
به گفته رییس انجمن های کارگری اصفهان؛ دولت وعده های زیادی جهت حمایت از  کارگران ارائه داد 
ولی اجرای آنها همواره با تاخیر روبه رو بوده است؛ 

کارگران قربانی بزرگ کرونا
3

 قانون هست؛ اما دیده نمی شود
 سازمان صمت متهم اصلی آشفتگی بازار میوه  و تره بار اصفهان؛ 
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 مسئول بیماری های واگیر 
مرکز بهداشت استان:

 موردی از آنفلوانزا
  در استان اصفهان

 مشاهده نشده است

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:
آمار کاهشی کرونا نباید 

موجب سهل انگاری مردم 
در رعایت پروتکل های 

بهداشتی شود

 حلقه حفاظتی شهر 
 اصفهان از بن بست

 خارج می شود

5

7

4 5

با وجود  اینکه اصفهان پایلوت نسخه نویسی 
 الکترونیک بوده ، اما تنها 60 درصد پزشکان

 از این روش استفاده می کنند؛ 
نسخه نویسی مدرن!

3

رییس اتحادیه تولید و فروش مصنوعات 
طال، جواهر و نقره اصفهان:

طالفروشان، نقره فروش 
شده اند!

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان
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به بهانه تب و تاب و 
 التهابات انتخابات

 خانه مطبوعات استان؛

این راهش نیست!

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

*سید محمدعلی موســوی جمال زاده  متولد 
اصفهان، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی بود. او 
را پدر داستان کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک 
واقع گرایی در ادبیات فارسی می دانند. جمالزاده 
در سال ۱۹۶۵ نامزد جایزه نوبل ادبیات گردید. *

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد

 این قدر دلواپسی خوب نیست. حسادت و ترس و تحقیر و تخریب عاقبت خوبی ندارد.
 اگر دیندار واقعی نیستیم، ادای آن را هم درنیاوریم . اگر دوست نیستیم، دشمن هم نباشیم.
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پیروزی »کونته« در ایتالیا
»جوزپه کونته«  نخست وزیر ایتالیا، در جریان رای گیری پارلمان این کشور توانست بار دیگر رای اعتماد 
را به دست بیاورد.  طی  روزهای گذشــته و بعد از خروج حزب »ایتالیا ویوا« از ائتالف با دولت، کونته 
کرسی خود را در خطر می دید از همین رو مجلس ایتالیا به برگزاری جلسه رای اعتماد به کونته اقدام 
کرد.  در این رای گیری، کونته با کسب ۳۲۱ رای موافق در برابر ۲۵۹ رای مخالف توانست جایگاه خود را 
به عنوان نخست وزیر تثبیت کند.  میزان رای کسب شده از سوی کونته بیش از حد انتظار بوده و به این 
ترتیب وی از قدرت بیشتری برای پیشبرد برنامه های خود برخوردار است.  ایتالیا از جمله کشورهای 
اروپایی است که در یک سال اخیر به دلیل شیوع گسترده کرونا گرفتار مشکالت اقتصادی گسترده شده 

و اتحادیه اروپا برای نجات این کشور مبلغ ۹۰۶ میلیارد دالر به آن وام داده است.  

اردن و مصر درباره از سرگیری مذاکرات توافق کردند
پادشاه اردن و رییس جمهور مصر بر لزوم از ســرگیری »مذاکرات صلح« میان تشکیالت خودگردان 
فلسطین و رژیم صهیونیستی تاکید کردند.بنا به بیانیه دفتر پادشاهی اردن، عبدا... دوم و عبدالفتاح 
السیســی، که در امان با هم دیدار کردند، به بحث و رایزنی درباره مسئله فلسطین و لزوم از سرگیری 
مذاکرات صلح پرداختند. دو طرف تحوالت مهم کشور های عربی و منطقه ای را مورد بحث و رایزنی قرار 
دادند که مهم ترین آن ها مسئله فلسطین عنوان شد.پادشاه اردن در این دیدار بر مواضع صریح و قاطع 
امان در قبال مسئله فلسطین تاکید کرد و خواستار دستیابی به صلحی عادالنه و جامع مبتنی بر راه حل 
دو کشوری شد. عبدا...دوم یادآور شد راه حل دو کشور  به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین برابر 
با مرز های ژوئن ۱۹۶۷ به مرکزیت قدس شریف را تضمین می کند.السیسی روز دوشنبه با همراهی وزیر 
امور خارجه مصر و مدیر اطالعات وارد اردن شد. رییس جمهور مصر در حالی مدعی حل و فصل بحران 

فلسطین است که کشورش از پیشگامان خیانت به آرمان قدس و سازش با رژیم صهیونیستی است.

سفر قریب الوقوع وزیر خارجه عربستان به بغداد
وزیر خارجه عراق از سفر قریب الوقوع همتای سعودی خود به بغداد خبر داد.به نقل از اخبار العراق، 
»فؤاد حسین« وزیر خارجه عراق از سفر قریب الوقوع »فیصل بن فرحان« همتای سعودی خود به 
بغداد خبر داد.وی افزود: روابط میان عراق و عربستان بهبود یافته است. وزیر خارجه عراق تاکید کرد: 
ما شاهد تحول در روابط میان بغداد و ریاض هستیم و قرار است وزیر خارجه این کشور به عراق سفر 
کند.فؤاد حسین، اشاره ای به زمان انجام این ســفر نکرد.الزم به ذکر است که وزیر خارجه عربستان 

سعودی برای نخستین بار در این پست، در شهریور ماه به عراق سفر کرد.

شرط تل آویو برای روابط با ترکیه
روزنامه صهیونیستی »یدیعوت آحارونوت« نوشت، رژیم صهیونیستی برای بازگشت روابط با ترکیه 
شرط گذاشته است.بر اساس این گزارش، تل آویو برای بازگشت روابط با ترکیه شروط زیادی گذاشته 
اما بارزترین آنها تعهد آنکارا به بستن دفتر حماس در اســتانبول و متوقف کردن فعالیت اسرای آزاد 
شده مرتبط با گردان های »القسام« شاخه نظامی حماس است.این روزنامه صهیونیستی تاکید کرد، 
بازگشت روابط دیپلماتیک میان دو طرف و نیز بازگشت سفیر رژیم صهیونیستی به آنکارا مشروط به 
توقف فعالیت های حماس در استانبول است.وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اخیرا خانم »ایریت 
لیلیان« را که سفیر این رژیم در بلغارستان بوده، به عنوان سفیرش در ترکیه منصوب کرد؛ شخصی که 
گفته می شود  مسائل مربوط به ترکیه مسلط است.یدیعوت آحارونوت به نقل از یک منبع دیپلماتیک 
که نامی از وی نبرده، نوشــت، »رجب طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه از بازگشــت سفیر رژیم 
صهیونیستی به آنکارا بسیار خرســند می شود؛ اما موضوع مهم برای اســراییل توقف فعالیت های 

حماس در ترکیه است.

CNBC  گزارش داد:

چرا غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم حساسیت برانگیز است؟

ایران در حال ایجاد تغییر و تحوالتی در ســال ۲۰۲۱ است. در هفته اول 
سال جدید، این کشور یک تانکر کره جنوبی را در تنگه هرمز توقیف کرده و 
بازگشت خود به غنی سازی ۲۰ درصدی را نیز اعالم داشته است.ناتاشا 
توراک در CNBC نوشــت: ایران در حال ایجاد تغییر و تحوالتی در سال 
۲۰۲۱ است. در هفته اول ســال جدید، این کشور یک تانکر کره جنوبی را 
در تنگه هرمز توقیف کرده و بازگشــت خود به غنی سازی ۲۰ درصدی را 
نیز اعالم داشته اســت.در ادامه این مطلب آمده است: توقیف نفتکش 
کره ای در حالی است که ۷ میلیارد دالر پول نقد ایران توسط سئول بلوکه 
شده است. این پول در نتیجه تحریم های آمریکا که دولت ترامپ پس 
از خروج از توافق در ســال ۲۰۱۸ علیه ایران اعمال کرده، مســدود شده 
اســت. یک مقام کره جنوبی برای بحث در مورد آزادی نفتکش به ایران 
سفر کرد.این اقدامات مطمئنا ســردردی برای دولت آینده بایدن ایجاد 
می کند چرا که مقامات ارشد آن هرگز نمی خواستند توافق هسته ای که 
به طور رسمی تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام شناخته 
می شود کنار گذاشته شــود.چرا این رقم ۲۰ درصد غنی سازی هسته ای 
مهم است؟ ایران بین ســال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ یعنی قبل از توافق برجام 
نیز همین سطح غنی سازی را انجام می داده است. همین فعالیت های 
غنی سازی ایران بود که باعث شد این کشور با سخت ترین مجازات های 
هماهنگ شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپا رو به رو شود.آن هارینگتون، 
اســتاد روابط بین الملل و متخصص در امور هسته ای به سی ان بی سی 

اظهار داشت: به نظر می رسد ایران در تالش است تا حداکثر فشار خود را 
به دولت بایدن به امید موافقت آمریکا برای ورود مجدد به برجام اعمال 
کند.اخیرا قانونی توسط مجلس تندرو ایران به دلیل مخالفت با حسن 
روحانی، رییس جمهور ایران به تصویب رسید که دولت را ملزم به افزایش 
غنی سازی و حتی اخراج بازرسان آژانس می کرد.بهنام بن طالبلو، یکی 
از اعضای ارشــد بنیاد دفاع از دموکراسی ها، پیش بینی هارینگتون را به 
اشتراک گذاشــت و نوشت: با باال بردن ســطح فعالیت های هسته ای، 
تهران امیدوار است که یک بحران ایجاد کند به این امید که بایدن سریعا 
به برجام بازگردد.کارشناسان هسته ای به سی ان بی سی گفتند که حداقل 
میزان الزم برای ساخت سالح هسته ای ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده 
با غلظت باالست. رییس سازمان انرژی اتمی ایران هفته گذشته گفت 
که ایران همچنین قصد دارد ساالنه ۱۲۰ کیلوگرم از این اورانیوم ۲۰ درصد 
غنی شده را به عنوان بخشی از هدف تعیین شده توسط مجلس ذخیره 
کند. در حالی که تهران در حال حاضر هنوز اجازه بازرسی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از سایت های هسته ای خود را می دهد، قانون جدید دولت را 
ملزم می کند که در صورت عدم لغو تحریم ها تا موعد مقرر دست به اخراج 
بازرسان آژانس بزند.این واقعیت که مجلس ایران با فشار بیشتری قادر 
است قانونی را تصویب کند که به موجب آن ایران برنامه هسته ای خود را 
در چندین جبهه گسترش دهد، نگران کننده است. در بدترین حالت، این 
استراتژی می تواند تنش ها را تشدید کرده و منجر به یک بازی خطرناک 

شود.ایران مدت ها استدالل می کرد که توسعه برنامه هسته ای این کشور 
فقط برای اهداف صلح آمیز است و از نقض تدریجی پارامتر های برجام 
از ژوئیه ۲۰۱۹ به عنوان پاســخی به تحریم های فلج کننده آمریکا دفاع 
کرده اســت.به هر حال ایران به احتمال زیاد امتیازاتی را طلب می کند. 
بن طالبلو گفت: تهران با این اقدامات می خواهد اهرمی برای فشــار به 
دولت جدید واشنگتن داشته باشد.هارینگتون نیز خاطرنشان کرد که با 
وجود اقدامات هسته ای تهاجمی تهران در ماه جاری، همانطور که جواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران در سخنان خود در اوایل ماه گذشته تاکید 
کرد، همه این اقدامات همچنان برگشت پذیر هستند. اگر آمریکا و اروپا 
برجام را به درستی اجرا کنند، ایران نیز چنین خواهد کرد.بایدن هدف خود 
را برای بازگشت به توافق سال ۲۰۱۵ ابراز داشته است. برخی از مهم ترین 
گزینه های سیاست دستگاه خارجی وی مذاکره کنندگان و معماران اصلی 
این توافق بودند، اما تهران احتماال نمی توانــد آن را به راحتی بازگرداند و 
خواستار جبران خسارت اقتصادی است که با تحریم های ترامپ متحمل 
شده است.صنم وکیل، کارشناس چتم هاوس، گفت: این یک شمشیر دو 
لبه است، هم برای ایران و هم برای دولت بایدن. با افزایش قدرت استفاده 
از اقدامات هســته ای و توقیف نفتکش کره جنوبی، ایران می خواهد به 
جامعه جهانی و به ویژه دولت بایدن یادآوری کند که تهران فقط مســیر 
دیپلماتیک را پیش رو ندارد. این انگیزه در داخل ایران نیز وجود دارد که 

باشد از فشار برای گرفتن امتیاز استفاده کنیم.

نمایندگان مجلس در جلســه علنی  روز گذشــته 
پاســخ های محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به 
سوال کریمی قدوسی و فرهاد بشیری را قانع کننده 
تشــخیص نداده و به این عضو کابینه در یک روز دو 
کارت زرد دادند.نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
بعد از شنیدن پاسخ های محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه به ســوال محمدجواد کریمی قدوسی، عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
دربــاره اظهارات وی پس از شــهادت حاج قاســم 
سلیمانی و اعالم مذاکره مجدد با آمریکا در موضوع 
برجام، این پاسخ ها را قانع کننده تشخیص نداده و به 
وزیر خارجه کارت زرد نشان دادند.نمایندگان مجلس 
همچنین از پاســخ های وزیر امور خارجه به سوال 
فرهاد بشیری درباره اهمیت دیپلماسی اقتصادی 

ازسوی وزارت امورخارجه قانع نشدند. محمد جواد 
ظریف، وزیر امور خارجه در پاسخ به سوال محمدجواد 
کریمی قدوسی درباره  مصاحبه وی با مجله اشپیگل 
و اینکه چرا سه هفته بعد از شهادت سردار سلیمانی، 
مذاکره با آمریــکا را بیان می کنیــد، اظهار کرد: من 
مصاحبه محکمی با مجله اشــپیگل آلمان داشتم 
و چیزی نگفتم جز فرمایش رهبــری که گفتند اگر 
آمریکا به ۱+۵ بازگردد ما مذاکره می کنیم و علتش 
هم این بود که مانع شــوم آمریکایی هــا ادعا کنند 
ایران به دنبال دیپلماسی نیســت، ابزار من در حوزه 
دیپلماسی هم کامال مشخص است و من وظیفه دارم 
از آن ابزار اســتفاده کنم امیدوارم که مورد قبول واقع 
شــویم. در ادامه این جلسه رییس مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد که وزارت امور خارجه می تواند به 

نام وزارت خارجه و تجارت بین الملل تغییر نام یابد 
که البته این به معنای انجام تجارت توســط وزارت 

خارجه نیست.
محمد باقــر قالیبــاف در پی طرح ســوال نماینده 
پاکدشــت از وزیر امور خارجه در موضوع دیپلماسی 
اقتصادی گفت:  این کــه وزارت خارجه برای موضوع 
اقتصادی یک معاونت اقتصادی قرار داده یک گام 
برداشــته؛ اما این کار نیازمند این است که عالوه بر 

ستاد در مجموعه سفارتخانه ها هم این اتفاق بیفتد. 

روز سخت »ظریف« در مجلس

وزیر امور خارجه قطر در مصاحبه ای که بامداد سه شنبه متن آن منتشر شده از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خواسته وارد گفت وگو با ایران شوند. »شیخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی«، وزیر امور خارجه قطر آمادگی کشورش را برای میانجی گری جهت برگزاری نشستی میان اعضای ۶ کشور شورای همکاری خلیج فارس و 
جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده است. او در مصاحبه ای با تلویزیون بلومبرگ که وبگاه این شبکه خبری گزیده ای از آن را منتشر کرده گفت: »دولت ]قطر[امیدوار 
است که این اتفاق بیفتد و ما معتقدیم که این اتفاق باید رخ دهد. سایر اعضای شــورای همکاری هم چنین تمایلی دارند.«هفته گذشته هم »مطلق القحطانی«، 
نماینده ویژه وزیر امور خارجه قطر گفت که کشورش آماده است بین ایران و عربستان سعودی وساطت کنند.او در گفت وگو با شبکه عربی »التلفزیون العربی« گفت 
که دوحه مانعی نمی بیند درصورت درخواست ریاض یا تهران برای وســاطت بین آن ها ورود کند.قحطانی گفت:  »هم عربستان سعودی و هم ایران همسایه قطر 
هستند و با آن ها روابط اقتصادی و همسایگی داریم و در قالب موسسه های بین المللی همکاری های مختلفی داریم، قطر برای وساطت بین آن ها خودش را تحمیل 
نمی کند ولی آمادگی خود در صورت درخواست این کشورها اعالم می کند«.قطر اخیرا توانست بحران دیپلماتیک خود با عربستان سعودی، بحرین، امارات و مصر را 
که بیش از سه سال به طول انجامیده بود حل و فصل کند. وزیر خارجه قطر در مصاحبه با بلومبرگ برای تسهیل گفت وگوی میان ایران و آمریکا هم اعالم آمادگی کرده 

است. او گفت: »چنانچه طرف ها از قطر بخواهند ما مذاکرات را تسهیل خواهیم کرد، خواستار این دستاورد هستیم و می خواهیم شاهد وقوع این توافق باشیم.«

تحلیل روزدرخواست قطر از کشورهای عربی درباره ایران

وز عکس ر

تجمع مسلحانه 
در اطراف کنگره 
ایالت ویرجینیا

گروه هــای افراطــی طرفدار 
حمل ســالح، به رغــم تدابیر 
امنیتــی ناشــی از مراســم 
تحلیف بایدن، در اطراف کنگره 
ایالت ویرجینیا، تجمع کردند.

شکایت مجلس از رییس جمهور 
متن شکایت از رییس جمهور به خاطر اســتنکاف از ابالغ قوانین مجلس در قالب ماده ۲۳۴ آیین 
نامه داخلی مجلس منتشر شــد.متن کامل این شکایت به شرح زیر اســت:جناب آقای حسن 
روحانی، رییس جمهور محترم از زمان 
تصدی به ریاســت جمهوری اســالمی 
ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف 
از ا جرای حکم مــاده )۱( قانون مدنی 
اصالحی ۱۳۷۰/۸/۱۴که بیان می دارد: 
»مصوبات مجلس شــورای اسالمی و 
نتیجه همه پرســی پس از طی مراحل 
قانونی به رییس جمهور ابالغ می شود. 
رییس جمهور باید ظرف مدت ۵ روز آن 
را امضا  و به مجریان ابالغ کند و دستور 
انتشار آن را صادر کند« شده است. الزم به ذکر است ایشان در خصوص ۱۳ قانون مصوب مجلس 

شورای اسالمی از ابالغ و صدور دستور انتشار استنکاف کرده است.

انتقاد سخنگوی دولت از مجلس
ســخنگوی دولت با بیان اینکه اظهارات کلی، مبهم، سلبی و شعاری مشــکلی از بودجه و از مردم 
حل نمی کند، یادآور شد که بودجه از اختیارات دولت و رییس جمهور است و نباید الیحه بودجه به 
طرح مجلس تغییر داده شــود.علی ربیعی در ادامه  تاکید کرد: همچنین دولت همه تالش خود را 
برای تدوین الیحه بودجه ای واقعی و کارشناسی به کار بســت و با وقوف کامل به آثار تورم و فشار 
اقتصادی به مردم و دهک های پایینی و نیز نیاز به افزایش سطح تولید و اشتغال جدید و با نگاهی 
به تالش برای عقب راندن تحریم و کسب حقوق از دست رفته ملت ایران و ضرورت حضور اقتصاد 
ایران در بازارهای جهانی الیحه بودجه را تدوین کرده است.سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه 
یک مشخصه واضح بودجه نویسی برای سال ۱۴۰۰ بر اساس مقابله با تحریم و شکستن زنجیره 
های محاصره اقتصادی ایران و استفاده از فرصت های جهانی است ، خاطرنشان کرد:این بودجه را 
در سیاست های انبساطی متفاوت تر کرده است. اولین اقدام دولت ارائه به موقع الیحه بودجه به 
مجلس شورای اسالمی بود و همچنین الیحه بودجه در معرض افکار عمومی قرار گرفت و به صورت 

شفاف همگان امکان مطالعه و اظهارنظر پیدا کردند.

ایران بیش از 16 میلیون دالر به سازمان ملل بدهکار است
دبیر کل ســازمان ملل متحد مدعی شــده ایران بیش از ۱۶ میلیون دالر به این سازمان بابت حق 
عضویت بدهکار است.»آنتونیو گوترش«، دبیر کل سازمان ملل متحد مدعی شده ایران و ۹ کشور 
آفریقایی حق عضویت شــان را پرداخت نکرده اند و رای خودشــان در مجمع عمومی را از دســت 
خواهند داد.به نوشته آسوشیتدپرس، ایران باید ۱۶,۲۵۱,۲۹۸ دالر برای احیای حق عضویت خود 
به سازمان ملل بپردازد. برخی از رســانه های کره ای ادعا کرده اند ایران به دنبال پرداخت معوقات 
خود از طریق دارایی های بلوکه شده در کره جنوبی اســت. وبگاه شبکه رادیویی KBS نوشت کره 
جنوبی درخواســتی از ایران دریافت کرده مبنی بر اینکه این کشــور قصد دارد بدهی معوقه اش به 
سازمان ملل را از محل چندین میلیارد دالر دارایی مسدود شده اش در دو بانک کره جنوبی پرداخت 
کند.یک منبع در وزارت خارجه کره جنوبی طرح این درخواســت از سوی ایران را تایید کرده و گفته 
این وزارتخانه در حال رایزنی با ســایر وزارتخانه ها و نهادها در خصوص این مســئله است. سئول 
 همچنین به منظور بررســی امکان پذیر بودن درخواســت ایران آن را با ســازمان ملل هم در میان 

گذاشته است. 

کافه سیاست

عضو مجمع تشخیص: 

پایگاه رای »ظریف« باعث 
هراس از او شده است

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
عنوان کرد: پایگاه رای محمد جواد ظریف 
باعث هراس از او شده است. صدر در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه علت ترس تندروها 
از کاندیداتوری محمدجواد ظریف چیست، 
عنوان کرد: دلیل اصلی پایگاه رای ظریف 
است. ظریف پایگاه رای و وضعیت خوبی 
در جامعه دارد خصوصــا با اقداماتی که در 
دولت اول آقای روحانی در رابطه با برجام و 
مذاکره با پنج به عالوه یک داشت، نیرویی 
شناخته شــده و دیپلماتی برجسته است 
که مشــخصا پایگاه رای خوبــی دارد.وی  
با اشاره به جلســاتی که اخیرا با ظریف در 
رابطه با انتخابات ۱۴۰۰ داشته است، گفت: 
تا اینجــا ظریف در عدم حضــور در عرصه 
انتخابات بسیار جدی است و می گوید من 
همیشه سعی می کنم مسئولیتی را بپذیرم 
که در آن تخصص دارم و تخصص من در 
سیاست خارجی و روابط بین الملل است، 
هم درســش را خوانده ام و هم تخصص 
دارم و در این حــوزه می توانــم، به نظام 
خدمت کنم و این اســتداللی است که او 
در مورد خودش دارد. ظریف معتقد است 
در ریاست جمهوری بحث های اقتصادی 
هم مطرح است و آمادگی ندارد، ما تا اینجا 
نشــنیده ایم که او بگوید آمادگی دارد اما 
تالش ها ادامه دارد.»محمــد صدر«، در 
رابطه »اف ای تی اف« و روند پیگیری آن 
در مجمع تشــخیص مصلحت بیان کرد: 
واقعیت این اســت که »اف ای تی اف« و 
یا دو الیحه ای که باید در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تصویب شود؛ یعنی الیحه 
پیوســتن به کنوانســیون مبارزه با جرائم 
فراملی و مبارزه با تامین مالی تروریســم 
جزو لوایحی اســت که »اف ای تی اف« 
توصیه کرده تا همه کشورها باید به عضویت 
آن در بیایند و قواعــد آن را اجرا کنند و۱۹۰ 
کشور در دنیا، این کنوانســیون را تصویب 

کرده و به عضویت آن در آمده اند.

با وجود اقدامات هسته ای تهاجمی تهران در ماه 
جاری، همانطور که جواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران در سخنان خود در اوایل ماه گذشته تاکید کرد، 

همه این اقدامات همچنان برگشت پذیر هستند

بین الملل
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:

صنایع باید مبتنی بر فناوری نوین باشد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: به هیچ طرح صنعتی که مبتنی بر فناوری های 
نوین نباشد، مجوز فعالیت نمی دهیم.حجت ا...غالمی به نقش صنایع و حجم سفرها در آالیندگی هوا 
اشاره کرد و  ادامه داد: در شورای برنامه ریزی استان به هیچ طرح صنعتی که مبتنی بر فناوری های نوین 
نباشد، مجوز فعالیت نمی دهیم.غالمی افزود: یک محور اصلی پرداختن به صنعت و استفاده از فناوری 
های نوین و محور دوم توجه به قابلیت های استان و صنعت گردشــگری و تقویت آن است.وی تاکید 
کرد: در استان ۴ محور اصلی با متروی اصفهان در حال پیگیری است که خطوط اول تا سوم در اولویت 
است و به موازات آن محور اصفهان- شاهین شهر آغاز شده و محور بعدی خط نجف آباد به اصفهان است.

 حلقه حفاظتی شهر اصفهان از بن بست خارج می شود
مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان گفت: با ایجاد شرکت سرمایه گذاری، احداث و بهره برداری 
از حلقه حفاظتی شهر اصفهان و دریافت مصوبه هیئت دولت برای این شرکت، تمام اختیارات مورد نیاز در 
خصوص آزادسازی ها، تملکات، امتیازات حاشیه ای و احداث پروژه صورت می گیرد و مشکالت موجود 
کنونی در اجرای این پروژه برطرف خواهد شد.علیرضا صلواتی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای حلقه 
حفاظتی شهر اصفهان با بیان اینکه این پروژه هم به صورت ترافیکی عمل می کند و هم محدوده شهر را 
محدود می کند، اظهار داشت: حلقه حفاظتی شهر اصفهان  به طول 78.2 کیلومتر در حال حاضر فعالیت 
اجرایی خود را اجرایی کرده که ۴5.8 کیلومتر در 11 منطقه شهر اصفهان قرار گرفته و فعالیت اجرایی آن از 
سوی شهرداری اصفهان عملیاتی شده است.وی با اشاره به ضرورت نگاه ملی به پروژه حلقه حفاظتی 
شهر اصفهان ادامه داد: اســتان اصفهان جایگاه مهمی در کشور دارد و این موضوع اهمیت قابل توجهی  

خواهد داشت. 

توقف بازار خرید و فروش رایانه در اصفهان 
رییس اتحادیه صنف خدمات رایانه و فناوری اطالعات و ارتباطات اصفهان گفت: کاهش قیمت دالر قطعا 
بر قیمت کاالها تاثیرگذار است؛ اما این تغییر قیمت به سرعت اتفاق نمی افتد و در حال حاضر بازار نسبت به 
خرید و فروش توقف داشته است.مجید کرباسچی ، با اشاره به روند کاهشی قیمت رایانه متاثر از قیمت 
ارز اظهار داشت: البته این تغییر قیمت به سرعت اتفاق نمی افتد و خریدهای بازار معموال با دالر 26 تومانی و 
بیشتر انجام شده است.وی با بیان اینکه در این شرایط بازار نسبت به خرید و فروش توقف داشته، تصریح 
کرد: به دلیل اینکه منتظرکاهش قیمت ها و پیش بینی رفتار دالر هستند، خرید و فروش ها سست شده و 
اگر دالر در کانال 2۴ هزار تومان باقی بماند بازار مجدد فعال می شود و بهتر از گذشته هم خواهد شد.رییس 
اتحادیه صنف خدمات رایانه و فناوری اطالعات و ارتباطات اصفهان بیان کرد: رسته های مختلفی از جمله 
ماشین  اداری، کامپیوتر و شبکه در این حوزه قرار دارد و رفتارهای مشابهی در بین آنها دیده نمی شود به 

همین خاطر نمی توان درصدی از کاهش قیمت ها عنوان کرد.

رشد تولید خاویار در استان اصفهان
مدیر شیالت و امور آبزیان ســازمان اظهار کرد: با روند مطلوب و موثر پرورش ماهیان خاویاری در 
استان و تولید چهار تن گوشت و اســتحصال خاویار به میزان پنج کیلوگرم درسال 98، پیش بینی 
می شود این میزان تولید در پایان سال 99 با اســتحصال 30 کیلوگرم خاویار، رشد مناسبی داشته 
باشد.محمدرضا عباسی ادامه داد: پرورش ماهیان خاویاری یکی از رشته های آبزی پروری در استان 
است که همگام با سایر نقاط کشور با توجه به بهره برداری و بهره وری از شرایط آب و امکانات و الزامات 
مربوطه توسط بخش خصوصی قابل اجرا ست و تاکنون نیز در تعدادی از شهرستان های استان به 

اجرا در آمده و روند مناسب و رو به رشدی را به دنبال داشته است.

سازمان صمت متهم اصلی آشفتگی بازار میوه  و تره بار اصفهان؛

قانون هست؛ اما دیده نمی شود

فعاالن بازار میوه و تره بــار از وفور عرضه  مرضیه محب رسول
میوه به بــازار خبر می دهنــد؛ اما این به 
معنای ثبات و افزایش قدرت خرید مردم و یا معقول بودن قیمت میوه 
ها نیســت. گرانی همچنان در بازار میوه حاکم اســت و مسئوالن بازار 
می گویند قیمت ها غیر واقعی و گران تر از حد معمول اســت. در این 
میان هر روز از تعداد خریداران میوه و تره بار هم کاســته می شــود. 
بخشی از این مسئله به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم و بخشی 
دیگر به دلیل جهش های قیمتی میوه ها و غافلگیری خریداران است. 
گفته می شود بخشی از گرانی میوه ناشی از افزایش هزینه های تمام 
شده تولید در کنار افزایش هزینه های زندگی کشــاورزان و باغداران 
 اســت؛ اما بخشــی از این گرانی هم خارج از عرف و بیشــتر از میزان
  مجاز اســت که موجب هرج و مرج و آشــفتگی در بازار میوه و تره بار

 شده است. 
در همین رابطه رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان 
اصفهان با انتقاد از ســرپیچی ســازمان صمت از اجرای یک مصوبه 
قانونی، گفت: به دلیل آشفتگی که در بازار میوه و تره بار وجود دارد، میوه 
و تره بار با قیمت بیشتر از قیمت واقعی به دست مصرف کننده می رسد.

مجتبی برزگر با بیان اینکه ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 

اصفهان با گذشت یک ماه از ابالغ مصوبه تشــکیل کمیته قانونی نرخ 
گذاری میوه و تره بار از سوی استانداری آن را اجرا نکرده است، اظهار 
کرد: برای حل این مشکل، تشــکیل کمیته قانونی نرخ گذاری میوه و 
تره بار در کارگروه تنظیم بازار استان توسط انجمن استان پیشنهاد داده 
شد و براساس دســتورالعمل نرخ گذاری کاال و خدمات مصوب سال 
1391 میوه و تره بار در گروه سوم تعریف شــده و قیمت آن بر اساس 
عرضه و تقاضا باید تعیین شود و هرگونه نرخ گذاری غیرقانونی است.

وی با انتقاد از فعالیت کمیتــه غیرقانونی نرخ گذاری در میدان میوه و 
تره بار اصفهان که موجب آشفتگی این بازار شده است، یادآور شد: در 
این کمیته که برای مردم تصمیم می گیرند، هیچ نماینده ای از جامعه 
مصرف کننده حضور ندارد و این بزرگ ترین معضل و ایرادی است که 
می توان به این کمیته گرفت.رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان استان اصفهان با بیان اینکه تشکیل کمیته قانونی نرخ گذاری 
مصوبه کارگروه تنظیم بازار است، تصریح کرد: انجمن اعضای این کمیته 
را که شامل نمایندگانی از استانداری، تعزیزات، سازمان صمت، اتحادیه 
عمده و خرده فروشــان میوه و تره بار، دادســتانی، جهاد کشاورزی و 
انجمن حقوق مصرف کنندگان استان است، پیشنهاد داده است. این 
مصوبه به همراه نامه انجمن مبنی بر پیشــنهاد اعضــای کمیته برای 

اجرا به سازمان صمت استان اصفهان ارســال شده است.وی افزود: 
متاسفانه پس از گذشــت یک ماه هنوز این مصوبه و در نتیجه کمیته 
قانونی نرخ گذاری تشکیل نشده است و  کمیته غیرقانونی همچنان به 
فعالیت خود ادامه می دهد.به گفته برزگر، این سوال مطرح است که 
چه کسانی از وضعیت آشــفته بازار میوه و تره بار سود می برند؟ سوال 
دیگر اینکه چرا باوجود ارجاع یک مصوبه قانونی از ســوی استانداری 
هنوز از اجرای آن سر باز زده می شود؟رییس انجمن حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان استان اصفهان از وجود برخی تخلفات در میدان میوه 
و تره بار اصفهان خبر داد و گفت: پیرو اجرا نشدن مصوبه، نامه ای برای 
پیگیری موضوع به سازمان صمت ارسال شده اما با گذشت 10 روز هنوز 
هیچ جوابیه ای به ما داده نشده است. وی با اشــاره به بهره مندی از 
ابزار قانونی برای اجرای مصوبه، تصریح کرد: این بی توجهی به اجرای 
مصوبه با ارســال نامه ای به معاون پیگیری حقوق عامه دادستانی در 

دست پیگیری است. 
اگر ادعای رییــس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اســتان 
اصفهان را قبول کنیم باید دید مســئوالن سازمان صمت با وجود وعده 
هایی که برای کنترل قیمت ها می دهند چرا سرشاخه های اصلی  این 

معضل را نمی بینند یا برای آن فکری  نمی کنند؟

رییس انجمن های کارگری اصفهان گفت: مشکالت 
ناشــی از کرونا برای کارگران از همان روزهای ابتدایی 
ورود این ویروس آغاز شــد و با گســترش آن آسیب 
جدی تر و عمیق تری به کارگران وارد کرد.آرش احمدی،  
اظهار کرد: زمانی که مراکزی چون تاالرها، رستوران ها 
هتل ها و... تعطیل شد، کارگران چنین مجموعه هایی 
هم با مشکل تعدیل نیرو و بیکاری کامل مواجه شدند 
که بخشــی از این کارگران بیکار شــده نیروهای روز 

مزدی هستند که بیشترین آسیب را دیده اند.رییس 
انجمن های کارگری اصفهان تصریح کرد: شــاید در 
ابتــدای ورود ویــروس، دولت وعده هــا و پیام های 
فراوانی برای حمایت از این اقشار ارائه داد ولی اجرای 
این مصوبات همواره با تاخیر روبه رو بوده است؛ حتی 
حداقل های پرداختی نیز به موقع انجام نشد.احمدی 
در رابطه با چگونگی ارائه تســهیالت به این قشر اظهار 
کرد: پرداخت بسته های معیشتی با مشکالتی همراه 
بوده است زیرا بانک اطالعاتی کاملی از افراد مشمول 
وجود نداشت و تا زمانی که این بانک اطالعاتی تدوین 
شــود مدت زمانی به طول انجامید؛ البته بخشــی از 

کارگران تا وقتی که غربالگری الزم انجام نگیرد موفق 
به اثبات شرایط شغلی خود نمی شوند.وی خاطرنشان 
کرد: در شرایطی که یک کارگر برای امرار معاش یک روز 
خود با مشکل مواجه است چگونه مدتی برای دریافت 
این بســته ها صبر کند؟ نکته مهم تر آنکه میزان آن در 
اندازه ای نیست که پاسخگوی بخش اندکی از نیازهای 
این افراد باشد بنابراین، چنین راهکاری تاکنون پاسخ 
مناسبی نداشته است.احمدی ادامه داد: کمک دیگر نه 
از سوی دولت بلکه به طور خود جوش از سوی تشکل ها 
و انجمن های کارگری و مــردم نهادی بود که در برخی 

مناطق برای افرادی تسهیالتی را در نظر گرفتند.

به گفته رییس انجمن های کارگری اصفهان دولت وعده های زیادی جهت حمایت از  کارگران ارائه داد ولی 
اجرای آنها همواره با تاخیر روبه رو بوده است؛ 

کارگران قربانی بزرگ کرونا

خبر روز

 بخشی از گرانی میوه ناشی از افزایش هزینه های تمام شده 
تولید در کنار افزایش هزینه های زندگی کشاورزان و باغداران 
است؛ اما بخشی از این گرانی هم خارج از عرف و بیشتر از 
میزان مجاز است که موجب هرج و مرج و آشفتگی در بازار 

میوه و تره بار شده است

عملیات اصالح شبکه فاضالب چهارراه نقاشی
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه یک، عملیات اصالح شــبکه فاضالب چهارراه نقاشی به طول 70 
متر انجام شد.این عملیات در راســتای جلوگیری از پس زدگی و اصالح شبکه فرسوده فاضالب توسط 
پیمانکار و با نظارت اداره توسعه و بهره برداری شبکه فاضالب آبفای منطقه یک طی مدت 10 روز انجام شد.

 شهرک  ها و محله های جنوب شرق اصفهان
 از شبکه فاضالب بهره مند می شوند

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه يك، شــهرك ها و محله  های شرق اصفهان به همت امور آب و 
فاضالب منطقه يك اصفهان از شبكه فاضالب بهره مند می شود.مدير امور آبفای منطقه يك با اعالم اين 
خبر گفت: با توجه به عدم وجود شبكه فاضالب و لزوم بهره مندی شهروندان ساكن در مناطق شرق و 
جنوب شرق اصفهان، توسعه شبكه فاضالب اين مناطق در دستور كار آب و فاضالب منطقه يك اصفهان 
قرار گرفته است.حميد اشتهارديها خاطرنشان كرد: در اين راســتا لوله گذاری داخلی شبكه فاضالب 
در محله های پينارت، روشن دشت و بلوار بهار به طول 22 كيلومتر اجرا می شود.وی ادامه داد: توسعه 
خطوط اصلی شبكه فاضالب نيز در شرق اصفهان توسط پيمانكاران و با نظارت اداره توسعه و بهره برداری 

شبكه فاضالب آبفا منطقه يك در حال اجراست.

 اجرای 686 متر لوله گذاری توسعه و اصالح شبکه آب
 در آبفای منطقه 5

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه پنج، واحد بهره برداری توسعه آب منطقه اقدام به اجرای لوله 
گذاری به طول 686 متر لوله کرد.اين عمليات شــامل خيابان های خانه اصفهان به طول 3۴0متر با 
اجرای لوله 110 پلی اتيلن ، خيابان شهيد دوران 21 متر، بهارستان غربی 86 متر، خيابان كاوه 110 متر، 

خيابان گلستان غربی به طول 60 متر، خيابان روحانی 39 متر، خيابان رباط 30 متر به انجام رسید. 

شست وشوی3500 متر شبكه توزيع و خط انتقال آب برخوار
به برگزارش روابط عمومی آبفای برخوار، با توجه به اهميت موضوع كنترل كيفی آب ، 2500 متر از شبكه 
توزيع آب و 1000متر از خط انتقال آب شهرستان توسط واحد بهره برداری منطقه شست وشو شد.شايان 
ذكر است اين عمليات به منظور باال بردن سطح بهداشت آب شرب ، خدمات رسانی بهينه ، گندزدايی و 
رفع انسداد شبكه و روی خطوط ۴00-300 -250 آزبست صورت پذيرفت.همچنین در اقدامی دیگر، 

تعداد 50 دستگاه كنتور خراب و فرسوده درسايزهای 1/2 اينچ ،3/۴ و 1 اينچ تعويض شده اند.

شست وشو و رفع گرفتگی 20 هزار متر شبكه دفع فاضالب برخوار
به گزارش روابط عمومی آبفای برخوار و با توجه به نقش بسيار مهم جمع آوری و دفع فاضالب در سالمت 
جامعه ، حفظ و نگهداری شــبكه فاضالب و جلوگيری از گرفتگی و كاهش حوادث واحد بهره برداری 
فاضالب شهرستان اقدام به شست وشوی حدود 20 هزار متر از شبكه جمع آوری فاضالب  کرد. در نتیجه 
این اقدام مشكالت ناشی از پس زدگی و بوی نامطبوع و ريزش شبكه به حداقل ممكن رسیده است.

لوله گذاری در نیک آباد جرقویه
به گزارش روابط عمومی آبفای جرقویه، لوله گذاری خیابان ارشاد در شهر نیک آباد جرقویه به طول 100متر 
با لوله پلی اتیلن به قطر90 میلیمتر انجام شد. با اجرای این طرح امکان بهره مندی 10 مشترک جدید 

تجاری و صنعتی از انشعاب آب فراهم شد .

کافه اقتصاد

رییس هیئت مدیره مجتمع فوالد کویر آران و بیدگل خبر داد:آبـفا

افزون بر 150 میلیون دالر صادرات ساالنه فوالد کویر
رییس هیئت مدیره مجتمع فوالد کویر آران و بیدگل با بیان اینکه نزدیک به 90 درصد کارکنان این مجتمع بومی هســتند، گفت: مجتمع فوالد کویر در بیســت   و 
چهارمین آیین روز ملی صادرات که با حضور مسئوالن ارشد اجرایی کشور برگزار شــد با دریافت تندیس و لوح، به عنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب و تجلیل 
شد.حمیدرضا خوروش افزود: مجتمع فوالد کویر با تولید افزون بر یک میلیون تن محصوالت فوالدی، بزرگ ترین تولیدکننده میلگردهای کالف مورد مصرف در 
طیف وسیعی از صنایع پایین دستی در ایران است.وی ادامه داد: این مجتمع با تکیه بر توان داخلی متخصصان جوان توانسته است با ورود به بازارهای صادراتی 
در کشورهای همسایه، حوزه خلیج فارس، اروپا و قاره آفریقا به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه صادرات مطرح شود.رییس هیئت مدیره مجتمع فوالد کویر آران 
و بیدگل خاطر نشان کرد: این مجتمع باوجود تحریم های اقتصادی، صادرات خود را در سال 1398 به 2 برابر افزایش داد و افزون بر ۴00 هزار تن انواع محصوالت 

فوالدی به ارزش 150 میلیون دالر به مقصد کشورهای دیگر صادر کرد.

تجمع گله داران 
اصفهانی 

بیــش از 100 نفــر از گله داران 
با حضــور در ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهان 
اعالم کردند تامین نهاده های 
دام به صورت جز به جز و خام، 
تامین جو مورد نیاز واحد های 
دامداری مهم تریــن مطالبه 

این گله داران است.

وز عکس ر

رییس اتحادیه تولید و فروش 
مصنوعات طال، جواهر و نقره اصفهان:

طالفروشان، نقره فروش 
شده اند!

 رییــس اتحادیــه تولیــد و فــروش 
مصنوعات طــال، جواهر و نقــره اصفهان 
گفت: فروش طال در بازار استان در حال 
حاضر به صفر رسیده و امیدواریم در ایام 
نوروز این شــرایط بهبود یابد.هوشــنگ 
شیشه بران با بیان اینکه بازار طال با شرایط 
رکود مواجه است، اظهار داشت: البته باید 
توجه داشت که این وضعیت از سه سال 

گذشته تاکنون بر این بازار حاکم است.
وی با بیان اینکه تنزل قیمت طی چند روز 
اخیر نیز ناچیز بوده اســت، ابراز داشت: 
این میزان کاهش قیمت تاثیرگذار نیست 
چرا که قدرت خرید مردم بسیار کاهش 
یافتــه اســت.رییس اتحادیــه تولید و 
فروش مصنوعــات طال، جواهــر و نقره 
اصفهان با بیــان اینکه شــرایط خرید و 
فروش طال در اصفهان بسیار ویژه است، 
ادامه داد: ویتریــن داران در این زمینه با 
مشکل جدی رو به رو هستند و می توان 
گفت خرید و فروش این محصول در بازار 
اصفهان به صفر رسیده است.وی با بیان 
اینکه پیش بینی ما تا پایان ســال روند 
لبته باید  کاهشی قیمت هاست، افزود: ا
توجه داشــت که این روند به سیاســت 

جهانی نیز بستگی دارد.
شیشــه بران با بیان اینکه در حال حاضر 
اندک خرید طال و جواهــر در اصفهان به 
صورت طالی آب شــده و یا دســت دوم 
اســت، اضافه کرد: تب و تاب بــازار طال 
خیلی محدود اســت و بیشترین ضرر را 
در این زمینه ویتریــن داران می بینند که 
باید اجاره بها نیــز پرداخت کنند. رییس 
اتحادیه تولید و فــروش مصنوعات طال، 
جواهر و نقره اصفهان با بیــان اینکه تنها 
امید فعاالن بــازار طال نزدیک شــدن به 
ایام نوروز است، افزود: امیدواریم در این 
 ایام بازار پویایی حداقلی هم که شــده را 

داشته باشد.
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رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

آمار کاهشی کرونا نباید موجب سهل انگاری 

مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی شود

رییس دانشگاه علوم پزشــکی شــهرکرد گفت: مردم باید در رعایت 
اصول و نکات بهداشتی از هرگونه غفلت و سهل انگاری خودداری کنند. 
مجید شیرانی اظهار داشت: خوشــبختانه با همراهی و همدلی مردم 
استان، زحمات کادر درمان و حمایت فرابخشی از سوی سایر ارگان ها 
و دستگاه های اجرایی، وضعیت با ثباتی درخصوص بیماری کرونا در 

استان چهارمحال و بختیاری حاکم است.
وی افزود: البته هشدار های نگران کننده ای درخصوص افزایش تعداد 
بیماران سرپایی از برخی نقاط کشور به گوش می رسد که لزوم توجه و 
رعایت بیش از پیش اصول بهداشتی از سوی مردم و مسئولین را می 
طلبد.شیرانی اضافه کرد: باید از کوچک ترین غفلت و سهل انگاری در 
رعایت پروتکل های بهداشتی خودداری شود تا عالوه بر رفع خستگی 
کادر بهداشــت و درمان، مــردم و جامعه از خســارات روحی، روانی، 
اجتماعی و اقتصادی ناشــی از شــیوع این ویروس درامان باشــند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد در تشریح آمار جدید بیماری 
کرونا در چهارمحال و بختیاری در بیســت و نهمین روز از دی ماه سال 
۱۳۹۹ گفت: به تازگــی ۴۹ بیمار با عالئم بالینی مشــکوک به بیماری 

کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی ســرپایی استان مراجعه داشته اند 
که از این تعداد ۳۰ بیمار با عالئم مشــکوک به ایــن بیماری در مراکز 
درمانی بســتری شــده اند.وی اضافه کرد: عالوه بر موارد ســرپایی، 
تست ۳ مراجعه کننده بیمارستانی با عالئم بالینی مشکوک به بیماری 
کووید_۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند، مثبت قطعی اعالم 

شد.
شــیرانی ادامه داد: هم اکنون ۷۲ بیمار مثبت قطعی و مشــکوک به 
بیماری کرونا در مراکز درمانی اســتان تحت مراقبت و درمان هستند 
که از این تعــداد ۴۸ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاســخ نتایج 
آزمایشات برای رد یا تایید بیماری شان هستند.وی افزود: خوشبختانه 
طی دو روز گذشــته  هیچ مورد جدید فوتی ناشــی از ابتال به بیماری 
نوپدید کووید_۱۹ در استان گزارش نشــده است و مجموع فوتی های 
ناشی از ابتال به این بیماری در چهارمحال و بختیاری همان ۷۳۴ نفر 
است. شیرانی یادآور شــد: هم اکنون ۱۱ بیمار با شرایط بحرانی و حال 
عمومی نسبتا بد در بخش های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان تحت 

مراقبت و درمان هستند.

83 میلیارد ریال تسهیالت به هنرمندان صنایع دستی 
چهارمحال و بختیاری پرداخت شد

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال 
و بختیاری گفت: در ۹ ماهه نخست سال جاری ۸۳ میلیارد ریال تسهیالت به هنرمندان صنایع دستی 
استان پرداخت شده است.مهرداد رییسی  اظهار کرد: این میزان تسهیالت از محل اعتبارات مرتبط با 
تفاهم نامه سه جانبه بین اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری، 
بنیاد برکت کشور و بانک قرض الحسنه مهر ایران تامین و به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده 
است.رییسی افزود: با جذب ۱۰۰ درصدی منابع مرتبط با این تفاهم نامه و پرداخت تسهیالت مرتبط، 
زمینه اشتغال زایی مستقیم برای 555 نفر در استان فراهم شــد.وی اظهار داشت: این تسهیالت 
با کارمزد چهار درصد در اختیار هنرمندان صنایع دســتی و هنرهای ســنتی چهارمحال و بختیاری 
قرار گرفته است.رییســی عنوان کرد: این تفاهم نامه بین اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی چهارمحال و بختیاری، بنیاد برکت کشــور و بانک قرض الحسنه مهر ایران، به منظور 
حمایت از کسب و کارهای خرد صنایع دستی، استمرار اشتغال زایی و توسعه صنایع دستی روستایی 

و جلوگیری از مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها منعقد شد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت  استان:

 دی ماه امسال روزانه حدود۵7 تن مرغ 
در چهارمحال و بختیاری کشتار شد

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
مصرف گوشت سفید در سبد خانوارها، گفت: در دی ماه امسال روزانه 5۶ هزار و ۹۰۰ کیلوگرم )نزدیک 
به 5۷تن(مرغ در استان کشتار شد.حسن شمسی پور تاکید کرد:هم اکنون قیمت مصوب مرغ برای 
مصرف کنندگان ۲۰۰ تا ۲۰۴ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم است.وی تصریح کرد: از شهریورماه تاکنون 
۲هزار و ۲۰ تن روغن برای مصرف بخش خانوار در یک هزار و 55۰ فروشگاه در استان توزیع شد و در 
این مدت ۳۹۰ تن روغن در بخش های صنف و صنعت توزیع شده است.معاون امور بازرگانی و توسعه 
تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: برای ماه های بهمن و 
اسفند سال جاری پنج هزار و 5۰۰ تن شــکر به ۸۰۰ واحد صنفی و ۳۰ واحد صنعتی استان اختصاص 
یافت و همچنین ۴۰۰ تن برنج تنظیم بازار برای ماه های بهمن و اسفند امسال اختصاص یافته است.

چهارمحال و بختیاری ۱۰ شهرستان با افزون بر ۹۷۹ هزار نفر جمعیت دارد.

مدیرکل انتقال خون استان:

اهدای خون در چهارمحال و بختیاری 1۵ درصد کاهش یافت
مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری با اشاره به شــیوع ویروس کرونا گفت: اهدای خون از 
ابتدای سال جاری به دلیل شــیوع این ویروس کاهش ۱5 درصدی داشته است.حسین هاشمی 
افزود: در این مدت ۲۲ هزار و ۸۰۹ نفر به مراکز خون گیری مراجعه کردند که از این تعداد ۱۶ هزار و 
5۷۸ نفر خون خود را اهدا کردند.وی با اشاره به اینکه ۹۶.۴ درصد از این تعداد آقایان و ۳.۶ درصد 
زنان بودند، گفت: میزان اهدای خون توسط زنان در سطح استان و کشور بسیار پایین است.به گفته 
وی، سال گذشته ۲۸ هزار و ۴۰۳ نفر برای خون گیری مراجعه کردند و ۲۱ هزار و ۴۲۴ نفر خون اهدا 
کردند.هاشمی با تاکید بر اهمیت نیاز روزانه خون در بیمارســتان ها، همچنین بیماران تاالسمی و 
هموفیلی و بیماران خاص، اظهار داشت: در سال گذشته ۳5 هزار ۸۱5 واحد خون گیری در استان 
انجام شد.وی اظهار داشت: از زمان فعال شدن بخش پالسمافرزیس در استان ۱۸ واحد پالسما 
از بهبود یافتگان مبتال به ویروس کرونا گرفته شــد و هفت واحد برای بیماران مورد اســتفاده قرار 

گرفته است.

بام ایراناخبار

آگهی نوبتی سه ماهه سوم  سال 1399 
ثبت سمیرم

11/1  بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 آئین نامه قانون 
ثبت اسناد و امالک ،  امالکی که در سه ماهه سوم سال 1399 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده همچنین شماره های از قلم افتاده مربوط به بخش یک و 

شانزده ثبتی سمیرم  به شرح ذیل آگهی  می گردد .
ردیف الف :

 شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی در سه 
ماهه  سوم سال 1399 اظهارنامه تنظیم و جهت انتشار آگهی می گردد : 

بخش یک :
اول : ابنیه و امالک شهر سمیرم پالک یک اصلی و فروعات ذیل : 

9466-آقای ایمان داودی سمیرمی  فرزندرحمت اله  ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور به مساحت 177متر مربع مجزی از پالک 2251فرعی واقع 

درسمیرم خیابان قدس 
9467– آقای پیمان پیرمرادیان   فرزند جهانگیر   ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت187.5متر مربع مجزی از پالک 3280فرعی واقع درسمیرم 

محله قلع   .
9468- خانم افسر بهرامیان   فرزند حیاتقلی ششدانگ یک باب مغازه نیمه 
تمام  به مســاحت 96 متر مربع مجزی گردیده از پالک 1447فرعی واقع 

درسمیرم محله دلگر 
9469- آقای وحید افشــاری   فرزند علی اکبر ششــدانگ یک باب خانه  
به مســاحت 218متر مربع مجزی از 1056فرعی واقع درســمیرم محله 

خواجگان  .
9470- آقای جابر افشــاری  فرزندخیراتعلی  ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی  به مساحت 2065متر مربع مجزی از 1393واقع درسمیرم خیابان 

کشتار گاه .
9471- آقای مصطفی روشن   فرزند اسماعیل ششدانگ یکباب خانه نیمه 
تمام  به مســاحت 213.4 متر مربع  مجزی از 4189فرعی واقع درسمیرم 

محله خواجگان خیابان شریعتی   .
9472- خانم حکیمه صابری  فرزند حســین  موازی دو دانگ مشــاع از 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 520متر مربع واقع درسمیرم کوی 

بخشداری.
9473- خانــم ســکینه شــیخی فرزنــد حســن   ششــدانگ یــک 
 قطعه زمیــن محصور  بــه مســاحت 260متــر  مربع واقع درســمیرم 

محله کوشک
9474- خانم ســیده راضیه داودی فرزند ســید لطف الــه  و آقای کریم 
عباســی   فرزند فیض اله   ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 
ششدانگ330متر مربع مجزا شــده از پالک 2169فرعی واقع در سمیرم 

خیابان قدس بالسویه و االشاعه  .
9475- خانم نرجس خاتون بابائی ســمیرمی فرزند غضنفر نســبت به 
پنج دانگ مشاع  و خانم فایزه افشــاری فرزند احمد نسبت به یک دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 172متر مربع مجزی شده از 

2557فرعی واقع درسمیرم کوی بخشداری. 
9476- خانم نرجس خاتون بابائی ســمیرمی فرزند غضنفر ششــدانگ 
یک باب مغازه به مســاحت 30متر مربع مجزی شده از4032 فرعی واقع 

درسمیرم محله خواجگان.

9477- خانم شهربانو داودی فرزند رمضانعلی  ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 310متر مربع  مجزی شده از 437 فرعی واقع در سمیرم خیابان 

هفت تیر محله کوشک 
9478-آقای یدالــه آقــای  فرزند عباس ششــدانگ یکبــاب خانه به 
 مســاحت 157متر مربع مجــزی شــده از 759 فرعی واقع در ســمیرم

 بلوار امام خمینی .
9479-آقای ســعید قهرمانی منش  فرزند علی اکبر  ششدانک یک باب 
مغازه  به مساحت55متر مربع مجزا گردیده از پالک 1433فرعی واقع در 

سمیرم محله دلگر.
9480- خانم فــرخ لقا منصور زاده  فرزند ســهراب  ششــدانگ یکباب 
 خانه بــه مســاحت 225متر مربــع  مجــزی از 2273 فرعــی واقع در 

خیابان قدس .
9481-آقای شکراله شمشــادی فرزند امان اله ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 200متر مربع مجزی شــده از پالک 1441فرعی واقع درسمیرم 

محله دلگر 
9482-آقای حســن بهزمان فرزند خیراتعلی ششدانگ یک قطعه باغ  به 
مســاحت 4393مترمربع مجزی از پالک 1617 فرعی واقع در ســمیرم 

خیابان کشتارگاه.  
9483-خانم زهرا میــر زائی  فرزند علی مراد ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 153مترمربع مجزی از پالک 2000 فرعی واقع در سمیرم خیابان 

شیخ کلینی
9484-آقای مســعود آصفــی فرزند علیقربــان ششــدانگ یکبابخانه 
 به مســاحت 500 متر مربــع مجــزی از 2261 فرعی واقع در ســمیرم

 خیابان قدس 
9485- آقای وحید صادقی  فرزند امیر فرج ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 1515 متر مربع مجزی از 2424 فرعی واقع در سمیرم 

اراضی کهله قصبه  

دوم : ابنیه و امالک مزرعه مهر ابواسحاق پالک 60 اصلی و فروعات ذیل :
468-آقای حمید رضا آصفی فرزندفتح اله  ششــدانگ یک قطعه زمین 

محصور به مساحت 300متر مربع مجزی از پالک 5 فرعی 
469- آقای سید مرتضی داودی  فرزند سید قنبر علی ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 202.5متر مربع مجزی شده  از پالک 41 فرعی  واقع در 

بلوار شهید قائم مقامی 
470-آقای عین اله سلطانی سمیرمی  فرزندفتح اله  ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور به مساحت 455متر مربع مجزی از پالک 77 فرعی
741-آقای احمد رضا قاسمی  فرزندجعفر قلی ششدانگ یک باب خانه  به 

مساحت 175متر مربع مجزی از پالک 76فرعی

سوم : ابنیه و امالک رزجان پالک 104 اصلی و فروعات ذیل:
684- آقای فرهادســمیعی   فرزند حسین  ششــدانگ یک قطعه باغ  به 
مساحت 6930متر مربع مجزی شــده از پالک 65فرعی واقع درسمیرم 

جاده ونک .
685- خانم دنا بهرامیان فرزند محمد حســن  ششــدانگ یک باب خانه 
به مساحت 214متر مربع مجزی شــده از پالک 14فرعی واقع درسمیرم 

خیابان شریعتی .
686-خانم محترم صابری   فرزند فتح اله  ششــدانگ یک باب خانه  به 

مســاحت 185 متر مربع مجزی شــده از پالک 14 فرعی واقع درسمیرم 
خیابان شریعتی.

687- خانم محسنه صادقی فرزند حسین  ششــدانگ یک قطعه باغ    به 
مساحت 12180متر مربع مجزی شده از پالک 84 فرعی واقع درسمیرم 

مزرعه رزجان
688- آقای وحید صادقــی فرزند امیر فرج  ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مســاحت 5471 متر مربع مجزی گردیده از پالک 89فرعی 

واقع درسمیرم مزرعه رزجان
689-آقای وحید صادقــی فرزند امیر فرج  ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 1415 متر مربع مجزی گردیده از پالک 127فرعی 

واقع درسمیرم مزرعه رزجان
690-آقایان  محمود صابری  و احمد صابری فرزندان عبدالخالق  موازی 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 
3690متر مربع مجزی از 289فرعی واقع در سمیرم مزرعه رزجان با لسویه 

چهارم : ابنیه و امالک شهر ونک پالک 145 اصلی و فروعات ذیل:
938- خانم مرضیه کشاورز شهرستانی  فرزندعلی  ششدانگ یک باب خانه  

به مساحت 154متر مربع واقع در  شهر ونک   کوچه شهید عباس امیری
939- آقای علی محمد عسگری فرزند افراسیاب  ششدانگ یک باب خانه  

به مساحت232متر مربع واقع در شهر ونک 
940- آقای سعید  رضائی  فرزندقدرت اله  ششــدانگ یک باب خانه  به 

مساحت 265متر مربع واقع در شهر ونک 
941- خانم مریم باقری فرزند امیر قلی  ششــدانگ یــک باب خانه  به 

مساحت117متر مربع واقع در شهر ونک 
942- آقای علی رحیم امیری  فرزنداله داد ششــدانگ یک باب خانه  به 

مساحت229.2 متر مربع واقع در شهر ونک
943- خانم مرضیه کشاورز شهرستانی  فرزندعلی  ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور به مســاحت  198.50 متر مربع واقع در  شهر ونک  کوچه 

شهید گودرز ذوالفقاری
944- خانم مرضیه کشاورز شهرســتانی  فرزندعلی  ششدانگ یک باب  
خانه به مساحت 66.55  متر مربع واقع در  شهر ونک  کوچه شهید عباس 

امیری

پنجم  : ابنیه و امالک روستای خفر پالک 398 اصلی و فروعات ذیل:
1416-آقای فرهام بقولی زاده فرزند حســین ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 14630متر مربع 

ردیف ب :
اول : ابنیه و امالک شهر سمیرم پالک یک اصلی و فروعات ذیل : 

8932-آقای جابر بهرامیان  فرزند دیدار قلی  ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 160متر مربع که در آگهی قبلی پالک فرعی 3354 قید شده  که 

اکنون تجدید آگهی میگردد. 
7486-آقای سید فضل اله داودی فرزند سید حسن و خانم زبیده صابری 
فرزند ابوالقاسم ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 7585 متر مربع مجزی 
شده از2374فرعی واقع در باغ موســمیرم بالسویه و االشاعه که در آکهی 
قبلی مســاحت آن 7298 متر مربع  قید گردیده کــه اکنون تجدید آگهی 

میگردد

49به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالک و مــاده 86 آئین نامه 
 چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد 
باید از تاریخ اولین انتشــار نســبت به امالکی که به شــرح ردیف )الف( 
تقاضای ثبت آنها پذیرفته شــده ظرف مدت 90 روز و نســبت به امالک 
ردیف )ب( ظرف مدت 30 روز دادخواســت واخواهی خود را به این اداره 
تســلیم نماید و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده ها 
 معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض بایستی
 با تقدیم اعتــراض به مرجع ذیصالح گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوائی 
 اقامه شده باشــد طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشــعر بر طرح دعوی 
ظرف مدت مرقوم تســلیم نماید اعتراضات یا گواهی کــه بعد از انقضاء 
 مدت مرقوم واصل گردد بالاثر و وفق قســمت اخیر مــاده 16 و تبصره 
ماده 17 قانون ثبت اســناد و امالک رفتار خواهد شد ضمنًا طبق ماده 65 
آئین نامه قانون ثبت اسناد و امالک حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود 
و در صورت مجلس مربوطه قیــد و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین 
نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابــق ماده 20 قانون ثبت اســناد و 
 امالک و ماده واحــده تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت پذیرفته 

خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول  1399/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/01

م الف: 1080829 محمــد زمانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 
شهرستان سمیرم

تحدید حدود عمومی 
11/2 پیــرو آگهی های نوبتــی قبلی و بموجب دســتور مــاده 14 قانون ثبت 
تحدیدحدود شــش دانگ هر یک از قطعات  مشــروحه ذیل واقع در بادرود جز 
بخش 9 حوزه ثبتی بادرود بشرح ذیل که در ایام معینه درج شده در محل شروع 

و بعمل خواهد آمد 
از شماره 159- اصلی شهر بادرود و فروعات ذیل آن

1025- آقای رضا گودرزی بادی،                  شش دانگ قطعه زمین مزروعی
4327- آقای احمد ساربانی و غیره ،              شش دانگ یکباب خانه

4892- آقای رضا محمودزاده و غیره ،       شــش دانــگ قطعه زمین مزروعی 
محصور

  روز تحدید : 99/11/25  
لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امــالک و مجاورین اخطار میگردد 
کــه در روز و تاریخ مقرر در محل وقــوع ملک حضور بهم رســانند و چنان چه 
هریک از صاحبان امالک یــا نماینده قانونــی آنها در موقــع تعیین حدود در 
محل حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون مذبور ملک آنها با حدود اظهارشده 
از طــرف مجاورین تحدید حــدود خواهد شــد ضمنا اعتراضــات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق مقــررات ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی فقــط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبــق تبصره 2 ماده 
واحده قانــون تعیین تکلیف پرونــده های معترضی ثبــت معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به 
 مرجــع ذیصالح قضائــی گواهی تقدیــم دادخواســت را اخذ و به ایــن اداره

 تسلیم نمایند 
تاریخ انتشار : 1399/11/01

م الف: 1079612  سید مجتبی موسی کاظمی محمدی رئیس ثبت اسناد 
و امالک بادرود

لزوم تاسیس تعاونی های توسعه و 
عمران در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری 
گفت: اگرچه قانون تاسیس تعاونی های توسعه و عمران 
شهرستانی از ســال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده است اما از 
سال ۱۳۹۷ بر اســاس توافق نامه همکاری وزارت کشور 
و وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، شــکل گیری این 
تعاونی ها بیش از پیش مــورد توجه قرار گرفت.حفیظ ا... 
فاضلی افزود: اگرچه قانون تاسیس تعاونی های توسعه 
و عمران شهرســتانی از ســال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده؛ 
اما از ســال ۱۳۹۷ بر اســاس توافق نامه همکاری وزارت 
کشــور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شــکل گیری 
این تعاونی ها بیش از پیش مورد توجــه قرار گرفت.وی 
افزود: بر اســاس این توافق نامه  بــا بهره گیری از ظرفیت 
فرمانداری ها، روند تاسیس تعاونی های توسعه و عمران 
شهرستانی در کشــور از سرعت بیشــتری برخوردار شده 
به طوری که طی سال های اخیر ۱۰۴ شرکت در ۲۷ استان 
کشور تاسیس شده ؛ اما این مهم هنوز در استان چهارمحال 
و بختیاری محقق نشده است.فاضلی، مشارکت فرمانداران 
و نهادینه سازی فرهنگ تعاون در استان را الزمه شکل گیری 
تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی عنوان کرد و گفت: 
بر اساس آخرین گزارش ها در شهرســتان های خانمیرزا 
و شــهرکرد، اقداماتی در این خصوص انجام شده و روند 
تاسیس تعاونی ها در جریان است. مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری به اشــاره به اهمیت 
تعاونی های توســعه و عمران شهرستانی در تامین منافع 
عمومی، اظهار داشت: این تعاونی ها با هدف رشد و توسعه 
شهرستان ها، هدایت منابع مردمی به بخش های تولیدی، 
بسترسازی برای ورود بخش های تعاونی و خصوصی به 
فعالیت های اقتصــادی و انجام طرح هایی که به ســبب 
رانت زا بودن امکان واگذاری آن به بخش خصوصی وجود 

ندارد، شکل گرفته  است.
فاضلی با بیان اینکه طبق اساســنامه، تعداد اعضای الزم 
برای ثبت تعاونی های توســعه و عمران شهرستانی باید 
نیم درصد از جمعیت هر شهرســتانی باشد، خاطرنشان 
کرد: پس از ثبــت تعاونی، هر تعداد از مردم شهرســتان 
می توانند در این تعاونی عضو شــده و در منافع حاصل از 

آن شریک شوند.
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مدیرکل پزشکی قانونی استان:

کرونا، نزاع را کاهش داد
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از کاهش ۸.۷ درصدی مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی 
استان در ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: از کل مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان طی این 

مدت تعداد ۱۰ هــزار  و ۸۴۶ نفر زن و ۲۰ 
هزار و ۲۹۴ نفر مرد بوده اند.علی سلیمان 
پور، با اشــاره به اینکه طی ۹ ماهه سال 
جاری ۳۱ هزار  و ۱۴۰ نفر به دلیل صدمات 
ناشــی از نزاع به مراکز پزشــکی قانونی 
استان اصفهان مراجعه کردند، اظهار کرد: 
این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل ۸.۷ درصد کاهش داشــته اســت.
وی گفت: از کل مراجعین نزاع به مراکز 
پزشکی قانونی استان در ۹ ماهه امسال 

تعداد ۱۰ هزار و ۸۴۶ نفر زن و ۲۰ هزار و ۲۹۴ نفر مرد بوده اند.مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان 
با بیان اینکه در  مدت مشابه سال قبل تعداد ۳۴ هزار و ۱۰۷ نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی 

استان مراجعه کردند، افزود: از این تعداد ۱۱ هزار و ۸۱۴ نفر زن و  ۲۲ هزار و ۲۹۳ نفر مرد بودند.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان:
موردی از آنفلوانزا در استان اصفهان مشاهده نشده است

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: فصل سرما زمان شیوع ویروس 
آنفلوانزاست، اما امســال هنوز موردی از ابتال به آنفلوانزا مشاهده نشده اســت و به مورد اثبات 
شده ای برخورد نکرده ایم.رضا فدایی ، با بیان اینکه فصل سرما زمان شیوع ویروس آنفلوانزاست، 
اما امسال هنوز موردی از ابتال به آنفلوانزا مشاهده نشده است، اظهار کرد: در بررسی های محدودی 
که انجام شده، تاکنون به مورد اثبات شده ای از ابتال به آنفلوانزا در سال جاری برخورد نکرده ایم.

وی ادامه داد: امسال حدود ۱۰۰ هزار دوز یعنی ۱۰ برابر ســال های قبل واکسن آنفلوانزا در بخش 
دولتی توزیع شد و واکسن به جز دو داروخانه آموزشی و دولتی امام سجاد )ع( و شهید منتظری 
اصفهان در دیگر داروخانه ها توزیع نشد.مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: رعایت نکات بهداشــتی و دستورالعمل های مقابله با شــیوع کرونا باعث شده 

امسال بیماری آنفلوانزا و حتی سرماخوردگی کمتری را در استان اصفهان شاهد باشیم.

سه هزار نفر در صف صدور شناسنامه
با تصویب قانون تعیین تکلیف فرزندان اتباع خارجی که مادر ایرانی دارند ۳ هزار نفر در سایت اتباع 
خارجی استان اصفهان برای صدور شناسنامه ثبت نام کردند.مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی 
استانداری اصفهان علت طوالنی شــدن دریافت شناســنامه طوالنی بودن احراز هویت این افراد و 
والدین آن ها بیان کرد و گفت:تا کنون برای ۷۵۰ نفر از این ثبت نام کننده ها پرونده تشــکیل شده و 
یک نفر هم شناسنامه دریافت کرده است.مهدی سلیمانی با اشاره به افرایش ۲ درصدی آمار دانش 
آموزان اتباع در مدارس اســتان افزود: امســال ۵۷ هزار دانش آموز تبعه خارجی در استان ثبت نام 
کردند که ۸۱ درصد آن ها در مدارس دولتی تحصیل می کنند.وی با بیان اینکه از ابتدای شیوع بیماری 
کرونا تا کنون ۱۹۳۸ تبعه خارجی مبتال شــده به این بیماری درمان شده اند، گفت: از همان روز های 
شیوع بیماری ســتاد مردمی مقابله با کرونا در اداره کل اتباع خارجی استان تشکیل شد.سلیمانی 
 افزود: هم اکنون ۳۰ واحد تولید کننده ماســک و گان بیمارستانی در استان توسط مهاجران خارجی

 فعالیت می کنند.

با وجود  اینکه اصفهان پایلوت نسخه نویسی الکترونیک بوده ، اما تنها 60 درصد پزشکان از این روش استفاده می کنند؛ 

نسخه نویسی مدرن!

با اینکه صف مخالفان و موافقان نسخه  پریسا سعادت
نویسی الکترونیکی همچنان پابرجاست 
و  برآوردها و آمار در مورد محدودیت های قانونی و بیمه ای این رابطه 
مطرح می شود، ولی درمان و نســخه الکترونیک از دغدغه های مهم 
عصر امروز اســت که باید برای آن از تمام تکنولوژی های روز استفاده 
کرد و راهی به جز رفتن به ســمت آن و استقرار زیر ساخت های مورد 

نیاز وجود ندارد.
طرح نسخه نویســی الکترونیک یک الزام قانونی است که در  برنامه 
ششم توســعه بر آن تاکید شده و در دســتور کار قرار گرفته است هر 
چند تا تحقق کامل آن راه درازی در پیش اســت.  نسخه الکترونیکی 
از یک طرف شامل نسخه نویسی و تجویز الکترونیکی و از طرف دیگر 
شامل نســخه پیچی الکترونیکی اســت. پس از تشخیص پزشک 
امکان ثبت دارو و اقدامات پاراکلینیکی فراهم شــده که پس از ثبت 
آن توسط پزشک، اطالعات مربوط به دارو، آزمایشات و تصویربرداری 
طبق سند ابالغی وزارت بهداشــت بعد از دریافت شناسه یکتا از بیمه 
سالمت برای ســرویس مربوطه ارسال می شــود. با ارسال اطالعات 
مربوط به دارو و دریافت شناســه دارو، بیمار می توانــد با مراجعه به 
داروخانه با اســتفاده از کد ملی و یا اعالم شناسه دریافتی داروهای 

ثبت شده توسط پزشک دارو را از داروخانه دریافت کند. در خصوص 
درخواست های پاراکلینیکی نیز فرد می تواند با مراجعه به مراکز ارائه 
دهنده خدمات )آزمایشگاه، تصویر برداری( و ارائه کد ملی و یا شناسه 
دریافتی از سیســتم، خدمات مورد نظر را دریافت کند. تاکنون بیمه 
سالمت بخش بسیاری از مشکالت ارائه دهندگان خدمت را در بحث 
نسخه الکترونیکی حل کرده اســت، به طوری که تعداد داروخانه ها و 
موسسات پاراکلینیک متصل به سیســتم الکترونیکی از ۲ هزار مرکز 
درمانی در ابتدای ســال به بیش از ۱۹ هزار موسسه و مطب، افزایش 

پیدا کرده است.
 مسئوالن حوزه بهداشت و درمان می گویند  با این اقدام بیماران اولین 
ســود را می برند، وقتی تمام اطالعات بیماران وجود داشــته باشد، 
پزشــکان بهتر می توانند تصمیم بگیرند که سیر بیماری به چه صورت 
بوده و بیمار به چه درمان هایی بهتر جواب داده اســت، این درمان ها 
برای بیمار چه عوارضی داشــته و در عین حــال هزینه هایش چطور 
کنترل می شود ضمن اینکه درصد اشتباهات پزشکی ناشی از نسخه 
نویسی هم در این روش تقریبا به صفر خواهد رسید. در کنار این مزایا 
البته کندی سیستم های اداری و قطع و وصل شدن مکرر اینترنت و 
سختی راه اندازی سیستم ها در شهرهای کوچک و دور افتاده هم باید 

مد  نظر قرار بگیرد؛ اما در مجموع می توان ادعا کرد مزایای راه اندازی 
این طرح بسیار بیشتر از مشکالت آن است. اصفهان و شهرستان های 
این اســتان از دو ســال پیش به صورت پایلوت میزبان طرح نسخه 
نویســی الکترونیکی شد. ســرعت رشــد این فرآیند البته به نسبت 
زمانی که صرف آن شده چندان رضایت بخش نیست. بر اساس اعالم 
سازمان تامین اجتماعی استان، تعدادی معادل ۶۰ درصد از پزشکان 
استان از نسخه نویســی الکترونیکی استفاده می کنند. این در حالی 
است که در شرایط ماه های اخیر و همه گیری کرونا بسیاری از بیماران 
می توانستند با این روش بدون مراجعه به پزشک و ازدحام در مطب 
ها از راه دور ویزیت شوند و نســخه دریافت کنند، اقدامی که هر چند 
همین حاال هم از سوی برخی از پزشکان در اصفهان اجرا می شود ولی 
تعداد آن زیاد نیست. برخی از پزشــکان دالیل استفاده نکردن از این 
سیستم را نگرانی های حقوقی و فنی پزشکی عنوان می کنند از جمله 
این موارد می تــوان به نگرانی از عدم صالحیت برخی از پزشــکان در 
تجویز  داروها، چگونگی تایید مسئول فنی داروخانه و چگونگی اعالم 
شرح استفاده از داروها و عوارض جانبی آن برای بیمار یا دریافت کننده 
نسخه دانست؛ نکاتی که اگر چه مهم و قابل توجه است ولی  با نگاهی 

وسیع تر قابل حل خواهد بود.

رییس مرکز تحقیقات مبارزه با ریزگردها دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان )خوراســگان( گفت: تجزیه و 
تحلیل اطالعات یک دوره ۱۰ ســاله نشان می دهد که 
کالن شهر اصفهان به طور میانگین هر ۹ روز یک پدیده 
گرد و غبار داشته است.احمد جاللیان افزود: بر اساس 
این مطالعات، منطقه سگزی ) در شرق اصفهان( هر 
۶ روز و تاالب بین المللــی گاوخونی هر هفت روز یک 
پدیده گرد و غبار داشــته اســت.وی با تاکید بر اینکه 
بخش قابل توجهی از ذرات گرد و غبار در اصفهان منشأ 

داخلی دارد، اظهار داشت: عمده آنها از مناطق سگزی، 
فرودگاه بین المللی شــهید بهشــتی و پایگاه هوایی 
شهید بابایی که در ۲۵ کیلومتری شرق و شمال شرق 
اصفهان واقع است، تولید می شود.جاللیان با بیان اینکه 
وضعیت کانون های گرد و غبار مناطقی مانند سگزی 
و نایین، بحرانی است، خاطرنشان کرد: ریزگردهایی 
که در روزهای بیست و یکم تا بیست و سوم تیر سال 
۹۶ باعث آلودگی هوای اصفهان و شهرهای اطراف آن 
شد از منطقه ایران مرکزی سرچشمه گرفت، در شرق 
 )AQI ( ۲۵۰ اصفهان غنی شد، شاخص کیفی هوا را تا
و بسیار ناسالم رساند و حتی منجر به لغو چند پرواز در 
فرودگاه شهید بهشتی شد.وی با اشاره به اینکه سوم 
خرداد ســال ۹۸ نیز گرد و غبار باعث ثبت شدن عدد 

۵۰۰ )بحرانی( برای شاخص کیفی هوای اصفهان شد، 
اضافه کرد: این ریزگردهای طبیعی یا ناشی از صنایع، 
ترافیک و سوخت های فســیلی باعث تشکیل ذرات 
ثانویه می شــود و شرایط سخت زیســت محیطی و 
مشکالت حاد تنفسی و سالمتی برای مردم ایجاد می 
کند.رییس مرکز تحقیقات مبارزه با ریزگردها دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان گفت: همچنین تحقیقات 
نشان می دهد در شرق اصفهان به طور متوسط ۵۹ روز 
از سال همراه با گرد و خاک است که بیشتر در فصل بهار 
)با ۲۵ روز( اتفاق می افتد.این استاد دانشگاه تاکید 
کرد: تاالب بین المللی گاوخونی مانند غول خفته ای 
است که اگر فعال شود ریزگردهای سمی آن به اصفهان 

و تهران و تا شعاع ۶ هزار کیلومتری منتقل می شود.

رییس مرکز تحقیقات مبارزه با ریزگردها دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان:

اصفهان هر 9 روز، یک پدیده گرد و غبار دارد

کندی سیستم های اداری و قطع و وصل شدن مکرر 
اینترنت و سختی راه اندازی سیستم ها در شهرهای 
کوچک و دور افتاده هم باید مد  نظر قرار بگیرد؛ اما در 
مجموع می توان ادعا کرد مزایای راه اندازی این طرح 

بسیار بیشتر از مشکالت آن است

امضای تفاهم 
نامه حل مسئله 
در شهرک علمی 

تحقیقاتی اصفهان 
مدیر اجرایی شبکه پژوهش و 
فناوری استان اصفهان گفت: 
۱۳ پارک ملی کشــور خدمات 
توانمند سازی خود را از شبکه 
پژوهــش فنــاوری اســتان 

اصفهان می گیرند.

انهدام باند قاچاق اسلحه های غیر مجاز به کشور
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان اظهار داشــت: مامــوران پلیــس امنیت عمومی 
فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهان در ادامه طرح تشــدید برخــورد با قاچاقچیــان و توزیع 
کنندگان ســالح های جنگی و شکاری 
با اشــرافیت و هوشــمندی باالی خود 
از فعالیت اعضای یــک باند ۳ نفره در 
زمینه قاچاق ســالح از طریق جاسازی 
در در های ضد سرقت مطلع و بالفاصله 
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ محمدرضا هاشمی فر  افزود: 
ماموران پس از انجام تحقیقات علمی و 
تخصصی دریافتند اعضای باند مذکور در 
حال انتقال این محموله به وسیله یک 
دستگاه اتوبوس مسافربری به شهر اصفهان هســتند که با اقدامات هوشمندانه خود، خودروی 
مذکور را بالفاصله پس از ورود به شــهر شناســایی و تحت کنترل و نظارت قرار دادند.جانشــین 
فرمانده انتظامی استان اصفهان از غافلگیری قاچاقچیان در هنگام تحویل محموله سالح به فرد 
خریدار خبرداد و گفت: در این عملیات دقیق و حساب شده طی بازرسی از در های ضد سرقت ۱۵ 

قبضه اسلحه غیرمجاز کشف شد.

محموله 436 کیلویی حشیش و تریاک به مقصد نرسید
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان با انجام یکسری اقدامات اطالعاتی مطلع شدند یک 
محموله سنگین مواد مخدر در یکی از محور های مواصالتی شهرستان»میناب« استان هرمزگان 
در حال جابه جایی است که بالفاصله موضوع اطالع داده شد.ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان میناب استان هرمزگان نیز بالفاصله وارد عمل شدند و ۳ خودروی سبک را در این رابطه 
شناسایی و متوقف کردند.در بازرسی از یکی از خودرو ها ۳۰۶ کیلو حشیش و ۱۳۰ کیلو و ۵۰۰ گرم 
تریاک کشف شد.در این رابطه ۵ سوداگر مرگ دســتگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات 

قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

 کشف 47 میلیارد ریال کاالی قاچاق در اصفهان
رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان بیان داشــت: در راســتای 
کوتاه کردن دســت قاچاقچیان کاال و حمایت از تولید کنندگان داخلی، طــرح ویژه ای با اولویت 
مقابله با خودرو های شوتی و تیزرو به مدت ۷۲ ســاعت توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان در محور های مواصالتی به اجرا گذاشته شد. سرهنگ کامران 
ریاحی افزود: در این طرح که از ظرفیت و توان یگان های انتظامی شهرســتان ها نیز بهره برداری 
شد، حین کنترل و رصد هوشــمندانه خودرو های عبوری ۳ دستگاه خودروی کامیون و کشنده و 
۱۱ دستگاه خودروی شــوتی و تیزرو حامل کاالی خارجی قاچاق توقیف و ۴۵ نفر قاچاقچی کاال 
نیز دســتگیر شــدند.رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، کشف 
۴۵ کیلو توتون و تنباکو، ۷۰ دستگاه لوازم خانگی، ۱۴۲ دستگاه لوازم آشپزخانه، ۶۸۸ قلم لوازم 
آرایشی و بهداشتی، ۳ دستگاه لوازم صوتی و تصویری، ۴۵ ثوب پوشاک، ۲۶ عدد الستیک، ۲۵۰ 
نوع لوازم یدکی خودرو، ۱۵۷ دســتگاه ماینر، ۶۲۵ کیلو آرد، ۱۲ هزار و ۵۱۰ کیلو فراورده دامی، ۲ 
هزار و ۸۰۰ کیلو چوب، ۶۱ عدد ساعت مچی، ۱۷ کیســه گردو، ۱۶۸ عدد نوشابه انرژی زا، ۲۷ هزار 
و ۵۰۰ عدد شیرخشــک صنعتی و یک هزارو ۲۰۰ کیلو زرچوبه قاچاق را از جمله دستاورد های این 

طرح عنوان کرد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزناجا

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

انجام غربالگری در دوران 
بارداری طرح معقولی است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در خصوص اهمیت غربالگری دوران بارداری 
 گفت: غربالگــری در دوران بارداری اجباری 
نیســت و توصیه وزارت بهداشــت است که 
این غربالگری انجام شود، این طرح، طرح 
معقولی اســت، چرا که یک خانــواده و یک 
مادر بــاردار که در ماه هــای ابتدایی بارداری 
بر اســاس غربالگری ها متوجه ناهنجاری 
و یــا اختــالل کروموزومــی جنیــن خود 
می شــوند، می تواننــد تصمیــم بگیرند که 
 جنین را نگــه دارند و یا برای ســقط قانونی

 اقــدام کنند.بهــروز کلیــدری، ادامــه داد: 
بحث های مطرح شــده درباره این موضوع، 
کارشناسی شــده و فنی نیســت، اما با این 
وجود وزارت بهداشــت اجباری بر  این طرح 
نــدارد و تنها توصیه به انجــام غربالگری در 
دوران بارداری می کند.معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهــان خاطرنشــان کرد: 
مادران باردار از هفته ۱۲ بــارداری می توانند 
برای انجام این طرح اقدام کنند و تست ها و 
آزمایش های الزم را انجام دهند، بعد از اعالم 
نتیجه اگر جنین ناهنجــار و یا دارای اختالل 
کروموزومی باشد، خانواده می تواند تصمیم 
بگیرد که جنین را به صورت قانونی سقط کند 

و یا نگه دارد.
وی توضیح  داد: اگر بعد از انجام آزمایش ها 
در غربالگری مشــخص شــود جنین دچار 
ناهنجاری است و خانواده در صورت تمایل به 
سقط، نتواند به طور قانونی جنین را سقط کند، 
قطعا از طریق غیرقانونی برای انجام ســقط 
اقدام می کند، بنابراین به افزایش سقط های 
غیرقانونی دامن زده خواهد شد. کلیدری با 
اشاره به هزینه های فراوان نگهداری جنین 
دارای ناهنجاری بعد از تولــد، تصریح کرد: 
فردی که درباره لغو سقط قانونی جنین بعد 
از انجام آزمایشــات غربالگــری، اظهار نظر 
کرده، به طــور عمیق و فنی بــه موضوع فکر 

نکرده است.

وضعیت مطلوب کنترل بیماری کرونا در اصفهان
سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا گفت: وضعیت استان اصفهان در زمینه کرونا مشابه هفته گذشته است و نشان از وضعیت مطلوب کنترل بیماری در اصفهان 
دارد.حجت ا... غالمی اظهار داشت: جلسه اخیر ستاد استانی مقابله با کرونا با حضور معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار 
شد و سه طرح توسعه بهداشت و درمان در اصفهان کلید خورد.وی افزود: وضعیت اســتان اصفهان در زمینه کرونا مشابه هفته گذشته است و نشان از وضعیت 
مطلوب کنترل بیماری در اصفهان دارد.سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا وضعیت ۲۴ شهرستان استان اصفهان را در رنگ بندی آبی و زرد توصیف کرد و گفت: 
محدودیت تردد شبانه در ۱۰ شهر با هماهنگی پلیس راهور تداوم دارد و تا پایان دی ماه طرح زوج و فرد در هسته مرکزی کالن شهر اصفهان برقرار  بود که تا پایان 
هفته به صورت یکسره از ۹صبح تا ۹شب در راستای کنترل آلودگی هوا اجرایی می شــود.وی اضافه کرد: در جلسه اخیر ستاد استانی مقابله با کرونا فرمانداران 
شهرستان های استان اصفهان به همراه رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و کاشان مسائل و دغدغه های خود را با حضور معاون امور علمی، فرهنگی 
و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح کردند.غالمی با اشاره به بخش بندی طرح توسعه و رفع مسائل بهداشت و درمان در سه بخش بیان داشت: در 

بخش نخست قرار شد اعتباری برای ساخت و تکمیل پروژه های نیمه تمام ساخت مراکز درمانی و بیمارستان ها در نظر گرفته شود و تا خردادماه تکمیل شود.



حضور تیم بوکس ایران در رقابت های جهانی ۱۴۰۰
دبیر فدراسیون بوکس در حاشیه بازدید از امکانات، تجهیزات و محل برگزاری مسابقات لیگ برتر بوکس باشگاه های کشور، که از اوایل اسفندماه سال جاری در اراک 
برگزار خواهد شد، اظهار کرد: تیم بوکس جمهوری اسالمی ایران با آمادگی و اقتدار در رقابت های جهانی لهستان که در اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار  می شود، حضور خواهد 
یافت. رقابت های جهانی مهم ترین مسابقه ای است که تمام کشورهای دنیا در رشته بوکس منتظرش هستند.حمیدرضا قبایی زاده افزود: پیکارهای گزینشی المپیک 
هم در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در فرانسه برگزار  می شود  و ملی پوشان ایران نیز در این مسابقات حضور خواهند یافت.دبیر فدراسیون بوکس جمهوری اسالمی ایران، 
خاطرنشان کرد: مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور با حضور برترین های بوکس و ملی پوشان در قالب حدود هشت تیم در اراک برگزار خواهد شد.وی ادامه داد: 
این مسابقات در حقیقت حکم پیکارهای انتخابی برای تیم ملی را دارد تا مربیان و کادر فنی فدراسیون بتوانند بهترین ترکیب را برای شرکت در مسابقات گزینشی 
المپیک که در خرداد ماه سال آینده در کشور فرانسه برگزار خواهد شد، انتخاب کنند. بنابراین لیگ برتر از کیفیت باالیی برخوردار است.قبایی زاده خاطرنشان کرد: 

استان مرکزی می تواند از امتیاز میزبانی برخوردار شود و دو تیم را در این مسابقات داشته باشد، مشروط به اینکه از ورزشکاران سطح باالیی استفاده کند.
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»لک« و فرصت ویژه برای رسیدن به دستکش طالیی
هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران روز دوشــنبه با برگزاری دو دیدار معوقه به پایان رســید و از 
حیث آمارهای فردی سه سنگربان استقالل، پرسپولیس و فوالد دست خالی میدان را ترک کردند 

تا جدول بیشــترین کلین شــیت های 
لیگ بیستم همچنان چند صدرنشین 
داشــته باشــد. در این میان حســین 
پورحمیدی، سنگربان جوان آلومینیوم 
اراک توانست با کلین شیت مقابل خط 
آتش قدرتمند گل گهر، خود به پنجمین 
کلین شیت برســد و در کنار محمدرضا 
اخباری، حامد لک و رشــید مظاهری 
در صدر جدول بیشترین کلین شیت ها 
قرار گیرد.مظاهری و لک برای دومین 

هفته متوالی ناکام در ثبت کلین شیت بودند، سنگربانان استقالل و پرسپولیس پس از دریافت 
دو گل در شهرآورد پایتخت، حاال روزدوشــنبه نیز در مقابل تراکتور و فوالد، یک بار هرکدام دروازه 
خود را باز شده دیدند تا این چنین دو هفته متوالی ناکام در رسیدن به ششمین کلین شیت باشند.

محمدرضا اخباری نیز با سه گلی که در مقابل خط آتش استقالل دریافت کرد، نتوانست ششمین 
کلین شیت خود را به دست آورد تا با حضور پورحمیدی صدر جدول بیشترین کلین شیت کنندگان 
لیگ بیستم با تراکم بیشتری شــکل گیرد و باید دید در این میان در پایان هفته دوازدهم، کدام 
دروازه بان یا کدام دروازه بانان موفق خواهند شد ششمین کلین شیت فصل را به دست آورند.البته 
در این میان پرســپولیس دو دیدار معوقه مقابل گل گهر و مس رفسنجان نیز دارد که می تواند به 

رکورد لک در این زمینه نیز کمک شایانی کند.

برنامه ویژه سازمان لیگ برای پنجره زمستانی
ســازمان لیگ فوتبال ایران قصد دارد بخشــی از تعطیالت نیم فصل را به نوروز ۱۴۰۰ منتقل کند.

طبق اعالم سازمان لیگ قرار است که هفته پانزدهم لیگ برتر ایران روز 26 بهمن برگزار شود. این 
در حالی است که پرسپولیس روز یک اسفند آخرین بازی معوقه خود را برگزار می کند و در واقع 
از این تاریخ، تعطیالت رسمی فوتبال ایران آغاز خواهد شــد اما آنطور که سهیل مهدی می گوید، 

بخشی از تعطیالت به فروردین منتقل خواهد شد.
رییس کمیته برگزاری ســازمان لیگ در خصوص زمان آغاز نقل و انتقاالت گفت: نقل و انتقاالت 
پس از هفتــه پانزدهم آغاز می شــود؛ اما طبق گمانه زنی ها ســعی داریم بخشــی از تعطیالت 
را به شــکلی طراحی کنیم که قبل از فیفادی باشــد و بیشــتر تعطیالت را به روزهای فیفا و ایام 
عید منتقل کنیم تا تیم ها شــرایط راحت تری داشته باشــند زیرا اقامت و سفر در آن ایام دشوار 
است. البته هنوز تصمیم نهایی گرفته نشــده و قطعا با برخی تیم ها مشورت می کنیم.وی درباره 
مدت تعطیالت زمســتانی هم اظهار داشــت: ما باید وقت قانونی را برای نقــل و انتقاالت قائل 
شویم و این پنجره باید رســما به فیفا اعالم شود. البته قبال اعالم شــده اما این زمان بندی نیاز 
به تغییرات کوچکی دارد. امکان دارد ســه هفتــه تعطیالت در نظر بگیریم اما آن را شــناور کرده 
و به  بعد از شــروع ســال  جدید می بریم تا تیم ها هم به نقــل و انتقاالت و هم به اســتراحت 
بین دو نیم فصل برســند.وی درباره انتقادات از برنامه ســازمان لیگ عنوان کــرد: جمع کردن 
بازی های معوقه چهار هفته در طول 5-۴ هفته خیلی ســخت اســت؛ اما با همکاری دوستان 
و تیم ها این برنامه نهایی شــد. البته انتظار داشتیم مســابقات نیم فصل یک هفته زودتر تمام 
 شــود ولی بنا بر شــرایط جدول و مناســبت های مختلف این بهترین حالت بود که توانســتیم 

به آن برسیم.

جدال ذوب آهن- نفت مسجد سلیمان در فوالد شهر؛

نوار ناکامی های سبزپوشان پاره می شود؟

هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر عصر   سمیه مصور
امروز با سه دیدار آغاز می شود که در یکی 
از این دیدارها تیم ذوب آهن اصفهان از تیم نفت مســجد سلیمان در 

ورزشگاه فوالد شهر پذیرایی می کند.
سبزپوشــان اصفهانی درحالی آماده دوازدهمین بازی خود در فصل 
جاری رقابت های لیگ برتر می شوند که این روزها حال و روز خوشی 
نداشــته و در رده یکی مانده بــه پایان جدول رده بنــدی جا خوش 
کرده اند.ذوبی ها که این فصل را بــا هدایت رحمان رضایی آغاز کردند 
هنوز نتوانســته اند به بردی دســت پیدا کنند تا یکی از ضعیف ترین 
نتایج این تیم در ادوار برگزاری رقابت های لیــگ برتر رقم بخورد.  به 
دنبال عدم نتیجه گیری ذوبی ها ، مدیران این باشگاه هفته گذشته به 
رحمان رضایی و کادرش اولتیماتوم دادند تا در هفته های باقی مانده از 
۱5 امتیاز ممکن، حداقل ۱۱ امتیاز کسب کنند اما این تیم در مقابل تیم 
سایپا نیز متحمل شکست شد تا شــرایط ذوب آهن بحرانی تر از قبل 
شده و ثانیه شــمار خروج برای رحمان رضایی و کادرش به حرکت در 
آید. تقابل ذوب آهن با نفت مسجدسلیمان بهترین فرصت شاگردان 
رضایی است تا بتوانند با پیروزی در این دیدار، به روند ناکامی هایشان 

خاتمه بخشند؛ اما این اتفاق چندان ساده به نظر نمی رسد.

سبزپوشــان اصفهانی در این دیدار باید مقابل تیمی به میدان بروند 
که نتایــج خوبی به دســت آورده و خــود را به جمع تیم هــای میانه 
جدول رســانده است. شــاگردان حســینی تا بدین جای فصل از ۱۱ 
بازی خود، ۴ برد، 3 تســاوی و ۴ شکست کســب به دست آورده و 
با ۱5 امتیاز در رده نهم جــدول ایســتاده اند.ذوب آهن در چند هفته 
اخیر برخالف ابتــدای فصل بازی خوبــی به نمایش نگذاشــته و از 
نظر تاکتیکی و انســجام تیمی خوب ظاهر نشــده است تا مشخص 
شــود تیم رضایی برای اوج گیری دوباره راهی طوالنی در پیش دارد. 
چالش بزرگ رضایــی در این دیدار، بازگرداندن نظــم تاکتیکی و کم 
کردن فاصله بین خطوط تیم ذوب آهن اســت. فاصلــه ۴ روزه بین 
این دیدار با بازی قبلی ذوب آهن، فرصت مناســبی در اختیار رضایی 
 و کادرش قرار داده اســت تا بتوانــد تیمش را از نظــر روحی و روانی 

بازسازی کند.
در آن ســو نفت مسجدســلیمان تیمی اســت که عملکــرد خوبی از 
خود بــه جای گذاشــته و رونــد رو به رشــدی دارد. طالیی پوشــان 
مسجدســلیمان اگر چه در هفته های ابتدایــی لیگ وضعیت چندان 
 خوبی نداشــتند ولی بــه مرور رونــد حرکتــی این تیم بهتر شــده 

و اوج گرفتند.

شــاگردان حســینی در هفته گذشــته شــهرخودرو را با نتیجه 3 بر 
یک شکســت دادند تا نشــان دهند که تیم سرســختی بــوده و به 
راحتی بــاج نمی دهند. نفت مسجدســلیمان تیمی تدافعی اســت 
که در فاز دفاعی خــوب عمل کرده و در ضدحمالت خطرناک نشــان 
می دهد. آنها پس از حضور حســینی در ابتدای فصــل بر رأس کادر 
 فنی این تیم، در فاز هجومــی آرایش بهتری پیدا کــرده و خطرناک 

عمل می کنند.
حضور مجتبی حســینی روی نیمکت تیم نفت مســجد سلیمان که 
سابقه همکاری با تیم ذوب آهن را در کارنامه دارد بر حساسیت های 

این دیدار می افزاید.
 ذوب آهن برای این دیدار حســاس هیچ بازیکن محرومی ندارد؛ اما 
محمد قریشــی همچنان مصدوم بوده و در بازی امروزغایب خواهد 
بود. عالوه بر قریشی وضعیت ســالمتی گردان نیز در هاله ای از ابهام 
قرار دارد و مشخص نیست که برای بازی با نفت مسجدسلیمان آماده 
شود یا خیر. در آن سو نفت مسجدسلیمان هم فرزاد حاتمی را به دلیل 

مصدومیت در اختیار نخواهد داشت.
 دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و نفت مسجد سلیمان عصر امروز 

و از ساعت ۱5 در ورزشگاه فوالد شهر برگزار می شود  .

مجمع سالیانه هیئت تنیس استان اصفهان با حضور 
سید محمد طباطبایی مدیرکل ورزش و جوانان، داود 
عزیزی رییس فدراسیون تنیس جمهوری اسالمی 
ایران و دیگــر اعضا به میزبانی هتــل کوثر اصفهان 
برگزار شد.داود عزیزی در این نشست اظهار داشت: 
اگر در هیئت ها تشکیل شــورای راهبردی را شاهد 
باشیم نتایج خوبی را در بر خواهد داشت و همه باید 
با همفکری و هم افزایی در راســتای توسعه رشته 
تنیس کوشا باشند و صحبت های مخالف و موافق 
شنیده شود و برای توسعه این رشته، مجامع استانی 
باید تقویت شوند و نباید نگاه سمبلیک به آنها داشته 
باشیم.رییس فدراسیون تنیس با بیان اینکه استان 
اصفهان دارای صنایع قدرتمندی است، بیان داشت: 
با وجود صنایع قدرتمندی همچــون مجتمع فوالد 
مبارکه و شرکت ذوب آهن، استان اصفهان به راحتی 

می تواند میزبانی مسابقات فیوچرز را داشته باشد، در 
این بین اعضای مجمع هیئت تنیس استان اصفهان 
و هیئت رییسه آن می توانند با ارتباط با مسئولین این 
مجموعه ها در راســتای میزبانی مسابقات فیوچرز 
کوشا باشند، همچنین اســتان اصفهان نمایندگان 
مجلس خیلی قوی و کاربلدی در سطح کشور دارد 
که باید از ظرفیت وجود این نمایندگان در راســتای 

توسعه ورزش تنیس بهره برد.
وی گفت: از مدیــرکل ورزش و جوانان می خواهم 
هیئت تنیس اســتان اصفهان را از طریق ماده ۸۸ 
)اجاره اماکن ورزشــی( و مکاتبه با وزارت صاحب 
زمین کند تا بتواند بحث های مختلف مثل همگانی، 
تمرینات تیم های استان، اســتعدادپروری، نخبه 
پروری و ... خــود را انجام دهد؛ فدراســیون نیز در 
این زمینه در کنار اداره کل ورزش و جوانان اســت.

عزیزی در پایان تاکید کرد: اســتان اصفهان قطب 
تنیس کشور است و از رییس هیئت تنیس استان 
اصفهان می خواهم کــه در پایان ســال حداقل دو 
مسابقه فیوچرز برگزار کند.سید محمد طباطبایی نیز 
در این نشست اظهار داشــت: امیدوارم در سایه هم 
افزایی و همراهی نسبت به رویکرد توسعه محوری 
که در راســتای توسعه رشــته تنیس داریم بتوانیم 
زیرساخت ها و بستر الزم را برای فعالیت حداکثری 
آحاد جامعه در دو حوزه همگانی و قهرمانی در تنیس 

فراهم کنیم.

رییس فدراسیون تنیس:

استان اصفهان قطب تنیس کشور است

خبر روز

جمی کاراگر:

ممکن است »فیرمینو« از ترکیب لیورپول کنار گذاشته شود
جیمی کاراگر، اسطوره لیورپول، نگران اســت که فرم فعلی فیرمینو موجب کنارگذاشته شدن او از 
لیورپول شود.مهاجم برزیلی لیورپول اخیرا چندان آماده نشان نداده و نمایش او در ترکیب لیورپول 
نگرانی هایی را برای جیمی کاراگر به وجود آورده اســت.کاراگر با ابراز نگرانــی راجع به فرم روبرتو 
فیرمینو در بازی های اخیر گفت که این بازیکن در خطر کنار گذاشته شدن از ترکیب لیورپول است.

فیرمینو در کنار محمد صالح و سادیو مانه یکی از ســه مهاجم زهردار لیورپول در فصل های اخیر 
بوده است. این ســه یکی از مهم ترین عناصر قهرمانی فصل پیش لیورپول در لیگ برتر پس از 3۰ 
سال بودند، اما کاراگر نگرانی هایی راجع به افت شــدید فیرمینو در این فصل دارد.جیمی کاراگر در 
این باره گفت: »باید بگویم که من نگران فیرمینو هســتم. او هرگز گلزن اصلی لیورپول نبوده، این 
وظیفه دو مهاجم دیگر این تیم بود، اما فیرمینو هم آنجاست تا در گلزنی سهیم باشد.وقتی آن دو 
گل نمی زنند، او باید بزرگ ترین تهدید تیم در گلزنی باشد. در تساوی برابر منچستر یونایتد چندین 
فرصت داشت؛ اما نتوانست درســت به توپ ضربه بزند.عملکرد او در شرکت دادن بقیه بازیکنان 
در بازی و فشار در حمالت و پس گرفتن توپ بســیار افت کرده است و من فقط راجع به این فصل 
صحبت نمی کنم، این مشــکل فصل پیش هم که لیورپول قهرمان شد، وجود داشت. همان موقع 
هم نگران بودم و فکر می کردم که او چطور قرار است اوضاع را عوض کند.او کسی است که من بیش 
از همه نگرانش هستم و اگر  کسی  باشــد که قبل از بقیه از ترکیب لیورپول کنار گذاشته شود، فکر 
 می کنم که احتماال آن شخص فیرمینو خواهد بود. دیر یا زود ترکیب این سه مهاجم لیورپول تغییر

 خواهد کرد«.

الشباب عربستان، جدیدترین مشتری »کاستا«
رسانه های ســعودی از پیشنهاد شــگفت انگیز باشــگاه الشــباب برای به خدمت گرفتن دیگو 
کاســتا خبر می دهند.آینده ورزشی دیگو کاســتا به یکی از عالمت های ســوال  بزرگ بازار نقل و 
انتقاالت تبدیل شــده  و اکنون پس از الهالل و النصر، این بار الشــباب به سومین تیم عربستانی 
خواهان به خدمت گیری کاســتا تبدیل شده اســت.عیاد العلیوی، خبرنگار عربستانی در خبری 
مدعی شــد که الشــباب عربســتان برای به خدمت گرفتن دیگو کاســتا پیش قدم شده است. 
این خبرنگار در توئیتی مدعی شــد که خالد البطالن، رییس باشــگاه الشــباب پیشنهاد رسمی 
این باشــگاه برای به خدمت گیری دیگو کاســتا را به این بازیکن ارائه داده اســت.این خبرنگار 
مدعی اســت که خالد البطالن مبلغ هنگفتی را برای راضی کردن کاســتا به این بازیکن ارائه داده 
و از ســوی دیگر، او از اور بانگا بازیکن آرژانتینی که تابســتان 2۰2۰ از ســویا به الشباب پیوست، 
خواسته است تا کاســتا را جهت پیوســتن به این تیم راضی کند.دیگو کاســتا در تابستان گذشته 
پس از توافق با مسئوالن باشــگاه اتلتیکو مادرید، قراردادش را با این باشــگاه فسخ کرد و در این 
 مدت، شــایعات زیادی پیرامون حضــور او در لیگ برتر انگلیس و یا فوتبال عربســتان منتشــر 

شده است.

»زالتان« خوشحال از حضور »مانژوکیچ« در میالن
زالتان ابراهیموویچ، ستاره آث میالن، می گوید از آمدن ماریو مانژوکیچ به این تیم خوشحال است 
و پس از گلزنی برابر کالیاری تایید کرده که جوانان میالن به او انگیزه می دهند.ستاره سوئدی میالن 
که هر دو گل این تیم در پیروزی برابر کالیاری را به ثمر رساند، پس از مسابقه گفت: »باید یک گل 
دیگر هم می زدم. برای پیروزی دو گل الزم بود. بازی سختی بود و من 57 روز بازی نکردم. متاسفم 
ولی از این اتفاق ها می افتد.« الکسیس سائلماکرز، بازیکن میالن، در دیدار برابر کالیاری در دقیقه 
7۴ از بازی اخراج شد و دقایق سختی را زیر فشار کالیاری برای عوض کردن نتیجه بازی، به میالن 

تحمیل کرد.

فوتبال جهان

 »قائدی« لیگ برتر را 
چپ و راست می کند 

مهــدی قائــدی در تبریز هــم موفق به 
گلزنی شــد تا چهارمیــن گل پیاپی خود 
را به ثمر رســانده باشــد.چهار گلی که با 
هر دو پای این فوتبالیســت توانا به ثمر 
رسیده است.خط حمله استقالل در دیدار 
 مقابل تراکتور روز بســیار خوبی را پشت 
ســر گذاشــت. شــیخ دیاباته در جدال 
حســاس مقابــل تراکتــور دو گل به ثمر 
رســاند، مهدی قائدی نیز یــک گل زد و 
یک پاس گل داد و ارســالن مطهری نیز 
که در این بازی پرتالش نشان داد، پاس 
گل قائدی را فراهم کرد.اما مهدی قائدی 
ارزشمندترین بازیکن فصل قبل لیگ برتر 
با زدن ۱۰ گل و ۸ پاس گل، لیگ بیســتم 
را تا هفتــه هفتم بــدون گل زده به پایان 
رســانده بود و از لحاظ روانی کامال تحت 

فشار بود. 
فشــاری که برای بازیکنان بــا تجربه هم 
سخت است و بازگشــت آنها به روزهای 
گذشــته را ســخت می کند. اشک های 
قائــدی پــس از تعویــض در بــازی با 
شــهرخودرو و ناامیدی او در رســیدن به 
گلزنی، تحت تاثیر قرار گرفتن این بازیکن 
جوان و آینده دار را به خوبی نشان می داد.

ولی قائدی جوان این فشــار را پشت سر 
گذاشت تا این روزها یکی از بهترین های 
فوتبال ایران باشــد. شــماره ۱۰آبی ها که 
اولین گل ملــی خود را هم به بوســنی با 
ضربه ســرضرب پای چپ به ثمر رسانده 
است، در سیرجان شــروع به گلزنی کرد 
و گل اولش را با یک اســتپ، چرخش و 
ضربه محکم پای راســت  و سرضرب به 
علیرضا حقیقی زد. گلی که می توانســت 
گل هفته هم باشــد. قائدی که اولین گل 
فصلش را با باز کردن دروازه گل گهر به ثبت 
رســانده بود، از زیر فشــار انتقادها خارج 
شــد و می توان گفت بازی در سیرجان و 
گلزنی در آن مســابقه حساس، منجر به 
آزادسازی انرژی ذخیره شده در گام های 

این بازیکن جوان و مملو از استعداد بود.

سبزپوشان اصفهانی در این دیدار باید مقابل تیمی به میدان 
بروند که نتایج خوبی به دست آورده و خود را به جمع تیم های 
میانه جدول رسانده است. شاگردان حسینی تا بدین جای 
فصل از 11 بازی خود، 4 برد، 3 تساوی و 4 شکست کسب به 

دست آورده و با 15 امتیاز در رده نهم جدول ایستاده اند

 مستطیل سبز

وز عکس ر

شوک آقا کریم! 
تصمیم داور مبنی بر اعالم پنالتی 
به سود فوالد این قدر برای محمد 
حسین کنعانی زادگان سخت بود 
که دقایقی بــاال و پایین می پرید 
که حقانیت خود را ثابت کند. کریم 
باقری در کنار زمین ســعی کرد با 
شــوکی که به او داد این بازیکن را 
دعوت به آرامش کنــد و به بازی 

برگرداند.
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شهردار اصفهان:

 ادامه خیابان فرزانگان و پل آفتاب بهره برداری 
رسمی می شود

شهردار اصفهان در ارتباط رادیویی با برنامه »ســام اصفهان« با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا 
)س( اظهار کرد: شهرداری اصفهان طی هفته های پیش رو و نیز تا پایان سال چندین پروژه بزرگ 
در مناطق مختلف در حوزه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی افتتاح خواهد کرد.قدرت ا... نوروزی 
ادامه داد: تکمیل نهایی ادامه خیابان فرزانگان با نام آسمان و تابان و آغاز بهره برداری رسمی از پل 
آفتاب در اتوبان شهید اردستانی از جمله این افتتاحیه هاســت که در مجموع با 200 میلیارد تومان 
اعتبار به نتیجه رسیده است. وی افزود: در این پروژه ها، از زمانی که امکان ایجاد دسترسی برای عبور 
خودروها وجود داشت مسیر باز شد و مورد بهره برداری غیررسمی قرار گرفت زیرا اعتقاد داشتیم 
استفاده سریع تر از آن به حفظ ایمنی مردم در منطقه کمک می کند.نوروزی با بیان اینکه در بهمن 
ماه جزئیات این پروژه ها مانند تامین روشنایی و سایر امکانات خدماتی تکمیل می شود و شاهد 
بهره برداری رسمی خواهیم بود، گفت: هم اکنون مجموعه پل های شهید سلیمانی نیز با سرعت در 
حال پیشرفت است و تا پایان ســال بهره برداری می شود.وی بیان کرد: بزرگراه شهید اردستانی و 
محور انتقال دو نقطه پل آفتاب در جاده فرودگاه و پل های شهید سلیمانی در حال پیشرفت خوبی 
اســت و تکمیل این پروژه باعث کاهش بار ترافیکی در این منطقه و کل اصفهان می شود. شهردار 
اصفهان  افزود: خط دوم مترو نیز بدون وقفه در زیرزمین در حال اجرا و ایستگاه های خط دوم از دو 
جبهه در حال ساخت است که سرعت عملیات عمرانی را به شدت افزایش می دهد. امیدواریم این 
اقدامات بزرگ در حوزه حمل و نقل بتواند راحتی و رفاه مردم را در رفت و آمدها فراهم کند و شاهد 

کاهش آلودگی هوا باشیم.

مدیر مرکز کنترل ترافیک و نظارت تصویری شهرداری:

 تابلوهای اطالع رسانی اصفهان روزانه ۵ هزار پیام 
منتشر می کنند

مدیر مرکز کنترل ترافیــک و نظارت تصویری شــهرداری اصفهان گفت: تابلوهای اطاع رســانی 
الکترونیکی چند منظوره )BMS( این خطه روزانه پنج هزار پیام ترافیکی، آموزشی و مرتبط با موازین 
 BMS پیشگیرانه بیماری کووید-۱۹ منتشر می کنند.تابلوهای اطاع رسانی الکترونیکی چند منظوره
یا تابلو روان یک وسیله الکترونیکی است که یک متن، تصویر و فیلم روی نمایشگر آن اجرا می شود 
و در بزرگراه ها و خیابان های پرتردد شهرها مورد استفاده قرار می گیرد.هادی کریمی اظهارداشت: 
اطاع رسانی و انتشار این تعداد پیام به وسیله ۴2 تابلو بزرگ و ۱۵ تابلو کوچک و به طور شبانه روزی 
و بدون وقفه انجام می شــود.وی با بیان اینکه آگاهی بخشی به رانندگان در بخش های مختلف از 
جمله نیازهای ضروری شهرها به شــمار می رود، ادامه داد: بیشتر تابلوهای  اطاع رسانی اصفهان 
در بزرگراه ها و معابر اصلی قرار دارند و مدیریت پیام های آنان به صورت متمرکز و به فراخور زمان با 
متن ها و پیام های متناسب انجام می گیرد.مدیر مرکز کنترل ترافیک و نظارت تصویری شهرداری 
اصفهان اضافه کرد: این نهاد قصد دارد تا ۶ ماه آینده چهار تابلــوی بزرگ و 2 تابلوی کوچک اطاع 
رسانی دیگر را در معابر اصلی اصفهان نصب کند تا شمار بیشتری از رانندگان در مسیرهای گسترده 
تری شــاهد پیام های مورد نیاز به ویژه درباره وضعیت ترافیک خیابان ها و بزرگراه ها باشند.وی با 
بیان اینکه جانمایی هر یک از این تابلوها بر اساس مطالعات و استانداردهای مرتبط انجام می گیرد 
تصریح کرد: در حدود یک سال اخیر ۹ تابلو به مکان های بهتر انتقال یافت تا سبب اثربخشی بیشتر 
شود.کریمی با اشاره به اینکه از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون بخش قابل توجهی از پیام های 
این تابلوها به هشــدارهای الزم درباره بیماری و چگونگی مصونیت از آن اختصاص یافت،  گفت: 
تاکید بر استفاده از ماسک، شست وشوی دست ها و دوری از تجمعات و فاصله گذاری اجتماعی از 

جمله پیام هایی بود که همچنان از طریق این تابلوها به مردم یادآوری می شود.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان:

معرفی ظرفیت های بین المللی اصفهان از اهداف طرح »شهروند دیپلمات« است

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری            حدیث زاهدی
اصفهان در جمع خبرنگاران در خصوص طرح 
»شهروند دیپلمات« اظهار کرد: فراخوان »شهروند دیپلمات« در شهر اعام 
شده و از کنشگران بین المللی می خواهد به شهر و شهرداری اصفهان برای 
گســترش ارتباطات بین المللی کمک کنند.ایمان حجتــی تصریح کرد: 
شهروند دیپلمات نوعی دیپلماسی غیررسمی است که در آن به ارتباطات 
مقامات غیررســمی برای توسعه همکاری ها اشاره شــده و پلی از سوی 
اصفهان است به سوی شهرهای خواهرخوانده و سازمان های بین المللی که 
اصفهان در آن ها عضویت دارد.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه ایجاد پل های ارتباطی برای رفع مشــکات از جمله 
وظایف اصلی این اداره کل است، افزود: مهرماه سال ۹۸ در برنامه ریزی ها 
به این نتیجه رسیدیم که برای تقویت ارتباطات بین المللی شهرداری و ایجاد 
ارتباط موثر با شرکای خارجی باید گام های اساسی برداشته شود؛ یکی از 
این گام ها ارتباطات موثر با کشورهای خارجی است؛ اصفهان با ۱۳ شهر دنیا 
خواهرخواندگی رســمی دارد و در ۱0 مجمع و سازمان بین المللی نیز عضو 
 است؛ اما برای پیمودن مسیر در جهت گسترش ارتباطات با چالش هایی

 رو به رو بودیم، زیرا چراغ ارتباط اصفهان با برخی از شهرهای خواهرخوانده 
کم فروغ شده بود.حجتی ادامه داد: در آغاز فعالیت با موضوع ویروس کرونا 
مواجه شدیم و از آن به عنوان فرصتی مناسب استفاده کردیم چرا که کرونا 
شهرها را برای انتقال تجربیات و حفاظت از شهروندان کنار هم قرار داد.وی 

با بیان اینکه در حال حاضر گام نخست یعنی ایجاد ارتباطات موثر با شهرهای 
خواهرخوانده برداشته شده است، تاکید کرد: شهرداری ارتباط خوبی با تمام 
شهرهای خواهرخوانده و سازمان های بین المللی که عضو آن است، دارد و 
به زودی با شــهر جدید »حیدرآباد« هندوســتان خواهرخوانده می شود.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهــان افزود: با توجه به 
تشــدید شــرایط کرونایی در هندوســتان و ایجاد تغییراتی در شهرداری 
حیدرآباد امضای قرارداد خواهرخواندگی بین این دو شهر به تاخیر افتاده 
است، اما به زودی این مهم محقق می شود.وی افزود: با استفاده از روابط 
بین المللی برای تعالی شهر و توسعه اقتصادی و گردشگری در این مسیر 
می توانستیم برنامه ریزی متفاوتی داشته باشیم، اما در برنامه ریزی ها به 
این نتیجه رســیدیم که اگر ارتباطات منجر به توسعه اقتصادی و فرهنگی 
شود بهتر است از کنشگرانی که در شهر حضور داشته و توانمندی و ارتباطات 
بین المللی دارند، استفاده کنیم. از این رو طرح شهروند دیپلمات را از تیرماه 
۹۹ کلید زدیم و از آن زمان تا آذرماه ۹۹ پروسه همراه سازی را انجام دادیم 
که یکی از همراهان شهرداری در این راستا وزارت امور خارجه به عنوان متولی 
ارتباطات خارجی بوده است.حجتی با بیان اینکه در سفر سخنگوی وقت 
وزارت امورخارجه به شهر اصفهان طرح شــهروند دیپلمات معرفی و مورد 
اســتقبال قرار گرفت، افزود: این طرح در وزارت امورخارجه مراحل الزم را 
سپری کرد و همکاری و همراهی نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان 
پشتیبان خوبی برای تحقق آن بوده است.وی ادامه داد: عاوه بر وزارت امور 

خارجه، همراهان دیگری بر اساس اهداف طرح داریم که یکی از مهم ترین 
آنها اتاق بازرگانی اصفهان اســت، زیرا تجار و بازرگانان می توانند به عنوان 
شهروند دیپلمات به شهرداری کمک کنند.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: کنسرسیوم بین دانشگاه های اصفهان 
که مسئوالن بین الملل دانشگاه های اصفهان، علوم پزشکی، صنعتی، هنر و 
شــهرک علمی و تحقیقاتی در آن حضور دارند به طرح شهروند دیپلمات 
پیوستند که در این راستا اساتید دانشگاه و فعاالن علمی از جمله افراد مورد 
نظر برای طرح به شمار می آیند.حجتی با اشــاره به اهداف طرح شهروند 
دیپلمات گفــت: ارتباط موثر بــا شــهرهای خواهرخوانده و شناســایی 
تسهیلگرانی که این ارتباطات را رقم می زنند، معرفی ظرفیت های بین المللی 
اصفهان، شناسایی تسهیلگران، توسعه همکاری های اقتصادی با محوریت 
بخش خصوصی و کنش گران، افزایش تعامات با دستگاه دیپلماسی کشور 
و دستگاه های اســتانی، افزایش مشارکت شــهروندی )شخصیت های 
حقوقی، نهادهای علمــی و مدنی، انجمن های دوســتی و ظرفیت های 
ورزشی( از جمله اهداف این طرح به شــمار می آید.حجتی تصریح کرد: 
همزمان با انتشار فراخوان طرح شهروند دیپلمات در اصفهان، این طرح به 
شــهرهای خواهرخوانده نیز معرفی شــده و به عنوان مثال از شــهر سن 
پترزبورگ طرحی در این راستا ارسال شده است.وی با بیان اینکه کانال های 
ارتباطی در طرح شهروند دیپلمات، تجار هستند، گفت: همه تجار استان، 
دانشگاهیان، ورزشکاران، فعاالن فرهنگی و رسانه ای که در یکی از شهرهای 
کشــورهای دیگر دارای کانال ارتباطی قوی باشــند می توانند در این طرح 
مشارکت داشته باشند.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
گفت: شهروندان تسهیلگر می توانند با ثبت نام از طریق سایت مورد نظر به 
نشانی http://intaffairs.isfahan.ir، مشخصات خود را اعام کنند تا 
پس از بررســی شــرایط ثبت نام کنندگان در کمیته مربوطه در صورتی که 
شرایط، بسترها و کانال های ارتباطی آنها کاربردی و مفید تشخیص داده شود 
به نشســت خواهرخوانده ها که نمایندگانی از وزارت امور خارجه جمهوری 
اسامی ایران، انجمن های دوستی، سازمان های مردم نهاد و … نیز حضور 
دارند، دعوت تا با کنشــگری موثر و مشــخص هر کدام به یک شــهروند 
دیپلمات برای اصفهان تبدیل شوند.وی اظهار کرد: تاکنون 200 نفر در این 
سایت ثبت نام کرده اند و بررسی های الزم در این راستا در حال انجام است.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان با اشاره به نخستین 
خواهرخواندگی اصفهان با شــهر شــیان چین گفت: بی شک نخستین 
دستاورد خواهرخواندگی، اعام دوســتی بین مردم دو شهر است چرا که 
شهرها در عرصه خدمت رسانی به مردم خود با هم رقیب نیستند گرچه در 

عرصه بین المللی رقیب به شمار می آیند.

مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد 
اصفهان گفت: مرمــت و ســاماندهی تکایای تخت 
فوالد شامل تکیه بابارکن الدین، تکیه کازرونی، تکیه 
سیدالعراقین، تکیه خاتون آبادی، تکیه میرفندرسکی، 
آرامگاه دهــش، آرامگاه مرشــد عبــاس زریری با 
هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

سید علی معرک نژاد با اشاره به ۴ پهنه به مساحت 7۵ 
هکتار ادامه داد: احداث گذر گردشگری بابارکن الدین 
با هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد ریال به همراه سه هزار 
و 700 مترمربع سنگ فرش و دو هزار و 200 مترمربع 

پیاده راه به طول مسیر هزار و ۱00 متر نیز به بهره برداری 
رسیده اســت.وی تصریح کرد: همچنین تکایای بانو 
امین، خادم الشــریعه، خوانســاری، مادرشاهزاده، 
سیدالعراقین، فاضل سراب، شهشهانی، مااسماعیل 
خواجویی، فاضل هندی، آرامگاه حاج آقا رحیم ارباب 
با هزینه ای بالغ بر ۵ میلیارد ریال نورپردازی شــده 
است.معرک نژاد، ساماندهی و تجهیز زمین ورزشی 
روباز با بودجه چهار میلیــارد و ۴00 میلیون تومان را از 
جمله پروژه های عمرانی در دســت اجرا دانســت و 
گفت: عملیات اجرایی احداث گذر مشاهیر با بودجه 
۳00 میلیون تومان آغاز شده است.وی به پروژه های 
عمرانی و خدماتی در حال اجرای مجموعه تاریخی، 
فرهنگی و مذهبی تخت فوالد اشــاره کــرد و گفت: 
ساماندهی و تجهیز مبلمان شهری با مبلغ ۳ میلیارد 

ریال با  ۳0 درصد پیشــرفت و دیواره ســازی اطراف 
تخت فوالد  با مبلغ ۱۳ میلیارد ریال، ۶0 درصد پیشرفت 
داشته است.مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی 
تخت فوالد اصفهان اظهار داشت: ساماندهی محوطه 
شمالی گلستان شــهدا با بودجه 20 میلیارد و پانصد 
میلیون ریال، ۶۵ درصد پیشرفت داشته و همچنین 
ساماندهی و شاخص ســازی قبور مشاهیر با بودجه 
۸ میلیارد ریال هم به پیشــرفت 70 درصدی رسیده 
است.وی با اشاره به ســاماندهی و تکمیل باغ طوبی 
با مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با ۹0 درصد 
پیشرفت، اظهار داشت: تکمیل ســاماندهی تکایا با 
مبلغ ۱۳ میلیارد و پانصد میلیون ریال به پیشرفت ۳0 
درصدی رســیده و نورپردازی تکایا با مبلغ ۳ میلیارد 

ریال ۴0 درصد پیشرفت داشته است.

مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد اصفهان خبر داد:

توسعه گردشگری در تخت فوالد اصفهان

با مسئولان

پارک بزرگ سپاهان شهر صاحب زمین تنیس شد
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان اظهار کرد: زمین تنیس پارک بزرگ سپاهان شهر دو هزار و ۵00 مترمربع مساحت دارد و شامل یک زمین دو منظوره تنیس 
هارد کورت و بسکتبال با دو پایه بسکتبال تاشو ،دو زمین تنیس خاکی ویژه آقایان و بانوان ، بوفه ، دفتر مدیریت و تجهیزات جنبی است.احمد رضایی با بیان 
اینکه زمین های تنیس پارک بزرگ سپاهان شهر مطابق با استانداردهای روز احداث شده است، تصریح کرد: هزینه عملیات اجرایی این زمین های تنیس 
پنج میلیارد ریال بوده که با مشارکت بخش خصوصی انجام شد.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان افزود: پروژه مشارکتی بازسازی زمین های تنیس پارک 
بزرگ سپاهان شــهر جهت بهره برداری با هدف افزایش رضایت شهروندان و سامت اجتماعی اصاح شــد.وی با بیان اینکه این مجموعه سه زمین تنیس 
متروکه و با استفاده بود که در سال های گذشته به دلیل عدم بهره برداری آسیب های زیادی دیده بود، ادامه داد: با پیشنهاد این منطقه به سازمان مشارکت ها 
و سرمایه گذاری مقرر شد بازسازی و بهره برداری از این زمین ها طی فرآیند اداری و حقوقی با قرارداد BOLT به بخش خصوصی سپرده شود.رضایی با بیان 
اینکه با متعهد کردن مشارکت کننده نسبت به بازسازی و تجهیز زمین ها طی دو ماه هم اکنون جهت بهره برداری شهروندان آماده شد، اظهار کرد: اصفهان یکی 

از قطب های اقتصادی کشور است و امیدواریم شاهد حضور بیشتر مشارکت بخش خصوصی باشیم.

 در سکوت 
حاشیه  شهر

حاشیه های شهر اصفهان نیز 
در ســکوت، دردها و رنج های 
بسیاری دارند که نه گفته شده 
و نه شنیده، به طوری که حتی 
بسیاری از شــهروندان نیز از 
وجود این همــه تلخی در آن 

سوی شهرشان بی خبرند. 

وز عکس ر

عکس: ایمنا

پری )نیکی کریمی(: »می بخشید استاد، شما  سمیه پارسادوست
االن حــدود نیم ســاعته کــه خیــام و موالنا رو 
گذاشتین تو ترازو، اول خیام بدبخت رو حسابی لت و پار می کنین، بعد که اونو 
کاما ُشستینش و گذاشتینش کنار، یعنی اونقد تحقیر و داغونش کردین که آدم 
نمی دونه اصن اسم این بابا چرا تو تاریخ ادبیاته! اونوقت می رین سراغ موالنا و 
اونو هی بزرگش می کنین. ما نمی دونیم چه گناهی کردیم که باید هی وسط این 
االکلنگ ادبی دســت و پا بزنیم. برای بزرگ کردن یکی، دیگری رو کوچیک و 

تحقیر کنیم«.
***

یک انتخابات نه خیلی مهم و ده ها و صدها حاشــیه فراتر از متن  انگشــت به 
دهان مان نمی کند؛ اما حداقل موجب افســوس و تاثرمان می شود! این همه 
تاش برای تخریب و اتهام زنی و گایه و از میدان به درکردن رقیب و بحث و حرف 
و حدیث و گاهی حتی مشــاهده بی قانونی، آن هم برای یک انتخابات صنفی 

کمی عجیب نیست؟
 و راســتش چرا عجیب باشــد؟ وقتی این همه تاش و تقــای روی پرده و 
پشــت پرده را می بینیم، دیگر تعجب نمی کنیم که در حوزه های اجرایی و در 
سطوح باالتر کشور، زمان انتخابات که می شود، این همه بی اخاقی می بینیم و 
توهین و تهمت می شنویم و از تبانی های پشت پرده و انتخابات مهندسی شده 

و پول های کثیف سخن به میان می آید. 
اهل توضیح نیســتیم؛ نیاز به تبلیغات هم نداریم حداقل نه برای آن دسته از 
همکاران ) یا به اصطاح همکارانی( که فکر می کنند برای پیروزی باید مقدمات 
شکست رقیب )آن هم به هرقیمتی( را فراهم کنند. توضیح و تفسیر نداریم؛ نه 
برای آن دسته از افرادی که »حسادت« سرتاپای وجودشان را فراگرفته و تصور 
می کنند با تخریب بقیه، می توانند جایگاهی به دســت آورده یا جایگاه خود را 

مستحکم تر کنند! 
و برمی گردم به ابتدای مطلب و دیالوگ درخشان »نیکی کریمی« در فیلم ماندگار 
»پری«. باور کنید برای باالبردن یک نفر، همیشه الزم نیست نفر دیگری را پایین 
کشید. برای باالرفتن خودمان الزم نیست دیگری یا دیگران را تحقیر و تهدید و 
تخریب کنیم  و متاسفیم که در جامعه مطبوعاتی اصفهان همکاران بر این گزاره که 
»زیرآب زنی« زیاد است صحه می گذارند و در میان آنها که تاییدکننده هستند، 

افرادی پیدا می شوند که خودشان هم از همین قماش باشند! 
قرار است انتخاباتی در سطح »خانه مطبوعات« )که تا به حال نگارنده و همکاران 
در مجموعه »زاینده رود« حتی با سابقه کاری چندین ساله هیچ نفع و بهره ای از 
عضویت در این خانه و تشکل نبرده ایم( برگزار شود. زمان انتخابات به دالیلی که 
ذکر نشد، به تعویق افتاد. برگزاری انتخابات در تاریخ جدید هم بنا به ابهامات و 
اعتراضاتی که در زمینه های مختلف از جمله نحوه عضوگیری و تایید صاحیت 
های اعضای خانه وجود دارد، در هاله ای از ابهام است اما آن چه در این چندروز 
از حضور موقت در گروه »خانه مطبوعات« در فضای مجازی مشــاهده شــد، 
مایه تاسف اســت که نقل آن در این مقال نمی گنجد و پیگیری حاشیه ها را به 
اهل حواشی و دم زدن از دغدغه ها را به بزرگان این کسوت می سپاریم و از نقل 
و حرف ها درباره »انتخابات مهندسی شــده« هم می گذریم )که ان شاء ا... 

شایعه است(. 
تاسف وقتی بیشتر می شود که همکار کاندیدای ما در مجموعه »زاینده رود« از 

اعتراض تحقیرگونه فان عضو خانه مطبوعات در رابطه با حضور »زاینده رود« در 
این انتخابات روایت می کند و نقل به مضمون که » زاینده رود اصا کجا بوده و 

هست که حاال نامزد انتخابات شده اید؟«
خدمت همکاران یا همکارنماهایی که شاید برخی از آنها حتی توانایی نوشتن 
چندخط خبر را هم ندارند و به وقت پلوخوری، قبل از همه سر سفره سهم َبری 
حاضر می شوند، تنها چند جمله عرض می کنیم تنها و تنها به این دلیل که اجازه 
نمی دهیم کسی یا کسانی »زاینده رود« را به جرم)!( دوری از حواشی و برخی زد 
و بندها و البی گری ها و دوری از نوشتن مطالب انتقادی خطاب به ارشاد )شاید 
به خیال گرفتن برخی امتیازات!(  و یا نقدکردن و سپس گرفتن امتیازات از فان 
ارگان و سازمان و سپس ساکت شدن)!( به رسانه ای منفعل یا دور از متن متهم 
کنند یا تصور کنند »زاینده رود جاری نیست« و اتفاقا زاینده رود جاری است و 

جریان ساز؛ اما نه در رودخانه ای که برخی ها شنا می کنند!
با رصد کلی مطبوعات و حتی یک نگاه به روزنامه های محلی اســتان خواهید 
دید که ضمن احترام به تمامی رســانه های محلی، روزنامه »زاینده رود« اگر 
نگوییم پرمحتواترین، حداقل یکی از بامحتواترین روزنامه هاست که هنوز هم 
در دوران »کپی پیست کردن مطالب اینترنتی« در رسانه ها و به نام زدن مطالب 
اینترنتی به نام خبرنگاران شان و تبدیل شدن محض برخی روزنامه ها به »بنگاه 
درآمدزایی« و »تبلیغاتی« و دورشدن مدیران مسئول و سردبیران از بحث کیفی 
و روی آوردن به »درآمدزایی« بعضا از راه ندیدن مشــکات و ســکوت در برابر 
اشتباهات و پشت کردن به هرگونه نقد )از ترس ازدست دادن آگهی ها( هنوز و 
همچنان »کیفیت« را بر »کمیت« و »پول« و »آگهی« ترجیح می دهد و غالب 
صفحاتش مطالب تولیدی دارد و اصا یکی از شروط اصلی همکاری با عزیزان 

خبرنگار در این مجموعه، همین »تولید محتوا« در هر شرایطی است. 
»زاینده رود« آرام جاریســت. نه حاشیه درســت می کند و نه در حاشیه غرق 
می شود که اگر بنا به ســر و صداکردن و دریافت امتیاز به هر قیمت بود، راهش 
را بلد بود و هست. چشم مان را  روی خیلی چیزها بسته ایم و اما در عین حال 
حواس مان به خیلی چیزها هست. راه خودمان را می رویم؛ راهی که تصور می 
کنیم »درست« است. به دور از جنجال و حاشیه، با تمرکز بر رسالتی که از ابتدا 
برای خودمان تعریف کرده ایم و در این سال ها روزنامه »زاینده رود« چه بسیار بی 
 مهری ها که ندیده ، حمایت هایی که از این رسانه دریغ شده، بی قانونی هایی  و 
حق خوری هایی که به چشم مان دیده ایم، حرف و حدیث هایی که شنیده ایم 
و حاال به وقت شرکت »زاینده رود« در یک آوردگاه انتخاباتی صنفی که پیروزی 
یا شکست در آن برای مان دســتاوردی ندارد و تنها قرار است نماینده رسانه ای 
باشیم که دوستش داریم و از حق آن دفاع کنیم و نامش را یادآور شویم، برخی 
همکارنماهای دوست)!( »زاینده روِد« با سابقه ۱۳ ساله را زیر سوال می برند و 

درد اینجاست که اگر بگویی دوخط بنویس، بلد نیستند! 
این قدر دلواپســی خوب نیست. حســادت و ترس و تحقیر و تخریب عاقبت 
خوبی ندارد. اگر دیندار واقعی نیســتیم، ادای آن را هم درنیاوریم . اگر دوست 
نیستیم، دشمن هم نباشیم. اگر بازاریاب -خبرنگاریم، ژست »فریدزکریا« به 
خودمان نگیریم و  منتقد عالم و آدم نباشیم وقتی چیزی از »خبر« نمی دانیم! 
و حرف آخر اینکه: این میز و صندلی و پست ها به هیچ کس وفا نکرده ، اینقدر 

آن را جدی نگیریم! 
پ. ن: برای باالبردن حضرت موالنا، جناب خیام را زمین نزنیم! 

به بهانه تب و تاب و التهابات انتخابات خانه مطبوعات استان؛

این راهش نیست!
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شهرســتان ماکو، یکــی از زیباترین مناطق گردشــگری 
و توریســتی در ایران و اســتان آذربایجان غربی اســت. 
میهمان نوازی و فرهنگ غنی مردم این شهرستان در کنار 
غذاهای محلی و ســوغات بومی، در بین گردشــگران از 

شهرت قابل توجهی برخوردار است.
 ســاکنین این منطقه از کشــور به زبان ترکی آذربایجانی 
)یکی از زبان هــا در گروه زبان های ترکی اســت که مردم 
آذری در منطقه  قفقاز و خاورمیانه، کشور آذربایجان و با دو 
گویش در آذربایجان و دیگر نقاط کشور که دارای ساکنان 
آذربایجانی است صحبت می شود( و کردی کرمانجی )از 
گویش های اصیل و قدیمی زبان کردی(، صحبت می کنند 
و اکثریت آنها پیرو مذهب شــیعه و سنی هستند.سفر به 
این ناحیه از ایران عزیز بسیار مطلوب و خاطره انگیز خواهد 
بود؛ به گونه ای که با بهره مندی از آثار تاریخی و دیدنی های 
طبیعی، می تواند یکی از بهتریــن و مطلوب ترین مقاصد 
سفرهای خانوادگی در ایام مختلف سال، به ویژه لحظات 
دلنشــین نوروز و روزهای مطبوع تابســتان در نظر گرفته 

شود.
 قره کلیســا )کلیســای تادئوس مقدس(: قدیمی ترین 
کلیســای ارامنه  جهــان، در اســتان آذربایجــان غربی، 

شهرستان ماکو و روســتای قره کلیســا قرار گرفته است 
که به قره کلیســا شهرت یافته اســت. در بین ارمنیان این 
عبادتگاه مذهبی به »تادئوس مقدس« شناخته می شود 
که از قدمتی حدود 17 قرن )گفته می شود که در سال 300 
میالدی و پس از رسمی شدن دین مسیحیت، به دلیل زنده  
نگه داشتن یاد »طاطاووس مقدس« از مسیحیان مبارز در 
سال 40 میالدی و دیگر مسیحیان که در سال 66 میالدی 
و به دستور پادشــاه وقت ارامنه کشته شــدند، قره کلیسا 
و کلیســاهای دیگر احداث شده اســت(، برخوردار است.

برخی از ایشــان معتقدند که پیکر »طاطاووس مقدس« 
در زیرزمین کلیســای امروزی مدفون است. این عمارت 
مذهبی که رخدادهای متعدد تاریخی را شاهد بوده است، 
امروزه یکی از مقاصد گردشــگری در اســتان آذربایجان 

محسوب می شود.
 گور دخمه ایوان فرهاد )بام فرهاد(:اثــری باقی مانده از 
هزاره  اول پیش از میالد مسیح )ع(، متعلق به اقوام اورارتو 
در دوران مادها و قرن هشتم قبل از میالد، در 7 کیلومتری 
شهرستان ماکو وجود دارد که به »گوردخمه  ایوان فرهاد« 
شهرت دارد. این اثر تاریخی و ارزشمند همانند مقبره های 
صخره ای مشــهور به »وان« در کشور ترکیه است و امروزه 

به یکی از جاذبه های گردشگری تاریخی در کشور و استان 
آذربایجان غربی تبدیل شده اســت. گوردخمه که در بین 
مردم به »بام فرهاد«، »خانــه فرهاد« و در زبان محلی به 
»فرهاد بامو« نیز شــهرت یافته است، از دو اتاق و ورودی 
که در انتهای 30 پله  سنگی قرار دارد، تشکیل شده و در دل 
کوه و داخل صخره ای بزرگ، تراشیده شده است. این اثر 
کهن، از چشــم اندازی زیبا و تماشــایی برخوردار است که 
برای بازدید از آن حضور راهنمایی باتجربه، ضروری است.

 کاخ باغچه جوق ماکو: کاخ باغچه جوق، عمارتی زیبا، کهن 
و متعلق بــه دوران حکومت قاجاریان اســت که در باغی 
وسیع به مساحت 11 هزار متر مربع در روستایی به همین 
نام و در 6 کیلومتری شهرستان ماکو قرار دارد و خود دارای 
وسعتی حدود 2 هزار متر مربع اســت. به نظر می رسد که 
این اثر زیبای تاریخی به همت »اقبال الســلطنه« یکی از 
سرداران »مظفرالدین شــاه قاجار« ساخته شده است.از 
ویژگی های جالب و قابل توجه در این اثر تاریخی می  توان 
به نوع معماری آن اشاره کرد که تلفیقی از معماری ایرانی 
و فرنگی، مخصوصا معماری روسی است. تزیینات انجام 
شده در این بنای کهن بسیار زیبا و هنرمندانه صورت گرفته 

و نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند.

آشپزی

مرغ تندوری در فر
مواد الزم: ماست ساده  یک و  یک دوم  لیوان،روغن دو  قاشق غذاخوری،آب 

لیمو  یک  و یک دوم قاشق غذاخوری،زنجبیل دو قاشق غذاخوری،سیر خرد شده 
5 حبه،گرام ماساال 3 قاشق غذاخوری،پودر چیلی کشمیری یا پاپریکا  یک و  یک دوم 

قاشق غذاخوری،پودر زردچوبه یک قاشق چای خوری،پودر زیره دو  قاشق چای خوری،پودر 
گشنیزدو و یک دوم قاشق چای خوری، پودر فلفل قرمز  یک دوم قاشق چای خوری،نمک  
یک قاشق چای خوری،مرغ  یک عدد،روغن زیتون به میزان دلخواه،ماست نعنا یک لیوان

طرز تهیه:در یک کاسه بزرگ سس مرغ تندوری را برای مزه دار کردن مرغ آماده کنید. 
آب لیمو، سیر و زنجبیل خرد و له شده، گرام ماساال، پودر زردچوبه، پودر زیره، فلفل، پودر چیلی 

کشمیری یا پاپریکا، پودر گشنیز، روغن و نمک را مخلوط کنید. ماست را به آن اضافه و به 
خوبی همه مواد را با هم مخلوط کنید. مرغ را اضافه و در سس مرغ تندوری مزه دار کنید. 

روی مرغ را به مدت 12 تا 24 ساعت با سلفون بپوشانید و در یخچال نگه دارید.
مرغ را از موادی که در آن مخلوط شده است، خارج کنید )مواد را دور نریزید( و در سینی 

بگذارید. اجازه دهید به مدت 20 دقیقه  در فر بپزد. بعد با برس از موادی که مرغ را با 
آن مخلوط کرده بودید، روی مرغ بمالید. دوباره مرغ را به مدت 10 دقیقه در 

فر قرار دهید. بعد روی مرغ را  با روغن اسپری کنید یا کره بمالید. 10 
دقیقه دیگر مرغ را در فر نگه دارید تا جایی که لکه های 

سرخ شدگی نمایان شود.

در سفر به ماکو از کجا دیدن کنیم؟

»پری سا« اکران آنالین می شود »اوج« فیلم هایش را در فجر علنی کرد
سعید سعدی، تهیه کننده سینما درباره آخرین وضعیت اکران فیلم 
سینمایی »پری سا« گفت: در حال برنامه ریزی برای اکران آنالین 
این فیلم سینمایی هستیم، اما هنوز زمان قطعی آن مشخص 
نیست. »پری سا« به کارگردانی محمدرضا رحمانی و تهیه کنندگی 
سعید سعدی است. در فیلم »پری سا« حمید گودرزی، عباس 
غزالی، بهاره افشاری، ترالن پروانه، شقایق فراهانی و مونا فرجاد 
بازی می کنند.

چهار فیلم ســینمایی، دو مســتند و یک فیلم کوتــاه از محصوالت 
سازمان هنری رسانه ای اوج در ســی و نهمین جشنواره فیلم فجر 
به نمایش درخواهند آمــد. »کارو«، »منصور«، »مصلحت نظام« 
و انیمیشن »پسر دلفینی« آثار سینمایی سازمان اوج در جشنواره 
فیلم فجر محســوب می شوند و همچنین مســتندهای »کمیته« 
 و »دســتمال ســرخ ها« در بخش آثار مســتند این جشــنواره به 
شمار می آیند.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان گفت: اگر شیوه نامه فوالدی تداوم پیدا 
می کرد و یا اگر در آینده چیزی شبیه آن اجرا شــود، طی چند ماه کل زنجیره 
فوالد از باال تا پایین متوقف خواهد شــد، این در حالیســت که در کشور ارزی 
وجود ندارد و تولیدکننــدگان ناچارند ارز مورد نیاز خــود را تامین کنند.مهرداد 
توالئیان درباره تاثیر تصمیم لغو شــیوه نامه فوالدی توسط معاون اول رییس 
جمهور بر وضعیت فعلی فوالدسازان، اظهار کرد: به طور قطع لغو این شیوه نامه 
به نفع کل صنعت فوالد و همچنین تمام صنایع از پایین دســتی تا باالدستی 
است.وی با اشاره به دو ایراد شیوه نامه فوالدی، گفت: در کل هویت وجودی 
بورس با قیمــت گذاری در تناقض صددرصدی اســت و بــا قیمت گذاری در 
بورس، رانت ایجاد می شــود، همچنین باید توجه داشت که در دنیا قیمت در 
بورس وجود ندارد و بورس، بازار عرضه و تقاضاست.معاون بهره برداری ذوب 
آهن اصفهان همچنین افزود: محدودیت دیگر این شیوه نامه با توجه به اینکه 
قیمت ها را فوق العاده کاهش می داد این است که فوالد ساز را ناچار کرده بود 
تا تنها با 70 درصد قیمت جهانی محصوالت خود را در بورس عرضه کند که این 
موجب جوالن دالالن در بازار می شود.وی با بیان اینکه در بورس تمام محصول 
نهایی تیرآهن و میلگرد عرضه نمی شود، گفت: در کشور نزدیک 10 میلیون تن 
میلگرد و تیرآهن تولید می شــود در حالی که در بورس نزدیک 3 میلیون تن 
عرضه می شــود که نزدیک به یک میلیون تن آن را ذوب آهن تحویل بورس 
می دهد، از سوی دیگر بیشتر تولیدکنندگان خود را مقید به عرضه کل محصول 
خود در بورس نمی کنند، بنابراین با این شیوه نامه نه تنها هیچ مدیریتی در بازار 
رخ نمی داد، بلکه تنها مابه التفاوت این ســود در جیب تعدادی معدود افراد 

می رفت و به نوعی رانت در بازار ایجاد می شد.

شیوه نامه فوالدی، سدی در برابر صادرات بود
توالئیان همچنین با اعتقاد بر اینکه شــیوه نامه فوالدی، به نوعی سدی برابر 
صادرات بود، تصریح کرد: صادرات در شــرایطی اســت که محصول در بورس 
عرضه شود و خریدار نباشــد، اما زمانی که محصول با 70 درصد قیمت جهانی 
در بورس عرضه شود، همه خریدار بوده و به نوعی محصول را احتکار می کنند، 
چراکه می دانند شــرایط دوام نمی آورود، بنابراین این شــیوه نامه به نوعی 

مانعی برای صادرات بود.وی گفت: ذوب آهن ساالنه نزدیک 400 میلیون دالر 
نیاز ارزی دارد که آن را باید از طریق صادرات تامین کند، در حالی که این شیوه 
نامه به نوعی موجب قفل شــدن این کارخانه و دیگر فوالدی های کشور شده 
بود.معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه در کشور تنها خریدار و 
مشتری معادن زغال، ذوب آهن است، گفت: با اجرای این شیوه نامه به نوعی 
کل معادن زغال سنگ کشور تعطیل می شــد.وی تصریح کرد: اگر شیوه نامه 
فوالدی تداوم پیدا می کرد و یا اگر در آینده چیزی شبیه آن اجرا شود، طی چند 
ماه کل زنجیره فوالد از باال تا پایین متوقف خواهد شد، این در حالیست که در 
کشور ارزی وجود ندارد و تولیدکنندگان ناچارند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

خودتحریمی شیوه نامه فوالدی، از تحریم های آمریکا سنگین تر بود
توالئیان با بیان اینکه لغو شیوه نامه فوالدی توسط معاون اول رییس جمهور 
منجر به حل این دو مشکل در زنجیره فوالد شده است، گفت: باید توجه داشت 
به دلیل شــرایط فعلی، صنایع به اندازه کافی درگیر مشــکل هستند و نباید با 
تصمیمات داخلی برای آنها محدودیت ایجاد کنیــم.وی تاکید کرد: به جرات 
خودتحریمی این شــیوه نامه، از تمام تحریم های آمریــکا برای فوالدی ها 
سخت تر و سنگین تر بود و معتقدم اگر تحریم های خارجی فوالدی ها را فلج 
نکرده بود و  اگر این شــیوه نامه تداوم می یافت، صنعت فوالد فلج می شــد.

معاون بهره بــرداری ذوب آهن اصفهان درباره اینکه مجلس به جای شــیوه 
نامه فوالدی به دنبال اجرای طرحی جدید است، گفت: به طور قطع اجرای هر 
طرحی نیازمند کار کارشناسی است تا بتواند تمام جنبه های مدنظر فوالدسازان 
را در نظر بگیرد.وی با اعتقاد بر اینکــه اطالعات نمایندگان مجلس از اطالعات 
فوالدسازان بسیار متفاوت است، گفت: اگر در تصمیم گیری برای زنجیره فوالد 
و نحوه کنترل بازار آن از افراد خبره و بی طرف استفاده نشود و یا نگاه به سمت 
معدنی ها و یا به سمت خریداران شمس باشد و در کل زنجیره فوالد همزمان 
با یکدیگر دیده نشود، هر گونه شیوه نامه دیگری می تواند دردسر جدیدی برای 
فوالدی ها ایجاد کند.توالئیان تاکید کرد: صنعــت فوالد جزو معدود صنایعی 
است که با کمترین یارانه و رانت روی پای خود ایستاده است، بنابراین نباید با 

برخی تصمیم گیری ها، فعالیت آنها را مختل کنیم.

سید مصطفی علوی، مدیر عامل شرکت گاز استان  حديث زاهدی
اصفهان در نشست خبری با مدیر عامل شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان با بيان اينكه استان اصفهان یک شهر سبز محسوب می 
شود، گفت: 112 شهر در استان اصفهان از نعمت گاز طبیعی برخوردار  هستند  که 
درحوزه شهری هم 100 درصد حامل انرژی گاز نیز توزیع شده است.وی اضافه کرد: 
همچنین در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت گاز، تامین گاز شرق استان اصفهان 
انجام شده ودر حال حاضر بیش از100 هزار متر مکعب گاز در شرق استان مصرف 
می شود.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان اظهار کرد: امسال در دهه فجر 16 
پروژه در بخش گاز در استان اصفهان با اعتباری بالغ بر 62میلیارد و 418 میلیون 
تومان افتتاح می شود كه اين پروژه ها قابل بهره برداری در شهرستان های 
نايين،خوروبيابانك،كاشان،تيران وكرون،نجف آباد، خوانسار، آران و بيدگل، 

فالورجان،شهرضا، اژيه،سجزی ، چادگان ،گلپايگان و خمينی شهر خواهد بود.

افزایش 20 درصدی مصرف گاز استان در بخش خانگی
علوی گفت: امسال مصرف گاز در بخش خانگی استان اصفهان طی دی ماه 20 
درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.وی اضافه کرد: 
هر خانوار در شبانه روز بالغ بر 22 متر مکعب گاز مصرف می کند که نسبت به 
متوسط مصرف خانوارها چندین برابراست.این مقام مسئول با بیان اینکه 35 
درصد گاز استان اصفهان در بخش صنعتی مصرف می شود، گفت: تاکنون هیچ 
یک از نیروگاه های اصفهان از سوخت مازوت استفاده نکرده اند و گازرسانی به 
آنها انجام شده است.علوی ادامه داد: میزان متوسط مصرف گاز استان اصفهان 
ساالنه 21 میلیارد متر مکعب و میانگین مصرف روزانه 58 میلیون مترمکعب  
ومتوسط مصرف خانوار شهری6/4 متر مکعب در روز است.علوی افزود: نسبت 
به مدت مشابه سال قبل در آذرماه 12 درصد و در دی ماه حدود 20 درصد افزایش 
مصرف داشته ایم، این موضوعات نیازمند مدیریت و اصالح الگوی مصرف است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اینکه یک هزار و 60 روستا در 
استان اصفهان گاز دارد، گفت: به دلیل اینکه خطوط لوله کشوری از استان اصفهان 
عبور می کند، کنترل مصرف از تهران اعمال می شود.وی در پاسخ به سوال خبرنگار 
زاينده رود درخصوص كم شدن گاز و ركود  توليدات در صنايعی همچون فوالد 
مباركه با بیان اینکه  فوالد مبارکه در هرشبانه روز 10 میلیون مترمکعب مصرف گاز 
دارد، بیان داشت: میزان بدهی این شرکت در حوزه انرژی گاز در حال کاهش است 
و13 میلیون متر مکعب در بخش صنعت کاهش مصرف داشته  که در این ارتباط 
صنایعی مانند شرکت  فوالد مبارکه تحت تاثیر قرارگرفته و تولیدات آن کاهش 
داشته است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: عمده بدهی های صنعتی، 
شامل فوالد مبارکه و ذوب آهن بوده که با پیگیری های انجام شده این رقم نسبت 
به سال گذشته 50 درصد کاهش یافته و بدهی ها تدریجا در حال پرداخت است.

علوی افزود: منابع محدود است، فازهای پارس جنوبی در حال بهره برداری است، 
ظرفیت برداشت گاز محدود است و باید برای آیندگان نیزذخیره داشته باشیم.

وی ادامه داد: هر اقدامی که باید انجام می دادیم تاکنون انجام شده است، تولید 
گاز محدود است، اکنون گاز با حداکثر مقدار ممکن درکشور در حال تولید و توزیع 
است، اما متاسفانه در مصرف بی توجه هستیم.مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان گفت: تجهیزات گازی و ساختمان ها، استاندارد نیست، ساختمان ها عایق 

کاری نشده و این امرموجب هدر رفت انرژی شده است.سید مصطفی علوی  در 
خصوص گاز بهای  مشترکین توضیح داد: مشترکین گازی  که تا 200 متر مکعب 
مصرف کنند گازبهای مصرفی برای آنها رایگان و به مشترکینی هم که مصرف خود 
را کاهش دهند، تخفیفاتی داده می شود.در ادامه اين نشست حميدرضا پير 
پيران، مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: در زمستان امسال 
با کمک مردم وبخش های مختلف تا امروز  هیچ خاموشی  نداشتیم؛ خاموشی 
معابر در بعضی از استان های دیگر ممکن است مطرح بوده باشد؛ اما در استان 
اصفهان هیچ گونه خاموشی معبری کلی را شاهد نبودیم.ما تابستان سال جاری 
را بدون هیچ محدودیت و قطعی توانستیم سپری کنیم مگر خاموشی هایی که 
به علت آسیب در سیستم اتفاق افتادکه گذرا و محدود بود.مدیرعامل شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه خاموشی های ما یک استاندارد 
جهانی دارد،  گفت:  در بخش برق به آن »استاندارد سیلی« گفته می شود. بحث 
خاموشی به ازای هر مشترک در سال است که پارامتر و شاخص عملکرد بخش 
توزیع است.وی با تاکید بر اینکه این شاخص در سال 13۹3 و 13۹4 حدود 850 
دقیقه به ازای هر مشترک بود، افزود: چشم انداز ما این بود که عدد را درسال 1405 
به 100 دقیقه به ازای هر مشترک برسانیم که در حال حاضر این عدد به 130دقیقه 

در سال به ازای هر مشترک رسیده است. 

فرونشست زمین و تشدید آلودگی هوا از تبعات خشکی زاینده رود است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز  در اين نشست مشترک  
اظهار کرد: از ویژگی های استان اصفهان این است که 16 کانون گرد و غبار دارد 
که وسعت آن حدود یک میلیون هکتار است، عدم جریان رودخانه زاینده رود 
 می تواند آلودگی هوای ناشی از گرد و غبار را برای ما تشدید کند. زمانی که 
زاینده رود جریان داشته باشد  و مزارع اطراف آب و رطوبت کافی داشته 
باشند، تبدیل به کانون گردوغبار نخواهند شد.منصور شیشه فروش با تاکید 
بر اینکه سازمان محیط زیست کشور باید یک نگاه ویژه به استان اصفهان 
داشته باشد، افزود: احیای تاالب گاوخونی و رودخانه زاینده رود باید در 
دستور کار قرار گیرد. وزارت نیرو باید حقابه استان اصفهان در زمینه شرب 
و کشاورزی را تامین کند چون زمانی که رودخانه زاینده رود خشک باشد 
عالوه بر افزایش گرد و غبار فرونشست زمین را هم در پی دارد. سازمان 
محیط زیست و وزارت نیرو باید به این مسئله نگاه ملی داشته باشد.وی در 
خصوص دستور کار بلند مدت برای استان اصفهان ، توضيح داد: این دستور 
 کار شامل کنترل کانون های گرد و غبار و بیابان های اطراف، احیای رودخانه 
زاینده رود و تاالب گاوخونی، نوسازی و بهسازی اتوبوس های شهری و ناوگان 
حمل و نقل عمومی همچنین اجرای خط 2 مترو و برقی شدن 10000 موتور 
سیکلت است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه در 
این یک ماه سازمان محیط زیست 2157 پایش عملیاتی شبانه روزی انجام داد 
است، افزود: نتیجه این پایش منجر به پلمب شدن 52 واحد افزایش آالینده 
بود همچنین 14 مورد تخریب و تعطیلی و 647 مورداخطار داشته ایم. ممنوع 
 شدن فعالیت های بخش های عمرانی، توزیع سوخت پاک در 357 جایگاه
 سوخت، ممنوعیت ترددناوگان های فرسوده در شهر از اقدامات انجام شده  

بوده است.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

 تداوم شیوه نامه فوالدی، زنجیره فوالد کشور را 
متوقف می کرد

در نشست مشترك شركت گاز و برق شهرستان اصفهان مطرح شد:

 افتتاح ١٦ پروژه گاز رسانی با اعتباری بالغ بر۶۲میلیارد 
و ۴۱۸ میلیون در دهه فجر

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