نتایج آزمایشــات بــرای رد یا تایید

 بیماری شان هستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 پارک اوره رزینی در لردگان
 احداث می شود

 تفاهم نامه ای به منظور احداث پارک اوره رزینی در لردگان 
به منظور تکمیل زنجیره ارزش محصوالت پتروشــیمی و 
توســعه صنایع پایین دســتی این طرح با حضور استاندار 
چهارمحــال و بختیــاری، مدیرعامــل ســرمایه گذاری 
پتروشیمی ایرانیان و نماینده مردم لردگان در مجلس به 
امضا رسید.اقبال عباسی، استاندار چهارمحال و بختیاری 
در این مراســم با تاکید بر اهمیت تکمیل زنجیره تولید در 
صنایع، اظهار کرد: احداث پارک اوره رزینی و مامین حدود 
۲۰ درصد تولیدات کارخانه پتروشیمی لردگان را به  مصرف 
می رساند و این صنایع می تواند توسعه پیدا کند، همچنین 
این طرح ها می تواند زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی 
را توســعه دهد.وی با تاکید بر اینکه تمامی دســتگاه های 
اجرایی مرتبــط در خصوص احداث صنایع پایین دســتی 
پتروشــیمی در چهارمحال و بختیاری با ســرمایه گذاران 
همکاری الزم را خواهند داشــت، اضافه کرد: خوشبختانه 

مشکل عمده ای برای اجرای این طرح ها وجود ندارد.
عباسی ،نداشــتن فناوری و ســرمایه مورد نیاز را یکی از 
عمده ترین دالیل خام فروشــی محصــوالت تولیدی در 
چهارمحال و بختیاری عنوان و خاطرنشــان کرد: نداشتن 

زیرساخت و سرمایه نیز درخام فروشی موثر است.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه توسعه 
صنایع پایین دســتی پتروشــیمی لردگان از اولویت های 
دولت است، بیان کرد: این مســئله موجب شد تا با افتتاح 
هر طرح پتروشــیمی،  طرح های تکمیــل زنجیره ارزش 
نیز تعریف شــود.وی افزود: در طرح پتروشیمی لردگان 
برای جلوگیــری از خام فروشــی، ایجــاد ارزش افزوده، 
دسترسی مناسب به منابع آب و خوراک گاز، ایجاد تحول و 
محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال پایدار و ... سرمایه گذاری 
به ارزش ۸۷۵ میلیون یــورو صورت گرفت و ظرفیت تولید 
این واحد یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن اوره و آمونیاک است 
که در آذرماه ســال جاری افتتاح و مــورد بهره برداری قرار 
گرفت.عباسی یادآور شــد: در فرآیند احداث پتروشیمی 
لردگان رکورد ۲۸ میلیون نفر ســاعت بدون حادثه به ثبت 
رسید و این در شرایطی است که سهم نیروهای بومی در این 

مجتمع، ۸۵ درصد از نیروهای فعال است.
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احتمال بروز موج جدید کرونا در نیمه بهمن 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان از احتمال بروز موج جدید کرونا در نیمه بهمن ماه 
و افزایش آمار بستری ها در اسفند ماه خبر داد و گفت: افراد باید پروتکل های بهداشتی مقابله با 
شیوع کرونا را رعایت کنند تا با موج بعدی مواجه نشویم و یا با موج سبک بیماری روبه رو شویم.

بهروز کلیدری با اشاره به کاهش آمار ابتال و مرگ ومیر کرونا در استان اصفهان، اظهار کرد: با تدابیر 
مسئوالن و رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با شیوع کرونا تعداد مبتالیان و مرگ ومیر کرونا 
در استان اصفهان کاهش یافته و مرگ ومیرها به حدود انگشــتان دو دست رسیده که این مورد 
نشان دهنده بهبود شرایط نسبت به مهر و آبان اســت.وی ادامه داد: امسال دو تجربه سخت در 
ماه های ابتدایی بهار و پاییز داشته ایم و تلفات ســنگینی را بر اثر کرونا ویروس در استان تجربه 

کردیم.
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا توضیــح اینکــه نبایــد دربــاره 
گــر ســاده انگاری  ویــروس کرونــا ســاده انگاری صــورت بگیــرد، خاطرنشــان کــرد: ا
 شــود، به شــرایط بحرانی قبــل بازمی گردیم، همچنیــن دورهمی هــای خانوادگی نیــز نباید

 تشکیل شود.

کاهش ۵.۸ درصدی مصدومان ناشی از حوادث کار 
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در خصوص آمار فوت و مصدومان ناشی از حوادث کار در 
استان اصفهان توضیحاتی ارائه داد.علی سلیمان پور ، با اشاره به آمار فوت ناشی از حوادث کار در 
هفت ماهه امسال در استان اصفهان، اظهار کرد: در هفت ماهه سال جاری تعداد ۶۲ نفر که از این 
تعداد همگی مرد بودند، به دلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان 

مورد معاینه قرار گرفته اند.
وی با مقایســه آمار فوت ناشــی از حوادث کار در ســال ۹۹ و ۹۸ در اســتان اصفهــان، تصریح 
کرد: تا مهرماه امســال حدود ۶۲ مــورد فوتی به دلیل حوادث ناشــی از کار در پزشــک قانونی 
مورد معاینه قرار گرفته اند و این تعداد در مقایســه با مدت مشابه ســال قبل که ۵۰ نفر و همگی 
مرد بودند، افزایش داشــته است. ســلیمانی پور با اشاره به اینکه امســال آمار مصدومان ناشی 
از حوادث کار نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته کاهش داشــته اســت، توضیح داد: آمار 
مصدومان ناشی از حوادث کار نسبت به مدت مشابه ســال قبل که یک هزار و ۵۲۸ نفر مصدوم 
 شــدند و از این تعداد ۱۱۳ نفر زن و یک هزار و ۴۱۵ مرد بوده اســت حــدود ۵.۸ درصد کاهش 

داشته است. 

آزادی ۵31 زندانی با همت ستاد دیه استان اصفهان
رییس کل دادگســتری اســتان اصفهــان گفت: در ۹ ماهه ســال جــاری با تالش ســتاد دیه 
۵۳۱ نفر از زندانیــان مالی و جرائــم غیرعمد با بدهی یکصد و هشــتاد و دو میلیــارد تومان از 
زندان های اســتان اصفهان آزاد شــدند.محمدرضا حبیبی در حاشیه جلسه ســتاد دیه استان 
اصفهان اظهار داشــت: طی ۹ ماهه ســال جاری با تالش ســتاد دیه ۵۳۱ نفر از زندانیان مالی 
 و جرائم غیرعمــد با بدهی یکصد و هشــتاد و دو میلیــارد تومان از زندان های اســتان اصفهان

 آزاد شدند.
 رییس کل دادگســتری اســتان  اصفهــان افزود:  از مــردم نیکوکار و نوع دوســت اســتان که 
همواره در امــور خیر و دســتگیری از نیازمندان بــه ویژه مددجویــان زندان پیشــتاز بوده اند، 
از شــکات و خواهان های پرونده هــای مربوطه کــه قریب به یکصــد و چهل میلیــارد از طلب 
خود را بخشــیدند تقدیــر می کنیــم.وی تصریح کرد: بــه منظــور ارتقای وضعیــت موجود و 
 افزایش صلح و سازش در آینده نزدیک شــعبه شــورای حل اختالف در محل ستاد دیه استان 

مستقر می شود.

رفع مشکل آموزش تربیتی دانش آموزان نیازمند تدوین بسته آموزشی؛

به دنبال راه چاره

آمــوزش تربیتی دانش آموزان بــا تعطیلی مدارس به خاطر شــیوع 
ویروس کرونا از ســال گذشته آســیب جدی دیده و رفع این مشکل 
جدی نظام آموزشــی به اعتقاد کارشناسان نیازمند تدوین بسته های 
جدید تربیتی برای دانش آموزان، خانواده و مدرسه در شرایط کرونایی 
است.گرچه برگزاری کالس های درسی از طریق شبکه های اجتماعی 
و فضای مجازی در ارتقای سطح سالمت جامعه و پیشگیری از شیوع 
بیماری کرونا نقش داشــته؛ اما نیازهای روحی و تربیتی که یکی از 
اساسی موضوعات زندگی افراد است مورد غفلت و یا کم توجهی قرار 
گرفته و تاکنــون برنامه ریزی خاصی برای رفــع این چالش صورت 
نگرفته، هر چند تعامالت اجتماعی و فعالیت های زیستی در ارتقای 

سطح مهارت ها را نمی توان فراموش کرد.
زندگی اجتماعــی بویژه حوزه تربیــت کودکان و نوجوانــان امروز به 
خاطر گســترش ارتباطات از پیچیدگی های خاصی برخوردار است، 
تغییرات ساختارهای اجتماعی و گسترش ســیطره فضای مجازی 
که طی سالیان اخیر به یکی از چالش های مهم تربیتی برای کودکان 
تبدیل شــده بود، در شــرایط کرونایی چند ماه گذشــته وضعیت را 

پیچیده تر کرده است.فعالیت های تربیتی، فرهنگی، هنری، ورزشی 
و پرورشــی مدارس که نقش موثری در انسان سازی، تقویت باورها، 
مهارت افزایی و نشاط اجتماعی دارد، تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته 
و وزارت آموزش و پرورش با دســتورالعمل هایی ســعی به رونق این 
دسته برنامه ها بر اساس شــرایط کرونایی داشته اما تصمیم گیرهای 
 محلی و اجرای دســتورالعمل ها موضوع جدی اســت که باید به آن 

توجه شود.
برای توســعه و پیشرفت کشور ســرمایه گذاری برای دانش آموزان و 
هدف گذاری در حوزه آموزش و فعالیت هــای فرهنگی یک ضرورت 
و اصل اساسی و ثابت شــد که روش های تربیتی سنتی باید هر چه 
زودتر مــورد تحلیل و بازبینی قــرار گرفته و روش هــای جدید برای 
جامعه تبیین شــود و هشــدار می دهند که در این شرایط خانواده ها 
باید با فراگیری و مطالعه، وقت بیشتری برای تربیت صحیح فرزندان 
بگذارند تا ســر نخ تربیت کودکان آنان از دست شان خارج نشده و به 
بســتر فضای مجازی که چون تیغ دولبه عمل می کند، نیفتد.رییس 
اداره امور تربیتی مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره 

کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: مباحث تربیتی در دوران کرونا به 
دالیلی نظیر دغدغه آموزشی والدین، عدم رشد مهارت های اجتماعی 
ناشی از محدودیت ارتباطات و تغییرات حاکم بر سیستم آموزشی به 

حاشیه رفته است.
مریم ژاله، با ارائه وضعیتی از نیازهای تربیتی دانش آموزان در شرایط 
دوران کرونا مدارس افزود: با وجود غافلگیری سیستم تعلیم و تربیت 
با ورود ناخوانده کرونا، وزارت آموزش و پــرورش همزمان با تعطیلی 
مدارس اقدامات وسیعی در راستای برنامه ریزی راهبردی و هدفمند 
بر اساس نیازهای آموزشــی و تربیتی دانش آموزان متناسب با ایام 
کرونایی انجام و در پاســخ به ایــن نیازها اقداماتی در ســطح ملی، 

استانی و شهرستانی در حال اجراست.
وی ادامه داد: یکــی از مهم تریــن چالش های بزرگ ایــن دوران، 
کم توجهی و به حاشــیه رفتن موضوعات تربیتی ناشــی از نبود رشد 
اجتماعی و کمبود ارتباطات اجتماعی اســت کــه تعطیلی مدارس با 
کاهش ارتباط دانش آموزان می تواند زنگ خطری جدی برای رشــد 
تربیتی دانش آموزان باشــد.به گفته این مقام مســئول، در اداره کل 
آموزش و پرورش اصفهان، دســت کم ۹۰۰ هزار نفر دانش آموز، پنج 
هزار واحد آموزشی  و ۵۰ هزار معلم، جمعیت زیادی است که خدمات 
رسانی گسترده به این قشــر با وجود موانع و محدودیت های موجود 
از اهمیت خاصی برخوردار اســت. عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان نیز گفت: نظارت بر تحصیل و همــکاری با دانش 
آموزان برای والدیــن شــاغل  در دوران کرونا کاهش یافته اســت.

هاجر سلیمی، با اشــاره به موضوعات مراجعان مراکز روان شناسی و 
روانپزشکی افزود: پدر و مادرانی که شــاغلند و فرزندان شان در خانه 
مشغول به تحصیل هســتند در برخی از مواقع از کالس درس خارج 
شــده و یا تکالیف را انجام نمی دهنــد و این نبود نظــارت و تعطیلی 
مدارس به حوزه آموزشــی و تربیتی صدمه می زند.وی ادامه داد: در 
برخی از مواقع انجام تکالیف بر عهده والدین قرار گرفته و چه بسا که 
آزمون ها را نیز خانواده ها کمک می کنند و این اتفاقات مسائل آموزشی 
را دچار چالش و بر موضوعات تربیتی نیز اثرات منفی خواهد گذاشت 
و مســائل اجتماعی و فرهنگی در برخی از مناطق و خانه ها کمتر مورد 
توجه قرار می گیرد.وی به اختالالت روانشناختی برخی از دانش آموزان 
در گذشته اشاره  کرد و اظهارداشــت: برای این دسته از افراد عالوه بر 
مصرف دارو، خدمات رفتاری و مشــاوره ای نیز ارائه می شــد ولی بر 
اساس شرایط بحرانی کرونا بخش روان شناسی کاهش پیدا کرده که 

بر نگرش و اصالح روش اثر گذاشته است.

با مسئولان 5جامعه

فرصت استثنایی برای مشموالن غایب ساکن اصفهان
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: مشموالن ساکن استان اصفهان 
که بیش از یک سال غیبت دارند در صورت تمایل می توانند تمامی دوره خدمت وظیفه عمومی خود 
را در یکی از یگان های انتظامی اســتان 
انجام دهند.مهــرداد پناهپوریان اظهار 
داشت: با تدابیر فرمانده انتظامی استان 
اصفهان، تمهیدات الزم برای انجام دوره 
خدمت وظیفه عمومی برای مشــموالن 
غایــب  در این فرماندهی فراهم شــده 
است.معاون وظیفه عمومی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان افزود: براین 
اساس مشــموالن غایب ساکن استان 
اصفهان که بیش از یک سال غیبت دارند 
در صورت تمایل به ادامه خدمت در یگان های انتظامی این استان  بایستی پس از اخذ برگ اعزام 
از دفاتر پلیس +۱۰ به معاونت نیروی انســانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان  واقع در بزرگراه 
دستجردی، بعد از پل راه آهن، ستاد فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان مراجعه و فرم مربوط به 
جذب و پذیرش در این فرماندهی را تکمیل کنند.وی تصریح کرد: دوره آموزشــی این مشموالن به 
مدت یک ماه در ستاد فرماندهی انتظامی استان اصفهان انجام می شود و این افراد پس از آن ادامه 
خدمت خود را براساس نیاز در یکی از یگان های انتظامی استان سپری خواهند کرد.پناهپوریان، با 
بیان اینکه خدمت در استان محل سکونت یک فرصت استثنایی است که فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان برای مشموالن غایب فراهم کرده تاکید کرد: مشموالن غایبی که بیش از یک سال غیبت 
دارند برای اینکه از این فرصت ویژه اســتفاده کنند الزم است که هرچه سریع تر به دفاتر پلیس +۱۰ 

مراجعه کرده و نسبت به اخذ برگ اعزام خود اقدام کنند. 

رییس پلیس راهور اصفهان اعالم کرد:

اعمال قانون 22 هزار وسیله نقلیه آالینده
۲۲ هزار وسیله نقلیه آالینده در اصفهان اعمال قانون شد.رییس پلیس راهور اصفهان گفت: از این 
تعداد ۱۷ هزار دستگاه خودرو بدون معاینه فنی بودند که اخطار تهیه معاینه فنی به آن ها ابالغ شد 
و بیش از پنج هزار خودرو دودزا در کالن شــهر اصفهان و شهرستان های دارای آلودگی استان هم، 
اعمال قانون شدند.سرهنگ محمدرضا محمدی با بیان اینکه بیش از دو هزار خودرو دودزا هم در 
این مدت فک پالک شدند و پالک اعزام به تعمیرگاه را دریافت کردند، افزود: طرح ترافیکی زوج و 
فرد در محدوده مرکزی اصفهان در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر فعال است.وی از رانندگان و شهروندان 
تقاضا کرد که در این روز ها برای پیشگیری از شــیوع بیشتر کرونا و کنترل آلودگی هوای کالن شهر 

اصفهان از تردد غیرضروری در این شهر خودداری کنند.

افزایش میزان کشفیات سرقت در آران و بیدگل
طی ۹ ماه گذشته، میزان کشفیات سرقت در شهرستان آران و بیدگل ۲۲ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی شهرســتان آران وبیدگل گفت: در ۹ ماه گذشته دستگیری ها در زمینه سرقت هم 
۴ درصد افزایش داشت و سرقت اماکن خصوصی با ۳۶ درصد و سرقت موتور سیکلت با ۲۰ درصد 
بیشترین فراوانی سرقت ها را داشتند. سرهنگ علی اصغر محمدی افزود: از ابتدای امسال تاکنون 
حدود ۱۶ کیلوگرم تریاک و ۹۴۱ گرم ماده مخدر گل کشــف و جمع آوری شد و در این زمینه ۵ نفر 
توزیع کننده دستگیر شدند.وی گفت: همچنین ۱۵۰ میلیون تومان وجه نقد به مالباختگان مربوط 

به پرونده های کالهبرداری اینترنتی و برداشت های غیرقانونی عودت داده شد.

خبر روزاخبار

 مدیر بهداشت محیط مرکز 
بهداشت استان:

شرایط بازگشایی مدارس 
دراصفهان مهیا نیست

مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: هنوز شــرایط بــرای فعالیت 
مدارس در اصفهان وجود ندارد و در این زمینه 
ابالغیه ای برای استان نداشته ایم.سید مهدی 
میرجهانیان با بیان اینکه در حال حاضر مشکل 
آلودگی هوا بیش از کرونا شهروندان اصفهان را 
آزار می دهد، اظهار داشت: در این زمینه کاهش 
دمای هوا و همچنین تــردد خودروهای تک 
سرنشین عوامل جدی هستند.وی استفاده از 
مصرف مازوت در دو نیروگاه محدوده مرکزی 
اصفهان را منتفی دانســت و ابراز داشت: باید 
توجه داشت که سهمیه گاز نیروگاه ها کاهش 
یافته اما گزارش مصرف مازوت در این مراکز را 
نداشته ایم.مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت 
استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه افزایش 
مصارف گاز خانگی نیز بر افزایش آالینده های 
جوی تاثیرگذار است، ادامه داد: از سوی دیگر 
طی چند روز اخیر دو هزار گزارش در خصوص 
سوزاندن ضایعات در شهر اصفهان داشتیم که 
به خوبی به آنها رسیدگی شــد.وی ادامه داد: 
شهروندان می توانند هر گونه تخلف در حوزه 
آلودگی هوا را به ســامانه ۱۳۷ گزارش دهند.

میرجهانیان در ادامه با اشاره به اجازه فعالیت 
به تاالرهای پذیرایی ابراز داشت: برای این امر 
اجازه فعالیت با ۵۰ درصد جمعیت داده شده 
است، ضمن اینکه نظارت و بازرسی مستمر 
در زمینــه رعایت پروتکل های بهداشــتی در 
حال انجام اســت.وی در خصوص فعالیت 
اســتخرها نیز گفت: در این زمینه باید توجه 
داشت که برای این مراکز پروتکل های خاصی 
تعریف شده و قرار است با ۵۰ درصد جمعیت 
فعالیت داشته باشند.مدیر بهداشت محیط 
مرکز بهداشت اســتان اصفهان با بیان اینکه 
اجرای پروتکل های ویژه برای اســتخرها به 
صورت آزمایشی در دو استخر اجرایی خواهد 
شد، ادامه داد: ضروری است که اعتماد مردم 
به استخرها بازگردد تا شاهد رونق فعالیت این 
مراکز و خروج از رکود در این بخش نیز باشیم.

مبلغ تخصصی دفتــر تبلیغات اســالمی اصفهان 
گفت: از مهم ترین ریشه های بی اخالقی در فضای 
مجازی، عدم الگوی مناسب برای یادگیری کم کاری 
مسئوالن و عدم فراهم نمودن بستر الزم برای مبلغان 
است.زهرا ابراهیمی ، اظهار داشت: آنچه امروزه در 
فضای مجازی بشــدت با آن مواجه هستیم، وجود 
بی اخالقی های متعددی است که بهره بردن از این 
فضا را برای کاربران حقیقی سخت کرده است.وی با 
بیان اینکه یکی از مهم ترین ریشه های بی اخالقی در 
این فضا، عدم الگوی مناسب برای یادگیری و تقلید 
است، تاکید کرد: در گذشــته کودکان و نوجوانان ما 

اخالق را از والدین و مربیــان خویش می آموختند 
و حتی با گذشــت ســال های طوالنی از عمرشــان 
همواره از برکت آن آموزش هــای اخالقی بهره مند 
می شــدند که اذعان علمــا و بــزرگان اخالق مبنی 
بر تاثیرپذیــری از والدین و مخصوصــا مادر، خود 
شاهدی بر این مدعاست.کارشناس اخالق و تربیت 
و مبلــغ تخصصی دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان 
تصریح کرد: متاسفانه والدین امروز به امور اخالقی 
در فضــای حقیقی توجهی ندارند و همین مســئله 
باعث می شــود تا فرزندان بــدون تثبیت پایه های 
اخالقی، وارد فضــای مجازی شــده و به راحتی به 
الگوگیری های منفی مبادرت ورزند.وی تاکید کرد: 
بارها گفته شــده که فضای مجازی هم تهدید است 
و هم فرصت اما آنچه امروزه معضل اساســی ما در 
فضای مجازی محســوب می  شــود این است که 

دشمن به راحتی از این فرصت بهره برده و آن را برای 
ما به تهدیدی ســخت تبدیل کرده است.ابراهیمی 
ابراز داشت: بر این اساس اگر توان بهره گیری از این 
فرصت در دست مسئوالن نباشد و نخواهند یا نتوانند 
از این فرصت ها به نحو احسن استفاده کنند قطعا در 
آینده شاهد بی اخالقی های فزون تری خواهیم بود.

وی با اشــاره به این نکته که قانون سبب و مسببی 
اقتضا می کند که همواره هر دو زمینه رشد و سقوط 
وجود داشته باشد بنابراین با بسم ا... گفتن و اثرات 
ورود به فضای مجازی مرتفع نمی شود، تاکید کرد: 
خداوند در قرآن کریم خطاب به مومنان می فرماید که 
»هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آن ها ]= 
دشمنان[، آماده سازید!«؛ بنابراین حضور در فضای 
مجازی نیز نیازمند تجهیزات قوی است و هرچقدر 

خود را بیشتر مجهز کنیم بهتر نتیجه می گیریم.

مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان مطرح کرد:

ریشه های بی اخالقی در فضای مجازی

مهاجرت مهمانان 
زمستانی به تاالب 

سرخرود 
قو هــای مهاجر بــا طی کردن 
مســیری بالغ بر پنــج هزار 
کیلومتر از مناطق سردســیر 
جهان برای سپری کردن فصل 
زمســتان به تاالب سرخرود 
استان مازندران سفر می کنند.

وز عکس ر

سنجش آلودگی هوای اصفهان دقیق تر می شود
رییس اتاق بازرگانی اصفهان از تجهیز دو ایســتگاه جدید پاالیش هوای کالن شــهر اصفهان با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان خبر داد.مسعود 
گلشیرازی اظهار داشت: یکی از چالش های پیش روی صنعت استان به ویژه کالن شــهر اصفهان معضل آلودگی هواست که در سال جاری با وجود کاهش تردد 
خودروها باز هم شاهد ورود شاخص آلودگی هوا به محدوده ناسالم برای عموم هســتیم.رییس اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: آلودگی هوای اصفهان اگرچه 
موضوع جدیدی نیست؛ اما در سال های اخیر روند رو به رشدی داشته و بنا بر گفته مســئوالن مربوطه اصفهان به آلوده ترین کالن شهر کشور تبدیل شده که این 
موضوع هم جان شهروندان را تهدید می کند و هم اقتصاد اســتان را محدود، این موضوع می تواند در طوالنی مدت اثرات جبران نشدنی را بر اصفهان بگذارد.وی 
افزود: در همین راستا طی جلسه ای که با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان برگزار شــد، نیازهای این اداره کل احصا و پیرامون ظرفیت های 
اتاق بحث شد؛ با توجه به مسئولیت های اجتماعی که اتاق بازرگانی اصفهان برای خود تعریف کرده بر همکاری بیشتر با اداره کل حفاظت محیط زیست تاکید شد.
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    با ورزش جذاب »گلف« بیشتر آشنا شوید؛

رشته ای که الکچری نیست

 سمیه مصور شــاید خیلی ها گلف را به عنوان یک رشته 
الکچری بشناســند که برای فعالیت درآن 
حتما باید پولدار بوده یا امکانات ویژه ای در اختیار داشته باشید؛ اما واقعیت 
این است که فعالیت در این رشته به ویژه مینی گلف که شرایط برای انجام 
آن در اصفهان فراهم شده، بسیار سهل و در دسترس است، ضمن این که 
فارغ از جنبه های تفریحی این ورزش، می شود روی بعد قهرمانی و حرفه 
ای آن نیز متمرکز شد.انتخاب کوروش محمدی، به عنوان رییس هیئت 
گلف اســتان اصفهان که همزمان با عضویت او در شورای شهر انجام شد، 
باعث شده تا این رشته بیش از گذشته مطرح شود و خیلی ها تجربه بازی 
در این رشته را به دســت بیاورند.همچنان که رییس هیئت گلف استان 
اصفهان تاکید دارد در راستای ارتقای ورزش و نشــاط  میان همه اقشار 
جامعه ایجاد زمین های کوچک و محدود مینی گلف در چند نقطه از شهر با 
همکاری شهرداری ها در دستور کار هیئت گلف استان اصفهان قرار گرفته 

است. 
کوروش محمدی بابیان اینکه هیئت گلف استان اصفهان هیچ زیرساختی 
در سال های گذشته نداشته و همواره بازیکنان و عالقه مندان این ورزش با 
چالش های زیادی روبه رو بوده اند، می گوید: تالش شد در سه سال اخیر 

با استفاده از ظرفیت های موجود در اســتان  زیرساخت های این ورزش 
تا حدودی بهبود یابد که در این راســتا زمین خاکی کوثر با جلب حمایت 
خیرین، شهرداری ها، اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و فدراسیون 
گلف جمهوری اسالمی ایران اصالح و مورد بهره برداری قرار گرفت.وی ادامه 
می دهد: زمین مینی گلف کوثر با 18 الین یکی از استانداردترین سایت های 
مینی گلف کشور محســوب می شود و این ســایت به گونه ای موردتوجه 
فدراسیون گلف کشور قرار گرفت که نخستین المپیاد استعدادیابی دختران 
در سال 98 در این ســایت با حضور بازیکنان 15 استان برگزار شد.به گفته 
محمدی، روند احیای زیرساخت های گلف در استان اصفهان ادامه داشته 
و زمین بزرگ گلف در نقش جهان که تا پیش  از این کاربری نداشت ،مورد 

بهره برداری قرار گرفته است.
رییس هیئت گلف اســتان اصفهان در مورد زمیــن گلف نقش جهان  نیز 
توضیح می دهد: این مجموعه قابل  استفاده نبود که با حمایت ها و منابع 
فراهم  شده توانســتیم جاده دسترسی و گرین های زمین مناسب سازی 
و تجهیزات مورد نیاز ورزشــکاران آماده شــود. در نهایت این زمین مورد 
بهره برداری قرار گرفت تا میزبان مسابقات کشــوری و سوپر لیگ کشور 
باشد.وی می افزاید: کمیته هایی از رشته های زیر مجموعه گلف از جمله 

به کاپ، کریکت و وودبال تشکیل شده که به دنبال فراهم کردن تجهیزات 
موردنیاز آن ها هستیم.محمدی در ادامه به برنامه های آینده هیئت گلف 
اشاره کرده و می گوید:تالش می شود سایت آموزشی مینی گلف ایجاد شود 
تا استعدادیابی در سطح استان گسترش یابد از سوی دیگر پس از بهبود 
وضعیت کرونا و کاهش شیوع این ویروس ساخت زمین گلف بزرگ که 
زمین و اعتبارات مورد نیاز آن آماده است اجرایی می شود، همچنین قرار 
است برای نخستین بار در کشــور دوره های آموزشی مینی گلف اصحاب 

رسانه و مادر کودک در استان اصفهان برگزار شود. 
رییس هیئت گلف استان اصفهان معتقد اســت این ورزش در روزهای 
کرونایی هم می تواند برای عالقه مندان قابل  استفاده باشد ، چرا که گلف 
جزو ورزش های هوازی است و در محیط باز و الین های جدا از هم برگزار 
می شود و این موارد می تواند نقطه قوت برای اســتفاده هر چه بیشتر از 

ورزش به شمار آید و باعث رونق این ورزش شود.
صحبت از معضالت پیش روی هیئت بخش پایانی این گفت و گو است، 
محمدی در این باره می گوید: اعتبارات همیشــه معضل پیش روی این 
هیئت بوده که تا این لحظه با حمایت ها توانسته ایم مشکالت را رفع کرده و 

این ورزش را از رکود خارج کنیم تا تبدیل به ورزشی پویا شود.

اوزیل:

 می خواهم در فنرباغچه یا MLS بازی کنم
ملی پوش سابق تیم آلمان به پایان راه خود با آرسنال رسیده و ماه هاست از لیست بازیکنان مورد 
نیاز میکل آرتتا، سرمربی آرســنال، خارج شده اســت.اوزیل، هرچند همچنان روی فرم و آماده 
برای بازی است، اما از بهار برای آرسنال به میدان نرفته و باید تصمیم بگیرد در این ماه از آرسنال 
جدا می شود یا در تابستان و به چه مقصدی؟او در زمان غیبتش در ترکیب آرسنال در شبکه های 
مجازی بسیار فعال بوده و روز دوشنبه نیز یک جلسه پرسش و پاسخ در توئیتر برگزار کرد. اوزیل 
به سواالت مختلفی پاسخ داد و در جواب یکی از این سواالت اظهار کرد که از پیوستن به آرسنال 
پشیمان نیســت.اوزیل در 2013 با قراردادی حدودا 50 میلیون یورویی به آرسنال پیوست. او به 
 FA Cup سرعت در این باشگاه به موفقیت رسید و نقش مهمی در قهرمانی توپچی ها در سه دوره
داشــت و در فصل 16-2015 نیز جایزه بهترین بازیکن فصل را برد.اوزیل در پاسخ به این سوال 
که آیا پس از ترک آرسنال همچنان به بازی ادامه می دهد، گفت: »قطعا به بازی ادامه می دهم. 
دو کشور هستند که می خواهم قبل از بازنشســتگی آنجا بازی کنم؛ ترکیه و آمریکا. اگر به ترکیه 
بروم، فقط می توانم در فنرباغچه باشم.من در دوران کودکی ام در آلمان طرفدار فنرباغچه بودم. 
همه بچه های ترک-آلمانی از یکی از تیم های ترکیه حمایت می کنند و تیم من فنرباغچه بود«.

فردیناند:

»دیالو« می تواند رونالدوی جدید منچستریونایتد باشد
 از مهاجم جوان منچستریونایتد که از آتاالنتا به جمع شــیاطین سرخ پیوست، انتظارات زیادی 
می رود.ریو فردیناند، ستاره سابق منچستریونایتد، آماد دیالو را بازیکنی با توانایی ستاره شدن در 
مقیاس جهانی نامید و انتقال او به منچستریونایتد را با پیوستن کریستیانو رونالدو به شیاطین 
سرخ مقایسه کرد.یونایتد سال گذشته برای خرید دیالو با آتاالنتا قرارداد بست و این بازیکن در 
ژانویه به منچستریونایتد پیوست. دیالو با ســرعت باال و حرکات و مهارت تکنیکی خود در زمین، 
نظر بسیاری از ناظران را در ســری آ به خود جلب کرد و مورد توجه منچســتریونایتد قرار گرفت. 
اوله گنار سولسشر، سرمربی منچستریونایتد، هم دیالو را بازیکنی با توانایی های خاص توصیف 
کرد.ویژگی های دیالو شبیه به توانایی هایی اســت که کریس رونالدو در 18 سالگی، در 2003 از 
اسپورتینگ لیســبون با خود به اولدترافورد آورد و ریو فردیناند امیدوار است تا این بازیکن جوان 
نیز تاثیری مشابه رونالدو در یونایتد داشته باشــد.ریو فردیناند در این رابطه گفت: ما تازه او را از 
آتاالنتا خریده ایم و امیدوارم به کار بیاید. اگر فیلم بازی های او را ببینید و با افرادی از باشگاه که 
در خرید او نقش داشــته اند صحبت کنید، متوجه می  شــوید که این بازیکن می تواند در کالس 

جهانی ستاره باشد.

 تعیین میزبان جام ملت های 2027 فوتبال آسیا به
 تعویق افتاد

روزنامه الشــرق االوســط عربســتان به نقل از منابع آگاه خبر داد که رای گیری بــرای تعیین 
میزبــان جام ملت هــای 202۷ فوتبال آســیا به دلیل شــیوع ویــروس کرونا و شــدت آن در 
هفته های اخیــر، به تعویــق افتاده اســت.تعیین میزبان قرار بــود در ماه ژوئــن 2021 صورت 
بگیرد اما به ماه اکتبر موکول شــده اســت.ایران، عربستان، قطر و هندوســتان چهار کاندیدای 
نهایی برای گرفتن میزبانی این دوره از مســابقات هســتند.با تعویق تعیین میزبان، نمایندگان 
کنفدراسیون فوتبال آســیا فرصت کافی برای بازدید از این چهار کشــور و امکانات آنها را خواهند 
داشت.ازبکســتان هم یکی از کاندیداهای میزبانی جام ملت های 202۷ آسیا بود اما در نهایت 
 از ایــن میزبانی انصراف داد.مســابقات جــام ملت های 2023 آســیا به میزبانی کشــور چین

 برگزار می شود.

زشفوتبال جهان ور

پیروزی ذوب آهن در هفته هفتم لیگ بسکتبال
در جریــان بازی هــای هفته هــای هفتــم و هشــتم لیــگ بســکتبال، دو دیــدار از گــروه ب مســابقات برگــزار شــد کــه تیم هــای نیــروی زمینی و 
ذوب آهن اصفهــان مقابــل خریفان خــود به پیــروزی رســیدند.در نخســتین بــازی دو تیم آینــده ســازان تهران و نیــروی زمینــی تهران بــه مصاف 
یکدیگــر رفتند که نتیجــه این بــازی نزدیک 69 - ۷0 به ســود ســربازان شــاهین طبع رقم خــورد. در پایان این بازی ســجاد قاســمی، گارد تیــم نیروی 
زمینی و محمــد امینی، فــوروارد تیم آینده ســازان هر کدام بــا تاثیرگــذاری 18، موثرتریــن بازیکنان تیم خود شــدند.  امینــی با کســب 23 امتیاز برای 
آینده ســازان، امتیــاز آورتریــن بازیکــن این دیــدار شــد.در دیگر بــازی هم تیــم ذوب آهــن اصفهان موفق شــد بــا حســاب 63 - 55 تیــم کوچین 
 آمل را شکســت دهــد.در پایان این دیــدار نیــز ســوئیتنی گارد و محمد یوســفوند، فــوروارد ذوب آهن هــر کدام بــا تاثیر گــذاری 18 بهتریــن بازیکنان 

زمین شدند. 

رییس فدراســیون تنیس روی میــز درباره برنامه 
فدراسیون برای آماده سازی پینگ پینگ بازان برای 
حضور در  مسابقات کسب سهمیه المپیک که اسفند 
برگزار می شود، بیان کرد: دختران که در اردوی تیم 
ملی حضور دارند اما برادران عالمیان در لیگ فرانسه 
بازی می کنند و با باشــگاه هایشان هماهنگ شده 
اســت که مدتی قبل از اعزام به انتخابی المپیک به 
ایران بیایند و اردویی را برایشــان برگزار کنیم. البته 
معتقدم چون سطح لیگ فرانســه باالتر از تنیس 
روی میز ماست، در مسابقاتی در آن سطح شرکت 
می کنند،  کمک می کند تا آمادگی شان بهتر حفظ 
شود. مهرداد علی قارداشی در پاسخ به این پرسش 
که ایران چقدر شانس دارد تا سهمیه آسیای میانه 
را بگیرد، تاکید کرد: در هر دو بخش  مردان و بانوان 

می توان ســهمیه المپیک را گرفت اما نتایج ادوار 
گذشته ثابت کرده است قزاقستان هم پیش بینی 
کسب ســهمیه  را دارد و فاصله هم  نزدیک است و 
نمی توان قطعا گفت که ما ســهمیه را می گیریم یا 
قزاقســتان. با این حال امیــدوارم در هر دوبخش 
سهمیه را به دست آوریم. وی افزود:در دیدار با آقای 
صالحی امیــری، رییس کمیته ملــی المپیک نیز 
همین توضیحات را دادم و عنوان کردم که شانس 
کسب سهمیه المپیک را داریم اما وقتی چهار سال 
می گذرد نباید رقبا را به چشــم همان چهار ســال 
پیش نگاه کرد.رییس فدراسیون تنیس روی میز 
در مورد انگیزه نوشــاد و نیما عالمیان برای رسیدن 
به سهمیه المپیک گفت:به نظرم انگیزه دارند چون 
در المپیک قهرمانان خوب دنیا جمع هستند و اسم 

شان سر زبان هاســت. باشــگاه ها هم به یکی از 
مسائلی که برای عقد قرارداد توجه دارند، این است 
که کدام بازیکنان به المپیک می روند. البته هر چند 
که مدل سهمیه بندی به گونه ای است که الزاما همه 
قوی ترین ها نیســتند و افزایش تعداد  کشورهای 
مختلف مد نظر اســت. در همین آسیای میانه اگر 
تعداد بازیکنان قوی بیشــتر بود همه پشت همان 
یک ســهمیه قرار می گرفتند. در هر حــال برادران 
عالمیان انگیزه خوبــی دارند و امیــدوارم  بتوانند 

سهمیه را بگیرند. 

رییس فدراسیون تنیس روی میز :

برادران عالمیان برای گرفتن سهمیه المپیک انگیزه دارند

وز عکس ر

استادیوم های 
رئال مادرید زیر برف 

سنگین
روزهــای اول ســال 2021 میالدی، در 
پایتخت اسپانیا با برفی سنگین مواجه 
شده اســت. تصاویر جالبی از شکل و 
شمایل برفی دو ورزشگاه رئال مادرید، 
یعنی آلفردو دی اســتفانو و سانتیاگو 
برنابئو، که این روزهــا در حال تعمیر و 

بازسازی است، به ثبت رسیده است.

ایران – هنگ کنگ می تواند با تماشاگر برگزار شود 
دیدار ایران – هنگ کنگ در اســتادیوم آزادی تهران می تواند با حضور تماشــاگر برگزار شــود و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در صورت درخواست فدراســیون فوتبال ایران با این موضوع مخالفت 
نخواهد کرد. این دیدار روز 5 فروردین در اســتادیوم آزادی برگزار می شود و پنجمین دیدار ایران 

در مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 خواهد بود.
 با توجه به کاهش مــرگ و میر در ایران بــه خاطر رعایــت پروتکل های بهداشــتی در صورتی 
که فدراســیون فوتبال ایران درخواســت برگزاری این دیــدار با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
را داشــته باشــد و وزارت بهداشــت با این موضوع موافقت کنــد، کنفدراســیون فوتبال مجوز 
برگزاری این دیــدار با حضور  تماشــاگر را صــادر خواهد کرد. بــه  تازگی کنفدراســیون فوتبال 
آســیا به قطر اجازه داد دیدار نهایی لیگ قهرمانان آســیا را با حضور تماشــاگر برگــزار کند. هم 
چنین عدنان درجــال، وزیر ورزش عــراق خبر داد دیدار دوســتانه تیم ملی فوتبال این کشــور 
با کویت در تاریــخ 2۷ ژانویه )8 بهمن( در ورزشــگاه بیــن المللی بصره با حضور تماشــاگران 
برگزار می شــود. طبق اعالم وزیر ورزش عراق 20 تا 25 هزار تماشــاگر با رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی این بازی را از نزدیک تماشــا می کنند. آنطور که از راهروی فدراســیون فوتبال خبر 
می رســد فدراســیون فوتبال کشــورمان تمایل دارد با توجه بــه موقعیت ویژه تیــم ملی برای 
 صعود به جام جهانــی این دیدار با حضور تماشــاگر و البتــه با رعایت پروتکل های بهداشــتی

 برگزار شود.

شوخی با سن قلعه نویی!
محمدرضا مهــدوی از جملــه بازیکنان قدیمــی فوتبال ایران اســت که هم در اســتقالل بازی 
کرد و هم در تیم ملی. البته او ســال ۷3 هم در تیم ملی حضور داشــت. مهــدوی در جام ملت 
های امارات هم بــرای ایران به میدان رفــت. او با دیدن عکســی قدیمی از خــود و قلعه نویی 
با خنده مــی گوید: »من وقتی به دوســتانم می گویم در تیــم ملی با امیر قلعــه نویی همبازی 
بودم به مــن می خندند. این هم ســندش. من و امیر خان متولد ســال 1302 هســتیم! اینجا 
هم تمرین تیم ملی اســت در زمانی که آقای مایلی کهن ســرمربی بود. یادم هســت یک جام 
 هم رفتیم که آقــای قلعه نویی کاپیتــان تیم ملی بود و بــازی های فوق العــاده ای برای ایران

 انجام داد.«

»شیخ« همچنان در حسرت گلزنی
از هفته هشتم مسابقات لیگ برتر روز  دوشنبه دو تیم استقالل و پرسپولیس با تاخیر فراوان به 
مصاف هم رفتند که این دیدار هم مثل دیدارهای اخیر آنها با نتیجه 2-2 به پایان رسید. دربی با 
اینکه بدون حضور تماشاگران برگزار شد، اما از هیجان باالیی برخوردار بود و صحنه های جذاب نیز 

به کرات در این مسابقه دیده شد.
آبی پوشــان در حالی در این دیدار به 2 گل رسیدند که شــیخ دیاباته، بهترین گلزن فصل گذشته 
رقابت های لیگ برتر گلزنی نکرد تا یک طلســم و یک حســرت برای اســتقالل و شــیخ باقی 
مانده باشــد.با گل نزدن دیاباته در این دیدار، هنــوز هیچ بازیکن خارجی برای آبی پوشــان به 
پرسپولیس گل نزده و همچنان همه گلزنان استقالل به پرســپولیس را بازیکنان ایرانی تشکیل 
می دهند، در حالی کــه 3 بازیکن خارجی بــرای پرســپولیس در دربی ها گلزنــی کرده اند.گل 
نزدن دیاباته که مقابل پرســپولیس ۴5 دقیقه هم فرصت حضور در میدان داشــت باعث شــد 
این بازیکن هنوز پایش در این فصل به گلزنی باز نشــود.با گذشــت 10 تا 11 هفتــه از لیگ برتر، 
دیاباته بازی های بسیاری را به دلیل مصدومیت از دســت داده و فرصت چندانی برای حضور در 
 میدان نداشته است. اما شــیخ در همین فرصتی که هم برای بازی پیدا کرده، موفق به گلزنی ن

شده است.

سوال  روز

غیبت »حاج صفی« و 
شایعه بازگشت به اصفهان 

غیبت احسان حاج صفی در جدال هفته دهم 
تراکتور برابــر ذوب آهن خیلی به چشــم آمد 
و سرمنشأ شــایعات و گمانه زنی های بسیار 
شــد.پس از این دیدار شایعه شــد که میانه 
حاج صفی و دوست دیرینه اش شجاعی به هم 
خورده و او می خواهد در نیم فصل به سپاهان 
برگردد. چندی قبل احسان مقابل دوربین ها از 
تمایلش برای بازگشت به لباس زرد و آویختن 
کفش ها با پیراهــن ســپاهان، یعنی همان 
جایی که شروع کرده بود، سخن گفت و همان 
موقع خیلی ها این ســیگنال را تعبیر به تمایل 
به جدایی کاپیتــان تیم ملــی از تبریز کردند؛ 
اتفاقی که سال قبل با وجود درخواست رسمی 
و علنی و نوبرانه  قلعه نویی هم نیفتاد! حاال چه 
شده؟!پیش از شــروع این فصل صحبت از 
حضور حاج صفی در لیگ یونــان بود، این که 
دوباره به اروپا برمی گــردد. در داخل ایران هم 
که همیشه از استقالل و سپاهان به عنوان دو 
تیم خواهان او یاد می شــود اما حاج صفی که 
به همراه دو دوســت دیرینه اش در تیم ملی، 
دژاگه و شــجاعی،  با قراردادی بحث برانگیز از 
اروپا برگشــته بود، چرا باید پــس از همه کاره 
شدن دوست صمیمی اش قید تبریز را بزند؟ 
مسعود شجاعی از هفته ششم پس از اخراج 
منصوریان ســرمربی تراکتور شــد و در اولین 
تجربه سرمربیگری قطعا به مشورت دوستان 
دیرینش، به ویژه کمک حاج صفی درون زمین، 
نیاز مبرمی داشت )چراکه دژاگه معموال کمتر از 
احسان بازی می کند( اما در عمل...احسان و 
اشکان و مسعود سال پیش بازوبند کاپیتانی را 
با شیوه جدید بین خود به ترتیب رد می کردند. 
امسال و در غیاب اشــکان و در دوره شجاعی، 
احســان شــاهد کاپیتان شــدن محمدرضا 
اخباری بود! ســپس در دیدار با صنعت نفت 
برای نخستین بار طعم تعویض را چشید، مقابل 
ذوب آهن هم بدون آنکه مصــدوم یا محروم 
باشد، بیرون نشست.همین نشانه ها محافل 
فوتبالی را بر آن داشــت تا به رفتن حاج صفی 
از تراکتور فکر کنند. اینکــه این اتفاق می افتد 
یا نه یک بحث است و اینکه اگر افتاد، مقصد 

حاج صفی کجا خواهد بود بحثی دیگر...

مستطیل سبز

زمین مینی گلف کوثر با 18 الین یکی از استانداردترین 
سایت های مینی گلف کشور محسوب می شود و این سایت 
به گونه ای موردتوجه فدراسیون گلف کشور قرار گرفت که 
نخستین المپیاد استعدادیابی دختران در سال 98 در این 

سایت با حضور بازیکنان 15 استان برگزار شد
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 رونق کارآفرینی در شهر اصفهان با اجرای طرح 
»توان هفت«

آییــن مجازی رونمایــی از وب ســایت توان هفت بــه همت خانه جوان وابســته به ســازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان با حضور مدیران شــهری، نخبــگان و فعاالن 

کوسیستم کارآفرینی شــهر اصفهان  ا
برگزار شــد.قدرت ا... نوروزی، شهردار 
اصفهان پس از بازدید از مراحل اجرای 
پروژه توان هفت گفت: امیدواریم این 
پروژه بتوانــد در کیفیت زندگی مردم و 
رونق کسب و کارها نقش بسیار مهمی 
ایفا کند.کوروش خسروی، عضو شورای 
اسالمی شــهر اصفهان نیز افزود: بهبود 
فضای کار و اکوسیستم عالوه بر شتاب 
دهنده، فضای باز اشتراکی و سرمایه، 

حول محور یک چیز شکل می گیرد که همانا نیروی انسانی و با انگیزه است.وی ادامه داد: طرح 
توان هفت براســاس فراگیری آموزش های الزم صد هزار اصفهانی طی صد ساعت برنامه ریزی 
شده و هدف ما ده میلیون ساعت آموزش است که هدف گذاری بسیار بزرگی بوده اما در توان شهر 
اصفهان است که آن را به سرانجام برساند.رییس کانون کار آفرینی استان اصفهان تصریح کرد: ما 
اقتصادی داریم که پایه آن سازمان های صنفی همانند اصناف، اتحادیه ها و اتاق بازرگانی است و 
جا دارد ارتباط تنگاتنگی با حوزه کارآفرینی ایجاد شود زیرا هسته اولیه ایجاد اقتصاد و کسب و کار 
مدت هاست که از کار آفرینی فاصله گرفته است.محمد گوهریان افزود: در سیستم صنفی تقریبا 
نوآوری نمی بینیم، همچنان که طی 50 سال گذشته شغل های قنادی، قصابی و نانوایی به همان 
روال گذشــته عمل کرده اند، در صورتی که با خلق و نوآوری باید هر ماه منتظر یک اتفاق جدید در 
بهبود مستمر و رفع نیازهای مردم باشیم.بنیان گذار شتاب دهنده بویتک نیز معتقد است شتاب 
دهنده ها بازیگران موثری در اکوسیستم کارآفرینی هستند و با تامین نیازهای اولیه استارت اپ 
ها به آن ها در یک بازه زمانی محدود شتاب می دهند و کمک می کنند رشد جذابی را تجربه کنند.

به گفته احســان فقیه، در این فرآیند آموزش حــرف مهمی را می زند و میــزان آموزش پذیری 
اعضای تیم یکی از شاخص های مهم  است که شتاب دهنده در پذیرش یا عدم پذیرش یک تیم 

مدنظر قرار می دهد.
وی با بیان اینکه باید اعضای تیم با مفاهیم اولیه و پایه ای راه اندازی اســتارت اپ ها یا کسب و 
کارهای نوپا آشنا باشند، اظهار داشت: توان هفت می تواند با آموزش گسترده ای که در شهر ایجاد 
می کند، برای افرادی که ممکن است توانمند باشند، بستری ایجاد کند تا با عالقه مندی های خود 
آشنا شده و اگر استعداد و توانمندی در این حوزه داشته باشند، با تجربه ای که در این فضا برای 

آنها ایجاد می شود، بتوانند وارد اکوسیستم کارآفرینی شوند.
موسس و مدیر اجرایی شــیپ نو تاکید کرد: نقش آموزش بســیار اجتناب پذیر است، به نظرم 

آموزش بیشتر در راستای نیاز بازار و رفع مشکالت بازار باشد زیرا مسئله مهمی است.
امیر عرفانی بیان داشت: نقش اســتارت اپ ها در اکو سیستم اقتصادی شهر و کشور مهم است 
زیرا با هزینه کمی ایجاد می شــوند؛ اما رشد سریعی دارند.صالح خشــوعی نیز گفت: سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بر اساس رسالتی که شورای اسالمی شهر اصفهان 
برعهده اش گذاشــته، به اجرای طرح توان هفت اقدام کرده است.رییس اداره فرهنگی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: محتواهای آموزشی در این طرح بر بستر 
فضای مجازی و سایت قرار می گیرد که در این راستا سعی کرده ایم نقش کوچکی در اکوسیستم 
کارآفرینی شهر اصفهان ایفا کنیم و بتوانیم اجزای اکو سیستم کارآفرینی شهر اصفهان را در کنار 

هم جمع کنیم.

به همت نیروهای رزمی مهندسی 40 صاحب الزمان )عج( طرح های آب رسانی به روستاهای دهگاه وگاهکده به بهره برداری رسید؛

دستان پر مهری که به یاری محرومین شتافتند

خدمــت به مــردم و  سمیه مصور
زدودن غبار غم و اندوه 
از دل و جان مردم ایران اســالمی همواره شــعار 
رزمندگان گروه مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل 40 
صاحب الزمــان )عج( اســتان اصفهان اســت، 
رزمندگانی که کار اصلی آنها تامین ملزومات اصلی 
حضور نیروهای نظامی در مرزهاســت اما  همه جا 
می توان از آنها سراغ گرفت، از حوادثی طبیعی مثل 
سیل و زلزله تا عرصه های محرومیت زدایی. سال 
هاست برای خدمت به مردم آستین ها را باال زده اند 
و از این که با انجام فعالیت های محرومیت زدایی 
پناه گرمی برای مردم محروم شــده اند، لذت می 
برند. بهره برداری از طرح آب رسانی به روستاهای 
محروم دهگاه و گاهکده شهرســتان لردگان نمونه 
ای از این فعالیت هاســت که بارقه امید را در میان 

مردم ساکن این روستاها زنده کرده است.
مدیر روابط عمومی گروه مهندسی رزمی 40 صاحب 
الزمان )عــج( در این باره اظهار داشــت: طرح آب 

رسانی به روستاهای  دهگاه و گاهکده، روستاهای 
محروم شهرســتان لردگان که توســط رزمندگان 
گروه مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل 40 صاحب 
الزمان)عــج( و رزمنــدگان ناحیه امــام رضا علیه 
السالم  و همچنین با مشــارکت بانک رفاه کارگران 
اجرا شده بود با حضور سردار محمد گرامی، فرمانده 
گروه مهندســی رزمــی 40 صاحــب زمان)عج( ، 
اســماعیل لله گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، 
نماینده مردم لردگان در مجلس شــورای اسالمی 

و جمعی از مدیران مورد بهره برداری قرار گرفت.
ســید علی محمودی در خصوص نحوه اجرای این 
پروژه گفت: در ســال 98 بازدیدی از روســتاهای 
دهگاه و گاهکده داشــتیم کــه از نزدیک در جریان 
محرومیت این روســتا ها قرار گرفتیم. وی افزود: 
مردم روستاهای دهگاه و گاهکده با وجود نزدیکی 
به چند آبشار و چشمه از دسترسی به آب آشامیدنی 
محروم بودند به طوری کــه باید چندین بار در طول 
روز برای آب بردن به چشــمه می رفتنــد و این کار 

خطرات فراوانی را برای کودکان به دنبال داشت.
مدیراجرای پروژه طرح آب رســانی به روستاهای 
محروم دهــگاه و گاهکده ادامــه داد: همان زمان 
کلیپــی برای جلب مشــارکت خیران تهیه شــد و 
توانستیم موافقت بانک رفاه کارگران برای مشارکت 

در این طرح را جلب کنیم.
محمودی با اشاره به این که اجرای طرح آب رسانی 
در 25 مرداد ماه ســال جاری آغاز شــده، گفت: با 
تالش جهادی نیروی های گروه رزمی مهندسی 40 
صاحب الزمان )عج( ، رزمنــدگان ناحیه امام رضا 
علیه الســالم و مردم محلی این پروژه 23 آذرماه 
به پایان رســید.محمودی با بیان اینکه به مناسبت 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس چهل شیر با علمک 
به همراه حوضچه  در هر خانه ساخته شد، تصریح 
کرد: با اجرای این طرح در واقع 70 خانوار و نزدیک 
به 300 نفر جمعیت  از آب آشــامیدنی ســالم بهره 

مند شدند.
 به گفته مدیر روابط عمومی گروه مهندسی رزمی 40 

صاحب الزمان )عج(، سیصد میلیون تومان برای 
اجرای طرح آب رســانی هزینه شــده که دویست 
میلیون آن توســط بانک رفاه و صد میلیون توسط 
ســپاه تامین شــده اســت.محمودی در ادامه به 
مشــکالت پیش روی اجرای طرح آب رســانی به 
روستاهای دهگاه و گاهکده اشــاره کرد و گفت: با 
توجه به این که  این روســتا ها جاده های مناسبی 
نداشته و امکان تردد ماشین وجود نداشت ما تهیه 
مصالح را به ســختی انجام دادیــم، بعضی مواقع  
برای تهیه  ماسه از کف رودخانه با االغ ماسه جابه 
جا می کردیم.اجرای پروژه برق رسانی و ساخت سه 
مدرسه در این روستا ها از دیگر برنامه هایی است 
که به گفته مدیر روابط عمومی گروه مهندسی رزمی 
40 صاحــب الزمان )عج(، پــس از بازدید میدانی 
مســئولین در این منطقه در دستور کار قرار گرفته و 
قرار است با همکاری نیروهای گروه مهندسی رزمی 
40 صاحب الزمان)عج( و  گروه جهادی شهید صیاد 

شیرازی به مرحله اجرا در آید.

گزارش

به میزبانی عقیدتی سیاسی مرکز آموزش توپخانه سپهبد شهید علی صیاد 
شیرازی برگزار شد؛

آیین آختتامیه  چهارمین جشنواره گوهر فاطمی
آیین اختتامیه  چهارمین جشــنواره گوهر فاطمی با موضوع حجاب و عفــاف به میزبانی عقیدتی 
سیاسی مرکز آموزش توپخانه سپهبد شهید علی صیاد شیرازی  با حضور حجت االسالم شعبانعلی 
صالحی نسب، رییس اداره عقیدتی سیاســی نیروی زمینی ارتش، حجت االسالم سید مجتبی 
میردامادی، امام جمعه موقت اصفهان و جمعی از فرماندهان آجا در اصفهان برگزار شد. ارشد نظامی 
آجا در استان اصفهان، چهارمحال وبختیاری و یزد در آیین اختتامیه این جشنواره با تقدیر از زحمات 
برگزار کنندگان این مراسم اظهار داشت:برگزاری مراســم جشنواره گوهر فاطمی در راستای ترویج 
عفاف و حجاب موثر است. امیر سرتیب دوم محسن آذر افروز با اشاره به این که اکنون حجاب تبدیل 
به نماد مقاومت و ایستادگی در مقابل استکبار جهانی شده است، افزود: همانگونه که دشمن برای 
کوبیدن همه نهادهای مقاومت برنامه ریزی کرده است، برای ازبین بردن و بی ارزش کردن حجاب 
نیز از هیچ ترفندی مضایقه نکرده است.وی ادامه داد: »مسئله حجاب مسئله چادر و پارچه سیاه 
نیست، مسئله سنگر مقاومت در مقابل کفر جهانی است از این رو اولین گام دشمن نیز  انهدام  این 
سنگر است« .همچنین در این مراسم حجت االسالم شــعبانعلی صالحی نسب، رییس عقیدتی 
سیاسی نیروی زمینی ارتش با اشاره به ســخن مقام معظم رهبری که فرمودند خانواده تنگه احد 
نظام اســت، گفت: اگر ما بخواهیم نظام را به تمدن نوین اسالمی برسانیم و یا حتی ضربه بخوریم 
،همه اینها از مســیر خانواده می گذرد.وی با تاکید بر افزایش ســواد رســانه ای والدین و شناخت 
آسیب های فضای مجازی، گفت: فرهنگ خانواده اسالمی را باید به گفتمان تبدیل کنیم و همچنین 

دغدغه دینی داشته باشیم.

به دلیل شناسایی شهید »هاکوپیان« صورت گرفت؛

تقدیر شورای خلیفه گری ارامنه اصفهان از کمیته جستجوی 
مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح

شورای خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران طی نامه ای رسمی از کمیته جستجوی مفقودین 
ستاد کل نیروهای مســلح به خاطر شناســایی و پیگیری مراسم تشــییع و تدفین »پیکر شهید 
هراچ هاکوپیان« و ساخت مستند »سفرنامه هراچ« تقدیر کرد.در این نامه خطاب به سردار سید 
محمد باقرزاده آمده است: »تالش های شبانه روزی جناب عالی و دیگر همرزمان تان در شناسایی 
و پیگیری مراسم تشــییع و تدفین و پس از آن تولید مستند فاخر زندگی شــهید واالمقام هراچ 
هاکوپیان ستودنی است.«شهید هراچ هاکوپیان یکی از شــهدای ارامنه در 20 فروردین ماه سال 
۱3۶۶ و در عملیات کربالی9 در ارتفاعات باباهادی به فیض عظیم شهادت نائل آمد و پیکرش مفقود 
شد. با تالش گروه های تفحص شهدا در سال ۱39۱ پیکر او کشف و به دلیل عدم به نتیجه رسیدن 
عملیات شناسایی، به عنوان شهید گمنام در ســال ۱392 همزمان با شهادت حضرت زهرا)س( با 
بدرقه باشکوه جوانان در دانشگاه آزاد زاهدان آرام گرفت. با پیگیری های انجام شده و اخذ نمونه خون 
از پدر و مادر شهید، پیکر پس از گذشت هفت سال از زمان تدفین از طریق آزمایش DNA شناسایی 
شد. سردار باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در شهریور سال 
جاری با حضور در خانه پدر و مادر این شهید خبر پیدا شدن پیکر مطهر این شهید را به آنها اعالم کرد. 
بنا به درخواست خانواده محترم شــهید، بنا شد تا پیکر این شــهید از زاهدان به اصفهان بازگشته 
و در آرامستان ارامنه این شــهر خاکسپاری شود. قبل از بازگشت، دانشــجویان، اساتید و کارکنان 
دانشــگاه آزاد زاهدان با پیکر شــهید هراچ هاکوپیان وداع کردند. پیکر مطهــر در دهم مهرماه در 
فرودگاه شــهید بهشــتی اصفهان مورد اســتقبال قرار گرفت. پیکر شــهید هراچ هاکوپیان پس 
 از گذشــت هفت ســال، صبح روز جمعه ۱۱ مهر در آرامــگاه اختصاصی ارامنــه اصفهان به خاک

 سپرده شد.

خبر روزخبر خوان

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان:

مشکلی برای تامین آب 
مورد نیاز برای آبیاری 
فضای سبز نداریم 

مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهــان اظهار 
کرد: مساحت کل فضای سبز در این منطقه 
438 هزار و 7۶۱ متر و سرانه فضای سبز هر 
شهروند ساکن در این منطقه 7.4 مترمربع 
و ســرانه تفرجگاهی 2.9 متر مربع اســت.

حمید اشــرفی با بیان اینکــه در منطقه ۱۱ 
پنج پارک شــهری، پنج پارک محلی و پنج 
پارک همســایگی وجود دارد، افزود: برای 
رفع کمبود منابع آبی مورد نیاز برای آبیاری 
فضای ســبز احداث منبع دو هــزار و 500 
مترمکعبی انجام شــده است.مدیر منطقه 
۱۱ شــهرداری اصفهان ادامــه داد: از دیگر 
اقدامات انجام شده برای تامین منابع آبی 
مورد نیاز فضای سبز منطقه، اتصال کلکتور 
امام خمینی به منبــع آب به طول یک هزار 
و 400 مترمربــع، لوله کشــی خیابان های 
امام حســین به طول چهارصد متر و سایز 
لوله ۶3، لوله کشــی خیابان امام ســجاد 
به طول 500 متر با ســایز لولــه ۶3، اجرای 
سیســتم آبیاری قطــره ای خیابــان امام 
خمینی به مســاحت چهار هــزار مترمربع، 
ترمیم سیستم قطره ای خیابان امام رضا به 
مساحت ۱5 هزار مترمربع، ترمیم و بازسازی 
سیستم بابلر خیابان امام رضا به مساحت 
یک هزار متر بوده اســت.وی با بیان اینکه 
الیروبی و اصالح چــاه پرتمان، چاه خیابان 
امام ســجاد و خرید و راه اندازی سیســتم 
پورتابل فیلتراســیون چاه ظهر آبادی انجام 
شده اســت، گفت: اســتفاده از چمن های 
مقاوم و حذف چمن های پرنیاز آبی از دیگر 
اقدامات انجام شده به شمار می آید.اشرفی 
خاطرنشــان کرد: حدود ۱2 هــزار مترمربع 
چمن پر نیاز آبی در خیابان شهدای لیمجیر، 
کهندژ، حدود دو هــزار متر در خیابان کهندژ 
و خیابــان چمران حذف شــده و یک هزار 
و 447 هزار مترمربع چمن کــم نیاز آبی و 
مقاوم به شــرایط خشــکی جایگزین آنها 

شده است.

رییس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای 
اسالمی شــهر اصفهان گفت: پروژه سالن اجالس 
از پروژه هایی اســت که قرار بود بــا کمک دولت به 
سرانجام برسد؛ اما از ســوی دولت اعتباری در این 
زمینه پرداخت نشد و حتی این موضوع در مجلس 
شورای اسالمی مطرح شد.فتح ا...معین با اشاره به 
میزان مبالغی که صرف اجرای پروژه سالن اجالس 
سران شده، افزود: در سال 99 این پروژه ۱۶0 میلیارد 
تومان اعتبار مصوب داشته که این اعتبار برای اجرای 
آن هزینه شده است و با توجه به پیشرفت فیزیکی 

ساخت این ســالن پیش بینی می شود که در سال 
۱400 بتوانیم از آن اســتفاده کنیم.وی اضافه کرد: 
جمع اعتباراتی که از ســال 90 تاکنون برای ســالن 
اجالس و فضای سبز آن پرداخت شده، بیش از یک 

هزار میلیارد تومان بوده است.
رییس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای 
اسالمی شــهر اصفهان گفت: هدف از تاسیس این 
مرکز این بود تــا کنفرانس ســران غیرمتعهدها در 
اینجا برگزار شود به این دلیل که در کشور از این نوع 
مراکز بین المللی به جز در تهران نمونه ای نیســت، 
مسئوالن کشــوری دنبال ایجاد مرکز دیگری برای 
برپایی اجالس های جهانــی و بین الملی بودند که 
اصفهان انتخاب شــد.وی افــزود: اصفهان به این 
دلیل برای ساخت ســالن اجالس انتخاب شد که 

یک شهر گردشگری و تاریخی است و همچنین یکی 
از مراکز صنایع دستی کشور است که می تواند تمام 
جوانب اجالس را رونق دهد. مرکز این پروژه دارای 
سالن های متعددی است که می توان همایش های 
علمی نیــز در آن برگزار کــرد و در مجموع وضعیت 
مناسبی را برای رونق اقتصادی شهروندان اصفهان 

ایجاد کند.
معین با بیان اینکه یکی از شاخص ترین پروژه های 
عمرانی ســال 99 خط دو قطار شهری است، گفت: 
خط دو قطار شهری از خیابان شهید اشرفی اصفهانی 
شروع می شود و تا شهرک امام حسین ادامه پیدا 
می کند این مسیر بسیار پر رفت و آمد و بسیار مسیر 
حیاتی برای اصفهان است و در میدان امام حسین 

مسیر خط یک را قطع می کند.

عضو شورای شهر اصفهان:

پروژه اجالس سران به اقتصاد شهری اصفهان رونق می دهد

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان:

»باغ گلدسته« نونوار می شود
 مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به روند ساماندهی پیاده روهای سطح منطقه، اظهار کرد: پیاده روسازی ضلع جنوبی خیابان باغ گلدسته مجاور 
بوستان شهید رجایی و سنگ فرش راهروهای داخل بوستان با آواربرداری آغاز شده و پس از زیرسازی عملیات بلوک فرش با هزینه هفت میلیارد ریال به اتمام 
رسیده است.حسین کارگر با اشاره به مراحل ساماندهی گذرهای منتهی به چهارباغ عباسی، تصریح کرد: عملیات ساماندهی گذر سید علیخان با آواربرداری 
پیاده روهای این گذر آغاز شده و در حال بلوک فرش است.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان، پیشرفت فیزیکی این پروژه را 2۱ درصد اعالم کرد و افزود: بلوک 
فرش پیاده رو به مساحت حدود 800 مترمربع با هزینه ای بیش از ۱5 میلیارد ریال در حال انجام است.وی گفت: عملیات ساماندهی خیابان آمادگاه حدفاصل 
چهارباغ عباسی تا خیابان باغ گلدسته با آسفالت برداری آغاز شده و با زیرسازی، عملیات سنگ فرش و موزائیک فرش تکمیل خواهد شد.کارگر گفت: این 

پروژه با هزینه اجرایی بالغ بر 30 میلیارد ریال تاکنون 30 درصد پیشرفت داشته است.

 حال و هوای 
شهر بازی اصفهان 
پس از بازگشایی

شــهربازی های اصفهــان که 
به علت پیشــگیری از شیوع 
ویروس کرونا بســته شــده 
بودند بعد از تغییــر وضعیت 
شیوع ویروس کرونا در استان 

بازگشایی شدند.

وز عکس ر



چهار شنبه  24  دی    1399 / 29 جمادی االول1442/  13 ژانویه 2021/ شماره 3167

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

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

  در آیین تجلیل از صادرکنندگان کشوری، ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها مدال 
آور ملی صادرکنندگان ســال 13۹۹ ) باالترین نشان صادرات کشور( انتخاب و 
منصور یزدی زاده مدیرعامل این شــرکت ، لوح و تندیس ویژه این مراسم را از 
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و علیرضا  رزم حسینی وزیر صنعت 
معدن و تجارت  ، در اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ایران دریافت کرد. 
منصور یزدی زاده ضمن تبریک کسب این توفیق ارزشمند به تمامی تالشگران 
ذوب آهن و مجموعه فوالد کشور، عوامل انتخاب این شرکت را بدین شرح بیان 
کرد:تداوم رشــد صادرات ، افزایش تعداد بازارهای هــدف صادراتی ، افزایش 
صادرات محصوالت فوالدی به کشــورهای منطقه، آفریقایی ، آســیای جنوب 
شرقی ، حفظ کیفیت برتر محصوالت ،برگشت بالغ بر 100% ارز حاصل از صادرات 
 ESCO به چرخه اقتصادی کشور ، ثبت جهانی برند و لوگوی ذوب آهن اصفهان

 ، ZOBESCO
مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به رشد تولید محصوالت ساختمانی در کشور گفت 
: ذوب آهن اصفهان دو هدف عمده را مد نظر دارد که شــامل تولید محصوالت 
صنعتی جدید  از جمله تولید ریل ملی و توسعه شــبکه ریلی کشور و همچنین 
توسعه بازارهای صادراتی  است که  تمامی تالشگران ذوب آهن در دستیابی به 
این دو هدف ، نقش آفرین اصلی هستند و در حال حاضر نیز صادرات ریل که تا 
سال گذشته واردکننده آن بودیم، آغاز شده است .وی در خصوص موانع توسعه 

صادرات گفت : در ایــن خصوص با چالش هایی مواجه هســتیم که مربوط به 
تحریم های ظالمانه اســتکبار و بعضا نیز برخی مشکالت داخلی هستیم که به 
لطف خدا امید است با همت و همدلی همه مسئولین این موانع برطرف شود و 
رشد و شکوفایی اقتصادی و اقتدار بیش از پیش ایران اسالمی را در عرصه های 
جهانی شاهد باشیم .این شرکت تاکنون هفت بار در سال های 1380- 1385- 
1388- 13۹1- 13۹2- 13۹5-13۹7صادرکننده نمونه ملی کشــور و در سال 

13۹3 نیز صادرکننده ممتاز کشور شده بود.

جانشین رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به اینکه 
منابع آالینده ثابت و متحرک در آلودگی هوای اصفهــان نقش دارند، اظهار 
داشت: نمی توان به طور دقیق میزان آالینده های جوی را تعیین کرد چرا که 
الزم است سهم ناوگان فرسوده حمل و نقل، ذرات معلق منتشر شده از کامیون 
ها، موتورسیکلت ها و استفاده بخش خانگی از گاز طبیعی مورد بررسی قرار 
بگیرد.ابراهیم جلیلی افزود: شــرکت فوالد مبارکه نقشــی در آلودگی هوای 
اصفهان ندارد چراکه در فاصله نزدیک به 70 کیلومتر از کالن شهر اصفهان قرار 
گرفته و به منظور جلوگیری از ورود آالینده ها به محیط زیست اقدام به نصب 

و استقرار بیش از 200 مورد از تجهیزات کنترل آلودگی هوا کرده است.

 پایش لحظه ای آالینده های جوی فوالد مبارکه 
توسط سازمان محیط زیست کشور

جانشین رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به اینکه 
میزان آالینده های جوی شرکت فوالد مبارکه به صورت آنالین توسط سازمان 
محیط زیســت کشــور رصد و پایش می شــود، گفت: طرح ارتقا و توسعه 

غبارگیرهای واحد فوالدسازی با هزینه ای بالغ بر 400 میلیاردتومان یکی از 
شاخص ترین طرح های زیست محیطی در صنایع مادر را رقم زد.وی افزود: 
یافته ها حاکی از آن است که صنایع بزرگ استان اصفهان مولفه های زیست 
محیطی را با جدیــت دنبال می کنند که در این میان شــرکت فوالد مبارکه با 
هزینه های بسیار زیاد و روزآمد کردن تجهیزات سهم ویژه ای در مهار آلودگی 
هوا دارند. جلیلی با اشاره به اینکه شرایط آلودگی هوا سالمت تمام شهروندان 
را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: شــرکت فوالد مبارکه در عمل به مسئولیت 
اجتماعی و زیســت محیطی خود اقدام به طراحی و اجرای سیســتم های 
پایش لحظه ای توسط سازمان محیط زیست کشور و اداره کل محیط زیست 
اســتان اصفهان کرده است.وی بیان داشت: شــرکت فوالد مبارکه عالوه بر 
مهار ورود ذرات آالینده به محیط پیرامون سعی کرده است تا در برنامه های 
کاهش گازهای گلخانه ای هم نقش آفرینی کند که می توان به پروژه بازیافت 
حرارت از نیروگاه گازی جهت تولید بخار» سوپرهیت« در نیروگاه شرکت فوالد 
 مبارکه اشاره کردکه سهم عمده ای در کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای به 

همراه دارد.

با تالش شبانه روزی تالشگران مخابراتی ،مجتمع عطاری شهرستان خوانسار 
به شبکه فیبر نوری مخابرات متصل شد.با توجه به افزایش استفاده از اینترنت 
در شرایط کنونی و احساس نیاز مشترکین به  افزایش کیفیت و کمیت پهنای 
باند،اســتفاده از فناوری های ارتباطی نوین نظیر اتصال منازل و مشــاغل به 
شبکه فیبر نوری مخابرات یا فناوری FTTH امری ضروری به نظر می رسد و 
در همین راستا،بنا بر درخواست مجتمع تجاری عطاری خوانسار ،در کمترین 
زمان ممکن عملیات اجرایی اتصال این مجتمع به شــبکه فیبر نوری به اتمام 
رسید و در حال حاضر با توجه به بستر ایجاد شده،مشترکین این مجتمع امکان 

استفاده از تلفن ثابت و شــبکه اینترنت  با باالترین کیفیت را خواهند داشت.
 FIBER( یا FTTH/Bسرویس ،)گفتنی است تانوما )تار نوری مخابرات ایران
TO THE HOME/BUILDING (به معنی »فیبرنوری تا ساختمان/خانه« 
است. این سرویس به تکنولوژی جدیدی اطالق می شود که به جای استفاده 
از کابل مسی از فیبر نوری برای انتقال اطالعات تا ساختمان و یا محل مشتری 
بهره می برد و می توان با استفاده از این بستر، سرویس های گوناگونی از جمله 
تلفن، اینترنت، سرویس های چند رســانه ای و دیگر سرویس های بر بستر 
دیتا را با سرعت و کیفیتی بسیار باالتر از کابل مسی در اختیار مشترکین قرار داد.

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه یک، طرح اصالح شبکه آب میدان تا میدان 
توســط اداره توســعه و بهره برداری آب آبفای منطقه یک و با نظارت شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان اجرا می شود.مدیر امور آبفای منطقه یک با اشاره به اهمیت 
این طرح اظهار داشــت: با توجه به فرسودگی شــبکه توزیع آب مناطق مرکزی و 
تاریخی اصفهان، طرح اصالح شبکه آب میدان امام علی )ع( تا میدان امام خمینی 
)ره( در دستور کار امور آبفا منطقه یک اصفهان قرار گرفته است.حمید اشتهاردیها 
خاطرنشــان کرد: این طرح در راستای نوسازی و بهســازی سنگفرش شهرداری 

اصفهان به طول 3 کیلومتر توسط پیمانکاران و با نظارت اداره توسعه و بهره برداری 
آب آبفای منطقه یک انجام می شــود.وی ادامه داد: در این راستا عملیات اصالح 
شبکه آب خیابان سید علی خان به طول 600 متر و اصالح شبکه آب بازارهای تاریخی 
اطراف میدان امام )ره( و میدان امام علی )ع( انجام گرفته اســت و همچنین فاز 
دوم عملیات اجرایی اصالح شبکه آب خیابان آمادگاه پس از اتمام فاز نخست در 
حال اجراست.مدیر امور آبفای منطقه یک افزود: عملیات اصالح شبکه آب خیابان 
سپاه، دیگر برنامه این امور در راستای طرح اصالح شبکه آب میدان تا میدان است.

در راستای ارائه خدمات مطلوب به مشترکین گاز طبیعی، سامانه تلفن همراه 
و دفاتر پیشخوان با عنوان سامانه خدمات الکترونیکی )سخا( در شرکت گاز 

استان اصفهان راه اندازی و به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، در راستای اجرای طرح ملی 
حذف مراجعات حضوری به ادارات به ویژه در شرایط شیوع کرونا و استفاده از 
همه ظرفیت های موجود جهت توسعه خدمات الکترونیک به عموم مشترکین 
گاز طبیعی، سامانه سخا با حضور مدیرعامل این شرکت، نماینده مردم نطنز در 
مجلس شورای اسالمی به بهره برداری رسید تا عالوه بر ارائه به موقع خدمات، 
مراجعات حضوری مردم به ادارات نیز با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا 

مواجه هستیم، به حداقل ممکن برسد.
الزم به ذکر است، این سامانه مطابق با تکنولوژی های روز و به همت کارکنان 
واحد فناوری اطالعات شــرکت گاز اســتان اصفهان طراحی و تولید شده که 
امکان انجام پرداخت الکترونیک، ارائه17خدمت به مشترکین، امکان تبادل 
دوطرفه اطالعات بین مشترکین و شرکت و بستر مناسب جهت اخذ انتقادات 
و پیشنهادات مشــترکین در این سامانه فراهم  شده اســت. همچنین، این 
ســامانه برای ثبت خدمات 22 گانه در دفاتر پیشخوان تهیه شده و هم اکنون 
امکان ثبت 12 خدمت به مشترکین در سطح دفاتر پیشخوان استان و ارتباط 
پویا با مشترکین جهت ردیابی خدمات ثبت شده از طریق پیامک در این سامانه 

فراهم شده است و تا پایان سال ســایر خدمات نیز قابل بهره برداری خواهد 
بود.در بخش خدمات صورتحساب این سامانه، خدمات پرکاربردی همچون؛ 
صورتحساب و سوابق آن، ســوابق پرداخت های مشترک و آخرین اطالعات 
مربوطه، امکان پرداخت الکترونیک سه صورتحساب آخر برای مشترک فراهم 
می شــود.در بخش ثبت رقم کنتور؛ امکان ثبت رقم کنتور به صورت هوشمند 
)کنترل با رقم های ثبت شــده قبلی و بازه مصرف نرمال و...( فراهم شده و 
دربخش خدمات مربوط به مشــترک ؛ اطالعات مشــترکین، اصالح آدرس 
تست کنتور، اصالح کدپســتی، درخواســت بازدید، اعالم خرابی کنتور، ثبت 
و حذف شــماره تلفن همراه و...  در اختیار مشــترک است.شایان ذکر است، 
در بخش خدمات ارتباط با مشــترک؛ ثبت انتقادات و پیشنهادات، پیگیری 
تمامی درخواست های ثبت شده مشــترک در اپلیکیشن و دفاتر پیشخوان و 
ارتباط دوسویه پرسش و پاسخ بین مشترک و پرسنل پشتیبان در شرکت گاز 
استان اصفهان فراهم شده است.همچنین در این سامانه بخشی برای اضافه 
کردن تعداد نامحدود شماره اشــتراک جهت ایجاد امکان مدیریت اشتراک 
های متعدد توسط کاربر فراهم شده است.گفتنی است، صرفه جویی بیش از 
2میلیارد تومان حاصل از عدم نیاز به تجهیز بستر اینترنت در نواحی و مناطق 
گازرسانی و صرفه جویی نیروی انســانی از مهم ترین مزیت های استفاده از 

این سامانه است.

با حضور معاون اول رییس جمهور و برای اولین بار در کشور؛

مدال افتخار ملی صادرات به ذوب آهن اصفهان رسید

بهره برداری از سامانه الکترونیکی خدمات به مشترکین 

جانشین رییس سازمان صمت اصفهان خبر داد:

کارنامه ممتاز فوالد مبارکه در کنترل آلودگی هوا

اتصال مجتمع عطاری خوانسار به شبکه فیبر نوری مخابرات

مدیر امور آبفای منطقه یک خبر داد:
اصالح شبکه آب میدان امام علی )ع( تا میدان امام خمینی اصفهان

در صنعت گردشگری هر کشــوری به چیزی مشهور است 
که اگر دلیل اصلی سفر نباشــد، حتما یکی از دالیل سفر 
به آن کشور است. این علت می تواند، یک جاذبه تاریخی، 
یک رویداد یا شاید یک جاذبه طبیعی مردم را به آن کشور 
جذب کند. اما، کمتر کشوری را پیدا می کنید که مردمانش، 
دلیل حضور گردشــگران در کشورشان باشند. در این دنیا، 
کشورهایی هســتند که مهربانی مردمان شان، جاذبه ای 
برای بازدید از آن کشــور اســت. مردمی که بــا مهربانی و 
میهمان نوازی، کاری می کنند که گردشــگران احســاس 
غریبی نکنند. مردمانی که رفتار دوستانه آنها، به مسافران 
حس امنیت می دهد و سفرشــان را جذاب تر می کند. این 
مهربانی، در دنیای پردغدغه امروز، بسیار نادر است. آن هم 

در بحبوحه درگیری با ویروس کرونا.
فیلوکِســنیا در یونان:فیلوکســنیا یک واژه باستانی است 
به معنی دوســتی با افراد غریبه و به فرهنگ مهمان نوازی 
یونانی اشــاره می کند. در یونان با میهمان به منزله پادشاه 
رفتار می کنند. اگر در یونان هســتید و شــما را برای صرف 
غذا دعوت می کنند، آمادگی پذیرایی شــاهانه را داشــته 
باشــید. چندین نوع غذا و چندین نوع نوشــیدنی آماده 
می شــود و همه در زیباترین ظروفی که صاحبخانه دارد، 

ســرو می شــوند. یونانیان معتقدند که لیوان نوشــیدنی 
میهمان نباید خالی بماند و با اینکه امروز این رفتار بخشی 
از فرهنگ بسیاری از کشورهاست، یونانیان در این سبک 

از پذیرایی پیشقدم بودند.
در یونان باستان، به جا آوردن اصول مهمان نوازی، فرمانی 
از سوی خدایان بود؛ به خصوص زئوس که خدای بیگانگان 
و غریبه گان هم بود. اگر مسافری ناشناس به منزلی پناه 
می برد، میزبان موظف بود که بدون هیچ ســوال و جوابی،  
برای او آب و غذا بیاورد و اســباب آرامش او را فراهم کند. 
از طرف دیگر، میهمــان موظف بود که بــه میزبان احترام 
گذاشته و از طوالنی کردن بی مورد مدت اقامتش کم کند. 
میهمان باید به اندازه نیاز در منزل میزبان اقامت داشــته 

باشد و برای کوتاه کردن مدت اقامتش تالش کند. 
کوتاهی هــر کدام در به جــا آوردن ایــن آداب، توهین به 
زئوس به حســاب می  آمد و می توانســت خشم این خدا 
را برانگیزد.»ســنیا« در یونانی به معنــای غریبه و »فیلو« 
به معنی اهمیــت دادن و مراقبت کردن اســت. از ترکیب 
این دو کلمه واژه فیلوکســنیا به معنی عالقه و دوســتی با 
غریبه گان شکل گرفت. بعدها از همین فرهنگ، هاسپیتوم 
یا مهمان نوازی به وجود آمد. نمونه هایی از این فرهنگ را 

در آثار هومر )نویســنده یونانی خالق آثاری چون ایلیاد و 
ادیسه( می بینیم.

اوبونتو در آفریقای جنوبی:این کلمــه، از نیمه قرن 1۹ در 
متون نوشــتاری دیده می شــود. زمانی که آفریقا از یک 
رژیم آپارتایــد )نظامی بر اســاس تبعیض نــژادی علیه 
سیاهپوســتان آفریقا( به ســمت نظامی دموکراتیک در 
حرکت بود، اســتفاده از این کلمه مرســوم شــد. با اینکه 
معنی اوبونتو در طول ســالیان تغییر کرده است، اکثرا به 
معنای آن در یکی از ضرب المثل هــای معروف آفریقایی 
تکیه می کنند که می گوید: »انسان به واسطه دیگر انسان 
 umuntu ngumuntu( »هاست که انســان می شــود
ngabantu(. منظــور از این ضرب المثل این اســت که 
انســان در تنهایــی و انزوا به مقام انســانیت نمی رســد.

نلســون ماندال یک بار گفــت: »فقط از طریق انســانیت 
دیگران اســت که انســان می شــویم که اگر قرار باشد در 
این دنیا به جایی برســیم، دســتاورد ما همــان اندازه که 
به همت خودمان بســتگی دارد، به دیگران هم وابســته 
اســت.« نمود این رفتــار زمانی در آفریقا دیده می شــود 
 که به افــرادی با فرهنــگ متفاوت، محبــت و همدردی

 نشان می دهند.  

آشپزی

 ماساال، یک نوشیدنی
 با هزار خاصیت

ماساال یک نوشیدنی قدیمی است که خواص زیادی از جمله کاهش سطح 
کلسترول خون و خاصیت ضدباکتریایی دارد. این روزها شمامی توانید چای 

ماساال را در هر کجای دنیا تهیه  کنید.    مواد الزم: هل سبز 5 عدد، چوب دارچین یک 
عدد متوسط،   شکر 4 قاشق چای خوری، شیر یک پیمانه،   فلفل سیاه یک عدد،  میخک 
4 عدد،  چای سیاه 2 قاشق چای خوری،   پودر زنجبیل خشک شده یک قاشق چای خوری

    روش تهیه: طرز تهیه چای ماساال به این صورت است که ابتدا باید تمام ادویه های آسیاب 
نشده را در غذاساز بریزید و پودر کنید. سپس پوست هل را جدا و آن را دوباره آسیاب کنید.  
یک ظرف  را روی شعله متوسط قرار دهید و  چهار پیمانه آب در آن بریزید. وقتی آب جوش 

آمد، چای سیاه و پودر ماساالی خانگی تازه را که آماده کرده اید به آن اضافه کنید.  بعد 
از یک دقیقه، شکر را اضافه کنید و بگذارید مخلوط 4 تا 5 دقیقه قل بخورد. 

در آخر، پودر زنجبیل خشک و شیر را اضافه کنید. بگذارید باز هم قل بخورد تا شیر 
شروع به کف کردن کند. شعله را کم و کمی زنجبیل تازه روی چای رنده کنید.  در 

ظرف را بگذارید و اجازه دهید2، 3 دقیقه آهسته قل بخورد.  چای را  از 
 صافی عبور  دهید و تازه 

سرو کنید.

با کشورهایی که به مهربانی مردمان شان شهرت دارند آشنا شوید

»بوتاکس« برای حضور در جشنواره جهانی 
فیلم فجر ارائه می شود

 پخش »هفت دقیقه تا پاییز« علیرضا امینی 
از »رادیو فیلم«

کاوه مظاهری، کارگردان سینما با اشاره به فیلم »بوتاکس« اولین ساخته 
بلند این کارگردان گفت: »بوتاکس« پروانه ویدئویی دارد به همین دلیل 
نمی توانست در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کند.وی بیان 
کرد: در تالش هستیم تا این اثر را برای حضور در سی و نهمین جشنواره 
بین المللی فیلم فجر ارائه دهیم.سوسن پرور، مهدخت موالیی، سروش 
سعیدی، مرتضی خانجانی و محسن کیانی بازیگران اصلی این فیلم هستند.

فیلم ســینمایی »هفت دقیقه تا پاییز« به کارگردانی علیرضا امینی از 
برنامه »رادیو فیلم«   روز 26 دی ماه در رادیو نمایش روی آنتن می رود 
که داستان آن در مورد مردی اســت که با خانواده اش برای سفر کاری 
همســرش به شــمال می روند و در راه تصادف می کنند. در این سانحه 
دخترش ســارا فوت می کند.هدیه تهرانی، محسن تنابنده، حامد بهداد، 
خاطره اسدی، بهشاد شریفیان، مریم سلطانی بازیگران این فیلم هستند.
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