
کمبود برق در اصفهان، برخورد با ماینرهای غیر مجاز را افزایش داده است؛

سود بیت کوین و معمای خاموشی ها
3

دو گانه خطرناک بازگشایی مدارس
 تصمیم برای بازگشایی مدارس در اصفهان با مخالفت علوم پزشکی مواجه شده است؛
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 ماجرای برداشته 
شدن مجسمه های 

اصفهان چیست؟
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 آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران

 )شماره فراخوان در سامانه ستاد 2099001205000040 (

 شرکت آب 
منطقه ای اصفهان

شــرکت آب منطقه ای اصفهان در نظــر دارد ایمن ســازی و نرده گذاری شــبکه هــای آبیاری 
نکوآباد، آبشــار و رودشــت را از طریق مناقصه عمومی با شــرایط و مشــخصات زیر به پیمانکار 
واجد صالحیت واگذار نماید. لــذا از مناقصه گرانی کــه تمایل به حضور در مناقصــه فوق را دارند 

 دعوت می گردد نســبت به دریافت اســناد ارزیابی کیفی از ســامانه تدارکات الکترونیک دولت

 )WWW.SETADIRAN.IR( اقدام نمایند.

 مبلغ پایه: بــرآورد مناقصه معادل 76/920/660/853 ریال بر اســاس فهــارس بهاء واحد پایه 
رشته های ابنیه و راه و باند سال 1399 می باشد.

شــرایط مناقصه گر: مناقصه گران دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل پایه 5 از سازمان 

برنامه و بودجه در رشته های ساختمان یا آب و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی

محل اجراء: استان اصفهان
مدت اجراء: 7 ماه

نوع اعتبار: اعتبار این پروژه از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگی و زمان تحویل پیشنهادها 

متعاقبًا در استعالم ارزیابی و اسناد مناقصه مشخص خواهد شد.

مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد )SETADIRAN.IR( مهلت 

دارند از طریق این سامانه نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی و بارگذاری مدارک مثبته شرکت 

اقدام نمایند. پس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق در اختیار 

آنها قرار خواهد گرفت.

 نشــانی مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو – بلــوار آئینه خانه- جنب هالل احمر- شــرکت آب
 منطقه ای اصفهان- دفتر امور قراردادها

تلفن تماس: 5-36615360 داخلی 2529 و 2528 فاکس: 36611073 

امور قراردادها

نوبت اول

م الف: 1077261 
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اروپا یکی از بیشترین دوران سلطه آمریکا  علیرضا کریمیان
بر این قاره را در زمــان ترامپ تجربه کرد. 
عالوه بر مســائل اقتصادی و مراودات تجاری و حتی مسائل زیست 
محیطی در حیطه سیاســت خارجی هم اتحادیه اروپــا از تک رویه و 
سلطه طلبی آمریکا طی چهار سال اخیر ضربات زیادی خورد. آمریکا 
به رغم تعهدی که به همراه اروپا به ایران داده بود، از برجام خارج شد 
و با تحت فشار قرار دادن کشورهای اروپایی عمال مانع از انجام تعهدات 

آنها در این قرار داد شد.
 اتفاقی که اروپا را در بیشترین حد از آســیب پذیری و انتقاد در برابر 
رسانه ها و افکار عمومی قرار داد. این جریان نشان داد که اروپایی ها 
با وجود ادعاهای اقتصادی و سیاسی عمال به شدت به آمریکایی ها 
وابسته هســتند. این مســئله برای اعضای قدرتمند اتحادیه اروپا به 
شــدت گران تمام شــده تا حدی که حاال آنها برنامه های سری برای 
خروج از زیر بار ســلطه دالر و سیاســت های آمریکایــی را در پیش 

گرفته اند.
فایننشــال تایمز اخیرا با انتشار اسنادی مدعی شــده است اتحادیه 
اروپا به منظور جلوگیری از آســیب پذیری اروپا در برابر تحریم های 
ایاالت متحده و ســایر خطرات مالی، قرار اســت برتــری ارزی دالر 
آمریکا را به چالش بکشــد. در این سند، بر مشــکالت اتحادیه اروپا 
برای اعالم اســتقالل در برابر تحریم های اعمال شــده توسط ترامپ 
تاکید شده و این مشــکالت را دلیلی برای ضروری بودن محافظت از 
 اتحادیه اروپا در برابر اثرات اعمال غیرقانونی و فرامنطقه ای تحریم ها

 دانسته است.
 بر این اســاس پیش نویس یک ســند تنظیم کننده خط مشــی در 
کمیســیون اروپا که توسط فایننشــال تایمز مشــاهده شده، نشان 
دهنده عمق نگرانی و ناامیدی اتحادیه اروپا پس از چهار ســال دولت 
دونالد ترامپ است که سیاست های وی تسلط ایاالت متحده و واحد 
پول آن بر سیســتم مالی جهــان را بیش از پیش نمایــان کرد. یکی 
از مقامات کمیســیون اروپا گفت: »دوره ریاســت جمهوری ترامپ، 
آســیب پذیری های ما را نمایان کرد و بــا وجود اینکــه دوران او به 
 پایان رسیده است ولی ضروری اســت برای رفع این آسیب پذیری

 چاره اندیشی شود.
 این در مورد جایگاه اتحادیه اروپا در جهان اســت و الزم اســت برای 
داشــتن یک قدرت اقتصادی و مالی متناسب با حد و اندازه اتحادیه 
اروپا، ابزار الزم را در اختیار داشــته باشیم.«اســتراتژی ترامپ درباره 
ایران، تاثیر مســتقیمی بر زیرســاخت هــای مالی مســتقر در اروپا 

مانند شــبکه انتقال پول بین بانکی ســوئیفت )Swift( و موسسات 
سپرده گذاری اوراق بهادار نظیر »یوروکلیر« )Euroclear( و »کلیر 
اســتریم« )Clearstream( داشــت.تحریم های واشنگتن علیه 
ایران، اتحادیه اروپــا را وادار کرد بــه دنبال ایجاد راه ویــژه ای برای 
تســهیل پرداخت های مربوط به تجارت قانونی بیــن اتحادیه اروپا 
 و جمهوری اســالمی باشــد، روندی که به نتیجه رســاندن آن بسیار

 دشوار است.
در این سند آمده اســت: »اتحادیه اروپا باید تدابیری اتخاذ کند تا در 
صورتی كه كشــور ثالثی بخواهد زیرســاخت های بازار مالی مستقر 
در اتحادیه اروپــا را وادار به رعایت تحریم های یــك جانبه خود كند، 
این اتحادیه بتوانــد در برابر اقدامات آن کشــور ثالث، از اعضای خود 
محافظت کند.«از دیگر برنامه های ذکر شــده در این سند که با هدف 
افزایش استقالل استراتژیک اتحادیه اروپا انجام می شود، سیستم 

جدید اتحادیه اروپا برای غربالگری سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
است.

در این ســند آمده است که شــرکت هایی که اکثریت ســهام آن ها 
خریداری می شود باید بررسی شوند تا مشخص شود که آیا »شرکت 
هدف، اتحادیــه اروپــا را در معرض الــزام به رعایــت تحریم های 
فراســرزمینی می کند یا نه«، بر این اســاس اگر خرید ســهام این 
شــرکت ها برای اتحادیه اروپا چنین خطری در پی داشــته باشــد، 
می توان مانع خرید آن ها شــد. به نظر می رســد اگــر بایدن راهی 
برای جبران خســارت های تحمیلی بــه اتحادیه اروپا پیــدا نکند به 
زودی شــاهد اتخاذ سیاســت های جدایی طلبانه بیشــتر اعضای 
این اتحادیــه از آمریکا خواهیم بــود؛ اتفاقی که بــه دلیل اختالفات 
 جدی ایــاالت متحده با چین و روســیه مــی تواند بــرای آنها گران

 تمام شود.

کشتی کره ای آزاد شد؟
ســخنگوی وزارت امــور خارجه درباره شــایعه آزادی کشــتی کره ای بــا بیان اینکــه مواضع و 
تصمیم های قــوه قضاییــه از طریــق ســخنگوی این قــوه اعالم می شــود، گفــت: پرونده 
کشــتی کره ای در مرحله دادرســی بــوده و هرگونه تحــول در مــورد این موضــوع موکول به 
نظر مقام قضایــی است.»ســعید خطیــب زاده« ســخنگوی وزارت امــور خارجه در پاســخ 
بــه پرســش خبرنــگاران درخصــوص انتشــار شــایعاتی در مــورد احتمــال آزادی کشــتی 
کــره ای اظهار داشــت: مواضــع و تصمیــم های قــوه قضاییــه صرفــا از طریق ســخنگوی 
 محتــرم این قــوه اعــالم مــی شــود و اظهــارات افــراد غیرمســئول در ایــن زمینــه فاقد 

وجاهت است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: کشــتی کره ای به دلیل ایجاد آلودگی زیست محیطی در آب 
های خلیج فارس بر اساس دستور مقام قضایی توقیف شده و پرونده آن در مرحله دادرسی بوده 

و از این  رو هرگونه تحول در مورد این موضوع موکول به نظر مقام محترم قضایی است.

زیاده خواهی فرانسه درباره برجام
وزیر امور خارجه فرانســه طی اظهاراتی مداخله جویانه، با کافی ندانستن احیای برجام، خواستار 
انجام مذاکراتی درخصوص فعالیت های موشــکی و منطقه ای ایران شد.»ژان ایو لودریان« به 
تکرار زیاده خواهی ها و ایفای نقش »پلیس بد« در تعامل اروپا با ایران درخصوص توافق هسته ای 
پرداخت.به نوشته وبگاه شبکه »اسکای نیوز«، لودریان طی اظهاراتی با اشاره به گام های هسته ای 

اخیر ایران گفت: »ایران در حال کار برای تقویت توانمندی های هسته ای خود است«.
وی درباره لزوم بازگشت همه طرف ها به اجرای کامل برجام اظهار داشت: »الزم است که ترتیباتی 

برای بازگشت ایران و ایاالت متحده به توافق هسته ای انجام شود«.
بر اســاس این گزارش، وزیر خارجه فرانسه سپس مدعی شــد: »احیای توافق هسته ای کافی 
نیست. الزم است گفت وگوهای سختی درباره فعالیت های منطقه ای و موشکی بالستیک ایران 

داشته باشیم«. 
سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس از اعالم ایران درباره آمادگی برای تولید اورانیوم فلزی به عنوان 
 سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران »عمیقا ابراز نگرانی« کردند و از تهران خواستند به تعهدات برجامی 

خود بازگردد.

 اعتراف »جروزالم پست« درباره رزمایش 
موشکی سپاه

یک روزنامه چاپ فلسطین اشــغالی، با اذعان به دقت نقطه زنی موشــک های بالستیک سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در رزمایش »پیامبر اعظم )ص( ۱۵«، نوشت این رزمایش حامل پیامی 

به آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی است.
روزنامــه »جروزالم پســت« در یادداشــتی بــه بررســی رزمایــش گســترده موشــکی 
»پیامبــر اعظم )ص( ۱۵« ســپاه پاســداران انقالب اســالمی ایــران پرداخته و نوشــت این 
 رزمایــش حامل پیــام صریحی بــه آمریکا، رژیم صهیونیســتی و کشــورهای عربی حاشــیه 

خلیج فارس است.
جروزالم پســت با اذعان به دقت نقطه زنی موشک های بالستیک ســپاه، تصریح کرد: »تصاویر 
دریافتی از ایران نشان دهنده دقت و نقطه زنی موشــک های ایران بود... ایران می خواهد نشان 
دهد که یک ابرقدرت موشکی اســت«.این روزنامه در پایان نوشت که ایران در حال نشان دادن 
تسلیحاتی اســت که طی سال های اخیر و در زمان ریاســت جمهوری »دونالد ترامپ« ساخته و 
 دولت جدید آمریکا به ریاست »جو بایدن« را به نوعی با یک »عمل انجام شده موشکی عظیم« 

مواجه می کند.

سیاستکافه سیاست

 اروپا در حال دور شدن از آمریکا به دلیل اختالف بر سر ایران ؛

گسل جدایی اروپا از آمریکا فعال شد

»اف بی آی« به دنبال ردپای سرمایه گذاران خارجی 
یک مقام سابق و یک مقام فعلی اف.بی.آی به ان.بی.سی نیوز گفتند، این سازمان در حال تحقیق درباره 
این تامین مالی برخی از عوامل اغتشاشات ششم ژانویه در کنگره توسط عوامل خارجی است.شبکه 
ان.بی.سی نیوز در گزارش خود عنوان کرد، اف.بی.آی در حال تحقیق درباره این است که آیا دولت ها، 
سازمان ها یا افراد خارجی به تامین مالی کسانی که به طراحی این اغتشاش کمک کرده اند، پرداخته 
اند یا خیر. بر اساس این گزارش این ســازمان در چارچوب این تحقیقات به بررسی پرداخت مبالغی 
ارز دیجیتال بیت کوین به ارزش ۵۰۰۰۰۰ دالر از سوی یک برنامه نویس کامپیوتر فرانسوی قبل از وقوع 
این اغتشاش می پردازد.بر اساس گزارش ان.بی.سی نیوز، این برنامه نویس کامپیوتر فرانسوی کمی 
بعد از منتقل کردن این مبالغ ارز دیجیتال با خودکشی جان خود را از دست داد.همچنین یاهونیوز، روز 
پنجشنبه پرداخت این مبالغ بیت کوین را که از سوی شرکت تحلیلی  Chainanalysis گزارش شده 

بود، برجسته کرد.

»مکرون« و »اردوغان« آشتی می کنند؟
رییس جمهوری فرانسه پیام دوستانه ای را به همتای ترکیه ای خود ارسال کرد.امانوئل مکرون، رییس 
جمهوری فرانسه در واکنش به اقدام اخیر رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه ای خود پیام دوستانه ای 
به وی ارسال کرد که با زبان ترکی آغاز شده بود.این امر پس از یک بحران بزرگ دیپلماتیک میان فرانسه 
و ترکیه در طول سال گذشته میالدی رخ داد که شاهد درگیری های لفظی در چندین سطح، به ویژه میان 
اردوغان و مکرون بود. مکرون ابراز امیدواری کرد، با کمک ترکیه در سال ۲۰۲۱ ثبات به قاره اروپا بازگردد.
روزنامه لوپوئن گزارش داد، مکرون در ۱۰ ژانویه، پیام خود را برای اردوغان ارسال کرد. این امر در واکنش 
به پیام رجب طیب اردوغان به مکرون در ۱۹ دسامبر گذشته پس از ابتالی رییس جمهوری فرانسه به 
ویروس کرونا و آرزوی بهبودی برای وی انجام شد.مکرون پیام خود را به زبان ترکی آغاز کرد و بهترین 

آرزوهای خود را برای مردم ترکیه و رییس جمهوری اردوغان ابراز کرد.

هشدار سوئیس در مورد سفر به آمریکا
وزارت خارجه سوئیس به اتباع خود پیرامون سفر به آمریکا در زمان مراسم تحلیف ریاست جمهوری 
جدید این کشور هشدار داد.در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه سوئیس که در وبگاه این نهاد آمده، 
به مسافران هشدار داده شده اســت: با توجه به تغییر در ریاست جمهوری آمریکا، مقامات آمریکایی 
در خصوص درگیری ها، تظاهرات و ناآرامی ها در محدوده ساختمان های دولتی در واشنگتن دی سی 
)پایتخت آمریکا( و دیگر ایالت های این کشور هشدار داده اند.وزارت خارجه سوئیس در ادامه این بیانیه 
از اتباع خود خواست تا از نزدیک شدن به هر تجمع و تظاهراتی خودداری و از دستورالعمل های مقامات 
محلی پیروی کنند.وزارت خارجه سوئیس با تاکید بر لزوم اتخاذ اقدامات احتیاطی از سوی اتباع خود 
اعالم کرد: ادارت ذی ربط در آمریکا ممکن است مدت کوتاهی وضعیت اضطراری و مقررات منع رفت و 

آمد در مناطق خاصی اعمال کنند.

ترامپ »کیف هسته ای« را تحویل بایدن نخواهد داد
رییس جمهور آمریکا قصد دارد در آخرین روز ریاست جمهوری خود »کیف هسته ای« را از واشنگتن دی 
سی خارج کند.یکی از مهم ترین بخش ها در زمان انتقال قدرت از یک رییس جمهور به رییس جمهور 
دیگر در آمریکا انتقال فرماندهی و کنترل اختیارات زرادخانه هسته ای آمریکاست اما به نظر می رسد 
ترامپ، رییس جمهور کنونی آمریکا از آنجا که حاضر به شرکت در مراسم تحلیف بایدن، رییس جمهور 
منتخب نیست این روند را دشوار کرده است.ترامپ گفته است که بیستم ژانویه در مراسم تحلیف بایدن 
شرکت نخواهد کرد اما نگفته کجا خواهد بود. چه بالیی بر سر »فوتبال هسته ای« یا کیف هسته ای که 

همواره همراه رییس جمهور است خواهد آمد؟ چطور به بایدن تحویل داده خواهد شد؟

چهره روز

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه:

 موشک ابزار تولید
 قدرت است

فرمانده نیروی هوا فضای ســپاه از مرحله 
نهایــی رزمایش پیامبر اعظــم)ص( ۱۵ به 
عنوان تمرین ناکارآمد ســازی نقاط قوت 
دشــمن در بخش های دریایی یــاد کرد و 
گفت: موشــک  ابزار تولید قــدرت و امنیت 
برای ایران اســت.امیرعلی حاجــی زاده با 
اشــاره به مراحل مختلف ایــن رزمایش و 
بیان اینکــه دو نوع تهدید متصــور را پیش 
رو داریم، گفــت: اگر دشــمنان مان روزی 
بخواهند شیطنت کنند یک بخش استفاده از 
پایگاه های ثابت و زمینی است که در مرحله 
اول رزمایش با ترکیبی از اســتفاده پهپادها 
و موشــک های زمین به زمین مقابله با آنها 
تمرین شــد؛ تهدید دوم نیــز جنبه دریایی 
دارد که مقابله با ناوگان متخاصم دشــمن 
فرضی در مرحلــه نهایی ایــن رزمایش به 
خوبی انجام شد. فرمانده نیروی هوا فضای 
ســپاه گفت: در صورتی که دشــمنان ما در 
شــعاع ۲ هزار کیلومتری ناکارآمد شــوند، 
در واقع با ناکارآمــدی قطعی مواجه و توان 
شلیک موشک های کروز را نداشته و دیگر 
هواپیمایی نمی تواند از روی این ناوها بلند 
شود.سردار حاجی زاده با تاکید بر اینکه روند 
ارتقای توان موشــکی جمهوری اسالمی را 
باید از اعتراف دشمن به این توان بازدارنده 
شــنید، گفت: همین که دشــمنان ما روی 
مسئله موشــکی متمرکز شده اند و دائما در 
این خصوص ابــراز نگرانی کرده و از محدود 
کردن آن ســخن می گویند به دلیل قدرتی 
است که وجود داشــته و روز به روز در حال 

رشد است.

بین الملل

وز عکس ر

آخرین روزهای حضور 
»ترامپ« در کاخ سفید

تیم ترامپ در حال جمع آوری وسایل 
و انتقال آنها از کاخ سفید هستند.

ســازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه ای در پاسخ به 
بیانیه سه کشــور اروپایی اظهارکرد: موضوع کارخانه 
تولید اورانیوم فلزی مندرج در ماده ۴ »قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت 
ایران« که مجلس شورای اســالمی سازمان انرژی 
اتمی را نســبت به آنها موظف کرده است و موضوع 
تولید سوخت پیشرفته )سیلیساید( برای استفاده 
در رآکتور تحقیقاتی تهران دو موضوع کامال متفاوت 
است.این بیانیه می افزود: این سازمان هنوز اطالعات 
پرسشــنامه طراحی کارخانه اورانیوم فلزی موضوع 
ماده ۴ قانون بین المللی انرژی اتمی را به آژانس ارائه 
نکرده که البته پس از انجام تمهیدات الزم و در زمان 
مقتضی و مهلت تعیین شده در قانون این اقدام انجام 
خواهد شد.سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد: 

برنامه تولید سوخت پیشرفته )سیلیساید( همانطور 
که در گزارش اخیر آژانس آمده اســت نخستین بار 
بیش از دو سال پیش به آژانس ارائه شده و در طول 
این مدت نیز در چند مرحله اطالعات تکمیلی و نهایتا 
اطالعات پرسشنامه طراحی )DIQ( به آژانس ارسال 
شده است.این بیانیه خاطرنشان کرد: ضمنا یادآوری 
می کند که در اوایل دهه ۸۰ طی گزارشی که در آن زمان 
به آژانس ارائه شد تحقیق و توسعه در رابطه با تولید 
اورانیوم فلزی برای مصارف صلح آمیز و متعارف در 
حد مقدماتی و به میزان اندک با موفقیت انجام شده 
بود.ســازمان انرژی اتمی ایران عنوان کرد: توضیح 
اینکه در فرآیند تولید سوخت پیشرفته )سیلیساید( 
اورانیوم فلزی یک محصول میانی است که در فرآیند 
تولید بدون توقف در این مرحله، بالفاصله ســوخت 

پیشــرفته )سیلیساید( تولید می شــود.این بیانیه 
اظهار امیدواری کرد که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
با پرهیز از ذکر جزییات غیرضرور در گزارشات خود از 
بروز زمینه های سوء تفاهم جلوگیری کند.سه کشور 
اروپایی عضو برجام )انگلیس، فرانسه و آلمان( روز 
شنبه با صدور بیانیه ای که یک نسخه آن در تارنمای 
وزارت امور خارجه انگلیس منتشر شد در واکنش به 
آغاز فرآیند تولید اورانیوم فلزی توســط ایران اعالم 
کردند که توجیه معتبری برای اســتفاده از اورانیوم 

فلزی توسط ایران وجود ندارد.  

سازمان انرژی اتمی ایران به بیانیه سه کشور اروپایی 
پاسخ داد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تصویب لوایح FATF می تواند معایبی داشته باشد و به احتمال قوی تر مزایایی هم نخواهد داشت و کسی هم جواب 
روشنی ندارد که با پیوستن به FATF هزینه دور زدن تحریم ها بیشتر نشود.وی افزود: FATF نوعی قاعده  بین بانکی در سطح بین المللی محسوب می شود. ما 
دو الیحه  آن را تصویب کردیم و دو الیحه  دیگر که مربوط به پیوستن به دو سازوکار جهانی بود، باقی مانده است. این لوایح مقدمه است و بعد از آن FATF  بررسی 
می کند که ما بپیویندیم یا نه. نبوی تاکید کرد: در دور قبل اگر قرار بود FATF تصویب بشود، رای دو سوم مجمع را می خواست و این تقریبا غیرممکن بود؛ یعنی 
اگر بعد از بررسی ها به سمت رای گیری می رفت ، حتما رای نمی آورد. همان موقع بنده مصاحبه کردم و گفتم: »اگر من تردید داشتم در اینکه رای بدهم یا ندهم، 
بعد از اظهارنظرهای مداخله جویانه  غربی ها که تحکم می کردند که شما حتما باید عضو بشــوید، یقین کردم که نباید به تصویب FATF رای مثبت داد«. بعضی 
از اعضای دولت می گفتند حداقل مجمع FATF را مسکوت بگذارد که این رای منعکس نشود و شــاید ما بتوانیم در مذاکرات پیگیری هایی داشته باشیم.وی 
گفت: قبال می گفتند دود عدم پیوستن به FATF به چشم مردم می رود ولی االن بنابر اظهار خود مقامات دولتی و وزارت نفت، فروش نفت ما بیشتر شده است. 

چرایی مسکوت ماندن FATF در مجمع
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مقاومت برخی صنایع اصفهان در استفاده از فیلتر
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: برخی از صنایع در برابر استفاده از فیلترهای 
الکترواستاتیک مقاومت می کنند چراکه بدین شکل هزینه های تولید آنها افزایش می یابد.»مهدی 
طغیانی« افزود: طبق مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا در ایام سرد و پایداری جوی برخی از صنایع 
بسیار آالینده استان اصفهان تعطیل می شوند و اداره کل محیط زیست اصفهان با نظارت و پایش مستمر، 
مانع از بروز تخلف های زیست محیطی صنایع خواهد شد. نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم 
درخواست کرد: الزم اســت اداره کل محیط زیست نظارت مستمربر صنایع را در رعایت مباحث زیست 
محیطی در تمام سال اجرا کند.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه، به کسری شدید الیحه 
ارسالی دولت به مجلس شورای اسالمی هم اشاره ای کرد و گفت: کسری شدید تراز عملیاتی، وابستگی 
به نفت و مبتنی بودن بر بدهی و چاپ اوراق از مسائل عدیده این الیحه است که آثار سوء بر اقتصاد خواهد 

گذاشت و باید دید، در قانون نهایی که مصوب می شود چقدر ازاین مسائل باقی می ماند.

4500 هکتار از اراضی طبیعی استان اصفهان جنگلکاری شد
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: در سال جاری حدود چهار هزار و ۵۰۰ هکتار 
عرصه های این استان با هدف توسعه پوشش گیاهی جنگلکاری شده است.عبدالرضا مهاجری، اعتبار طرح 
جنگلکاری امسال استان را بالغ بر ۵.۵ میلیارد تومان اعالم  و اضافه کرد: این طرح در شهرستان های نایین، 
شاهین شهر و میمه و کاشان اجرا شده است.وی توســعه پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک و 
زمین، تولید اکسیژن و مقابله با آلودگی هوا را از جمله اهداف انجام طرح جنگلکاری برشمرد و ادامه داد: 
توسعه پوشش گیاهی از جمله اصلی ترین برنامه های این اداره کل در سال جاری بود.معاون فنی اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان خاطرنشان کرد: اجرای طرح های جنگلکاری در استان با محوریت گیاهان 
مقاوم با آب و هوای خشک و نیمه خشک انجام می شود تا به دلیل بارش های کم، این گیاهان ماندگار باشند.

مهاجری اظهارداشت: بر همین اساس درخت اسکوپاریا )نوعی درخت بادام( که در شرایط خشک به خوبی 
خود را حفظ می کند از گیاهان اصلی کشت شده در  طرح  جنگلکاری و توسعه پوشش گیاهی استان بود.

رتبه اول اصفهان در تولید گوشت شترمرغ کشور
مدیرامور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: میزان تولید گوشت شترمرغ طی ۹ ماهه 
امسال در استان حدود ۱۳۰۰ تن برآورد می شود و اصفهان در تولید گوشت شتر مرغ رتبه اول را در کشور به 
خود اختصاص داده است.علی دهقانی اظهار داشت: صددر صد تولید گوشت شترمرغ در استان مصرف 
می شود و صادرات گوشت آن را به خارج از کشور نداریم، اما صادرات جوجه شترمرغ به خارج از استان 
با میزان ۴۰ هزار قطعه را انجام می دهیم.وی ادامه داد: بیشترین میزان گوشت شترمرغ در استان به 
ترتیب در شهرستان های اصفهان، نجف آباد، شهرضا، خمینی شهر، دهاقان، تیران و کرون و کاشان تولید 
می شود و میزان کشتار شترمرغ ۳۵۰۰ قطعه ماهیانه در استان برآورد شده است که عالوه بر گوشت 
شترمرغ سایر محصوالت از جمله چرم، پوست، تخم بدون نطفه آن نیزاز ارزش باالیی برخوردار است.

تکذیب شایعه بنزین تشویقی ایام کرونا
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، شایعه اخیر درباره اختصاص ۵۰ لیتر بنزین تشویقی 
به رانندگان قانون مدار در ایام کرونا را، تکذیب کرد.فاطمه کاهی، با رد شایعه اختصاص ۵۰ لیتر بنزین 
تشویقی به رانندگانی که قانون منع آمد و شد در ایام کرونا را رعایت کرده اند، گفت: چنین چیزی اصال 
صحت ندارد و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، این شایعه را تکذیب می کند.وی درباره اینکه 
لینک برخی سایت ها نیز برای ثبت نام این دسته از رانندگان در حال انتشار است، افزود: تعداد این گونه 
لینک ها بسیار زیاد است و یک شوخی به نظر می رسد، زیرا بسیاری از آن ها غیرفعال هستند و اگر هم 
سایتی در این زمینه فعالیت می کند، مردم باید توجه داشته باشند که اطالعات خود را در آن وارد نکنند.

کمبود برق در اصفهان، برخورد با ماینرهای غیر مجاز را افزایش داده است؛

سود بیت کوین و معمای خاموشی ها

از روزگاری که ایران بهشــت ناشــناخته  مرضیه محب رسول
استخراج کنندگان بیت کوین بود تا امروز 
که هر فرد با سرمایه ریز و درشت تالش می کند تا از بازار پر رونق معدن 
دیجیتال سهمی برای خود استخراج کند، زمان زیادی نگذشته است. 
در این چند ســال اما نوســانی از برخوردهای ضربتی بــا مزرعه های 
استخراج رمز ارز تا تشویق و برنامه ریزی برای استخراج های قانونی و 
البته طرح هایی برای احداث شــهرک های صنعتی مخصوص رمز ارز 
روی میز مســئوالن بوده ؛ برنامه ای که از میان آنها تنها برخورد و جمع 
آوری دســتگاه های ماینر غیر مجاز تاکنون عملیاتی شده است. این 
اقدامات طی هفته های اخیر با جدی شدن معضل کمبود برق و هجوم 
ســرمایه ها به بازار ارزهای دیجیتال و رشــد یکبــاره ارز این کاالهای 

دیجیتال، شتاب بیشتری هم گرفته است.
 اصفهان از جمله استان هایی است که بیشترین کشفیات در زمینه ماینر 
های قاچاق را داشته است. طی روزهای اخیر یکی از بزرگ ترین مزرعه 
های رمز ارز غیر مجاز در شهرضا کشف شد. بر اساس اعالم شرکت برق 
استان6۵۱ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز به ارزش بیش از یکصد 
وچهل میلیارد ریال در شــهرک صنعتی رازی شناسایی شد. همچنین 

در شاهین شهر هم در هفته گذشــته 67 دستگاه ماینر خارجی قاچاق 
به ارزش ۱۵ ميليارد ريال کشف و ضبط شد. برق مصرفی این تعداد از 
ماینرها معادل مصرف نزدیک به هزار خانوار می شود، عددی سرسام 
آور که نشــان می دهد ماینرهای قاچاق تا چه حد بار اضافی بر دوش 
تامین برق کشور گذاشته اند. طی هفته های اخیر، سختی تامین برق 
منجر به تالش  های بیشتر برای شناسایی این مزرعه های قاچاق شده 
است به خصوص آنکه موج خاموشی ها در بخش های صنعتی نگرانی 
های جدی را پی داشته است . شرکت توزیع برق استان اعالم کرده برای 
تامین برق مناطق مســکونی اصفهان راهی به جز تحمیل خاموشی به 
صنایع ندارد.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان در خصوص 
آخرین وضعیت تامین برق در استان اصفهان، اظهار کرد: خاموشی ها 
به این دلیل اعمال شده که چاره ای به جز آن وجود ندارد. در کنار نگرانی 
صنایع، برخی از کارشناسان از طرح خاموشی ماینرها در شرایط فعلی به 
خصوص مزارع خارجی هایی که در استان با مجوز اقدام به استخراج می 
کنند، صحبت کرده اند .شایعه حضور چینی ها در این مزارع البته از سوی 
مسئوالن اصفهان رد شده است در همین زمینه مدیرعامل شرکت توزیع 
برق استان اصفهان در خصوص استخراج رمزارزها و تاثیر آن بر افزایش 

مصرف برق، اظهار کرد: شرکت توزیع برق استان اصفهان طی چهار ماه 
گذشته حدود ۲۰ تا ۳۰ مرکز غیرمجاز تولید بیت کوین را شناسایی و با 

برخورد، برق آن ها قطع شده است.
عالقمندان  تاکید کرد: شرکت توزیع برق استان اصفهان بعد از شناسایی 
با هر مورد تولیــد رمز ارز غیرمجاز برخورد می کنــد و برق این مجموعه 
ها قطع و به مراجع قضایی معرفی می شــوند.وی یادآور شد: تاکنون 
حدود چهار درخواســت قانونی برای تولید رمزارز در استان اصفهان با 
مجوز سازمان صمت داشــته ایم که هنوز به مرحله بهره برداری کامل 

نرسیده اند.
عالقمندان در خصوص برخی صحبت ها برای تولید رمزارز توسط چینی 
ها در ایران، اظهار کرد: در اســتان اصفهان اصال هیــچ رمز چه با عنوان 
کشوری و دولتی و یا مشارکت با کشور دیگر را نه شناسایی کرده ایم و 
نه مجوزی برای آن صادر شده است.وی تاکید کرد: تاکنون پای چینی 
ها برای تولید رمز ارز به اصفهان باز نشده است و هیچ مورد غیرقانونی تا 
این لحظه شناسایی نکرده ایم و حتی به صورت قانونی مجوز داده نشده 
، اما اگر در بقیه نقاط کشــور تولید رمزارز به صورت قانونی وجود داشته 

باشد، سخنگوی صنعت برق قطعا پاسخگو خواهد بود.

خبر  روز

رفع شكستگی لوله 300 ايرانيت بلوار امام خامنه ای
به گزارش روابط عمومی آبفای نايين، حادثه شكستگی خط ۳۰۰ ايرانيت رينگ جنوب شهر نايين 
واقع در بلوار امام خامنه ای رفع شد. این حادثه بر اثر فشــار ناشی از عبور ماشين آالت سنگين به 
وجود آمد و اكيپ حوادث به محل اعزام و نسبت به رفع نشتی و شكستگی در كمترين زمان ممكن 

جهت جلوگيری از پرت آب و قطعی آب شهر اقدام شد.

نصب 117 انشعاب فاضالب در مبارکه
به گزارش روابط عمومی آبفای مبارکه، در آذر ماه سال جاری، تعداد ۱۱7 مورد نصب انشعاب فاضالب 
شامل، ۱۳ مورد اصالح انشعاب مانند گرفتگی، پوسیدگی، جابه جایی،… و ۱۰۴ مورد نصب انشعاب 
جدید صورت گرفته است.همچنین ۱۰ کیلومتر شست وشوی شــبکه فاضالب، ۱۰ مورد هم سطح 
سازی دریچه منهول، ۹ مورد تعویض دریچه و ۱7 مورد نصب دریچه سرقتی و ۳ مورد اصالح آدمرو 

در شهرستان مبارکه انجام شده است.

شناسایی 33 انشعابات غیرمجاز آب و فاضالب شهر مبارکه
به گزارش روابط عمومی آبفای مبارکه، طی مدت ۳ ماهه ســوم سال ۹۹، تعداد ۳۳ مورد انشعاب 

غیرمجاز آب و فاضالب شناسایی شد که ۲۱ آن مورد رسیدگی و استانداردسازی قرار گرفت.

شست و شوی منبع 10هزارمترمکعبی زرین شهر
به گزارش روابط عمومی آبفای لنجان، مخزن ذخیره ۱۰هزارمترمکعبی زرین شــهر شســت وشو 
و الیروبی شــد.دراین عملیات ابتدامخزن به طورکامل ازآب تخلیه وسپس عملیات خارج کردن 
رسوبات ته نشین شده، بافشار آب انجام شد ودرپایان دیواره های وکف مخزن پس ازشست وشو، 
به وســیله مواد گندزدا باغلظت مناسب چندین بارشست وشو شــد. الزم به توضیح است که این 

عملیات موجب ارتقای بهداشت وکیفیت درآب می شود.

شست وشوی حوضچه های ته نشینی و اختالط در تصفيه 
خانه آب گلپايگان

به گزارش روابط عمومی آبفای گلپایگان، عمليات شست وشوی حوضچه های ته نشینی و اختالط 
در تصفيه خانه آب انجام شد . الزم به توضیح است که پس از تخلیه کامل آب در حوضچه های ته 
نشینی و اختالط ، عملیات شست وشــو و گند زدایی آن انجام شد . اجرای این عملیات با توجه به 
خارج شدن تصفیه خانه از مدار بهره برداری ، با دقت و سرعت صورت گرفت. پس از پایان عملیات 
شست وشــو و گند زدایی؛ تصفیه خانه آب در مدار بهره برداری قرار گرفت . اجرای این عملیات با 
هدف بهبود کیفیت خروجی آب شرب و رفع مشکالت موجود در فرآیند تصفیه تاثیر بسزایی دارد. 
در مدت زمان خارج بودن تصفیه خانه آب از مدار بهره بــرداری؛ منابع تامین آب جایگزین در مدار 

بهره برداری قرار می گیرد.

رفع حادثه خط انتقال مسکن مهر فوالدشهر
به گزارش روابط عمومی آبفای فوالدشهر، حادثه شکستگی لوله فوالدی به قطر ۱۰۰۰ میلی متر خط 
انتقال آب از شیرخانه اشتر جان به مسکن مهر فوالدشهر، طی 6 ساعت رفع شد.همچنین به منظور 
بهره برداری بهتر وامکان هواگیری خط در آینده، هم زمان با عملیات رفع حادثه یک عدد شیرتخلیه 

هوا به قطر ۱۵۰ میلی متر در باالترین نقطه خط انتقال مذکور نصب شد.

با مسئولان

آبفا

 مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان:

اجازه دست درازی به 
 اراضی دولتی را

 نمی دهیم
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
گفت: در راستای حفظ انفال و عرصه های 
ملی، در کمتــر از یک مــاه 6۲ هکتار از 
اراضی ملی اســتان اصفهــان به ارزش 
بالغ بر ۵ هزار میلیــارد ریال رفع تصرف 
و از یــد متصرفان خارج شــده  اســت.

علیرضا قاری قرآن ، اظهار کرد: در یک ماه 
گذشته توسط فرماندهی یگان حفاظت 
از اراضی ملی استان اصفهان بیش از ۳۴ 
هکتــار از اراضی دولتی اســتان واقع در 
شهرستان های تیران و کرون، شهرضا و 
لنجان در مجموع به ارزش حدود ۲ هزار 
و ۸۳6 میلیارد ریال در اجرای پنج فقره 
حکم قطعیت یافته قضایی و با دستور و 
هماهنگی مقام قضایی بازپس گیری و 
به دولت بازگردانده شده  است.  وی ادامه 
داد: در همین بازه زمانی ۲۲ فقره تعرض 
به اراضی ملی در شهرســتان های آران و 
بیدگل، برخوار، خمینی شهر، فالورجان، 
کاشــان، گلپایگان، نایین و نجف آباد به 
مســاحت بیش از ۲7 هکتار و به ارزش 
تقریبی ۲ هــزار و ۲۵7 میلیارد ریال رفع 
تصرف فوری شــده اســت.  وی گفت: 
تمامی رفــع تصرفات با حضــور عوامل 
یگان حفاظت اراضی اســتان اصفهان و 
همکاری نیروی انتظامی انجام شــده و 
تمام دیوارکشی ها ایجاد شده روی این 
اراضی مورد تخریب قرار گرفته  است.  وی 
با بیان اینکه برابر قانون و مقررات اجازه 
نمی دهیم به اراضی ملی دســت درازی 
شــود، تصریح کــرد: هرکســی بخواهد 
اراضی ملی را تصرف یا نســبت به دخل 
و تصرف و ســاخت و ســاز بدون دلیل 
مالکیت در اراضی ملــی اقدام کند، برابر 
قانون و مقررات با وی برخورد می شود و 
در این زمینه با کسی مماشات نخواهیم 

داشت.  

یک کارشــناس مسائل اقتصاد کشــاورزی گفت: 
حمایــت از پنبه کاران اســتان اصفهان برداشــت 
»وش« این محصول را در سال جاری در پی داشته 
است.محمدرضا مرتضوی با اشاره به برداشت حدود 
ســه هزار و 7۰۰ تن »وش« پنبه از مزارع اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: خوشــبختانه پنبه اصفهان 
یکی از محصوالت باکیفیت در سطح ایران است که 
بعد از برداشت به کارخانجات اصفهان و قم منتقل 
می شــود.وی با بیان اینکه حمایــت از پنبه کاران 

استان اصفهان باعث شــده است که برداشت وش 
این محصول افزایش داشته باشد، ابراز داشت: این 
موضوع منجر به افزایش قیمت »وش«  نیز شــد 
به گونه ای که این محصول باالتــر از نرخ تضمینی 
به فروش رســید.این کارشناس مســائل اقتصاد 
کشاورزی با اشاره به اینکه کاشــان و آران و بیدگل 
از جمله قطــب های تولید پنبه در اســتان اصفهان 
هســتند، تصریح کرد: خوشــبختانه برداشت این 
محصول در سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه 
در ســال گذشــته حدود ۲۰ درصد افزایش داشته 
اســت.وی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی 
کشاورزی کاشان زیر پوشش کاشت پنبه هستند، 
خاطرنشان کرد: کاشــان با برداشت حدود 7۰۰ تن 

»وش« پنبه مقام دوم در ســطح استان را به خود 
اختصاص داده است.مرتضوی با اشــاره به اینکه 
بیــش از 7۰ میلیارد ریال بــرآورد قیمتی محصول 
وش برداشت شده از مزارع کاشــان است، افزود: 
متوسط برداشت پنبه در کاشان در هر هکتار حدود 
۳۰ درصد بیشتر از متوسط کشــوری است که این 
نشان از پتانسیل باالی کاشان در کاشت و برداشت 
این محصول اســت.وی با بیان اینکه خوشبختانه 
با اقدامات و حمایت های انجام شــده بیش از ۸۰ 
درصد بذر الزم برای سال آینده پنبه کاران نیز تامین 
شده است، گفت: امیدواریم با حمایت های انجام 
شده شاهد برداشت بیشتری از این محصوالت در 

مزارع سطح استان اصفهان باشیم.

کارشناس مسائل اقتصاد کشاورزی:

حمایت از پنبه کاران اصفهان، تولید را افزایش داد

اعالم نرخ مصوب توزیع گاز مایع در اصفهان
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان از اعالم نرخ جدید توزیع گاز مایع در استان اصفهان خبر داد.بهمن علیپور با اشاره به طرح توزیع 
الکترونیکی گاز مایع توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اظهار داشت: همچنین این سوخت در اختیار واحدهای صنفی و صنعتی، متناسب 
با نیاز آنها با ثبت نام در سامانه »سدف« انجام می  شود.سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان در ادامه با بیان اینکه مصرف کنندگان نفت 
سفید فاقد اشتراک گاز طبیعی می توانند با در دست داشتن کارت بانکی ثبت شده در سامانه درخواست فرآورده های نفتی، از عامالن توزیع گاز مایع و پرداخت 
الکترونیکی با قیمت مصوب، کپسول گاز مایع خود را دریافت کنند، اضافه کرد: این سوخت با نرخ مصوب دولتی تحویل متقاضیان می شود.وی با بیان اینکه از 
چند روز گذشته تاکنون جدیدترین نرخ مصوب دولتی گاز مایع اعالم شده است، ابراز داشت: بر اساس اعالم سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان 
در حال حاضر گاز مایع دو کیلوگرمی سه هزار تومان، پنج کیلوگرمی 6 هزار و ۵۰۰ تومان، ۱۱ کیلوگرمی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، ۲۵ کیلوگرمی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳۳ 
کیلوگرمی ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان، ۴۵ کیلوگرمی ۴۲ هزار تومان و ۵۰ کیلوگرمی ۴۴ هزار ۲۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.علیپور با بیان اینکه هر گونه شارژ در 
خودروها با استفاده از کپسول گاز توزیع خارج از شبکه محسوب می شود، اضافه کرد: مسئول نظارت بر عامالن توزیع، گران فروشی و عدم عرضه سازمان صنعت، 

معدن و تجارت است و در این زمینه این سازمان باید تخلفات را شناسایی کند. 

اولین نمایشگاه 
 دکوراسیون داخلی و

 خانه مدرن در اصفهان
اولین نمایشگاه دکوراسیون داخلی 
و خانه مــدرن با حضور ۹۰ شــرکت 
از اســتان های اصفهان، تهران، قم، 
آذربایجان غربی، خوزستان و فارس 
از ۲۴ تا ۲۸ دی  ۱۳۹۹ در محل جدید 
دائمــی برگــزاری نمایشــگاه های 

بین المللی اصفهان برپا شد. 

وز عکس ر

طی هفته های اخیر، سختی تامین برق منجر به تالش  
های بیشتر برای شناسایی این مزرعه های قاچاق شده 
است به خصوص آنکه موج خاموشی ها در بخش های 

صنعتی نگرانی های جدی را پی داشته است 
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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبر داد:

انجام بیش از ۱۴ هزار نمونه گیری در گام چهارم 

بسیج ملی مبارزه با کرونا

معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی شــهرکرد گفت: گام چهارم 
بســیج ملی مدیریت و کنتــرل اپیدمی کووید ۱۹ به شــیوه محلی و 
خانواده محور با عنوان »طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی« از 
اول آذرماه ۹۹ در چهارمحال و بختیاری آغاز شد و همچنان با موفقیت 

ادامه دارد. 
سید راشــد جزایری با بیان اینکه این طرح به شیوه محلی و خانواده 
محور مبتنی بر برنامه »هر خانه یک پایگاه سالمت« در حال اجراست، 
اظهار داشــت: در قالب طرح ملی مبارزه با کرونا شــهید سپهبد حاج 
قاســم ســلیمانی، ۴۵۴ تیم رهگیری )contact tracing( با یک 
هزار و ۱۹۶ عضو در استان چهارمحال و بختیاری تشکیل شده است.

جزایری اضافه کرد: با فعالیت این تیم ها تعداد سه هزار و ۲۳۵ مورد 
تست سریع کووید ۱۹ در سطح استان انجام شد.

 )home care( وی همچنین از تشــکیل ۱۲۸ تیم مراقبت در منزل
شامل ۲۹۴ عضو در قالب این طرح در اســتان خبر داد و عملکرد این 
تیم ها را یک هزار و ۵۹۷ مورد اعالم کرد.جزایری با بیان تشکیل ۱۴۱ 

تیم نظارتی با ۴۱۸ نفر عضو در طرح ملی مبارزه با کرونا شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی در اســتان گفت: با فعالیت این تیم ها دو هزار و 
۶۲۳ مورد اخطاریه صادر، ۳۷۸ مــورد واحد متخلف در رعایت اصول 

بهداشتی پلمب و ۵۷۶ منزل گندزدایی و ضدعفونی شده است.
جزایری، تعداد تیم های حمایتی را ۴۵۶ مورد با یک هزار و ۵۴۴ نفر 
عضو اعالم کرد، که در مجموع از چهار هزار و ۴۸۴ نفر فرد آسیب پذیر 
در اســتان حمایت کردند.وی در تشــریح میزان دسترسی به اهداف 
طرح افزود: در تحقق اهداف این طرح، قطع زنجیره انتقال ویروس 
با افزایش رعایت دســتورالعمل های بهداشتی، رهگیری و رصد فعال 
۸۰ درصد، کاهش بســتری ۳۰ درصد و کاهش مــرگ و میر ۱۰ درصد 
و پوشــش حمایتی از گروه های در معرض خطــر را ۵۰ درصد در ماه 

میسر شده است.
جزایری ادامه داد: در مجمــوع از اول آذرماه ۹۹ تا ۲۴ دی ماه جاری، 
۱۴ هزار و ۱۶ نمونه تست کرونا ثبت شد که چهار هزار و ۱۹۶ مورد مثبت 

و ۹ هزار و ۶۱۳ مورد منفی در استان گزارش شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری :

 ابعاد زندگی بانوی دوعالم به مراتب فراتر از زندگی شخصی
 و فردی است

  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری در جلسه شورای معاونین اداره کل گفت 
: حضرت فاطمه )س( در رأس تمام بانوان اسالم قرار دارد. زندگی حضرت زهرا)س( تنها به زندگی 
شخصی و فردی آن حضرت خالصه نمی شود وابعاد زندگی این بانوی بزرگوار به مراتب فراتر از زندگی 
شخصی و فردی است که می توان به نقش ایشان در تربیت فرزندان، همسر داری، عبادت و بندگی از 
طرف دیگر رسالت اجتماعی و نقش مهم ایشان در حفظ مقام والیت و امامت اشاره کرد. لذا به همین 
مناسبت ایام فاطمیه با توجه به رسالت نهادهای فرهنگی برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در این راستا برگزار می شود . ابراهیم شریفی افزود : تهیه و انتشار زیارت حضرت فاطمه زهرا )س( هم 
به صورت مکتوب و هم در فضای مجازی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  انجام گرفت.

شریفی تصریح کرد : همچنین برگزاری ویژه برنامه هایی نظیر  عصر شعر هایی به مناسبت شهادت 
حضرت زهرای اطهر )س( در تمامی شهرستان ها با همکاری ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی و سایر 
دستگاه های فرهنگی شهرستان ها با اجرای بخشی از آنها از طریق فضای مجازی )الیو( و بخشی با 

رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا انجام گرفت.

مدیر فهمای چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

ضرورت نگاه ویژه حمایتی به فعالیت های فرهنگی هنری مساجد
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری در نشست هم اندیشی 
مدیران و فعاالن فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری که با حضور رییس کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی، در محل دفتر امام جمعه شهرکرد برگزار شــد، اظهار داشت: مساجد مرکز فرهنگ 
سازی دینی هستند که هر ساله نوجوانان و جوانان زیادی جذب این فعالیت های فرهنگی هنری می 
شود. »محمدرضا مظاهری« در ادامه با تاکید بر اینکه نباید از کارکردهای فرهنگی، اجتماعی، اخالقی 
و تربیتی مساجد چشم پوشــی کرد، افزود: نگاه ویژه از نهادها و دستگاه های زیر مجموعه مساجد 
به تقویت برنامه های فرهنگی و جذب بیش از پیــش جوانان به این فعالیت ها کمک می کند.وی، 
تدوین نظام نامه جامع فرهنگی برنامه محور برای مساجد را یک ضرورت دانست و تقسیم وظایف، 
صرفه جویی در هزینه ها، هم افزایی، همگرایی و استفاده از ظرفیت های متقابل را از رییس کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی خواستار شد.مدیرفهمای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ثمرات 
عینی فعالیت های فرهنگی بین نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در متن جامعه، موجبات پیشبرد 
فعالیت های فرهنگی مساجد را فراهم می کند.مظاهری، بابیان اینکه نگاه حمایتی به فعالیت های 
فرهنگی مسجد محور، کم رنگ شده است، بر تقویت اعتبارات فرهنگی در این حوزه تاکید کرد و گفت: 

باید در بودجه ریزی های کالن و در الیه های پایین تر به این امر توجه بیشتری شود.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد:

2۵ امامزاده چهارمحال و بختیاری، میزبان سوگواره یاس نبوی
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گفت: سوگواره یاس نبوی در ۲۵ امامزاده شاخص 
استان به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در 
قالب مجازی و حضوری اجرا شد.حجت االسالم علی مهرابی افزود: امسال برگزاری تجمع در اماکن 
سرپوشیده با جمعیت باال به علت شیوع ویروس کرونا ممنوع است و عزاداری ایام فاطمیه در بقاع 
متبرکه شاخص استان هم از طریق کانال های مجازی برگزار شد.مهرابی افزود: در قالب طرح سردار 
شهید سلیمانی از ایام فاطمیه اول تا فاطمیه دوم از محل درآمد موقوفات فقط با نیت منطبق و کمک 
خیران، پنج هزار بسته معیشتی تهیه و بین نیازمندان و آسیب دیدگان ناشی از شیوع ویروس کرونا 

توزیع شده است که ارزش هر بسته معیشتی دو میلیون ریال است.

بام ایرانبا مسئولان

طی مراســمی در بنیاد کرامت رضوی، تفاهم نامه 
همکاری میان این بنیاد و مجموعه بســیج کشور 
برای رونــق امر زیــارت و گردشــگری معنوی به 

امضا رسید.
در این مراسم محمدحسین استاد آقا، مدیرعامل 
بنیاد کرامت رضوی با اشــاره به فعالیت های این 
بنیاد گفــت: بنیاد کرامــت رضــوی ۷ مرکز برای 
خدمات رســانی به زائران و مجاوران و دیگر اقشار 
سراسر کشور خصوصا اقشار کم برخوردار راه اندازی 
کرده که در همه استان ها خدماتی را ارائه می دهند.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت شبکه خادمیاری 
در ارائه خدمات در سراســر کشــور گفت: تا پیش 
از این خادمیاران فقــط در حرم مطهــر امام رضا 
)ع( خدمت رســانی می کردند؛ اما امــروز دفاتر 
کانون های خدمت رضوی در ۳۱ اســتان کشــور 
فعال اســت و خادمیاران در شــهر و استان محل 

سکونت شــان به ارائه خدمات به عمــوم مردم و 
 بانــام و یــاد آقا علــی بن موســی الرضــا )ع( 

می پردازند.
مدیرعامل بنیــاد کرامت رضوی با اشــاره به ارائه 
خدمات با کیفیت به زائر اولی ها در مشهد گفت: به 
همت خادمان امام هشتم مجموعه هایی برای ارائه 
خدمات به زائران در اختیار داریم که شامل زائرشهر 
و زائرسرای رضوی است . زائرشهر ویژه ارائه خدمت 
به محرومان و زیارت اولی هاســت کــه با کیفیت 
بســیار باال و درحد خدمات چهار ستاره خدمات به 

آنها ارائه می شود.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ســتاد فوریت ها و 
حوادث آســتان قدس رضوی گفت: این ســتاد 
هم از زیر مجموعه های بنیاد کرامت اســت که در 
زمینه محرومیت زدایی و حــوادث غیرمترقبه به 
امداد رســانی آســیب دیدگان می پردازد. در این 

راستا هم اکنون خادمان ما در بلوچستان مشغول 
خدمت به سیل زدگان هستند، همچنین در ستاد 
فوریت هــا و حــوادث موضوع احیای آب شــرب 
۱۰۰ روســتا را بر عهده گرفتیم کــه بخش اعظمی 
از آن انجام شــده اســت و یک بیمارســتان هم 
که ســال قبل در ســیل و در اســتان چهارمحال 
 و بختیاری آســیب دیــده بود، مجددا بازســازی

 و تجهیز شد.

۳۴ مورد از تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری 
چهارمحال و بختیاری در کمیته نظارت بر تسهیالت 

این استان بررسی و تعیین تکلیف شد.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از ســرمایه گذاری 
اســتانداری چهارمحــال و بختیــاری در ایــن 
نشســت گفت: به دلیل وجود برخــی نواقص در 
ســامانه کارا و مرتبط نبودن این سامانه با سامانه 
مرکزی دولت، تعــدادی از کارمندان ســاکن در 
روســتاها موفق بــه ثبــت تقاضا بــرای دریافت 
تســهیالت اشتغال روســتایی و عشــایری شده 
بودند که بنا بر ابالغ شــیوه نامه معاونت توســعه 
کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رفاه 
امور اجتماعــی، کارمندان گیرنده تســهیالت تا ۱۰ 
 آذر فرصت داشــتند برای رفع انحراف ایجاد شده

 اقدام کنند.
علی محمدی ،اعالم قطعی بازنشستگی یا خروج 

از دســتگاه های اجرایی، واگذاری تســهیالت به 
نزدیکان و یا بازپرداخت تسهیالت در یک نوبت را 
از روش های رفع انحراف تسهیالت در این بخش 
برشــمرد و افزود: بنا بــر مصوبه کمیته اســتانی 
نظارت بر انحراف تســهیالت، آخرین مهلت برای 
۳۴ نفر از کارمندان اســتفاده کننده از تســهیالت 
 در چهارمحال و بختیــاری، ۲۹ دی )امروز(اعالم

 شده است.
وی اظهــار داشــت: بــا پایــان یافتــن مهلــت 
تعیین شــده، بانک هــای عامــل موظــف بــه 
بازپس گیری تســهیالت اشــتغال خواهند شــد 
 و در صــورت تخلــف، موارد بــه مراجــع قضایی

معرفی می شوند.
محمــدی در ادامه بر لــزوم فعالیــت کمیته های 
نظارت بر تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری در 
شهرستان ها تأکید و تصریح کرد: این کمیته ها باید 

با هماهنگی فرمانداران بــرای بازدید از طرح های 
اشــتغال زا و بازرســی و راســتی آزمایی انحراف 

تسهیالت اقدام کنند.
وی یادآور شد: به دلیل شیوع ویروس کرونا برنامه 
بازرســی از طرح هــای دریافت کننده تســهیالت 
اشتغال تا حدودی متوقف شــده بود که از ابتدای 
بهمن مــاه، فرآینــد بازدیدها و بررســی انحراف 

تسهیالت دوباره اجرا می شود.

احیای آب  شرب ۱۰۰ روستای محروم توسط خادمان امام رضا )ع(؛

 خدمات 4 ستاره به زائر
 اولی ها

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری چهارمحال و بختیاری :

تسهیالت 34مورد طرح اشتغال روستایی استان 
تعیین تکلیف شد
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
10/110 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابــر بــا رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
 ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت بادرود، تصرفات 
مالکانه متقاضی محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا 
به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد و در 
صورتی که افراد نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، از 
تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
 امالک بادرود ارائه و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
 دادخواست خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادرخواهد 

 شــد. همچنین صدور ســند مالکیت مانع مراجعه معترضین بــه محاکم قانونی
 نخواهد بود.

1- برابر رای شــماره 139960302022000030 مــورخ 1399/09/18 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفــات مالکانه 
 بالمعارض متقاضی خانم عزت خانم زارع خالد آبادی فرزند حســین  پنج دانگ

 مشــاع از شــش دانگ قطعه زمین محصــور مزروعی به مســاحت 930/05 
 متر مربع به شــماره پــالک 764 فرعی از 189 اصلــی واقع در خالــد آباد جزء

 بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری از مالک رسمی آقای علی حاجی زاده محرز 
گردیده است.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/29

م الف: 1069699 سید مجتبی موســی کاظمی محمدی رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالک بادرود

مفاد آراء
10/110 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابــر بــا رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
 ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در ثبت بادرود، تصرفات 

مالکانه متقاضی محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا 
به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد و در 
صورتی که افراد نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، از 
تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
 امالک بادرود ارائه و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض

 دادخواست خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادرخواهد 

 شــد. همچنین صدور ســند مالکیت مانع مراجعه معترضین بــه محاکم قانونی
 نخواهد بود.

1- برابر رای شــماره 139960302022000030 مــورخ 1399/09/18 هیات 
اول موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفــات مالکانه 
 بالمعارض متقاضی خانم عــزت خانم زارع خالد آبادی فرزند حســین  پنج دانگ

 مشــاع از شــش دانگ قطعه زمین محصور مزروعی به مســاحت 930/05 متر 

 مربع بــه شــماره پــالک 764 فرعــی از 189 اصلی واقــع در خالد آبــاد جزء
 بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری از مالک رســمی آقای علی حاجی زاده محرز 

گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/29

م الف: 1069699 سید مجتبی موسی کاظمی محمدی رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک بادرود

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

ایجاد 1200 فرصت شغلی برای مددجویان بهزیستی چهارمحال و بختیاری
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری در جلسه شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: تعهد ایجاد اشتغال بهزیستی 
برای جامعه هدف یک هزار و ۳۵۰ شغل پایدار است که یک هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده است.نرگس عسگری با اشاره به تحقق ۸۸ درصدی تعهد اشتغال 
جامعه هدف بهزیستی استان در سال ۹۹، گفت: امسال برای ایجاد اشتغال جامعه هدف ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شد.عسگری افزود: امسال ۲۲۳ 
خانواده زیرپوشش این نهاد توانمند و از چرخه حمایت بهزیستی استان خارح شدند.مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: ۳۸ هزار نفر در استان از جمله 
زنان سرپرست خانوار، معتادان بهبود یافته، خانواده معتادان، معلوالن و کودکان بدسرپرست و بی سرپرست زیرپوشش بهزیستی قرار دارند.عسگری افزود: 
۳۲ هزار و۶۸۳ معلول در استان با معلولیت شدید، خفیف و متوسط زیرپوشش این نهاد بوده اند که ۱۳ هزار و ۵۵۲ نفر این تعداد مستمری بگیر دائم هستند.
وی گفت: پنج هزار ۲۸۷ معلول از این تعداد از ۹۵ مرکز خدمات دهی بهزیستی شامل مراکز روزانه و شبانه روزی بهره مند می شوند.عسگری خاطرنشان کرد: 
۵۰۰ خانواده دارای دو معلول فاقد مسکن در استان شناسایی شده است که در قالب اجرای طرح نهضت مسکن تعهد ساخت ۸۸۰ واحد مسکن برای خانواده 
دارای دو معلول در دستور کار بهزیستی قرار دارد.وی گفت: امسال ۷۷۱ واحد مسکونی برای خانواده های زیرپوشش فاقد مسکن بهزیستی استان آماده شد.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری:

900 طرح مبارزه با مواد مخدر درچهارمحال و بختیاری اجرا شد
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه ۹۰۰ طرح مبارزه با مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری طی ســال جاری اجرا شــد، اظهار داشت: 
دستگیری خرده فروشان مواد مخدر از مهم ترین اهداف نیروی انتظامی در سال جاری بوده اســت.منوچهر امان الهی عنوان کرد: در سال جاری دو هزار و 

۷۰۰ توزیع کننده مواد مخدر در این استان دستگیر شده اند.
فرمانده انتظامــی چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به کشــف دو هــزار و ۷۵۰ کیلوگــرم انواع مــواد مخدر در اســتان چهارمحــال و بختیــاری، تاکید 
کرد: بیشــترین میزان مواد مخدر در محورهای ارتباطی اســتان کشــف شــده اســت.وی تاکید کرد: بیشــترین کشــف مواد مخدر از نــوع تریاک بوده 
که در محورهــای ارتباطی شهرســتان های لردگان و بروجن کشــف شــده اســت. فرمانــده انتظامی چهارمحــال و بختیــاری تاکید کــرد: طرح های 
مبارزه بــا مواد مخدر بــا جدیت در اســتان برگزار می شــود.وی اظهار داشــت: مبارزه بــا مواد مخــدر نیازمند مشــارکت دســتگاه های اجرایی مختلف 
 در ســطح اســتان اســت.فرمانده انتظامی چهارمحــال و بختیــاری تاکید کــرد: فرهنگ ســازی و معرفــی زیان های مصــرف مواد مخــدر در جامعه 

ضروری است.

فرماندار فارسان تشریح کرد:

نقش  آفرینی مشاغل خانگی در 
کاهش نرخ بیکاری چهارمحال و 

بختیاری
فرماندار فارسان با اشــاره به اهمیت اجرای طرح مشاغل 
خانگی، اظهارکرد: با توجه به اینکه کشور درگیر تحریم های 
ظالمانه بوده و به تبع آن مشکالت عدیده ای از لحاظ درآمد 
برای خانواده ها ایجاد کرده اســت، اجرای این طرح ملی 
توســط جهاددانشــگاهی نه تنها کمک موثــری به درآمد 
خانواده خواهد کرد بلکه به کاهــش نرخ بیکاری نیز منجر 
می شود  و از طرفی به رونق تولید و رفع نیاز داخلی و حتی 
کمک به صادرات و افزایش درآمــد خانوار کمک می کند.

مرداس طاهری، ضــرورت حمایت از مشــاغل خانگی را 
یادآور شد و افزود: افزایش درآمد خانوار و به دنبال آن رفاه 
خانواده ها، جلوگیری از بروز مشــکالت اجتماعی و دوری 
از آســیب های اجتماعی، کاهش مهاجرت روستاییان به 
شهرها، رونق تولید و ایجاد اشــتغال از دیگر مزایای تحقق 
این مهم خواهد بود.فرماندار فارســان با اشاره به اهمیت 
فرهنگ سازی در راستای استقبال از این طرح ملی، گفت: 
ایجاد بازارچه فروش محصوالت، راه  اندازی فروشــگاه در 
فضای مجــازی، تضمین خرید محصول بــه منظور ایجاد 
انگیزه و پایداری اشــتغال، برگزاری کارگاه های آموزشــی 
مناســب و اســتفاده از اســاتید و مربیان مجرب، تزریق 
تســهیالت کم بهره، کیفی ســازی محصــوالت تولیدی و 
برندســازی محصوالت تولیدی می تواند در اجرای موفق 
این طرح کمک موثری باشــد.طاهری با اشــاره به عالقه 
بانوان به درآمدزایی و ضرورت حمایت از آنان در اجرای این 
طرح، تصریح کرد: صنایع دستی در قالب مشاغل خانگی 
نقش موثری در درآمدزایی بانوان دارد که ممکن اســت با 
درآمد مطلوب، کل خانواده به آن شغل روی آورند.فرماندار 
فارسان همچنین آموزش کامل و بازآموزی در حین انجام 
کار، حمایت از متقاضی با اعطای تسهیالت و در نظر گرفتن 
بازار عرضه و فروش محصوالت تولید شده را الزمه اجرای 
موفق این طرح دانست.وی، نقش  آفرینی مشاغل خانگی 
در کاهش نرخ بیکاری اســتان را یادآور شد و خاطرنشان 
کرد: چنانچه این طرح به صورت کامل با نظارت و حمایت 
دســتگاه های اجرایی و همچنین رفع موانع تولید و البته 
ایجاد بازار فروش اجرا شود به طور قطع کاهش نرخ بیکاری 

و افزایش درآمد خانوار را به دنبال خواهد داشت.
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معاون بهزیستی اصفهان:

مددکاران اجتماعی اصفهان نیازمند حمایت هستند
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی اصفهان گفت: مددکاران اجتماعی با توجه به فعالیت 
متنوع خود در امدادرسانی به مددجویان و مواجهه با تهدیدها و خطرات ناشی از بیماری ها از جمله 
ویروس کرونا به حمایت نیاز دارند.مجتبــی ناجی افزود: افرادی که در مراکز اورژانس اجتماعی 
فعال هستند به ویژه مددکارانی که در مراکز شبانه روزی پذیرش آسیب دیدگان اجتماعی کار می  
کرده اند و باید کارهای قرنطینه و غربالگری افراد تازه پذیرش شده را رصد کنند، تحت تاثیر شرایط 
کرونایی قرار گرفتند.وی اضافه کرد: همچنین مددکاران فعال بخش های زنان سرپرست خانوار 
و مراکز کلینیک های مددکاری نیز متاثر از شــرایط کرونایی بودند که به شــکل تلفنی، پیامک و 
شبکه های سایبری نظارت های خود را انجام می دادند.معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی 
اصفهان افزود: بسیاری از فعالیت های مددکاری مانند مصاحبه باید چهره به چهره انجام شود در 
حالی که مددجویان، زیرساخت های الزم را از نظر تجهیزات الکترونیکی، گوشی هوشمند و تبلت 

نداشتند و با مشکالت عدیده ای روبه رو شدند.

حمایت درمانی دو میلیاردی کمیته امداد از بیماران خاص
امسال حدود ۶ هزار بیمار خاص و صعب العالج از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال حمایت درمانی 
اداره کل کمیته امداد استان اصفهان بهره مند شدند.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفهان، رســیدگی به امور درمانی و بیمه ای جامعه زیرپوشش را از جمله اقدامات مهم حمایتی 
این نهاد برشمرد و گفت: خدمات درمانی به مددجویان در سرفصل های مختلفی از جمله پرداخت 
هزینه های دارو، خدمات تشخیصی، بستری، دندانپزشکی، آزمایشگاه، نگهداری بیماران و کمک 
به ارتقای شاخص های بهداشتی نیازمندان و خدمات درمانی بیماران خاص ارائه می شود.کریم 
زارع، هزینه درمان بیماران خاص و سخت درمان را امســال بیش از ۲۰ میلیارد ریال بیان کرد و 
افزود: هم  اکنون ایــن تعداد بیمار خاص و صعب العالج از مزایای درمانــی کمیته امداد بهره مند 
می شوند.وی همچنین هزارو ۲۹۵ نفر از بیماران خاص و صعب العالج تحت پوشش کمیته امداد 
اصفهان را بهره مند از طرح »مراقبت در منزل بیماران زمین گیر« دانســت و افزود: این نهاد برای 
نگهداری از بیمارانی که قادر به حرکت نیستند به افراد خانواده آن ها ماهانه ۱۵۰ هزار تومان هزینه 

نگهداری پرداخت می کند تا افراد بیمار بتوانند در کنار خانواده به ادامه زندگی خود بپردازند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

 طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده سال 1400 
اجرا می شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی از مراحل پایانی بررسی طرح »جوانی جمعیت و 
تعالی خانواده« و اجرای آن در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

امیرحسین بانکی پور فرد، عضو کمیســیون فرهنگی و رییس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت 
و تعالی خانواده در خصوص کاهش نرخ موالید در کشــور اظهار داشــت: متاســفانه چند قدم به 
سیاه چاله پیری جمعیت باقی نمانده است، زیرا کارشناسان حوزه جمعیت در ۱۰ سال اخیر به تولید 
نسل دهه شصتی ها خوش بین بودند، اما برخالف تمامی انتظار های آن ها، تنها ۶ سال از زمان دوره 
باروری و فرزندآوری جوان های متولد دهه شصت باقی مانده اســت.وی ادامه داد: در مطالعات 
مربوط تا چند ســال آینده جمعیت ایران به ۳۰ میلیون نفر می رســد که ۷۰ درصد این جمعیت را 
کهنسال ها تشکیل می دهند، این نشانگر بحران جمعیت در سال های آینده است که به هیچ عنوان 
قابل مقایسه با بحران های موجود دیگر نیست. در برخی از بحران ها، مثل جنگ و یا خشکسالی، 
بعد از ۱۰ یا ۲۰ سال امکان بازســازی وجود دارد، اما چنانچه ایران وارد سیاه چاله جمعیتی و دچار 

بحران جمعیت شود، برای بازسازی آن حداقل به ۱۰۰ سال زمان نیاز داریم.

تصمیم برای بازگشایی مدارس در اصفهان با مخالفت علوم پزشکی مواجه شده است؛

دو گانه خطرناک بازگشایی مدارس

با فروکش کردن تب کرونــا در اصفهان و  پریسا سعادت
برقراری وضعیت آبی، مســئوالن استانی 
خبر از بازگشایی مدارس البته تحت تدابیر ویژه بهداشتی خبر داده اند؛ 
موضوعی که با مخالفت و نگرانی مسئوالن بهداشتی استان روبه رو شده 
است. این نگرانی البته تنها مختص به اصفهان نیست و در سایر کالن 
شهرها نیز کارشناسان و پزشکان نسبت به بازگشایی شتاب زده و یکباره 
مدارس هشدار داده اند . بازگشایی مراکز آموزشی در کنار کاهش سریع 
محدودیت ها از جمله فاکتورهای بازگشت دوباره کرونا و اوج گیری آمار 

در ماه های پیش رو عنوان شده است. 
در حالی که اســتاندار اصفهــان اعالم کرده بازگشــایی مــدارس در 
پایه های اول و دوم ابتدایی به صورت ۲ روز در هفته و اختیاری است و 
تصمیم گیری برای حضــور کادر اجرایی و فرهنگیان در حوزه اختیارات 
وزیر آموزش و پرورش است ؛اما معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفته بازگشــایی مدارس شرایط را به ســمت افزایش آمارها 
سوق می دهد.بهروز کلیدری گفت: به شدت مخالف بازگشایی مدارس 
هستم، چرا که ما را به سمت شرایط حاد و افزایش آمارها سوق می دهد 
و مانند قبل باعث نگرانی کادر درمان و خانواده ها خواهد شد. کلیدری ، 
در خصوص بازگشایی مدارس در ابتدای بهمن ماه، اظهار کرد: تاکنون 

دو تجربه تلخ طی ۱۰ ماهه گذشته داشته ایم و هر دو تجربه تلخ افزایش 
آمار کرونا به دلیل اشــتباه و خطاها در تصمیم گیری ها بوده است.وی 
ادامه داد: با آرام شدن شرایط در اردیبهشت ماه و تصمیم به بازگشایی ها 
به ســمت اتفاقات ناگوار و افزایش بی حد و حســاب آمارهای کرونا 
در شــهریور، مهر و آبان ماه پیش رفتیم.معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان خاطرنشــان کرد: با اعمال محدودیت های شدید، 
آمار مرگ ومیر، ابتال و بستری کنترل شــد، اما با بازگشایی ها به ویژه 
بازگشایی مدارس به شرایط بحرانی اردیبهشت ماه باز خواهیم گشت.

وی با اشاره به اینکه برخی بازگشایی ها سبب ساده انگاری مردم شده 
اســت، اضافه کرد: اکثر خانواده ها روش های آمــوزش مجازی را یاد 
گرفته اند و تا حدودی بــا آن کنار آمده اند و بهتر اســت در حال حاضر 
آموزش ها همچون ماه های قبل به صورت مجازی باشد.کلیدری اضافه 
کرد: اگر مدارس را بازگشایی کنیم آن هم در شرایطی که نادانسته های 
زیادی درباره موتاسیون های ویروس کرونا وجود دارد، قطعا با شرایط 
بدی روبه رو خواهیم شد، چرا که موتاسیون های جدید، افراد با سنین 
پایین را درگیر می کند و گسترش ویروس در سنین پایین و مرگ ومیر 
را به همراه دارد.وی با اشــاره به فراهم نبودن شــرایط برای بازگشایی 
مدارس، تاکید کرد: بازگشــایی مدارس نگرانی خانواده ها را به دنبال 

دارد، اکنون که شــرایط آموزش مجازی برای بیشــتر دانش آموزان و 
خانواده آن ها فراهم شده و جا افتاده است، نیاز به بازگشایی مدارس 
در شرایط شکننده فعلی که کنترل آن کار ساده ای نیست، نخواهد بود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: به شدت مخالف 
بازگشایی مدارس هستم، چرا که ما را به سمت شرایط حاد و افزایش 
آمار ابتال و فوت ســوق می دهد و مانند قبل باعث نگرانی کادر درمان و 

خانواده ها خواهد شد.
عالوه بر این، کارشناســان آموزشــی و معلمان معتقدنــد این مدل از 
بازگشــایی موجب تداخل در برنامه شاد، ســردرگمی معلمان و دیگر 
مشکالت غیرقابل پیش بینی خواهد شد. خانواده ها هم به دلیل نبود 
زیر ساخت های بهداشتی الزم و غیر استاندار بودن اغلب کالس ها در 
مدارس چندان موافق بازگشایی مراکز آموزشــی نیستند. در میان دو 
راهی بازگشــایی و یا تعطیلی مدارس نه خانواده ها و نه دانش آموزان 
نمی دانند چه سرنوشتی در انتظارشان اســت؛ از سویی دغدغه های 
یادگیری و ضعف آموزش در فضای مجازی و از سوی دیگر سالمتی و 
نگرانی های بهداشتی دانش آموزان هر دو جدی و نگران کننده است؛ دو 
راهی که فعال نه مسئوالن و نه خانواده ها راه حل درست و قابل اطمینانی 

برای آن سراغ ندارند.

با مسئولان 5جامعه

نجات زن جوان بعد از 4 ساعت در بیابان های سمیرم 
فرمانده انتظامی شهرســتان ســميرم از نجات یک زن جوان که در بيابان هــای گردنه »خروس گلو« 
شهرستان مفقود شده بود در عملیات جست وجوی ۴ ساعته ماموران این فرماندهی خبر داد . سرهنگ 
سهراب قرقانی، بیان داشت: در پی تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مفقود 
شدن همسرش در بیابان های »خروس گلو« ماموران پاسگاه انتظامی وردشت به منظور بررسی موضوع 
به محل اعزام شدند.وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد همسر فرد تماس گیرنده به دلیل 
اختالف با وی از خودرو پیاده شده و به طرف بيابان حرکت کرده که بر اثر عدم آشنايی به محل و تاريکی هوا 
مفقود شده است.فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم اظهار داشت: بالفاصله ۳ تيم عملياتی به سرپرستی 
جانشين فرماندهی انتظامی شهرستان به همراه تیم های امداد و نجات هالل احمر عملیات جست وجو 
را آغاز کردند .سرهنگ قرقانی گفت: سرانجام پس از ۴ ساعت تالش و جست وجوی دقیق و بی وقفه  
زن جوان که بر اثر سرما و برودت شديد هوا در بيابان های اطراف گردنه سرگردان شده بود، توسط اکيپ 

عملياتی پليس پيدا شده و به منظور رسیدگی به وضعیت سالمت وی تحویل نیروهای امدادی شد.

کشف 38 فقره سرقت داخل خودرو در اصفهان 
رییس پلیس آگاهی استان از دستگیری ۲ سارق حرفه ای داخل خودرو و کشف ۳۸ فقره سرقت 
خودرو توسط ماموران اداره مبارزه با سرقت پایگاه شرق خبر داد. سرهنگ حسین ترکیان اظهار داشت: 
در پی وقوع چندین مورد سرقت داخل خودرو در منطقه شــرق شهر اصفهان، ماموران اداره مبارزه با 
سرقت پلیس آگاهی اصفهان وارد عمل شدند.وی افزود: پس از انجام یکسری اقدامات خاص هویت 
۲ سارق در ارتباط با این پرونده مشخص شد و پس از هماهنگی ها و اقدامات قانونی الزم هر ۲ متهم 
دستگیر شدند.سرهنگ ترکیان اضافه کرد: متهمان این پرونده به ۳۸ فقره سرقت داخل خودرو در 

منطقه شرق شهر اصفهان اعتراف و برای اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

دستگيری سارق اسب 2 ميليارد ريالی در نجف آباد
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از دستگیری فردی که اقدام به سرقت یک رأس اسب به ارزش 
۲ ميليارد ريال کرده بود، در عملیات ماموران این فرماندهی خبر داد. سرهنگ محمدحسين باباكالنی  
بیان داشت: در پی شکايت یکی از شهروندان  مبنی بر سرقت يک رأس اسب از اسطبل وی ، رسیدگی 
به موضوع در دستور كار ماموران كالنتری ۱۶ بخش مهردشــت اين فرماندهی قرار گرفت .وی ادامه 
افزود: ماموران پس از بررسی صحنه سرقت و جمع آوری آثار و ادله الزم و همچنین انجام یک سری 
اقدامات خاص پلیسی سرانجام موفق شدند هویت اصلی فرد سارق را به دست آورده و در کمترین 

زمان ممکن با هماهنگی مقام قضایی وی را در  مخفیگاهش دستگیر کنند.

کشف 2 هزار ليتر عرقيجات گياهی غير بهداشتی 
فرمانده انتظامی شهرستان خمينی شهر از کشف بيش از ۲ هزار ليتر عرقيجات گياهی غير بهداشتی از 
یک کارگاه در عملیات ماموران این فرماندهی خبر داد. سرهنگ  غالمرضا براتی در تشريح اين خبر  بیان 
داشت: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در پی کسب خبری مبنی بر تهيه و ساخت 
انواع عرقيجات غير بهداشتی در يک کارگاه واقع در حاشيه شهرستان ، موضوع را در دستور کار خود قرار 
دادند.وی افزود: در ادامه ماموران پس از انجام تحقیقات الزم و اطمینان از  موضوع طی هماهنگی با مقام 
قضايی به محل مذکور اعزام و در بازديد از کارگاه ۲ هزار ليتر انواع عرقيجات گیاهی که به صورت غير بهداشتی 
نگهداری شده بودند را به همراه  بطری های خالی و برچسب های مربوطه کشف کردند.فرمانده انتظامی 
شهرستان خمینی شهر، با بیان اینکه ارزش اقالم مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه ۴۰۰ میلیون ریال 
برآورد شده است، تصریح کرد:  اين کارگاه که در فضايی غير استاندارد اقدام به توليد عرقيجات گياهی غير 
بهداشتی مي کرد ،با هماهنگی مقام قضايی پلمب و برای انجام اقدامات قانونی تحويل مراجع قضايی شد.

خبر روزاخبار

نماینده مردم اصفهان:

مسئوالن برای ازدواج 
جوانان اقدام کنند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: در کشــور آمار کسانی که در 
سن ازدواج هستند نزدیک به یازده میلیون 
نفر اســت و اگر ما طبق قوانین برای تسهیل 
ازدواج آنهــا چاره ای نیندیشــیم، این افراد 
به جرگه میانســالی خواهند رســید.عباس 
مقتدایی اظهار داشت: قانون تسهیل ازدواج 
جوانان ســال ۱۳۸۴ به تصویب رســید، اما 
پس از این مــدت بعد از مجلــس یازدهم 
دوباره این قانون به نوعی پیدا شد و ما پیگیر 
هستیم تا مقوله ازدواج جوانان تسهیل شود.

نماینده مردم اصفهــان ادامه داد: ماده یک 
قانون تســهیل ازدواج می گوید بــه منظور 
توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده 
دولت مکلف است یکسری کارهایی را انجام 
دهد، اگر حدود ۱۴ ســال پیــش این کارها 
انجام می شــد امروز بســیاری از مشکالت 
جوانــان در راســتای بحــث ازدواج وجود 
نداشــت. اکنون که همه دستگاه ها و نهادها 
در این زمینــه به خط شــده اند نتایج خوبی 
به دنبال خواهد داشــت.وی بیان داشــت: 
احساس بنده این است که ورزش و جوانان 
اگرچه یک وزارتخانه است اما در بحث تسهیل 
ازدواج نیازمند حمایت دیگر ارگان هاســت، 
اما اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
مجدانه موضــوع تســهیل ازدواج را پیگیر 
هستند.مقتدایی افزود: پیشنهاد می دهم که 
جلسات کمیته ساماندهی ازدواج با حضور 
امام جمعه ها، رؤسای شوراهای شهر و سایر 
ارگان ها برگزار شــود تا موج تسهیل ازدواج 
در داخل اســتان اصفهان رخ دهد و شــاهد 

بهترین نتایج برای جوانان باشیم.

رییس فراکســیون محیط زیســت مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه معادن نطنز بی محابا و اسراف 
گونه از منبع معدنی برداشــت می کننــد، گفت: ما به 
شدت پیگیر رفع معضالت زیست محیطی معادن این 
شهرستان هســتیم اما وزارت صمت زیربار آالیندگی و 
تخلفات گسترده زیست محیطی مجموعه معادن نطنز 
نمی رود.سمیه رفیعی درباره مشکالت زیست محیطی 
معادن نطنز، اظهار کرد: فراکســیون محیط زیست به 
شدت پیگیر رفع معضالت زیست محیطی معادن نطنز 
است؛ با وزارت صنعت، معدن و تجارت مکاتباتی داشتیم 
اما این وزارتخانه زیر بار آالیندگی و تخلفات گســترده 

محیط زیســتی که در مجموعه معادن نطنز وجود دارد 
نمی رود.وی افــزود: ما پیگیر تحقــق مطالبات مردم 
هستیم، نامه ای مفصل و سه جانبه با امضای اینجانب، 
آقای طهماسبی نماینده ناظر مجلس در شورای عالی 
معادن و آقای نیکزاد نایب رییــس مجلس به وزارت 
صمت ارسال کردیم زیرا پاســخ هایی که این وزارتخانه 
پیش تر به ما اعالم کرده، مغایر با نظر و مشاهدات مردم 
است.رییس فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: 
پاســخ وزارت صمت به مکاتبات ما این بوده است که 
وضعیت معادن نطنز مشکلی ندارد و برداشت ها منطبق 
با استانداردهاست؛ اما آنچه که در عملیات وجود دارد و 
روی زمین مشاهده می کنیم اینگونه نیست و برای مردم 
مشکالت فراوانی به وجود آمده است چراکه معادن نطنز 

واقعا بی محابا و اسراف گونه از منابع معدنی برداشت 
می کنند.رفیعی بــا بیان اینکه اســتانداردهای محیط 
زیست در معادن نطنز به شــدت در حال پایمال شدن 
است، تصریح کرد: ســازمان حفاظت محیط زیست، 
نظارت مناســبی بر این بخش ندارد.وی خاطرنشان 
کرد: با توجه به نامه ای که به وزارت صمت ارسال کردیم، 
جلســه ای با حضور نمایندگان مــردم، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، فعاالن محیط زیســت و نمایندگانی 
از معدن داران نطنز در اســرع وقت برگزار خواهیم کرد.
بر پایه آمار، ۶۹ معدن ســنگ » گرانیت و تراورتن« در 
منطقه کوهستانی کرکس شهرستان نطنز وجود دارد که 
از این تعداد تنها ۲۴ معدن در قلب منطقه حفاظت شده 

و زیستگاه حیات وحش کرکس است. 

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس:

 وزارت صمت زیربار تخلفات گسترده زیست محیطی 
معادن نطنز نمی رود

سقوط نوجوان 1۵ 
ساله از ارتفاع 8 متری

عملیات نجات نوجوان ۱۵ ســاله در 
منطقه تله کابین کوه صفه توسط آتش 
نشــانی اصفهان انجام شــد.ارتفاع 
ســقوط این نوجوان ۸ متر بوده که با 
تالش آتش نشانی و امدادگران این 
نوجوان در قید حیات است ؛اما دچار 

آسیب دیدگی شده است.

وز عکس ر

سخنگوی کمیسیون بهداشت: 

نحوه پرداخت کارانه پرستاران جای سوال و ابهام دارد
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: مقدار بودجه اختصاص یافته برای کرونا از صندوق ارزی مشخص نیست چگونه صرف شده زیرا گزارشات دریافتی 
نیز از دقت کافی برخوردار نبوده است.زهرا شیخی ، با اشاره به پرداخت کارانه پرستاران بیمارستان های کرونایی اظهار داشت: اجرایی شدن پرداخت کارانه پرستاران به 
عهده وزارت بهداشت و درمان و  دانشگاه های علوم پزشکی بوده و مجلس شورای اسالمی نیز همچنان پیگیر این موضوع است.وی تصریح کرد: به لحاظ قانونی مصوبه 
پرداخت کارانه پرستاران مربوط به چندسال قبل است که قول انجام آن را دادند و باید پرداخت می کردند؛ اما با توجه به شرایط کرونا و بودجه ای که از صندوق ارزی برای 
این منظور برداشت کردند، قرار بود صرف کرونا شود و حق و حقوق کادر درمان در اولویت باشد.سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه آیا این مقدار بودجه اختصاص یافته برای کرونا، صرف این کار شده و یا به اسم کرونا در مصارف دیگری هزینه شده،گفت: این موضوع  برای ما هم جای سوال و 
ابهام دارد زیرا گزارشات دریافتی از دقت کافی برخوردار نبودند.وی تاکید کرد: قطعا این موضوع مهم است و  در حال پیگیری آن هستیم؛ اما نحوه پرداخت آن نیز جای 

سوال و بررسی دارد چراکه وزارت بهداشت و درمان موظف است با اولویت درنظرگرفتن حقوق و مزایا و پرداخت کارانه کادردرمان، انگیزه الزم را برای آنها فراهم کند.

اکثر خانواده ها روش های آموزش مجازی را یاد گرفته اند 
و تا حدودی با آن کنار آمده اند و بهتر است در حال حاضر 

آموزش ها همچون ماه های قبل به صورت مجازی باشد
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    با ورزش جذاب »گلف« بیشتر آشنا شوید؛

اصفهان مرکز نخبه پروری داوری هندبال ایران است
 سمیه مصور رییس  هیئت  هندبال اســتان اصفهان، 
حضور پرتعداد لژیرنرهای استان در لیگ 

های اروپایی را مصداقی برای کیفیت باالی این رشته عنوان کرد.
حسن افتخاری در نشســت خبری مســئوالن هیئت هندبال استان 
اصفهان به تشــریح فعالیت های این هیئت در فصل ۹۸-۹۹ پرداخت 
و گفت: در لیگ برتر هندبال در سال ۹۸، به دلیل شیوع بیماری کرونا، 
مســابقات نیمه کاره باقی ماند و تیم ها بر اســاس همان امتیازی که 
داشتند رده بندی شدند و ذوب آهن مقام سوم و سپاهان مقام چهارم را 
به دست آورد. در حوزه بانوان هم، سپاهان چهارم و ذوب آهن پنجم شد.

وی  افزود: مسابقات استعدادهای برتر نیز در همین فصل برگزار شد که 
اصفهان در هر سه رده تیم داشــت که در رده دختران مقام برتر، پسران 
مقام دوم و در ساحلی مقام سوم را کســب کرد. این استعدادها آینده 

تیم ملی ما را می سازند.
 افتخاری ادامه داد: ســال گذشــته همکاری خوبی با سازمان ورزش 
شهرداری اصفهان داشتیم و مسابقات ساحلی که هر ساله در اردیبهشت 
ماه به مناسبت هفته نکو داشــت اصفهان برگزار می شود و یک رویداد 
بزرگ بود، با حضور تیم های خارجی، تیم ملی عمان و ۶۸ تیم در رده های 
مختلف برگزار شد. قســمت تربیت بدنی آموزش و پرورش و سازمان 
ورزشی شهرداری نیز کمک بســیاری به ما کردند و کارخانه ذوب آهن 

کمک مالی زیادی رساند.
رییس هیئت هندبال استان اصفهان افزود: نتیجه مسابقاتی که طی این 
چند سال در اصفهان با همکاری این ارگان ها انجام شد، حضور هفت نفر 
از شهر اصفهان در تیم ملی هندبال ساحلی است که توانستند مقام سوم 
جهان را کسب کنند. مسابقات جام موالی عرشیان هم هرسال با کمک 

شهرداری در ماه رمضان برگزار می شود که بیشتر برای رده پایه است.
افتخاری با اشاره به اینکه در سال جاری فعالیت های خوبی داشتیم، 
گفت: درست است امسال نتوانستیم مسابقات نکو داشت اصفهان و 
جام موالی عرشیان را برگزار کنیم، اما باشگاه های ما تمرینات خود را 
به موقع شروع کردند؛ سپاهان، ذوب آهن و هوانیروز در بخش آقایان 
و سپاهان، ذوب آهن و ریف در بخش بانوان را برای فصل جدید داریم. 
سال گذشته باشگاه ریف قهرمان لیگ دسته یک هندبال شد و سهمیه 
لیگ برتری داشت، اما به دلیل مســائل مالی نتوانست شرکت کند و 

مجددا فعالیت خود را در لیگ یک پیگیری خواهد کرد.
وی ادامه داد: امسال ســپاهان، تیم سپاهان ب را تشــکیل داد که از 
جوانان استان تشکیل شده و با توجه به وضعیت شیوع بیماری کرونا و 
محدود بودن فضا، بازیکنان جوان و نوجوانان ملی در سپاهان ب هستند 

که در مرحله مقدماتی به جمع هشت تیم صعود کردند. سال گذشته تیم 
ملی هندبال به مسابقات قهرمانی آســیا اعزام شد که سرمربی و کادر 
این تیم از اصفهان بود و با بدشانسی نتوانست در جمع چهار تیم باشد.

رییس هیئت هندبال اســتان اصفهان اضافه کرد: در تیم ملی جوانان، 
نوجوانــان، نونهاالن و ســاحلی مربیان اصفهانی حضــور دارند. ایران 
میزبان مسابقات آسیایی هندبال نوجوانان بود که بسیاری از کشورها 
به علت شیوع بیماری کرونا حاضر به حضور در ایران نشدند و فدراسیون 
جهانی مسابقات را به بحرین داد که اردوی چهارم این تیم در اصفهان 

آغاز می شود.
افتخاری تصریح کرد: اصفهان مرکز نخبه پروری داوری هندبال ایران 
است؛ با تالش و کوشــش کمیته داوران اســتان، به مدیریت علیرضا 
سلیمانی، داوران هیچ سه شــنبه ای نیست که جدا از کالس ها، جلسه 
نداشته باشــند. مجید کالهدوزان از اصفهان برجسته ترین داور از نظر 
فدراسیون جهانی است که در مسابقات قهرمانی آسیا قضاوت می کند 

و به شش دوره مسابقات المپیک و جهانی دعوت شده است.
وی افزود: آقای کرباســچی نیز تنها ناظر ایرانی در فدراســیون جهانی 
اســت. بعد از وی، برادران قیصریان هم جزو نخبگان داوری هستند 

که مدرک بین المللی دارند. در بخش بانــوان فرناز مظاهری و عاطفه 
مطهری سال گذشته به عنوان داور در مسابقات آسیایی حضور داشتند.
رییس هیئت هندبال استان اصفهان در خصوص وضعیت لژیونرهای 
اصفهانی، اظهار کرد: شــش نفر از بازیکنان هندبال در سطح باال بازی 
می کنند و در مسابقات اروپایی درخشیدند که اخیرا باشگاه های قطری 
در پی جذب آنها هستند. از حسن هایی که در جامعه هندبال وجود دارد، 
رفاقت کل مجموعه است.باشگاه سپاهان از سال ۷۲ در هندبال ورود 
کرده و در تیم ملی هم تاثیر گذار بوده و رویکرد مدیر عامل این باشگاه 

توسعه و رشد است.
افتحاری گفت: ذوب آهن از ســال ۷۱ ورود کرده که در ســال ۸۶ یک 
مقطعی کناره گیری کرد ولی بازهم آمد و فعالیت خود را شــروع کرد. 
زمانی که وقت سربازی ورزشکاران فرا می رسد، توقف در کار آنها ایجاد 
می شود که باشــگاه پرواز ورود کرده و جوانان را پوشش می دهد و در 
پایان ریف را داریم که سال گذشته در بخش بانوان در لیگ دسته یک 
قهرمان شد. تشکر می کنم از باشگاه ها بابت همدلی و همکاری با هیئت 
هندبال استان که باعث رونق این رشته می شــوند و صدا و سیما که با 

پخش بازی ها به دیده شدن هندبال کمک کردند.

آلوارو موراتا:

بازی کردن کنار »رونالدو« آسان است
آلوارو موراتا به تمجید از کریســتیانو رونالدو، زوج خود در خط حمله تیــم یوونتوس پرداخته و 
بازی کردن کنار او را آســان توصیف کرد.آلوارو موراتا گفت: »بازی کردن کنار کریستیانو رونالدو 
آسان است و من مدت هاست که او را 
می شناســم. رونالدو حتی در شرایط 
دشــوار نیز موفق به زدن گل های فوق 
العاده ای می شود. من از شکل حرکات 
رونالدو آگاهی دارم و وظیفه من نیز این 
اســت حواس مدافعان حریف را پرت 
کنم تا شــرایط برای او آســان تر شود.

خوشحالم در کنار کریستیانو بازی می 
کنم و جز لذت بــردن از آن نمی توانم 
کاری انجام دهم. ایده بازی کردن کنار 
رونالدو و پائولو دیباال در تابستان گذشــته من را هیجان زده کرد، این فوق العاده و دیوانه کننده 

بوده و من این ماجرا را برای فرزندانم تعریف خواهم کرد«.

بواش:

 توان جذب »کاستا« را نداریم
دیگو کاستا قراردادش را با اتلتیکو مادرید فسخ کرده و اکنون بازیکن آزاد است و می تواند با هر 
تیمی وارد مذاکره شود.مارسی یکی از تیم هایی است که اخیرا خبرهایی درباره عالقه این تیم به 
جذب دیگو کاستا به گوش رسیده؛ اما ویاش بواش سرمربی تیم اعتراف کرد که این انتقال منتفی 
است.بواش گفت: من چند روز پیش یک پیام را از طریق واتساپ دریافت کردم که در آن نوشته 
شده بود دیگو کاستا دوست دارد راهی مارسی شــود. من چنین چیزی را یک شوخی دانستم.

او ادامه داد: توان جذب کاستا را نداریم. او ســالیانه ۱۶ میلیون یورو حقوق آن هم بدون مالیات 
دریافت می کند و ما توان پرداخت این رقم بســیار باال را نداریم.کاستا از بهترین مهاجمان جهان 

است.او اهداف دیگری در سر دارد و باید راهی تیم دیگری شود.

حمله دوباره سرمربی فرانسه به »کریم بنزما«!
 دیدیه دشان، سرمربی تیم کلی فرانسه هنوز از دســت کریم بنزما شاکی است.کریم بنزما سال 
هاست به تیم ملی فرانسه دعوت نمی شود. مشکالت او بر سر پرونده والبوئنا و در ادامه درگیری 
لفظی با دیدیه دشان آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. در آن مقطع کریم بنزما در مصاحبه ای مدعی 
شد دشان از سوی یک نژادپرست جامعه فرانسه تحت فشــار قرار گرفته و بنزما را به دلیل ریشه 
الجزایری به تیم ملی دعوت نمی کند. حاال دیدیه دشــان مدعی شد هرگز آن حرف های بنزما را 
فراموش نخواهد کرد.دیدیه دشــان گفت: »آن مصاحبه تاثیر زیادی روی زندگی من گذاشت و 
شاید آن حرف ها با گذشت زمان کمی فراموش شــود، اما من نمی توانم آن را به طور کامل از یاد 
ببرم. مســئله فقط مصاحبه بنزما نبود و حرف های دیگری نیز از ســوی افراد دیگر گفته شد که 
منجر به رفتارهایی خشونت آمیز شده و زندگی خانواده من را تحت تاثیر قرار داد.ممکن است از 
یک سرمربی از نظر فنی و به خاظر تاکتیک هایش انتقاد شود و این مسئله مهم نبوده و طبیعی 
است. اما این اتفاقات روی وجهه و نام من و همچنین شرایط خانواده ام تاثیر گذاشت. این حرف 
ها برای من غیرقابل قبول اســت و گفتن چنین حرف هایی می تواند منجر به خشونت کالمی و 
جسمی شود. من عواقب زیادی را برای این حرف ها تحمل کردم، نمی توانیم آن روزها را فراموش 

کنیم و هرگز هم فراموش نخواهم کرد.«

زشفوتبال جهان ور

سازمان ملل برای عدم برگزاری المپیک ورود می کند؟!
کوان گاسپر، نایب رییس سابق کمیته بین المللی المپیک و عضو افتخاری این کمیته، پیشــنهاد می کند سازمان ملل بتواند مکانی برای تصمیم گیری در مورد 
سرنوشت المپیک به تعویق افتاده توکیو باشد.بازی های المپیک توکیو قرار است مردادماه سال آینده برگزار شود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا، مخالفت هایی 
با برگزاری آن شده است.توکیو و شهرهای مختلف ژاپن به دلیل شیوع ویروس کرونا، در شــرایط اضطراری قرار گرفته اند.گاسپر در این باره گفت: اگر به دنبال 
شخص ثالثی بودید که تشخیص دهد این مسئله به خاطر بحران کووید ۱۹ فراتر از مسئله ای است که مربوط به ورزش یا منافع ملی باشد، در این صورت می توان 
 IOC مواردی را به سازمان ملل مطرح کرد و با مشارکت و داوری آنها این سوال را پرسید که آیا المپیک برگزار خواهد شد یا خیر؟کمیته برگزاری بازی های توکیو و

اعالم کرده اند امکان تعویق دوباره بازی ها امکان پذیر نیست و در صورت فراهم نبودن شرایط المپیک لغو خواهد شد.

تنها مدال، قهرمانی جهان و المپیک نیســت که در 
ذهن مردم، هویت ماندگاری را برای ورزشــکاران 
رقم می زند، بلکه برای جاودانه شــدن باید فراتر از 
ایستادن روی سکو عمل کرد؛ اینکه بتوانی در قلب 
مردم بنشینی. در این بین اما شرایط برای آن هایی 
که به مدال های رنگین تری رسیده اند هم آسان تر 
و هم سخت تر اســت؛ آنها به همان سرعت که می 
توانند به دلیل تالش های بی وقفه و کسب افتخار 
برای کشــور، محبت مردمی را به دســت آورند، در 
یک چشم به هم زدن نیز می توانند با کوچک ترین 
رفتار ناشایســت از دیدگان مردم دور شــوند.زمان 
زیادی از ســالروز درگذشــت غالمرضا تختی نمی 
گذرد، او یک مدال طال، دو نقره و یک مقام چهارمی 
المپیک، یک طال و دو نقره قهرمانی جهان به همراه 
طالی بازی های آسیایی را در کارنامه خود دارد، اما 
این ویترین اغواگر، کمترین نقش را در ماندگاری 

نامش پس از نیم قرن ایفا مــی کند و آنچه تختی 
را بر دل ها حک کرده چیزی جز سادگی، صداقت، 
مردمداری، مهربانی، مروت و دســتگیری نیست.
همانند تختی قهرمانان بسیاری آمدند، مدال های 
رنگارنگی را نیز یکی پس از دیگری به گردن آویختند 
و از سکوهای جهانی و المپیک باال رفتند، اما هیچ 
کدام نتوانســتند همچون او تا ابــد در ذهن و قلب 

مردم جاودانه شوند.
به تازگــی هادی ســاعی، قهرمان ســابق تکواندو 
که با کســب دو مدال طــال و یک برنــز المپیک، 
پرافتخارترین ورزشکار المپیکی ایران به شمار می 
آید، دقایقی بعد از حضور در سالن مسابقات لیگ 
برتر تکواندو به سمت دبیر سازمان لیگ حمله کرد.

در مورد رفتار ساعی چند مســئله قابل تامل وجود 
دارد، به طور حتم قهرمانانی همچون هادی ساعی 
به دلیل شــهرت زیاد، باید در قبال هر رفتاری سعه 

صدر داشته باشند و بدانند که چه جایگاهی در بین 
مردم دارند، هویتی که برای ســاخت آن ســال ها 
تالش کرده اند و مردم نه تنها چهره یک قهرمان بلکه 
چهره یک پهلوان را از چنین ورزشــکارانی در ذهن 

خود ساخته اند.
گذر زمان به خوبی نشــان داده برای مردم، اخالق 
فــرای ورزش اســت و اگر یک ورزشــکار صاحب 
عنوان طــالی المپیــک و جهــان هم باشــد اما 
اخالق را زیر پا بگذارد، چه بســا بــه راحتی هرچه 
تمام تــر به تمامی زحمــات چندین و چند ســاله 
 خود پشــت کرده و گویی تمامی مدال هــا را زیر پا

 گذاشته است. 

سیلی »هادی ساعی« به خودش!

 پهلوان شدن چه مشکل

وز عکس ر

برگزاری مراسم معارفه 
»مجید جاللی« در نساجی

مراسم معارفه مجید جاللی، سرمربی جدید 
تیم فوتبال نســاجی در ورزشــگاه کارگران 
تهران برگزار شــد. در این تمرین  جاللی و 
رضا مرتضی زاده به عنــوان اعضای جدید 
کادر فنی نساجی حاضر شدند و میثم بائو 
و فرهاد کوچک زاده و هاروت مربی دروازه 
بان ها نیز از کادر قبلی در محل تمرین این 

تیم حضور داشتند.

 »فکری« در نقل و انتقاالت فقط
 وینگر می خواهد

با وجود اینکه هنوز 5 بازی تا پایان نیم فصل اول باقی مانده و زمان نسبتا طوالنی به رسیدن فصل 
نقل و انتقاالت وجود دارد، از هم اکنون نام بازیکنان زیادی برای حضور در اســتقالل مطرح شده 
است. با این حال یکی از افراد نزدیک به محمود فکری می گوید سرمربی استقالل تصمیم ندارد 
تغییر زیادی در تیمش ایجاد کند و تنها پســتی که در آن نیاز به جذب بازیکن دارد پســت وینگر 
چپ و راست است. با این شرایط به نظر می رســد نام هایی که در پست های مختلف مطرح می 
شود، شــایعه و بازار گرمی اســت و محمود فکری در تمام نقاط زمین از بازیکنانی که تیمش در 
اختیار دارد، راضی است. اســتقالل در نقل و انتقاالت تابستانی موفق شده بازیکنان با کیفیتی به 
خدمت بگیرد و به همین دلیل هم محمود فکری در پست های مختلف نیازی به جذب بازیکن 

جدید حس نمی کند.

 اولین محک جدی »شجاعی« در
 شغل مربیگری

  تیم مسعود شجاعی دیدار حساس و سرنوشــت سازی را برابر استقالل خواهد داشت. مسعود 
شــجاعی در متزلزل ترین صندلی مربیگری لیگ به اســتقبال دیدار سرنوشت ساز با استقالل 
می رود. قبول مربیگری تراکتور از سوی او، شجاعی را به بیست و یکمین مسئول فنی تراکتور در 
دهه ۱۳۹۰ تبدیل کرده اما او به هیچ عنوان نمی خواهد که به این ســادگی ها قافیه را واگذار کند.

از خطیبی و قلعه نویی تا گل محمدی، تقوی، الهامی و منصوریان که ســرمربیان ایرانی این تیم 
در چند سال اخیر بودند تا اولیویرا، ساغالم، توشاک، لیکنز و دنیزلی که از خارج از ایران آمدند تا 
سکان هدایت پرشورهارا برعهده بگیرند؛ هیچ کدام نتوانستند قرمزهای تبریز را به مقام قهرمانی 
لیگ برســانند اما هر یک در دوره کاری کوتاه یا بلند خود، دریافتند که پیروزی مقابل استقالل و 
پرسپولیس چه اهمیت زیادی برای تی تی ها دارد و چه بسا می تواند ناکامی در کسب قهرمانی 
لیگ را هم توجیه کند. کاپیتان ســابق و با تجربه تیم ملی، چالش جالبی را مقابل محمود فکری 
خواهد داشت. چالشی که می تواند با برد همراه باشد و تراکتور را ۱۹ امتیازی کرده و جایگاهش در 
بین مدیران تراکتور را هم تقویت کند؛ هرچند که همین حاال اگر شجاعی موافقتش را اعالم کند، 
زنوزی بی قید و شرط او را به عنوان ســرمربی تیم قرار می دهد.شجاعی اگر در دو بازی حساس 
برابر پرسپولیس و استقالل شــش امتیاز کســب کند، تی تی ها امکان قهرمانی در نیم فصل را 

هم خواهند داشت و به عنوان مدعی اول قهرمانی لیگ برتر، پای به ادامه مسابقات می گذارند.

 تقابل دوباره »ساسان انصاری« با تیم 
چهار هفته ای!

ساسان انصاری که در هر دو تیم قرمز پوش تهران و خوزستان بازی کرده است حاال انگیزه های 
باالیی برای تقابل با تیم تشنه پیروزی یحیی گل محمدی دارد.

پرسپولیس مدل لیگ بیستم و ضعف در گلزنی مهاجمانش نشان داده که شرایطی کامال متفاوت 
با دورانی که ساسان انصاری لباس پرسپولیس را بر تن کرد، دارد. در آن فصل که سرخ ها مصمم 
شــده بودند تا کار نیمه تمام خود را با قهرمانی تمام کنند، برانکو ترافیک شیرینی را در خط حمله 
تجربه می کرد. مهدی طارمی، علیپور  مهاجمان این تیم بودند و ساسان انصاری هم برای حضور 
در ترکیب ۱۱ نفره تالش می کرد.انصاری را می توان کم صبر ترین شــاگرد برانکو نامید. کسی که 

با تفکرات این مربی و تمرینات سخت بدنسازی مارکو، بدنساز این تیم خود را آماده کرده بود.
انصاری و تیم چهار هفته ای اش، پرســپولیس هردو تشنه پیروزی هســتند. یکی برای نزدیک 

شدن به باالی جدول و دیگری برای شروع دوباره گلزنی هایش.

خبر   روز

 یک قدم تا جدایی »رادو«
از پرسپولیس!

دروازه بان کروات تیم پرسپولیس پس از نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان آســیا با حالت دلخوری 
از جمع پرسپولیسی ها جدا شد و به کرواسی 
رفت اما با تغییــرات در رأس کادر مدیریتی، 
ابراهیم شــکوری مذاکراتی را با این بازیکن 
انجام داد و در نهایت برای بازگشت وی به توافق 
رســید. با این حال همین زمان رادوشــوویچ 
درباره این توافق گفــت: »بدون دریافت حتی 
یک یورو به ایــران می آیم، آن هــا روی کاغذ 
نوشــتند که »به زودی« قراردادت را پرداخت 
می کنیم؛ مثل همیشــه گفتند ان شــاءا....« 
با این حال رادوشــوویچ پس از ورود به ایران 
حدود ۶۰ هــزار یورو از بدهــی ۱۲۰ هزار دالری 
اش را گرفــت تا رقم طلبش از فصل گذشــته 
نصف شــود. او از قرارداد ایــن فصلش هنوز 
چیزی نگرفته و همچنین نسبت به موعد بعدی 
پرداخت )ابتدای سال جدید خورشیدی( بی 
اعتماد است و به همین خاطر نامه جدید خود 
را به باشگاه پرسپولیس ارســال کرده است.

بوژیدار که پیش تر با فدراسیون جهانی فوتبال 
برای دریافت مطالباتش مکاتبه کرده بود، یک 
نامه نیز برای پرسپولیس ارسال کرد و حاال طبق 
قوانین فیفا با ارسال نامه سوم، می تواند به طور 
قانونی فسخ کند و همچنین خواستار پرداخت 
مبلغ قرارداد سال های بعدی اش شود. قرارداد 
او در دوره محمدحســن انصاری فرد به مدت 
سه سال تمدید شده بود و ممکن است این گلر 
کروات با هزینه دادرســی، حدود یک میلیون 
یورو بدهی روی دست پرســپولیس بگذارد. 
باید دید ابراهیم شــکوری و جعفر ســمیعی 
در این بــاره چه خواهند کرد. به نظر می رســد 
که رادوشــوویچ تصور می کند جایی در برنامه 
های کادرفنی ندارد و نسبت به رفتار مدیریت 
باشــگاه نیز گله مند است و جدایی بازیکنانی 
چون هرویه میلیچ ســبب شــده تا او هم در 
همین مســیر قرار بگیرد و هیچ بعید نیست 
که یازدهمین جدایی پرســپولیس نسبت به 
فصل گذشته، باسابقه ترین خارجی تاریخ این 
باشگاه باشد؛ بازیکنی که اگر تا پایان قرارداد در 
پرسپولیس می ماند، به یکی از کاپیتان های 

این تیم تبدیل می شد.

مستطیل سبز
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عضو شورای شهر اصفهان:

میدان آزادی تا میدان امام علی)ع( پیاده محور می شود
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان در نشست خبری خود با موضوع 
پروژه چهارباغ، اظهار کرد: پیاده محوری در دوره معاصر مدیریت شهرها که هجوم خودرو به ویژه در کالن 

شهرها مسیرهای شهری را به مسیرهایی 
برای تردد صرف خودروها تبدیل کرده بود، 
مورد توجه قرار گرفت.شــیرین طغیانی 
افزود: بافت تاریخی برای قدم زدن افراد 
طراحی شده و اگر قرار است در این فضا 
حضور افراد نادیده گرفته شــود، امتیاز 
ویژه ای نخواهد داشت بنابراین در اصفهان 
نیز تبدیل خیابان ها به پیاده راه در نقاطی 
که ظرفیت قابل قبول در این زمینه را دارند 
در دستورکار بوده است.رییس کمیسیون 

عمران، معماری و شهرسازی شورای شــهر اصفهان تصریح کرد: هفته اول مسئولیتم در دوره پنجم 
شورای شهر، از پروژه چهارباغ بازدید داشتم که آســفالت کف این خیابان برچیده شده بود؛ طرح را 
بررسی کردیم و انتقادات زیادی به آن وارد بود و هنوز نیز برخی از این انتقادات وجود دارد.وی با بیان 
اینکه این طرح باید توسط یک مشاور صاحب نام تهیه می شد که این امر اتفاق نیفتاده بود، خاطرنشان 
کرد: به هرحال طرح تهیه شده بود و کسبه نیز به آن معترض بودند، در همان مقطع اجرای پروژه متوقف 
شد.طغیانی ادامه داد: نسبت به کدهای ارتفاعی نیز موضوعاتی مطرح بود و برخی اصرار داشتند باید 
پروژه به کف صفویه برسد که در این خصوص سعی کردیم به نقطه تعادل برسیم و پس از گذشت چند 
سال با همه فراز و فرودها باالخره کف چهارباغ ساماندهی شده و مبلمان آن نیز نصب شده است.وی 
اضافه کرد: تنها برای مبلمان، پنج جلسه تخصصی تشکیل و روی مسیرهای شبیه چهارباغ در دنیا 
مطالعه شد تا مشخص شود چراغ ها و مبلمان باید سلطنتی باشد یا ساده و در نهایت شکل فعلی با 
وجود تمام نقدها به سرانجام رسید که می بینیم فضای کنونی مورد استقبال مردم است.وی با اشاره 
به ساماندهی چهارباغ باال افزود: با آنکه این خیابان قابلیت پیاده راه شدن را ندارد؛ اما با پیاده محوری 
ساماندهی خواهد شد تا یک گردشگر یا شهروند بتواند از میدان آزادی به سمت میدان شورا حرکت 
کرده و با گذر از سی و سه پل و چهارباغ عباسی به خیابان سپاه برسد و از آنجا این مسیر به پروژه میدان 
تا میدان که حدفاصل میدان امام خمینی )ره( تا میدان امام علی )ع( است در قالب مسیر پیاده محور 
متصل شود.طغیانی اظهار کرد: با تحقق طرح های مدنظر برای ساماندهی این مسیر، از میدان آزادی 
تا میدان امام علی )ع( یک مسیر شگفت انگیز با محوریت پیاده شکل خواهد گرفت که برخی از آن 

صرفا برای افراد پیاده خواهد بود و یکی از نتایج آن کاهش آلودگی هوا در هسته مرکزی شهر است.

از منطقه 13 اصفهان چه خبر؟
مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان گفت: به منظور افزایش کیفیت و کمیت توزیع آب و رفع مشکالت فنی 
آبرسانی فضای سبز در قائمیه و شــهرک ولی عصر )عج( ۱۴ هزار متر شبکه آبیاری فضای سبز اصلی و 
فرعی با صرف هشت میلیارد ریال هزینه احداث شده است.محمد شرفا اظهار کرد: یکی از عوامل مهم در 
بهبود عملکرد تاسیسات بوستان ها و ابنیه شهری موضوع نگهداری و تعمیرات است که در سال های اخیر 
توسط نیروهای متخصص به صورت مستمر انجام شده است.وی افزود: در راستای افزایش امنیت و 
روشنایی بوستان ها و فضاهای سبز سطح منطقه و متعاقب آن کاهش مصرف انرژی الکتریکی با استفاده 
از تاسیسات به روز و کم مصرف، همچنین رفع نقاط تاریک این فضاها، در سال جاری حدود دو میلیارد و 
۸۰۰ میلیون ریال اعتبار صرف شده که رضایت ساکنان این منطقه را به همراه داشته است.مدیر منطقه ۱۳ 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: مبلغی بیش از سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال برای بهبود و ارتقای عملکرد 

آب نماهای منطقه هزینه شده که فضایی آرام و زیبا جهت رفاه حال شهروندان را به وجود آورده است.

شهردار اصفهان در گفت وگو با استاد فرشچیان:

تالش می کنیم حافظ نظم و هارمونی شهر باشیم

شــهردار اصفهان در گفت وگو با اســتاد  سمیه مصور
محمــود فرشــچیان، نگارگــر مشــهور 
اصفهانی گفت: پاسدار دستاورد گذشتگان هستیم و تمام تالش مان 
را می کنیم که در احترام به بزرگانی همچون شما که کم نظیرید، حافظ 
نظم و هارمونی شهر باشیم. قدرت ا... نوروزی در گفت و گوی آنالین 
با استاد محمود فرشچیان، نگارگر مشهور ایرانی با تبریک ثبت جهانی 
هنر نگارگری از خاســتگاه اصفهان، خطاب به استاد فرشچیان اظهار 
کرد: شما شــخصیت برجسته و پیشــرو در این زمینه بودید و از شما 
سپاسگزارم که از آن سوی جهان همچنان برای اصفهان دغدغه دارید 
و به همین خاطر اســت که همه ما اصفهان دوســتان شما را دوست 
داریم.وی ادامه داد: احساس مسئولیت شما قابل تقدیر و ستایش 
است، قطعا به نقطه نظرات شما اهمیت ویژه ای خواهیم داد.شهردار 
اصفهان بیان کرد: شما زمانی نگرانی بابت بلندمرتبه سازی در اصفهان 
داشتید و در پاسخ به شــما این اطمینان را دادم که تا جایی که توان 
داریم پاســدار میراث تاریخی شــهر خواهیم بــود و از آن محاظفت 
خواهیم کرد چراکه این میراث را، هویت شهر اصفهان می دانیم و اگر 
اصفهان در جهان می درخشد فقط به خاطر داشته هایی است که دارد 

و همه باید برای پاسداری از آن تالش کنیم.

وی با اشاره به اینکه پاسدار دستاورد گذشتگان هستیم و تمام تالش 
مان را می کنیم که در احترام به بزرگانی همچون شــما که کم نظیرید، 
حافظ نظم و هارمونی شهر باشیم، اظهار کرد: تالش ما این است که بر 
معانی هویتی شهر تاکید کنیم و از این مواضع کوتاه نیاییم؛ اما ممکن 
است غفلتا و دور از چشم ما اتفاقاتی در این شهر بزرگ بیفتد که قطعا 

پیگیری می کنیم.
نوروزی افزود: ســعی می کنیم این نوع رفتارمان که مقابله با تعدی 
های اینچنینی است، نهادینه شود تا برای همیشه به عنوان یک رفتار 

سنجیده و منطقی مورد قبول قرار گیرد و تداوم یابد.
وی تصریح کرد: در شهر اصفهان طی ســه سال گذشته در حوزه های 
مختلف اتفاقات خوبی افتاده اســت به طوری که محور حرکت خود 
را بخش گردشــگری، محیط زیســت و شهر هوشــمند قرار دادیم و 
در حوزه فرهنگی که بســیار هم ارتباط با دیدگاه های شــما پیدا می 
کند، موفقیت های مطلوبی داشتیم و پیشــرفت های خوبی حاصل 
 شــد که یقین دارم این مســیر دل همه اصفهان دوســتان را خوش 

خواهد کرد.
شــهردار اصفهان از اجرای طرح پیرایش شــهری در ۱5 منطقه شهر 
 اصفهــان خبــر داد و افزود: ایــن طرح بــه ایجاد یــک هارمونی در

 خیابان ها و نجات آن از زوائد نازیبا کمک می کند.

وی به زیباسازی ارگ جهان نما نیز اشاره و تصریح کرد: در سال های 
اخیر طرح های مناسبتی که بسیار مورد استقبال مردم نیز واقع شده 
در یکی از ضلع های این ارگ نصب می شــود؛ اما شهرداری آمادگی 
دارد با کمک هنرمندانی همچون شما، برای زیباسازی این بنا برنامه 

ریزی و طراحی کند.
نوروزی بــا تاکید بر اینکــه تالش مــان این اســت آلودگی بصری 
شــهر حذف شــود، گفت: به همین علت هــم در ایجاد مــوزه های 
 الزم، راه انــدازی تئاتــر شــهر و مــوزه فــرش مقدمــات کار فراهم

 شده است.
وی این گفت و گو را برای مدیریت شــهری اصفهان غنیمت دانست و 
افزود: امیدواریم این روند تداوم پیدا کند و اگر باز هم نظری در رابطه 
با شهر اصفهان داشتید یقینا اســتقبال می کنیم. اصفهان گنجینه ای 
بی نظیر از هنر هنرمندان است و در صورت همراهی سایر دستگاه ها ما 
آماده کمک رسانی در سایر بخش های هنری شهر همچون هنرستان 

هنرهای زیبا هستیم.

بلندمرتبه سازی برای همیشه در اصفهان متوقف شود
در ادامه اســتاد محمود فرشچیان، اســتاد نگارگری ایران خطاب به 
شــهردار اصفهان گفت: چشم دنیا به اصفهان اســت و شما به عنوان 
شــهردار این شــهر، می توانید یادگاری های زیادی از خود به جای 
بگذارید که امیدوارم در وهله نخســت طرحی در سطح کشور تصویب 
شود که برای همیشه بلندمرتبه ســازی در اصفهان متوقف شود.این 
اســتاد نگارگری در رابطه با ارگ جهــان نما نیز با ارائه پیشــنهاداتی 

خواستار بازآرایی این بنا در مرکز شهر اصفهان شد.
وی افزود: این ساختمان از لحاظ شهری دچار بلندمرتبه سازی است 
اما می توان با نصب المان هایی روی ساختمان برخی از ناهماهنگی 
های ظاهری آن را حذف کرد.فرشچیان با اشــاره به اینکه می توان با 
برگزاری چندین مسابقه بین طراحان یا کاشــی کاران اصفهان طرح 
هایی را برای زیباســازی جهان نما ارائه کرد، گفــت: با کمک جوانان 
طراح می توان نقشــه ای کشــید که این ســاختمان از این وضعیت 

نجات پیدا کند. 
وی با تاکید بر اینکه جان، فکر و ذهن من در ایران و اصفهان اســت، 
اظهار کرد: در اطراف رودخانه ســن در فرانســه محال است اقدامی 
صورت گیرد که منظر تماشای مردم گرفته شــود و امیدواریم اطراف 
رودخانــه زاینده رود هم براســاس طرحی برای همیشــه بلندمرتبه 

سازی متوقف شود.

با مسئولان

 فراهم کردن بستر خالقیت کودکان  با مسابقه
 »بادکنک طالیی«

پوستر سومین مسابقه نمایشنامه نویســی کودک و نوجوان با عنوان »بادکنک طالیی« از سوی 
اداره توسعه فرهنگ شهروندی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان رونمایی 
شد.محمد عیدی در آیین رونمایی سومین مسابقه نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان »بادکنک 
طالیی« اظهار داشــت: این مســابقه یکی از برنامه های موفق حوزه معاونت فرهنگی شهرداری 
اصفهان بوده که طی برگزاری در ادوار گذشــته فرصتی فراهم کرده تا اتاق فکری به وسعت ایران 
برای تبیین اهداف معاونت فرهنگی و ماموریت های آن شــکل گیرد.رییس ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان افزود: مسابقات نمایشنامه نویسی کودک ونوجوان با عنوان 
»بادکنک طالیی« مجالی برای اهل فن و قلم بوده تا با مشــارکت افزایی به محتواهای موثر در 

بخش کودک و نوجوان دست یابیم.
وی با اشاره به انتشار 5 جلد آثار نمایشــنامه نویســی کودک و نوجوانان از ادوار گذشته تاکنون 
تصریح کرد: این مسابقه به جغرافیای خاصی محدود نمی شود و کنشگران حوزه کودک می توانند 
با نمایش و خالقیت در بســتر فرهنگی به رقابت بنشــینند.وی ضمن ابراز امیدواری از برگزاری 
سومین مسابقه نمایشــنامه نویســی کودک و نوجوان »بادکنک طالیی« با قدرت بیشتر گفت: 
خوشبختانه هرسال نمایشنامه هایی قوی تر، خالقانه تر و با ایده های نو به دبیرخانه ارسال می 
شود که می تواند در غنای محتوای بسیار وســیع ادبیات کودک و نوجوان به ویژه در عرصه تئاتر 
موثر واقع شود.عیدی با اشاره به تداوم مســیر غنای ادبیات کودک و نوجوان در رقابت فرهنگی 
گفت: امیدواریم در جغرافیای وســیع تر آثار حوزه کودک و نوجوان دریافت شــود و متناسب با 
انگیزه های مخاطب اثر خلق کنیم.وی با تاکید بر افزایش زمینه مشارکت پذیری در سومین دوره 
از مسابقه نمایشــنامه نویســی کودک و نوجوان »بادکنک طالیی« اظهار داشت: مسابقه مذکور 
توانسته اســت اتاق فکری به وسعت ایران و حتی فراســوی مرزها برای اندیشیدن به کودکان و 
نوجوانان پدید آورد.معاون فرهنگی شهردار اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه کودکان و نوجوانان 
جزو الینفک توسعه پایدار هستند، گفت: در توســعه متوازن کودکان و نوجوانان به منزله کارگزار 
توسعه پایدار هستند و باید به دنبال ساختن جهانی با کودکان و نه برای کودکان باشیم.وی افزود: 
نمایشــنامه یکی از ابزارهای قدرتمند برای بالیدن قدرت تخیل کودکان و نوجوانان است. هرچه 
 قدرت تخیل کودکان ونوجوانان در قالب نمایشنامه ظهور پیدا کند، جامعه ای مهربان تر و خالق تر 

خواهیم داشت.
احمد رضایی دارافشــانی نیز در آیین رونمایی از ســومین مسابقه نمایشــنامه نویسی کودک و 
نوجوان »بادکنک طالیی«  اظهار داشــت: در اولین دوره این مسابقات ۱67 اثر به دبیرخانه رسید 
و ۱۱ اثر برگزیده در 2 جلد منتشر شد و در دومین دوره که سال گذشته برگزار شد با داوری 75 اثر 
دریافت شده، ۱۴ اثر در ۳ جلد آماده انتشار است.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی افزود: 
هدف از مسابقه نمایشنامه نویسی کودک ونوجوان »بادکنک طالیی« تولید نمایشنامه های جدید 
با توجه به نیازهای کودکان نوجوانان، تولید نمایشنامه های متناسب با رده های سنی مختلف به 
لحاظ محتوایی و استفاده از استعدادها و ظرفیت های جدید در سطح کشور است.وی به بخش 
های آزاد و شهروندی در مسابقه نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان »بادکنک طالیی« هم اشاره 
ای کرد و گفت: در بخش آزاد تمام موضوعات و مفاهیم براساس آموزه های فرهنگی، اجتماعی، 
دینی و تربیتی که می تواند موجب رشد و تعالی کودکان و نوجوانان شود، برنامه ریزی شده است.

وی تصریح کرد: در بخش شهروندی به موضوعات حمل و نقل و هوای پاک، فضای سبز و محیط 
زیست، آتش نشــانی، حوادث و ایمنی، اخالق شــهروندی، مصرف بهینه انرژی و تعلق به شهر 
پرداخته می شود.رضایی دارافشانی با اشاره به اینکه مهلت ارسال آثار تا نیمه فروردین ماه ۱۴۰۰ 
است، گفت: اختتامیه این جشنواره در اردیبهشت ماه در هفته فرهنگی اصفهان برگزار خواهد شد 
www.shahrvand-isf. که عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشــتر می توانند به سامانه

ir مراجعه کنند.

خبر روزگزارش

ماجرای برداشته شدن 
مجسمه های اصفهان چیست؟

در فضــای مجازی خبــری مبنی بــر دزدیده 
شــدن مجســمه پروین اعتصامی در خیابان 
پروین دست به دست پیچید. این موضوع از 
شهرداری منطقه ۱۰ پیگیری شد و مشخص شد 
هیچ دزدی در کار نبوده فقط مجسمه زیر نظر 
شــهرداری برای تغییر جنس به کارگاه منتقل 
شده و بعد از آن به جای خود باز خواهد گشت.
معاون خدمات شــهری منطقه ۱۰ شهرداری 
اصفهان با اشــاره به تکذیب سرقت مجسمه 
پروین اعتصامــی در خیابان پرویــن، اظهار 
داشت: چندی پیش مجســمه ای در یکی از 
خیابان های اصفهان به سرقت رفت و از آنجایی 
که جنس این مجســمه ها برنز و برنج است و 
ارزش مالی و هنری بســیاری دارد، راهکاری 
برای این موضــوع در نظر گرفته شــد.رامین 
میرعســگری افزود: در این راســتا شهرداری 
ابالغیه ای مبنی بر جمــع آوری تندیس ها در 
سطح شهر اصفهان صادر و مجسمه ها به کارگاه 
فنی زیباسازی شــهرداری منتقل شد.با بیان 
اینکه مجسمه ها در کارگاه با جنس فایبرگالس 
در حال ساخت هستند، گفت: در حال حاضر 
پیمانکاران مشــغول ســاخت مجســمه ها 
هســتند و پس از پایان کار دوباره ســر جای 
خودشان نصب خواهند شد.وی تصریح کرد: 
تندیس هایی با جنس برنز و برنج در اماکنی 
که محفوظ تر است و امکان سرقت وجود ندارد، 
اســتفاده خواهند شد.میرعسگری ادامه داد: 
تندیس ها در حال ساخت هستند و ان شاءا... 
تا عید نوروز در جاهای قبلی خود نصب و در دید 
انظار قرار خواهند گرفت. رخشــنده اعتصامی 
معروف به پروین اعتصامی مشهورترین بانوی 
شاعره ایرانی است که در سال ۱2۸5 در تبریز به 
دنیا آمد. متولد شدن در یک خانواده هنرمند در 
تبدیل پروین به بزرگ ترین بانوی شاعر ایرانی 
بی تاثیر نبود. او از محضر اساتیدی چون علی 
اکبر دهخدا و ملک الشــعرای بهار بهره برد. از 
پروین یک دیوان مشتمل بر 2۴۸ قطعه شعر 
بر جای مانده که مرگ نا به هنگامش در ســن 
۳5 سالگی به علت ابتال به بیماری حصبه او را 

از ادامه مسیر بازداشت. 

مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
شهرداری منطقه هشــت عالوه بر انجام اقداماتی 
از جمله رفت و روب و ارائه خدمات به شــهروندان 
وظایف دیگری را مدنظر قرار داده است، اظهار کرد: 
بر این باور هستیم باید شــهر را به گونه ای مدیریت 
کنیم که شرایط زیست انسان ها و حیواناتی که ضرر 
و زیانی برای شهروندان ندارند، فراهم شود.محمد 
کیهانی   با بیان اینکه در ســال های اخیر با توجه به 
تغییر زندگی انسان ها شاید کمتر صدای پرندگان در 
شهر شنیده می شود، افزود: در گذشته بیشتر افراد 

با صــدای پرندگان از خواب بیدار می شــدند، اما با 
گسترش شهرنشینی و اتفاقات زیادی که در شهرها 
رخ داده، دیگر شاهد جمعیت زیادی از این پرندگان 

در شهر نیستیم.
مدیر منطقه هشــت شــهرداری اصفهان گفت: در 
اقدامی که از شب یلدا آغاز کرده ایم به مرور نسبت به 
نصب النه پرندگان در نقاط مورد نظر از جمله درختان 
دارای ارتفاع بلند سطح پارک ها و بوستان ها اقدام 
شده است.وی با بیان اینکه در مرحله نخست ۳۰۰ 
النه پرنده در پارک 22 بهمن واقع در خیابان رستم 
شیرازی، حاشیه خیابان 5 آذر و رباط، پارک ساحل 
و دو بوستان منطقه هشــت بر روی درختان دارای 
ارتفاع مناسب نصب شده است، تصریح کرد: در این 
منطقه بیش از 5۴ بوستان وجود دارد که برخی از آنها 
درختانی با ارتفاع مناسب است که در حال شناسایی 

آن نقاط هســتیم.کیهانی با اشاره به سایز النه های 
ساخته شده، اظهار کرد: این النه ها برای پرندگانی 
در سایز و اندازه گنجشک ها ساخته شده تا بتوانند 
در آن سکنی گزیده و شرایط تخم گذاری و زاد و ولد 
داشته باشند و امکان استفاده سایر پرندگان از این 

النه ها وجود ندارد.
مدیر منطقه هشت شــهرداری اصفهان در ارتباط با 
نحوه برخورد با ســایر حیوانات از جمله سگ های 
ولگرد، افزود: روزانه زنده گیری سگ های ولگرد به 
نحوی که آسیبی به این حیوانات وارد نشود، انجام 
و سپس تحویل مرکز نگهداری از حیوانات می شوند 
تا پس از عقیم ســازی در نقاط مورد نظر رهاسازی 
شوند.وی تاکید کرد: ســعی داریم اقداماتی از این 
قبیل را گســترش داده و با حیواناتــی که در کنار ما 

زیست می کنند، مهربانانه تر رفتار کنیم.

نصب یک هزار النه پرنده در سطح منطقه 8

استفاده از 2۵ درصد ظرفیت مترو در شرایط کرونایی
مدیر عامل شرکت متروی منطقه اصفهان با ابراز خرسندی از اضافه شدن دو رام به خط یک قطار شهری اصفهان، اظهار کرد: با پیگیری شهرداری دو رام قطار 
شامل ۱۰ واگن به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان خریداری شده و به ظرفیت خدمات دهی به مسافران در خط یک قطار شهری اصفهان اضافه خواهد شد.احمدرضا 
طحانیان با بیان اینکه نخستین رام هفته گذشته وارد شهر اصفهان شده و در مرحله مونتاژ و تست است، افزود: رام دوم نیز به زودی وارد شهر خواهد شد که 
اضافه شدن دو رام جدید کاهش سرفاصله زمانی حرکت قطارها را به همراه خواهد داشت.مدیر عامل شرکت متروی منطقه اصفهان ادامه داد: حجم مسافر 
خط یک مترو با رام های جدید کامل نمی شود و باید قطارهای دیگر نیز اضافه شــود تا سرویس دهی بهتری به شهروندان داشته باشیم.طحانیان گفت: در 
حال حاضر تعداد مسافر خط یک مترو 25 درصد ظرفیت قبل از شرایط کرونایی است و نسبت به شرایط ایده آل یک ششم ظرفیت در حال استفاده است؛ 
در حالی که هر کدام از قطارها باید دو هزار نفر را جا به جا کند، در حال حاضر هر قطار در رفت و برگشت بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر مسافر دارد که در واقع فعالیت این 

خط توجیه اقتصادی ندارد.

نشست هم اندیشی 
شهرداری های اصفهان 

و خمینی شهر
نشســت هم اندیشــی شــهرداری 
هــای اصفهــان و خمینــی شــهر با 
حضــور فرماندار اصفهان، شــهردار و 
اعضای شــورای شــهرهای اصفهان 
 و خمینی شــهر و جمعــی از مدیران 

استانی برگزار شد.

وز عکس ر
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وزارت خزانه داری آمریکا، شــامگاه روز جمعه، اضافه شــدن چند فرد و نهاد 
ایرانی به فهرست تحریم های آمریکا را اعالم کرد.فهرست افراد و شرکت های 
ایرانی که به فهرست تحریم های آمریکا افزوده شده اند عبارت اند از: حمیدرضا 
عظیمیان در ارتباط با شــرکت فوالد مبارکه ایران، محمدرضا مدرس خیابانی 
در ارتباط با خطوط کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران،  شرکت ایران ترانسفو، 
شرکت توزیع ترانســفورمر زنجان، ســازمان صنایع هوا فضای ایران، شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان، صنایع هوایی ایران، خطوط کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران، سازمان صنایع دریایی ایران، شرکت خطوط دریایی پیام سفیران دریا.

مایک پومپئــو، وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد که واشــنگتن ســازمان صنایع 
دریایی، سازمان صنایع هوا و فضا و سازمان صنایع هوایی ایران را به فهرست  

تحریم های خود اضافه کرده است.
وی در بیانیه خود مدعی شد که اشاعه تسلیحات متعارف ایران تهدیدی برای 
امنیت منطقه ای و بین المللی اســت و بر اساس شــواهد، ایران همچنان به 
حمایت نظامی و انتقال تسلیحات به سوریه، لبنان، عراق، یمن و دیگر مناطق 
ادامه می دهد.رییس جمهور آمریکا اردیبهشت ماه سال 13۹7 با ادعای واهی 
نقض برجام، از این توافق خارج شــد و ضمن اعمال تحریم های متوقف شده 
ذیل این توافق، تحریم های دیگری را تحت عنوان »فشار حداکثری« علیه ایران 
وضع کرد.دولت ترامپ در هفته هــای پایانی کار خود، روند اعمال تحریم علیه 
ایران را به طور جنون آمیزی تسریع کرده و در یکی از جدیدترین موارد، موسسه 

دانش بنیان برکت را که تولیدکننده اولین واکســن ایرانی کروناست، تحریم 
کرده است.وبگاه »واشنگتن فری بیکن«، نزدیک به نومحافظه کاران آمریکایی 
نوشته است: دولت ترامپ در تالش اســت در واپسین روزهای حضورش در 

قدرت تحریم های گسترده ای علیه ایران وضع کند.
یک مقام آمریکایی در گفت وگو با این رســانه، اعمال این تحریم ها را به نفع 
دولت جــو بایدن، رییس جمهور منتخب آمریکا دانســته کــه در حال تدوین 

سیاست های خود در قبال جمهوری اسالمی ایران است.

مدیر برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات شرکت ذوب آهن اصفهان 
گفت: نخستین پاتیل 130 تنی فوالد خرداد امســال تحویل مدیریت بخش 
فوالدسازی این شرکت شد و از زمان بهره برداری تاکنون بیش از ۹50 ذوب با 

موفقیت از این پاتیل ثبت شده است.
محمدرضا یزدان پناه افزود: مراحل ســاخت پاتیل شــامل تهیه نقشه های 
کارگاهی، فناوری اســکلت فلزی وماکنیکی، برنامه ریزی ســاخت، تامین 
مواد اولیه، برشــکاری، پــرس کاری، مونتاژ، جوشــکاری، کنتــرل کیفیت، 
ماشــین کاری، آزمایشــات غیرمخرب در مدت زمان هشــت مــاه محقق 

شــده اســت.وی، هزینه تامین مــواد اولیه برای بازســازی هــر پاتیل را 6 
میلیارد ریال بیان کرد و گفــت: همچنین یک پاتیل ســاخت خارج که برای 
بازســازی تحویل بخش فوالدسازی شــده باهمکاری این مدیریت تا پایان 
اردیبهشــت 1400 ، تعمیر و وارد مدار می شــود.ذوب آهن اصفهــان اولین و 
بزرگ ترین کارخانــه تولیدکننده فوالد ســاختمانی و ریل در ایــران و بزرگ 
ترین تولیــد کننده محصــوالت طویل در خاورمیانه اســت که بــا ظرفیت 3 
 میلیــون و 600 هزارتن فــوالد، انواع مقاطــع فوالدی ســاختمانی و صنعتی 

را تولید می کند.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان در مصاحبه ای بی پرده اعالم می کند که اصراری 
که بر قیمت گذاری دستوری فوالد از سوی برخی مسئوالن وجود دارد، طی ماه 
های گذشــته نه تنها منفعتی برای مردم و سهامداران نداشته بلکه باعث شده 
خریداران شــمش ارزان به جای عرضه محصوالت شان در بورس به صادرات 

میلگرد روی آورند.
محمد جعفر صالحی با اشــاره به اتفاقات اخیر حوزه فوالد گفت: برای روشن 
شدن موضوع قیمت گذاری فوالد و تبعات آن، باید به گذشته برگردیم. فعاالن  
قدیمی بازار فوالد خوب به یاد دارند کــه در برهه ای قیمت فروش محصوالت 
فوالدی در تهران مشخص و به شــرکت ها ابالغ می شد؛ مبنای این قیمت نه 
قیمت تمام شــده محصول و نه قیمت بازار بود. اما به هر حال دولت قیمت را 
مشخص می کرد و در این بین سود تولیدکننده 10 تومان و سود دالل 100 تومان 
به ازای هر کیلو بود تا اینکه بورس کاال با تمام سختی های موجود شکل گرفت 
و این چرخه معیوب به میزان قابل توجهی اصالح شد. وی افزود: طی دو سال 
گذشته دو اتفاق مهم و تاثیرگذار بر بازار فوالد رخ داد که نخست می توان به عرضه 
محصوالت فوالدی با ارز 4200 تومانی اشاره کرد؛ این مصوبه اشتباه رانت چند 
هزار میلیارد تومانی حاصل کرد که از جیب تولیدکننده به جیب واسطه سرازیر 
شد؛ اما مردم از آن منفعتی نبردند. دومین موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد 
آهن دار بود. عوارض مذکور نیز به درســتی اجرا نشد و در نتیجه گرفتاری های 

بعدی را برای تولیدکننده و فعاالن این عرصه ایجاد کرد.
فوالدنماها در زنجیره فوالد!

 صالحی با اشاره به صادرات میلگرد و سود سرشار یک عده تولیدکننده نما، اظهار 
داشت: در پی جهش چند باره نرخ ارز در بازه یک سال گذشته، عده ای در حوزه 
خرید شمش در داخل با ریال و تبدیل آن به میلگرد و صادرات به قیمت حداکثر 
معادل قیمت شمش صادراتی و در ادامه ورود اسکناس آن به کشور و تبدیل آن 
با نرخ تبدیل فراتر از نرخ حواله ای، فعال شدند و در این بین تنها منافع عده ای 

خاص که خود را از زنجیره تولید فوالد اعالم می کنند، تامین شد. 
معاون خرید ذوب آهن اصفهان ادامــه داد: این افراد که در مســیر دلخواه و 
پرسودی افتاده بودند در ادامه نیز با فشار  روی قیمت شمش با حربه »اعالم 
گرانی فوالد« در بازار ظاهر شدند و متاسفانه هیاهوی آنان هم در مبادی تصمیم 

گیری و سیاست گذاران نیز خریدار پیدا کرد و هر روز این فشار بیشتر شد تا در 
رقابت دو قوه، فوالدسازان و سهامداران آنان قربانی شدند؛ اما آن عده خریدار 

شمش به اهداف شان رسیدند. 
مردم کجای ماجرا هستند؟

وی با بیان اینکه متاســفانه مردم از این ســناریوی لزوم ارزانــی فوالد هیچ 
منفعتی به دست نیاورند بلکه ســهامداران فوالدی یعنی همان مردم با زیان 
مواجه شدند، خاطرنشان کرد: در شــرایطی که برخی مسئوالن همان دیدگاه 
افراد خاص یعنی ارزانی اجباری فوالد در بورس به سود مردم و مصرف کننده 
است را تکرار می کردند، آمارها نشــان می دهد که هیچ مصرف کننده نهایی با 
قیمت های بورس موفــق به تامین محصول فوالدی نشــده و قطعا با هر نوع 
روش دستوری و دخالت در بازاری هم نخواهد شــد؛ لذا سوال اینجاست که 
چرا قیمت گذاری در سیســتم توزیع تابع هیچ قاعده و قانونی نیست؟ اقالم 
بســیار جزئی تر در بازار با قیمت های متفاوت و با فاصله مکانی اندک در حال 
عرضه است، چگونه انتظار است که قیمت فوالد را به دست مصرف کننده نهایی 
 به حداقل برسانند در حالی که هیچ کنترلی بر سیســتم توزیع )بعد از معامله 

در بورس( نیست؟
صالحی گفت: مگر می شــود واحد فوالدی که نیمی از مــواد اولیه اش را وارد 
می کند و انرژی را به قیمت جهانی و بعضا هــم فراتر تامین می کند و از طرفی 
هزینه های سیستم ناکارآمد حمل و نقل، بنادر فاقد تجهیزات و ... را می بایست 
تحمل کند، با قیمت دستوری 70 درصد قیمت جهانی به حیات خود ادامه دهد.

وی با تاکید بر این نکته که بورس کاال شفاف ترین روش داد و ستد است این 
سوال را مطرح کرد که چرا برخالف قانون کشور، برخی می توانند بر کاالی بورسی 
قیمت گذاری کنند؟ سوال مهم دیگر از مسئوالن این است که چرا فقط 32 درصد 

از محصول حاصل از شمش ارزان فروخته شده در بورس، عرضه شده است؟
معاون خرید ذوب آهن در خاتمه نیز گفت: متاســفانه سردرگمی و بخشنامه 
های خلق الســاعه و متناقض معضل اصلی این روزهاســت. فرصت ها مثل 
باد می گذرند  و متاسفانه در فرصت ســوزی حرف اول را می زنیم. در شرایط 
تحریم غیر انسانی و ناجوانمردانه تنها روزنه باقی مانده تامین ارز را هم خودمان 

تحریم کردیم.

طی سال جاری، آبرســانی از آب شــیرین کن مهاباد به مجتمع ۹ روستایی 
موغاردر استان اصفهان صورت گرفت .مدیرآبفای اردستان اعالم کرد: در سال 
جاری با اجرای 7 کیلومتر خط انتقــال ، 300 مترمکعب در روز آب از محل آب 
شیرین کن مهاباد به مجتمع ۹ روســتای موغار انتقال می یابد .رضا دهقانی 
افزود: روزانه 1500متر مکعب آب در محل آب شیرین کن مهاباد تولید می شود 
که عالوه بر رفع نیاز آب شرب مردم مهاباد روزانه 300 مترمکعب آن به مخزن 
500 مترمکعبی موغارانتقال می یابد تا از این طریق آب سالم و پایدار مشترکین 
این مجتمع تامین شود.وی، جمعیت مجتمع روستایی موغار را 2هزار و 600 نفر 
اعالم کرد و گفت:آب شرب روستاییان در مجتمع موغار از طریق منابع محلی 
مانند چاه تامین می شد که متاسفانه به دلیل EC باال آب چاه ها شور است که 
خوشبختانه با راه اندازی آب شیرین کن مهاباد و اجرای خط انتقال مردم این 
مجتمع هم از آب شرب سالم و شــیرین بهره مند شدند.وی درادامه پیرامون 
اجرای طرح 100-300 در منطقه اردستان گفت: در این طرح مقرر شد آبرسانی 
به مجتمع 6 روستایی سرهنگچه انجام شــود به طوری که پس از اجرای 25 
کیلومتر خط انتقال بیش از 300 خانوار در این روســتاها از آب شرب سالم و 
بهداشتی به صورت پایدار بهره مند شوند.دهقانی به اصالح شبکه فرسوده آب 

دربرخی از روستاهای اردســتان پرداخت و عنوان کرد:به دنبال اجرای طرح 
300-100 در منطقه اردستان مقرر شــد شبکه فرسوده آب در روستاهای جنبه 
و مکان،کهنگ، تلک آباد به طول 16 کیلومتر اصالح و بازسازی شود که تا کنون 
این پروژه پیشرفت 30 درصدی داشته است.مدیر آبفای اردستان افزود: هم 
اکنون میزان هدر رفت آب در این روستاها 36 درصد است که پیش بینی می 
شود با اصالح و بازسازی شبکه فرسوده آب این رقم به 24 درصد کاهش یابد.

با قرار گرفتن حمیدرضا عظیمیان در فهرست تحریم های آمریکا صورت گرفت؛

انتقام آمریکا از فرمانده جبهه صنعت فوالد

مدیر آبفای اردستان خبر داد:
آبرسانی به مجتمع 9 روستایی موغاراردستان اصفهان از آب شیرین کن مهاباد

ثبت 9۵۰ ذوب از پاتیل ۱۳۰ تنی فوالد ساخت ذوب آهن

روایت بی پرده معاون خرید ذوب آهن اصفهان:
خریداران شمش ارزان، میلگردشان را صادر کردند

اسدآباد، یکی از شــهرهای استان همدان اســت که دارای 
پیشینه  تاریخی ارزشــمندی اســت. این منطقه از ایران را 
می توان به عنوان یکی از مناطق گردشگری کشور معرفی کرد 
که با حضور جاذبه های طبیعی و آثار باستانی متعدد، گزینه ای 
مناسب برای بازدید گردشگران و توریست های سراسر جهان 
است. این شهرستان از غرب به سنقر کرمانشاه، از جنوب به 
کنگاور کرمانشاه، از شمال شرقی و مشرق به شهرستان بهار 
و از سمال به شهرستان قروه در سنندج، محدود شده است.

این شهر از گذشــته یکی از مناطق آباد و سرسبز ایران بوده و 
به »آدراپانا« شهرت داشته اســت. پس از فتح این منطقه 
توسط »سعد وقاص« از فرمانروایان مشهور عرب در فتوحات 
اسالم، این منطقه به »سعدآباد« و پس از آن به »اسدآباد« 
شهرت یافت. دانشمندان و بزرگان زیادی در این خطه تربیت 
شده و به شهرت رسید ه اند که می توان به »سید جمال الدین 
اسدآبادی« از روشنفکران مســلمان، »عبدالجبار معتزلی« 
از شــاعران مشــهور قرن چهارم هجری قمری، »محزون 
اسدآبادی« و »روح القدوس« و »استاد سجادی« از خطاطان 
خبره و معروف کشــور اشــاره کرد. زبان اصلــی مردم این 
شهرستان، فارسی است اما در برخی از مناطق آن کردی، ترکی 
و لری نیز صحبت می شود. جالب است بدانید که بیش از 100 

جاذبه  گردشگری در »اسدآباد« وجود دارد که برخی از آن ها 
به ثبت جهانی و برخی دیگر نیز به عنــوان میراث ملی ایران 
به ثبت رسیده است. اگر عازم این شهرستان کشور هستید، 
همراه ما باشید تا شما را با برخی از مشهورترین جاهای دیدنی 

اسدآباد آشنا کنیم.
 حمام گلستان اسدآباد:در محله ای کهن از شهرستان اسدآباد 
به نام »درب کاروان سرا«، یکی از آثار تاریخی ارزشمند ایران 
کهن قرار دارد که به »حمام گلســتان« شهرت یافته است. 
این میراث گران بها که به نام هــای دیگری همچون »حمام 
قدیمی بازار« و »حمام خان« نیز شهرت دارد، از پیشینه ای 
متعلق به حکومت صفویان برخوردار است. این بنای تاریخی 
از درب ورودی، طاق گنبدی شکل، سربینه، راهروی ورودی، 
گرمخانه، خزینه  آب گرم، خزینه  آب سرد و ... تشکیل شده 
است. عمده مصالح به کار رفته در ساخت آن آجر، مالط گچ، 

سنگ تراشیده  مرمر و سنگ الشه است.
 مسجد جامع اســدآباد:یکی از کهن ترین مساجد ساخته 
شده در شهرستان اسدآباد، »مسجد جامع« این شهر است 
که به نام های دیگری همچون »مسجد سلطانی« نیز نامیده 
می شود. بنای امروزی مسجد جامع، در اوایل انقالب اسالمی 
نوسازی و به شــکل مستطیل، ساخته شــده است. حضور 

سنگ نبشته ای تاریخی که در گذشته درون شبستان قدیمی 
مسجد قرار داشته است، از دالیل اهمیت و ارزش این مسجد 
تاریخی است.در عصر حاضر به جز سنگ نبشته  مذکور، چهار 
کتیبه دیگر به همراه یک سنگ قبر که روی دیوار طاق نمایی 
در قسمت چپ راهروی ورودی به حیاط قرار گرفته است نیز 
وجود دارد. دو سنگ نبســته در مورد فرمان شاه طهماسب 
اول صفوی، یک سنگ نبشته در مورد فرمان شاه عباس اول 
صفوی، یک سنگ نبشته  در مورد فرمان شاه صفی و کتیبه ای 
نیز در مورد تعمیر مسجد به فرمان شاه سلیمان صفوی است.

 کتبیه  آقاجان بالغی اسدآباد:در 15 کیلومتری شمال غربی 
شهرستان اســدآباد، در مجاورت روستای »آقاجان بالغی« 
کتیبه ای تاریخی قرار دارد که به »کتیبه  آقاجان بالغی« شهرت 
یافته است. این سنگ نبشته در مورد بنای سدی در شهرستان 
اســدآباد اســت که در دوران حکومت صفویه در بخشی از 
رودخانه  »دربند رود« ساخته شده اما امروزه به دلیل گذشت 
زمان و دالیل مختلف، از بین رفته است. تنها این سنگ نبشته 
روی صخره  کوهستان، چون میراثی ارزشمند برای آیندگان 
برجای مانده اســت. با توجه به شعر حک شده روی این اثر 
تاریخی، به نظر می رسد که تاریخ آن به اواسط قرن 10 هجری 

قمری و سال ۹57 هجری قمری بازمی گردد.

آشپزی

خاگینه تبریزی 
مواد الزم:ماست 5 قاشق غذاخوری،آرد 5 قاشق غذاخوری،پودر 

گل محمدی نصف قاشق چای خوری،شکر یک لیوان،پودر هل به مقدار 
الزم،پودر دارچین نصف قاشق غذاخوری،تخم مرغ 5 عدد،زعفران آب کرده 

نصف قاشق چای خوری، آب 2 لیوان،مغز گردو به مقدار الزم،روغن به مقدار الزم
طرز تهیه :برای تهیه خاگینه تبریزی ابتدا باید درون یک قابلمه  مناسب شکر و آب را با هم مخلوط 
کنید و قابلمه را روی حرارت گاز قرار دهید تا شکر کامال در آب حل شود و شربت آن قوام بیاید.بعد 

از این که شربت خاگینه قوام آمد زعفران را به آن اضافه کنید.تخم مرغ ها را درون یک ظرف مناسب 
بشکنید و آن ها را با چنگال خوب به هم بزنید.بعد از این که تخم مرغ ها را کامال هم زدید آرد و ماست را به 
همراه پودر هل، پودر گل محمدی، پودر دارچین و مغز گردو خرد شده به آن ها اضافه کنید وآن ها را خوب 

به هم بزنید تا مخلوط کامال یکدست شود.مقداری روغن درون یک تابه بریزید تا داغ شود سپس 
مایه خاگینه را درون تابه بریزید.بعد از این که یک طرف آن به خوبی سرخ شد، آن را به پشت 
برگردانید تا روی دیگر آن نیز کامال سرخ شود. می توانید مایه خاگینه را به صورت قاشق قاشق 

و کم کم مانند کوکو یا کتلت در روغن سرخ کنید. وقتی خاگینه به طور کامل سرخ شد 
آن را درون صافی بریزید تا روغن اضافی آن کامال گرفته شود. بعد از اتمام 

این مراحل، خاگینه ای را که پخته اید برای چند دقیقه درون شربت 
قرار دهید. سپس آن را دوباره درون صافی بگذارید تا 

شربت اضافی آن خارج شود. 

در سفر به اسدآباد، از کجا دیدن کنیم؟

»سیاه  باز« به جشنواره فجر می  آید »رویای سهراب« به هند رفت
 فیلم سینمایی »سیاه  باز« به کارگردانی حمید همتی و تهیه کنندگی علی 
قائم  مقامی به ماجرای فعالیت های یک بیت کوین  باز پرداخته است.

در این فیلم سام قریبیان، افسانه بایگان، شاهد احمدلو، مهدی 
کوشکی، المیرا دهقانی و آتیال پسیانی در برابر دوربین فیلمبرداری 
اصغر رفیعی جم ایفای نقش کرده اند.فیلم »سیاه باز« یکی از آثار 
جشنواره سی و نهم فیلم فجر است که تالش کرده در مسیر سینمای 
اجتماعی حرکت کند.

فیلم ســینمایی »رویای ســهراب« ســاخته علی قوی تن در اولین 
حضــور بین المللی خود در جشــنواره »هند« به نمایــش در  آمد. 
پنجاه و یکمیــن دوره این جشــنواره کــه از جشــنواره های رده 
الف جهان محســوب می شــود، از 27 دی تا پنــج بهمن ماه در 
شــهر ســینمایی گوا برگزار می شــود. »رویای ســهراب« در میان 
 15 فیلم منتخب از سراســر جهان برای مســابقه در این فســتیوال 
حضور دارد.
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