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دیروز با شــروع جلســه مجلس جهت  علیرضا کریمیان
بررسی الیحه بودجه معلوم بود که بررسی 
یکی از جنجالــی ترین لوایح تاریــخ ایران به ثمر نخواهد رســید. به 
خصوص آنکه دولت هم به نوعی با لجبازی با مجلس به جای رییس 
جمهور معاونش را راهی این جلسه کرد و همین مسئله با دلخوری از 
سوی نمایندگان مواجه شد. رییس مجلس علنا اعالم کرد که دعوت 
رسمی مجلس از روحانی از روزهای قبل اعالم شده و این انتظار می 
رفت که به آن احترام گذاشــته شــود؛ اما در نهایت شاید روحانی می 
دانســت که در هر صورت این الیحه رد خواهد شــد و به همین دلیل 
ترجیح داد رودر روی نمایندگان قرار نگیرد.او در مراسمی دیگر حضور 
یافت و از مجلس خواســت تغییراتی در بودجه اعمال نکند. به گفته 
وی، از نظر دولت تغییر در شاکله و محورهای اصلی الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
می تواند صدمات جدی به معیشت مردم و مسیر توسعه و مدیریت 
اقتصاد کشور وارد کند. شــاید به همین دلیل نمایندگان این الیحه را 
بدون هیچ تغییری باقی گذاشتند و در نهایت آن را به صورت کامل رد 
کردند . آنچه در جلسه اخیر بررسی الیحه بودجه رخ داد این بود که اگر 
چه تقریبا همه نمایندگان از الیحه پیشنهادی دولت ناراضی بودند؛ اما 

همه بر سر رد کردن کلیات آن توافق نداشتند،  منتقدان موافق رد کلیات 
بودجه، گفتند که الیحه بودجه سیاسی و غیر عملیاتی است . از جمله 
محســن زنگنه، عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای 
اســالمی ضمن مخالفت با کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: امضای 
مجلس انقالبی نباید پای این الیحه بودجه باشــد، چه الیحه دولت و 
چه الیحه کمیســیون تلفیق هیچ تناسبی با اســناد باال دستی ندارد. 
زنگنه اضافه کرد: امضای مجلس انقالبی نباید پای بودجه ای باشد که 
نه اصالح ســاختار دارد، نه منابع پایدار دارد، از سوی دیگر تورم زا نیز 
هســت، مردم دیگر تحمل ندارند، با رد کلیات این الیحه، بودجه را به 
دولت بازگردانید.برخی هم مانند امیرحســین قاضی زاده هاشــمی 
نماینده مردم مشهد و کالت از مخالفان رد کردن کلیات بود و  اعالم کرد 
اصال این الیحه باید بدون مالحظه دولت در کمیسیون تلفیق رد می شد 
و اگر بودجه را رد کنیم تنها مردم زیان خواهند دید و بودجه دولت نهایتا 
اصالح نخواهد شــد. در واقع اقدام مجلس به اصالح بودجه به خاطر 
ناامیدی از اصالح آن توسط دولت است. قاضی زاده افزود: اینکه امروز 
رییس جمهور، مجلس را مخاطب قــرار می دهد که چرا ارقام ارزی و 
نفتی بودجه را تغییر داده اند به این خاطر است که از موفقیت مجلس 

در اصالح امــور نگران اســت.نایب رییس مجلس ادامــه داد: البته 
همچنان بر این باورم که مجلس باید کلیات بودجه را در صحن رد کند 
و اصالحات انتظاری در بودجه را به مردم اعالم کند و مسئولیت اصالح 
الیحه را بر عهده دولت بگذارد و اگر دولت به خوبی الیحه را اصالح نکرد، 
دولت را اســتیضاح کند، حتی اگر تنها یک روز از دولــت باقی مانده 
باشــد. همچنین رییس کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با اشــاره به 
عواقبی که رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ می تواند به دنبال داشته باشد، تاکید 
کرد: دولت به دنبال رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ است و این اتفاق عروسی 

دولت خواهد بود.
بر خالف آنچه به نظر می آید، رد کلیات الیحه بودجه مطابق میل دولت 
خواهد بود. هر چند کارشناســان پیش از این هشــدار داده بودند که 
مجلس نباید این الیحه را رد کند و اقتصاد کشــور را در بالتکلیفی قرار 
دهد؛ اما ظاهرا نمایندگان با برخوردی احساسی و یا شاید بیش از حد 
مقابله گرایانه با دولت تصمیم به رد این الیحــه گرفتند تا در ماه های 
آینده دولت باز هم بتواند وقتی برای کنار هم گذاشــتن دخل و خرج 
خود داشته باشد. شاید به همین دلیل است که سخنگوی دولت برای 

این کار به جای گالیه از مجلس، تشکر کرد.

ماهواره بر سوخت جامد ذوالجناح با موفقیت آزمایش شد
سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع گفت: پرتاب تحقیقاتی ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح با دستیابی 
به فناوری قدرتمند ترین موتور ســوخت جامد در کشور برای نخســتین بار در حوزه فضایی صورت 
گرفت.حسینی  اظهار کرد: به حول و قوه الهی و با تالش جهادی دانشمندان صنعت فضایی وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، برای اولین بار در حوزه فضایی، نخستین پرتاب تحقیقاتی ماهواره 
برترکیبی ذوالجناح با هدف تست زیرمداری با دستیابی به فناوری قدرتمند ترین موتور سوخت جامد 
در کشور صورت گرفت.وی افزود:  این ماهواره بر سه مرحله ای که از نظر ویژگی های فنی قابل رقابت 
با ماهواره بر های روز دنیاست، دارای دو مرحله پیشرانش جامد و یک مرحله با پیشرانش مایع است 

و توانایی حمل ماهواره تا وزن ۲۲۰ کیلو گرم در مدار ۵۰۰ کیلو متری را داراست.

آمادگی مشروط کویت برای میانجی گری میان تهران و ریاض
منابعی دیپلمات در وزارت امور خارجه کویت از آمادگی مشروط این کشور برای میانجیگری میان 
تهران و ریاض خبر دادند.بر اساس این گزارش، منابع یادشده گفته اند که کویت »در صورت فراهم 
شدن شرایط مناسب، آماده است میانجی گری خود میان عربستان سعودی و ایران را ادامه دهد«. 
این منابع در ادامه گفتند:  »]روند[ بحث و تبادل افکار به منظور نزدیک سازی نقطه نظرات قطع نشده 
و همواره ادامه دارد«.این منابع که خواستند نام شان فاش نشود، در گفت و گو با آناتولی افزودند: 
»کویت همواره تالش کرده است که نقطه نظرات به یکدیگر نزدیک و اختالفات از راه دیپلمات حل 
و فصل شــود«.در ادامه این اظهارات آمده است: »تمام آنچه درباره از ســر گرفته شدن میانجی 
گری منتشر شده، صرفا تحلیل اســت و بر پایه اطالعات دقیقی نیست. اختالفات میان عربستان 
سعودی و ایران تنها محدود به یمن نیست بلکه شامل عراق، ســوریه و لبنان نیز می شود که همه 
این موضوعات با یکدیگر در ارتباط است«.منابع یادشده با اشاره به اینکه توافق میان تهران و ریاض 
پیامدهای مثبتی در منطقه خواهد داشت، گفتند: »این موضوعی است که کویت همواره به دنبال 
آن بوده و امیدوار است بدان دســت پیدا کند«.این گزارش در حالی منتشر شده است که »مطلق 
القحطانی« نماینده ویژه وزیر امور خارجه قطر نیز اخیرا خبر داد که دوحه آماده اســت بین ایران و 

عربستان سعودی وساطت کند.

سخنگوی اتحادیه اروپا: 

موضع »مکرون« سیاست این اتحادیه نیست
سخنگوی اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد، اظهارات اخیر رییس جمهور فرانسه درخصوص مذاکرات 
برجامی با ایران ارتباطی با سیاســت های جمعی این اتحادیه نــدارد و آنها خواهان حفظ برجام 
هستند.استانو در این باره گفت که در مقام سخنگوی اتحادیه اروپا قصد ندارد درباره سخنان یکی 
از رهبران اروپایی اظهارنظر کند. چرا که سخنان اشخاص ربطی به سیاست های مشترک اتحادیه 
اروپا ندارد.وی در ادامه تاکید کرد که اتحادیه اروپا به عنوان میانجی اصلی مذاکرات برجام در سال 
۲۰۱۵، همچنان قاطعانه تاکید دارد که این توافق زنده بماند و حفظ شود.پیتر استانو همچنین در 
پاسخ به این ســوال که نگاه اتحادیه اروپا درباره مذاکرات جدید با ایران درباره برنامه هسته ای 
چیست؟ اظهار داشت: اتحادیه اروپا یک میانجی و هماهنگ کننده در توافقی است که پیش تر 
امضا شده اســت. هرگونه تصمیم گیری درباره تغییرات برجام از عهده ما )اتحادیه اروپا( خارج 
است. تصمیم گیران اصلی برای هرگونه تغییر در باره برجام، تنها شش کشور عضو آن هستند. از 
سوی دیگر وظیفه نظارت بر اجرای درست برجام بر عهده کمیسیون مشترک این توافق هسته ای 
است که در سطح دیپلمات های کشورهای شرکت کننده و نمایندگان اتحادیه اروپا هر از چند گاهی 
جلسه ای برگزار می کنند.ســخنگوی اتحادیه اروپا افزود: بار دیگر تاکید می کنم وظیفه اتحادیه 
اروپا این نیســت که درباره تغییرات احتمالی برجام تصمیم گیری کند. نقش ما تنها هماهنگی 

بین کشورهای امضاکننده برجام است.

سیاستکافه سیاست

 رد کلیات الیحه بودجه کمک به دولت یا به کرسی نشاندن حرف مجلس؟

بودجه همچنان بالتکلیف

سرنوشت »آنگ سان سوچی« در هاله ای از ابهام
از زمان اجرای کودتا در میانمار هنوز جزئیاتی در مورد وضعیت ســران دولتی بازداشت شده، ارائه نشده 
است.کمیته اجرایی حزب »اتحادیه ملی دموکراسی« میانمار به عنوان حزب متبوع »آنگ سان سوچی«، 
با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی وی، رییس جمهور و افراد بازداشت شده دیگر در »سریع ترین وقت« 
 »NLD« شد.این بیانیه همچنین با تایید نتیجه انتخابات نوامبر سال گذشته که منجر به پیروزی حزب
شد، خواستار برگزاری جلسه پارلمان که براساس برنامه ریزی باید این هفته برگزار شود، شد.خیابان های 
»نایپیداو«، پایتخت میانمار و »یانگون«، بزرگ ترین شهر این کشور، به دلیل اجرای قانون منع آمد و شد و 
حضور گسترده نیرو های پلیس و نیرو های ضد شورش در آرامش بود.درخواست ها برای تشکیل نشست 

شورای امنیت سازمان ملل در پی واکنش های شدید جهانی به کودتا در میانمار، افزایش یافته است.

 متحدان بولسونارو، کنگره برزیل را فتح کرد
کنگره برزیل قانون گذاران مورد تایید »ژائر بولســونارو«، رییس جمهوری این کشور را به عنوان رؤسای 
دو مجلس خود انتخاب کرد و به این رهبر راست افراطی، پایگاهی در میان سیاستمداران راست میانه 
بخشید.به نقل از رویترز، سناتور »رودریگو پاچکو« با آرای ۵۷ به ۲۱، برنده دوره دو ساله ریاست بر مجلس 
علیا شــد. یک متحد جدید دیگر بولســونارو به نام »آرتور لیرا« از حزب راست گرای مترقی نیز ریاست 
مجلس سفلی را با ۳۰۲ رای در مقابل ۱۴۵ رای نزدیک ترین رقیب خود، به دست آورد.حمایت بولسونارو 
از پاچکو و لیرا، بر آغوش باز او برای مجموعه ای متشکل از قانون گذاران صحه می گذارد که بیشتر از آنکه 
با تعهدات ایدئولوژیکی خود شناخته شوند، مشهور به صالحیت در تجارت اسب هستند!رییس جمهور 
برزیل در سال ۲۰۱۸ با وعده پاکسازی پایتخت و خاتمه بخشی به دهه ها سیاست های پرداخت رشوه که 
در رسوایی فساد با نام »کارواش« به اوج خود رسید، نامزد شد.لیرا با اتهامات گرفتن رشوه در این رسوایی 
و دیگر تحقیقات روبه رواســت، اگرچه این پرونده ها در دادگاه پیشرفتی نداشته و برخی از آن ها ملغی 

شده اند. وکالی لیرا انجام هرگونه عمل اشتباه توسط موکل خود را رد کرده اند.

مخالفت آلمان با درخواست فرانسه در پروژه نورداستریم
آلمان با درخواست فرانسه برای کنار گذاشــتن پروژه گازی نورد استریم ۲ مخالفت کرد.برلین در 
پاسخ به درخواست فرانسه از آلمان برای کنار گذاشتن پروژه خط لوله گازی »نورد استریم ۲« اعالم 
کرد که همچنان بر اجرای این پروژه پافشــاری می کند.در همین رابطه، »مارتینا فیتز« سخنگوی 
دولت آلمان گفت که موضع دولت این کشور در خصوص پروژه خط لوله گازی »نورد استریم ۲« تغییر 
نکرده است.فرانسه روز دوشنبه در واکنش به سرنوشت الکسی ناوالنی، منتقد والدیمیر پوتین و 
اعتراضات اخیر روسیه، از آلمان خواست تا پروژه خط لوله گازی نورد استریم ۲ را کنار بگذارد.موضع 
فرانسه در حالی مطرح شده است که آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان روز ۲۱ ژانویه بار دیگر بر اجرای 
این پروژه تایید کرده بود.آمریکا و چند کشور اروپایی از جمله لهستان با دیده تردید به این پروژه نگاه 

کرده و از احتمال وابستگی آلمان و اتحادیه اروپا به گاز روسیه ابراز نگرانی کرده اند. 

ده ها مقام سابق در حال ترک حزب جمهوری خواه 
ده ها تن از جمهوری خواهان متعلق به دولت اسبق جورج دبلیو بوش به سبب نارضایتی از کوتاهی 
بســیاری از جمهوری خواهان در طرد دونالد ترامپ در پی حمله ماه گذشــته میالدی به کنگره، در 
حال ترک این حزب هستند.این مقام ها که برخی  در باالترین رده های دولت جورج دبلیو بوش کار 
کرده اند گفتند، امیدوار بودند شکست دونالد ترامپ سبب شود که حزب جمهوری خواه از این رییس 
جمهور سابق عبور کرده و ادعاهای بی اساس او مبنی بر دزدیده شدن انتخابات ریاست جمهوری ماه 
نوامبر را محکوم کنند.اما در حالی که اکثر جمهوری خواهان همچنان به ترامپ چسبیده اند، این مقام 

ها می گویند دیگر حزبی را که به آن خدمت می کردند به رسمیت نمی شناسند. 

چهره روز

ظریف در مصاحبه با »سی ان ان«:

تمام اقدامات ایران توسط 
آژانس تاییده شده است

وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: ایاالت 
متحــده باید حســن نیت خــود را برای 
بازگشت به توافق هسته ای ایجاد کند چرا 
که ایاالت متحده به دلیل تصمیم خودشان 
برای خــروج از توافق هســته ای بدون به 
ریشه های موجود در داخل آن، خارج شد.

محمد جــواد ظریف ادامــه داد: از طرف 
دیگر ایران از سازوکار های توافق هسته ای 
برای محدود کردن همکاری خود استفاده 
می کند، اگر بنــد ۳۶ را بخوانیــد ما کامال 
مطابق با توافق هســته ای عمــل کردیم.

وی با تاکید بر اینکه در اینجا زمان مطرح 
نیست، اظهار کرد: مسئله این است که آیا 
ایاالت متحده و دولــت جدید می خواهد 
از سیاســت های قدیمی، سیاســت های 
شکســت خورده دولت ترامپ پیروی کند 
یا خیر.وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران اضافه کرد: به وضوح، تمام اقداماتی 
که ایران انجــام می دهد توســط آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی تاییــد و نظارت 

می شود. 
ما نشان داده ایم که به وعده های خود عمل 
می کنیم، طرفی که نتوانســته است نشان 
دهد کــه به وعده های خــود عمل می کند 
ایــاالت متحده بوده اســت.ظریف اظهار 
کرد: همانطور که گفتم ایاالت متحده نیاز 
به اثبات حســن نیت خود دارد همچنان 
که ما پیش از آن حسن نیت مان را اثبات 
کرده ایــم. مــا از محدودیت هــای توافق 
هسته ای دور هســتیم برای اینکه ایاالت 
متحده تالش می کند یک جنگ اقتصادی 

کامل علیه ایران تحمیل کند.

بین الملل

امضای مجلس انقالبی نباید پای این الیحه بودجه 
باشد، چه الیحه دولت و چه الیحه کمیسیون تلفیق 

هیچ تناسبی با اسناد باال دستی ندارد

نماینده ویژه دولت آمریکا در امــور ایران تاکید کرد 
بایدن بــا صراحت اعالم کرده اســت که خواســتار 
بازگشت به برجام اســت.رابرت مالی، نماینده ویژه 
جدید آمریکا در امور ایران است که چند روز پیش به 
این سمت منصوب شد. وی بدون اتالف وقت فوری با 
همتایان بریتانیایی، فرانسوی و آلمانی خود که درگیر 
پرونده ایران هستند تماس گرفت و اظهار داشت که 
از سرگیری گفت وگو با جمهوری اسالمی پس از ۴ 
سال دوره ریاســت جمهوری ترامپ یکی از اولویت 
های دولت بایدن به شمار می آید.وی در پاسخ به این 
پرسش که در حزب دمکرات کسانی وجود دارند که 
تا حدودی از راهبرد فشار حداکثری ترامپ حمایت 
می کنند و خواســتار توافق گسترده تری هستند که 

موشک های بالســتیک را نیز در بر بگیرند، گفت که 
بایدن با صراحت گفت که خواستار بازگشت به برجام 
اســت. صحبت از یک توافق گسترده تر نیست مگر 
بعد از آنکه طرف ها بار دیگر برجــام را رعایت کرده و 
با هم آشتی کردند. در آن صورت گفت وگوهای تازه 
ای ممکن است وجود داشته باشــد.وی در رابطه با 
تحوالت خاورمیانه طی ۴ سال گذشته و نحوه تغییر 
سیاســت خارجی آمریکا با حضور بایدن گفت که به 
سبب سیاســت ترامپ و نیز تحوالت مستقل از آن 
بسیاری از چیزها تغییر کرده است. با آمدن ترامپ 
ایران به کانون توجه سیاست خارجی آمریکا تبدیل 
شد و توجه چندانی به دموکراســی در منطقه و نیز 
تالش برای حل و فصل جنگ در یمن و لیبی نشد.

در رابطه با افغانستان نیز گفت که بایدن قبل از آنکه 
رییس جمهور شود گفته بود که قصد پایان بخشیدن 
به جنگ در عــراق و افغانســتان دارد. توافق میان 
آمریکا و طالبان میراث دولت قبلی اســت و بایدن 
باید به جست و جوی توازنی دشوار میان سه مولفه 
باشد: تالش برای پایان بخشیدن به درگیری ها به 
همراه حضور درازمدت یا دستکم دستیابی به اهداف 
بشردوستانه در افغانستان . این امر مستلزم بازنگری 

در عامل سوم است.

رابرت مالی: 

»بایدن« قصد دارد به برجام برگردد

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در سفر اخیر خود به ترکیه و دیدار با »چاغتای اوزدمیر«، مدیر ارشد رسانه ای دفتر رییس جمهوری ترکیه، ضمن انتقاد از 
ارتباطات اندک رسانه ای میان دو کشور، پیشنهاد داد: یک نشست همکاری های رسانه ای در ایران یا ترکیه با حضور برخی کشورهای منطقه برگزار شود تا از این طریق 
آشنایی بیشتری از ظرفیت های رسانه ای آن ها حاصل آید.محمد خدادی، رابطه ایران و ترکیه را رابطه ای برادرانه دانست و افزود: دو بردار ممکن است اختالف نظر داشته 
باشند، رقابت داشته باشند، حتی ممکن است دعوا هم بکنند، اما برادر هستند و این احساس برادری، گذشته از همسایگی، به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و اعتقادی 
آن ها برمی گردد.به گفته خدادی، هدف این دیدارهای دوجانبه این است که جریان رسانه ای ایران و ترکیه، به دور از جریان سازی های منفی رسانه های غربی و منطبق 
بر واقعیات دو کشور باشد.وی در ادامه تصریح کرد: هم اکنون جریان سازی های رســانه ای گسترده ای علیه روابط دو کشور ایران و ترکیه در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی جعلی صورت می گیرد و تنها راه مقابله با این شبکه های جعلی و فیک، توسعه ارتباط مستقیم رسانه ای بین آنکارا و تهران است.وی با اشاره به فعالیت بخش های 
فارسی زبان رسانه های ترکیه و همچنین بخش های ترکی زبان رسانه های داخلی، بر تالش و هم افزایی رسانه های دو کشور در معرفی واقعیات و ظرفیت های ترکیه و ایران 
به مخاطبان تاکید و از ضرورت حمایت ویژه معاونت مطبوعاتی  و بخش رسانه ای دفتر رپیس جمهور ترکیه در جهت توسعه تعامالت رسانه ای میان دو کشور سخن گفت.

جریان سازی های رسانه ای علیه روابط ایران و ترکیه

وز عکس ر

درگیری پلیس 
نپال با معترضان

اعتراضــات ضــد دولتی در 
کاتمانــدو، پایتخــت نپال با 
مداخله نیروهــای امنیتی به 

خشونت کشیده شد.
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عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور:

9۷ درصد قراردادهای کارگران موقت است
عضو هیئت مدیره کانون عالی شــوراهای اسالمی کار با اشــاره به کاهش قدرت چانه زنی کارگران، 
توضیح داد: از سال ۱۳۷۳ در دادنامه دیوان عدالت اداری قراردادهای موقت در کشور رواج داده شد 
که این موجب کاهش چانه زنی کارگران شد. احمدرضا معینی ،  با بیان اینکه امروز بالغ بر ۹۷ درصد 
قراردادهای کارگران موقت اســت که این موجب سوءاســتفاده کارفرمایان به خصوص کارفرمایان 
نهادهای دولتی و ... شده است، تصریح کرد: متاسفانه اکنون مدت قراردادها به سه یا یک ماه تقلیل 
یافته است که در این شرایط کارگران با نداشتن امنیت شغلی، امنیت درآمدی و روانی خود را از دست 
داده می بیند.رییس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار اصفهان گفت: نماینده جامعه کارگری از 
دیوان عدالت اداری خواستار برگرداندن این رای است، چراکه نمی توان در کارهای مستمر به خصوص 
در واحدهای تولیدی و صنعتی قراردادهای موقت را صادر کرد.وی با تاکید بر اینکه کار موقت در کشور 
نوعی برده داری نوین اســت، تصریح کرد: باید قراردادهای کار مستمر و موقت از یکدیگر جدا شود، 
چراکه کار موقت برای پروژه های عمرانی همچون سدسازی، جاده ســازی و ... است نه یک واحد 

تولیدی بزرگ.

رییس اتحادیه صنف میوه اصفهان:

دالالن نبض بازار میوه را در دست گرفتند
رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروشان شهرستان اصفهان با تاکید بر اینکه انحصار و داللی وارد 
بازار میوه شده است، گفت: متاســفانه قیمت میوه و برخی صیفی جات همچون مرکبات و خیار از 
مرز ۲۰ هزار تومان هم عبور کرده است.نوروزعلی اسماعیلی درباره نوسانات شدید قیمتی بازار میوه و 
صیفی جات در اصفهان، اظهار کرد: متاسفانه امروز یکی از عوامل اصلی گرانی محصوالت کشاورزی 
همچون میوه انحصار است و کشاورزان نه تنها نقشی در گرانی میوه ندارند، بلکه دالالن نبض بازار را در 
دست گرفته اند.وی درباره گرانی صیفی جات و گرانی خیار، توضیح داد: گرانی صیفی جات به خصوص 
خیار به دلیل شرایط آب و هوایی است و به طور قطع تا هفته آینده قیمت خیار بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان 
کاهش خواهد یافت.رییس اتحادیه صنف میوه و ســبزی فروش شهرستان اصفهان با بیان اینکه 
گرانی مرکبات و سیب به دلیل انحصار در بازار است، تاکید کرد: متاسفانه صادرات بی رویه و همچنین 
سرمازدگی در منطقه جنوب کشور و استان فارس موجب گرانی مرکبات از جمله پرتقال شد و اکنون 
نیز بازار مرکبات به دست دالالن افتاده است.وی، تصریح کرد: به طور قطع شرایط خوبی را برای شب 
عید پیش بینی نمی کنیم.اسماعلیی درباه گرانی موز در بازار نیز، گفت: دلیل گرانی موز انجام نشدن 
ثبت سفارش بود، اما به تازگی اعالم شد که واردات موز آزاد شده است، همچنین مافیای موز در کشور 

موجب گرانی این میوه وارداتی شده ، چراکه واردات موز در انحصار دو یا سه نفر است.

ارمنستان می تواند پایگاهی برای صادرات ایران باشد
ارمنستان می تواند پایگاهی برای صادرات کاال های اصفهان به دیگر کشور ها شود.طی چند سال اخیر، 
عراق، چین، افغانستان، امارات متحده عربی، اندونزی، پاکستان، عمان، تایلند، هند و ترکیه به عنوان 
کشور های هدف صادرات استان اصفهان مطرح بوده اند؛ اما بعد از اتفاقاتی که در منطقه قره باغ بین 
آذربایجان و ارمنستان افتاد مرز های ترکیه به سمت ارمنستان بسته شد و برای محصوالت با کیفیت 
ایرانی فرصت خوب صادرات به وجود آمد. مدیر بازاریابی و روابط بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان با 
اشاره به جذابیت صادرات به کشور ارمنستان گفت: مواردی مانند فاصله فیزیکی، نزدیکی فرهنگی و 
تشابه الگوی مصرف از عوامل مهم صادرات به کشور ارمنستان است.بهنام ابراهیمی با اشاره به لیست 
صادرات به ارمنستان گفت: الزم است بعضی کاال ها اضافه و بعضی حذف شوند و ارمنستان می تواند 
به عنوان پایگاهی برای صادرات کاال های ایران به دیگر کشور ها استفاده شود.وی ادامه داد: با تربیت 

تیم های جوان در حوزه تجارت بین الملل، فعالیت های اقتصادی رونق می گیرد.

فرش بافان  در اصفهان روزهای خوبی را سپری نمی کنند؛

گره کور بر تار و پود فرش اصفهان

وضعیت بازار فرش دستباف حتی تا پیش  مرضیه محب رسول
از همه گیــری کرونا و زمین گیر شــدن 
اقتصاد وضعیت چندان خوبی نداشت. فرش دستباف که روزگاری در 
هر خانه ایرانی یافت می شد طی سال های اخیر به یک کاالی لوکس 
گران قیمت تبدیل شد که کم کم جای خود را در بازار های داخلی و خانه 
های ایرانیان به فرش های دستباف ارزان قیمت تر با مدل های به روز 
تر داد. پس از آن هدف تولید در بازارهای صادراتی دنبال می شد؛ اما 
با وضع تحریم ها و به میدان آمدن رقبای قدری از ترکیه و افغانستان 
و البته چین، مشــتریان فرش اصیل ایرانی کم کم از دست رفتند. در 
سال های اخیر اتفاقات عجیب و غریبی در بازارهای متعلق به فرش 
ایرانی رخ داد از جمله تغییر شناسنامه فرش ایرانی در ترکیه و امارات 
و صادرات با نام این کشورها به آمریکا و اروپا و البته کپی نقشه های 
اصیل ایرانی از ســوی ترکیه و چین بدون هیچ گونه اعتراض و توانی 
برای مقابله بــا این دزدی هنری و در نهایت کرونا در یک ســال اخیر 
تقریبا تیــر خالص را به این صنعــت زد و حاال بر اســاس آمار درآمد 
فرش بافان که اغلب در میان روستاییان و اقشار کم درآمد بودند تا ۹۷ 

درصد کاهش یافته اســت. این مســئله در کنار عدم داشــتن بیمه 
بسیاری از فرش بافان برای این قشــر یک فاجعه غم انگیز و سخت 
خواهد بود.بر اساس آمار در استان اصفهان ۲۷۰ هزار نفر بافنده فرش 
فعالیت دارند که از این تعداد ۱۹ هزار نفــر فاقد بیمه تامین اجتماعی 
هستند. تعداد قابل توجهی که اغلب شان تقریبا کسب و کار خود را از 
دســت داده اند. آنگونه که رییس اتحادیه صنف فروشندگان فرش 
دستباف اصفهان گفته اســت: بنابر اعالم گمرک درآمد این صنف در 

سال ۱۳۹۹ نسبت به  سال ۱۳۹۷، ۹۷ درصد کاهش یافته  است.
رحمت ا... تجــدد اظهار کرد: فرش دســتباف همیشــه طرفدار دارد، 
اما بعضی از مردم به علت نداشــتن قدرت خریــد، نمی توانند فرش 
دستباف بخرند.وی افزود: مردم بیشتر به سمت فرش های ماشینی 
رفته اند، چون قیمت های زیاد اجازه خرید فرش دســتباف را به آن ها 
نمی دهد.رییس اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف اصفهان 
اضافه کرد: مردم همچنان به فرش دســتباف عالقه دارند و تا وقتی 
که شرایط اقتصادی اجازه بدهد، از آن استقبال می کنند.تجدد با بیان 
اینکه شــرایط کرونایی خســارت های زیادی به این صنف آورد کرده 

است، افزود: مغازه هایی که با گردشگر یا مسافر کسب درآمد می کنند 
به علت کاهش سفرها، متحمل خســارت های ۱۰۰ درصدی شده اند.

وی گفت: بنابر اعالم گمرک درآمد این صنف در ســال ۱۳۹۹ نسبت 
به سال ۱۳۹۷، ۹۷ درصد کاهش یافته اســت.رییس اتحادیه صنف 
فروشــندگان فرش دســتباف اصفهان گفت: اگر تحریم ها برداشته 
و همچنین صادرات انجام شــود قطعا آینده فرش بهتر خواهد شــد. 
امیدواری به روزهــای بهتر در حالی وجود دارد که وابســتگی به مواد 
اولیه تولید فرش به خصوص در رســته فرش های ابریشمی به چین 
همچنان یک تهدید جدی بــرای این صنعت به حســاب می آید. از 
سوی دیگر خام فروشی پشم به کشــورهایی مانند افغانستان و هند 
و پاکستان که خود جزو رقبای فرش ایرانی هستند هم مزید بر علت 
گرانی های مواد اولیه فرش بافی شده است در نهایت فرش ایرانی با 
افزایش هزینه های تولید به دلیل عدم حمایت های الزم توان رقابتی 
با فرش های پاکستانی و حتی افغانســتانی به دلیل قیمت پایین را 
ندارد و به همین خاطر طی یک سال اخیر یکی از صنایع کم هزینه اما 

پر اشتغال کشور در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.

خبر  روز

 صعود بیت کوین پس از حمایت
 »ایالن ماسک«

پس از آنکه مدیرعامل تسال گفت باید زودتر اقدام به خرید بیت کوین می کرد، ارزش این رمزارز 
افزایش یافت.

ایالن ماسک که اخیرا به تمجید از بیت کوین روی آورده، در اظهار نظر تازه ای گفته است فکر می 
کند بیت کوین به زودی به مقبولیت عمومی گسترده ای خواهد رسید. وی بیت کوین را ابتکاری 
بسیار خوب خوانده که آن را دیر کشف کرده است. ماسک ضمن اقرار به تاثیر سخنانش بر عملکرد 
بازار گفته است: حرف هایم می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد پس باید مواظب باشم که چه می 
گویم.   مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حــال حاضر ۹۹۴.۹۱ میلیارد دالر برآورد 
می شود که این رقم یک درصد بیشتر شده اســت.  ری دالیو، میلیاردر مشهور آمریکایی با بیان 
اینکه حفاظت از مشتریان در برابر ارزهای بی پشــتوانه مسئله مهمی است گفت: سرمایه گذاران 
در ارزهای دیجیتالی باید این را بدانند که با یک بازار بســیار پرریســک طرف هستند و از دست 
دادن همه یا بخش بزرگی از ســرمایه شــان در این بازارها با توجه به نوســانات زیاد چیز خیلی 

عجیبی نیست.  

افزایش نرخ بیکاری در کشورهای اروپایی
متوسط نرخ بیکاری کشورهای عضو منطقه یورو به ۷.۵ درصد رسید. تا پایان دسامبر ۲۰۲۰ نرخ 
بیکاری در منطقه یورو با ۰.۱  درصد افزایش نســبت به مدت مشابه ماه قبل به ۷.۵ درصد رسید؛ 
اما این نرخ در سطح اتحادیه اروپا بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح ۸.۴ درصد باقی ماند. 
این نرخ بیکاری باالترین نرخ بیکاری ثبت شــده در کشورهای عضو منطقه یورو در سه ماه اخیر 

بوده است.
تخمین زده می شود تا پایان این ماه ۱۶ میلیون مرد و زن در ســطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که 
از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۶۷۱ هزار نفر ساکن کشورهای عضو منطقه یورو بوده اند. در مقایسه با 
ماه قبل، شمار افراد بیکار در اتحادیه اروپا ۶۷ هزار نفر و در سطح منطقه یورو ۵۵ هزار نفر افزایش 
یافته است.در بین کشــورهای عضو، باالترین نرخ بیکاری متعلق به اســپانیا با ۱۶.۲ درصد بوده 
اســت و پس از این کشــور، لیتوانی با ۱۰.۱ درصد و ایتالیا با ۹.۰ درصد قرار دارند. از سوی دیگر 
کمترین نرخ بیکاری در جمهوری چک با ۳.۱ درصد مشــاهده شده اســت و پس از این کشور، 

لهستان با ۳.۳ درصد و هلند با ۳.۹ درصد قرار دارند.

 وضعیت اقتصاد کشورها در گرو میزان دسترسی
 به واکسن

مجمع جهانی اقتصاد با پیش بینی رشــد ۵.۱ درصد برای اقتصادجهان در سال ۲۰۲۱ اعالم کرد 
رشد کشور ها بستگی به این دارد که چه میزان به واکسن دسترسی داشته باشند بنابراین توزیع 

آن باید عادالنه باشد.
مجمع جهان اقتصاد تاکید می کند در ســال جاری هــر منطقه ای که ویــروس کرونای کمتر و 
دسترسی به واکسن بیشتری داشته  باشــد اقتصاد بهتری خواهد داشت بنابراین دسترسی به 
واکسن بیماری کووید ۱۹ بسیار حیاتی است و باید نهادهای بین المللی تالش کنند تا دسترسی 
کشورها به واکســن عادالنه باشد.در این گزارش آمده است: اگرچه رشــد اقتصاد جهان در سال 
۲۰۲۰ به رقم منفی ۳.۷۵ درصد رســید اما پیش بینی می شود که اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ به 
رشد ۵.۵ درصد برسد و در سال ۲۰۲۲ هم اقتصاد جهان با اندکی کاهش به ۴.۲ درصد رشد برسد.

این گزارش می افزاید: مبادالت تجاری کشورها هم با افزایش رشد اقتصادی در سال جاری بهتر 
می شود؛ اما انتظار بر این است که رشدی نامتعادل و نابرابر داشته باشد.

با مسئولان

اخبار

نماینده مردم کاشان:

کمیته بازار برنامه صادرات 
محصوالت را تدوین می کند

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: 
کمیته بازار کمیسیون کشــاورزی با حضور 
معاونــان وزارتخانه های جهاد کشــاورزی، 
صنعت، معــدن و تجــارت و امــور خارجه 
برنامه ای برای صادرات محصوالت کشاورزی 
به کشــورهای همســایه را تدوین می کند.

ســیدجواد ســاداتی نژاد با تاکید بــر اینکه 
عدم اعزام رایزنان اقتصادی توســط وزارت 
امور خارجه یکی از مباحث مطرح شــده در 
نشســت کمیســیون بود، عنوان کرد: کمیته 
بازار کمیسیون کشــاورزی با حضور معاونان 
وزارتخانه هــای جهاد کشــاورزی، صنعت، 
معدن و تجارت و امور خارجه برنامه ای برای 
صادرات محصوالت کشاورزی به کشورهای 
همســایه را تدویــن می کند.نماینده مردم 
کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به اینکه جلسات کمیته بازار 
کمیســیون به صورت مســتمر در خصوص 
صــادرات محصوالت کشــاورزی ادامه پیدا 
می کند، ادامه داد: انتظار داریم وزارتخانه های 
صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با 
توجه به اطالع وزارت جهاد کشاورزی از میزان 
تولید مازاد نیاز محصوالت کشاورزی کشور، 
نســبت به صادرات آن اقدام کند.وی با بیان 
اینکه در حال حاضر در اســتان های جنوبی 
بیش از نیاز داخلی پیاز و گوجه فرنگی تولید 
شده و مقرر شد تمهیدات الزم برای صادرات 
آن فراهم شود، تصریح کرد: بر اساس مصوبه 
ستاد تنظیم بازار صادرات رب گوجه فرنگی تا 
فروردین ماه سال آینده آزاد شده که می تواند 
مشکالت تولیدکنندگان در استان هرمزگان را 

تا حد زیادی برطرف کند.

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با اشاره به 
موقعیت ویژه اســتان اصفهان در شبکه حمل و نقلی 
کشــور گفت: ۱۴ پروژه در حوزه حمل و نقل در استان 
اصفهان فعال اســت.علیرضا قاری قرآن با اشاره به 
۱۴ طرح فعال در این اســتان اظهار داشــت: احداث 
باند دوم فخره کاشــان، عملیات راه سازی باند دوم و 
تقاطع غیر همسطح پلیس راه علویجه، احداث محور 
حسین آباد - قاسم آباد، باند دوم نصرآباد- امامزاده 
علی اکبر، تقاطع غیرهمسطح شــهرک الکترونیک 

خمینی شهر، تکمیل عملیات پل ســازی و راه سازی 
محور سفیددشت کاشــان- نوش آباد -علی آباد از 
جمله این طرح ها اســت.قاری قرآن بــا بیان اینکه 
اهــداف کالن وزارت راه و شهرســازی برون گرایــی 
اقتصاد، ترانزیت و توجه به تجارت بین المللی است، 
گفت: تکمیل و بهره برداری از کریدورهای شــمالی 
_ جنوبی و شرقی _ غربی کشــور یکی از مهم ترین 
این زیرساخت هاست و اســتان اصفهان با توجه به 
موقعیت ویژه جغرافیایی، قرارگیری در مرکز کشور و 
همجواری با ۹ استان دیگر، نقش مهمی در این چهار 
راه حمل ونقلی ایفا می کند.وی، پروژه آزادراه کنارگذر 
شــرق اصفهان را از جمله پروژه هــای جهش تولید 
دانست و گفت: ۶۳ کیلومتر از این آزادراه در سال جاری 

افتتاح شده است که مزایایی همچون کاهش هزینه 
و زمان سفر، کاهش آالیندگی های زیست محیطی و 
مصرف ســوخت، ایجاد یک وضعیت ایمن و روان تر 
در این بخش از کریدورهای ترانزیتی را در بردارد.وی 
با اشــاره به اقدامات اداره کل راه و شهرسازی استان 
اظهار داشت: در مورد سکونتگاه های غیررسمی در ۴ 
حوزه راهبردی، طرح و برنامه، اجرایی و توانمندسازی 
اقدامات و ابتکارات مفید و موثری انجام شده است.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان افزود: 
همچنیــن در جهــت کنتــرل و پیشــگیری از بروز 
آسیب های اجتماعی در محدوده ها و محالت هدف 
بازآفرینی شــهری، برنامه ها وپروژه های کوتاه مدت 

ومیان مدتی را اجرایی کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

 14 طرح راه وشهرسازی در اصفهان فعال است

توسعه اشتغال در غرب اصفهان با ظرفیت بومی دنبال می شود
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شورای اســالمی گفت: توسعه اشتغال در غرب اصفهان مهم ترین چشم انداز کاری این 
حوزه انتخابیه است که متناسب با ظرفیت های بومی با جدیت دنبال می شود.حسین محمد صالحی، به ظرفیت های قابل توجه شهرستان های غرب استان اشاره 
و بیان کرد: در حالی که فرصت های خوبی برای رونق تولید و اشتغال در این منطقه وجود دارد؛ اما به دلیل ضعف در جذب سرمایه گذار و برخی پیچ و خم های اداری 
تا چشم انداز مطلوب فاصله داریم، اگرچه تالش های گذشــته را نیز نمی توان نادیده گرفت.وی افزود: رایزنی ها و پیگیری هایی تاکنون انجام شده که امیدواریم 
بتوانیم هم نگاه سرمایه گذاران را به منطقه تغییر دهیم و هم زمینه جذب و ماندگاری آنان را فراهم کنیم.نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت 
به مشکالت بیکاری، محرومیت و مهاجرت به دنبال نبود فرصت های شغلی در شهرستان های غرب اصفهان اشاره کرد و گفت: به دنبال آن هستیم با خروج از فقر 
صنعتی و استقرار صنایع مناسب، ۲ هزار شغل در این حوزه انتخابیه ایجاد کنیم.محمدصالحی افزود: استقرار صنایع تبدیلی، کارگاه تولید لوله های پلی اتیلن و صنایع 
وابسته و کارخانه الستیک سازی در فریدن که مجوز آن پس از پیگیری های پیچیده و سخت گرفته شده از جمله این طرح هاست.وی بیان کرد: تالش می کنیم 
طرح ها در مرحله کلنگ زنی متوقف نشود و برای به ثمر نشستن آنها در طول دوره خدمت پاسخگو خواهیم بود.محمد صالحی با اشاره به اهمیت روستاها در تحقق 
شاخص های توسعه اقتصادی یادآور شد: تاکنون به ۱۸۰روستا از ۲۰۷ روستای حوزه انتخابیه با هدف شناسایی و طبقه بندی مشکالت سرکشی به عمل آمده است.

تقدیر از شورای 
گفت و گوی دولت 
و بخش خصوصی 

استان اصفهان
در یکصــد ودومیــن نشســت 
شورای گفت وگوی ملی از رییس 
اتاق بازرگانــی اصفهان به دلیل 
کسب رتبه نخست شورای گفت 
و گوی دولت و بخش خصوصی 

استان اصفهان، تقدیر شد. 

وز عکس ر

رییس اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف 
اصفهان گفته است: بنابر اعالم گمرک درآمد این صنف 
در سال ۱۳۹۹ نسبت به  سال ۱۳۹۷، ۹۷ درصد کاهش 

یافته  است
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 رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

 توسعه همه جانبه کشور نتیجه حماسه شکوهمند 
انقالب اسالمی خواهد بود

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی گفت: چله دوم انقالب اسالمی با پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور تداوم خواهد یافت. دکتر 
مجید شیرانی در جشن سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اســالمی اظهار داشت: حماسه بی نظیر 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی بر اساس عزم و اتحاد ملی در زمینه ظلم ستیزی صورت گرفت و منجر 
به یکی از وقایع بزرگ تاریخی در دنیا شد.وی افزود: در جریان انقالب اسالمی هدف از ایجاد حماسه 
از سوی مردم، دستیابی به کشــوری سرآمد و توسعه همه جانبه و پیشــرفت در حوزه های سیاسی، 
کشورداری، اقتصادی، صنعت، سالمت،فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بوده است.وی یادآور شد: امروزه 
کل کشور به لحاظ تئوری  بر توسعه همه جانبه کشور تفاهم دارند. شیرانی تصریح کرد: هم اکنون برای 
تحقق این مهم، وحدت ملی به عنوان مهم ترین فاکتور همچون گذشته از اهمیت ویژه برخوردار است و 
باید در مقابل برخی وحدت شکنی ها از سوی دشمن، با هوشیاری ایستادگی کرد.رییس دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد در ادامه اضافه کرد: عزم همگانی و امید به آینده از دیگر موارد مهمی است که باید برای 
تحقق اهداف کشور در چله دوم انقالب اسالمی مورد توجه قرار گیرد. شیرانی در پایان گفت: نعمت انقالب 
و نظام اسالمی، نعمت بسیار بزرگی ا ست که باید شکر گزار و قدردان آن بود و این امید را زنده نگه داشت.

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری:

128 تیم نظارتی برای جلوگیری از شیوع کرونا فعالیت می کنند
رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۱۲۸ تیم نظارتی برای جلوگیری از شیوع کرونا 
در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، اظهار داشت: این تیم های نظارتی در محله ها فعال هستند. راشد 
جزایری گفت: در حال حاضر روند شیوع کرونا در استان کاهش یافته و تعداد بیماران مبتال به کرونا کاهش 
قابل توجهی یافته است.رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی و 
اعمال محدودیت ها نقش مهمی در کاهش شیوع کرونا در این استان داشته است.وی ادامه داد: وضعیت 
حال حاضر بسیار شکننده اســت و در صورتی که بی توجهی به رعایت پروتکل های بهداشتی شود شاهد 
افزایش شیوع کرونا خواهیم بود.رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: استفاده از ماسک 

همچنان باید مورد توجه مردم باشد تا روند کاهش ابتال و از بین رفتن این بیماری فراهم شود.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان:

استخرهای ورزشی چهارمحال به زودی بازگشایی می شوند
معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به ابالغ دستورالعمل های 
بهداشتی گام دوم مبارزه با کرونا و الزامات ســالمت محیط و کار در استخرهای شنا در خصوص نحوه 
فعالیت استخرهای ورزشی گفت: ۱۵ اســتخر استان پس از یک ســال تعطیلی به زودی بازگشایی 
می شوند.علی تشنیزی افزود: قوانین سختگیرانه ای همچون فعالیت استخرهای شنا به صورت شیفتی 
و حداکثر ۲ ساعت در هر شیفت، تعیین تعداد خدمت گیران در استخرها بین ۳۰ تا ۵۰ نفر بسته به مناطق 
زرد و آبی، گندزدایی تمامی سطوح، رختکن، دوش ها و وسایل پس از هر سانس و اجرای هر سانس با 
فاصله نیم ساعت و استفاده مستمر از هواکش برای بازگشایی استخرها تعیین شده است.تشنیزی 
در ادامه با بیان اینکه استخرهای ورزشی استان بیشترین خسارت را از شیوع ویروس کرونا متحمل 
شده اند، تصریح کرد: در مدت شیوع این ویروس، استخرهای ورزشی به طور کامل تعطیل شدند و امکان 
انجام هیچ فعالیتی در محیط این استخرها فراهم نبود و نگهداری از استخرها حتی در شرایط تعطیلی 
نیز هزینه های بسیاری را به همراه داشت.وی یادآور شد: باوجود فراهم شدن زمینه بازگشایی سالن های 
ورزشی، همچنان خانواده ها از حضور جوانان و نوجوانان خود در مراکز عمومی و به ویژه فضاهای ورزشی 

نگران هستند و ممکن است تا مدت ها از فعالیت دوباره استخرها نیز استقبالی نشود.

بام ایرانبا مسئولان
شنبه  11 بهمن  1399 / 16 جمادی الثانی  1442/ 30  ژانویه  2021/ شماره 3179
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با مسئولان
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مفاد آراء
11/58 آگهی موضوع مــاده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد 

و امالک خور و بیابانک
برابــر آراء صادره هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک خور و 
بیابانــک تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ 
 انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
خور و بیابانک تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
 1- رای شــماره 139960302029000144 مــورخ 99/10/18 هیــات، 
آقای علیرضــا راجــی فرزند نــوح اله بــه شــماره شناســنامه 43 و کدملی 
 5409906421 صادره از خور و بیابانک 48 ســهم مشــاع  از 336 سهم قنات و
 مزرعه گلشن به مســاحت ششــدانگ 234000 متر مربع به پالک یک فرعی 
از 3353 اصلی واقع در مزرعه گلشــن بخش 6 حوزه ثبــت ملک خور و بیابانک 

خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسی آقای محمد راجی فرزند مال عبداله
 2- رای شــماره 139960302029000145 مــورخ 99/10/18 هیــات، 
آقای علیرضــا راجــی فرزند نــوح اله بــه شــماره شناســنامه 43 و کدملی 
 5409906421 صادره از خور و بیابانک 48 ســهم مشــاع از 336 سهم قنات و 
مزرعه گلشن به مساحت ششدانگ 87000 متر مربع به پالک دو فرعی از 3353 
اصلی واقع در مزرعه گلشــن بخش 6 حوزه ثبت ملک خور و بیابانک خریداری 

عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد راجی فرزند مال عبداله
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/15

م الف: 1077778 محمد علی بیطرف رئیس ثبت خور و بیابانک 
مفاد آراء

11/59 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و سوم و چهارم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
 غرب اصفهان تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. 
لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر بــه منظور اطالع 
عموم در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شــماره 5640-1399/04/04 هیات سوم آقاي ســعید بابائي سوداني 
به شناســنامه شــماره 1363 کدملي 1283295288 صادره خمیني شهر فرزند 
سیف اله در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 157 مترمربع پالک شماره 
فرعي از34 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
 مالک رســمی حلیمه جنیرانی گنیرانی بموجب سند 54513 مورخ 1334/12/5 

دفتر 7 اصفهان

آرای اصالحی
1- رای اصالحی شــماره 20239-1398/12/21 هیأت ســوم باتوجه به مفاد 
گزارش کارشــناس و با عنایت به اینکه راي هیأت تا کنون اجرا نشــده لذا مفاد 
راي صادره بدین شــرح اصالح مي گردد: پالک ثبتی 136/1 )1 فرعی از 136 
اصلی صحیح می باشــد( که در رای شــماره 6983-1398/05/19 هیات سوم 
 آقای محمد تیموری به شناسنامه شــماره 718  کدملي 1141682656 صادره 
خمینی شهر  فرزند رحیم  ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت65 مترمربع 
از پالک شماره 136/1   فرعی از 45 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان که طی ســند 66025 مــورخ 71/4/7 دفترخانه 9 اصفهان 

شهرداری خمینی شهر ،مالک می باشد قید شده است.
آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشند.

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادرخواهدشد .

تاریخ انتشار نوبت اول 1399/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم  1399/11/15

م الف: 1079646  ابوالفضل شــهریاری نائینی رئیس منطقه ثبت اســناد 
وامالک غرب اصفهان

مفاد آراء
11/60 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر آراء صادره هیــات/ هیات های موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه 
 مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. 
لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر بــه منظور اطالع 
عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به  مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رای شماره 139960302023000742 مورخ 99/10/09 خانم 
صاحب جعفری هرندی به شماره شناسنامه 89 کدملی 5659659187 صادره از 
کوهپایه فرزند ابراهیم نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 94/44 متر 
مربع مفروزی از پالک شما ره 997- اصلی واقع در بخش 3- ثبت اصفهان که در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/15

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/30 
م الف: 1088188 ابوالفضــل ریحانی رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک 

مرکزی اصفهان 
فقدان سند مالکیت

11/61  شماره نامه: 139985602023006247-1399/10/09 سند مالکیت 
 بمقدار ده حبه و یک ســوم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک ثبتی

 4. 2700/5 واقع در بخــش 1 ثبت اصفهــان بنام مهین کدخدائــی الیادرانی 
مورد ثبت در دفتر 121 صفحه 89 ذیل شــماره ثبت 20481 بشماره چاپی سند 
215303-82- الف و تسلیم گردیده )الزم بذکر است مقدار 31 حبه مشاع باقی 
مانده از هفتاد و دو حبه ششدانگ طی سند 12223-86/07/07 دفترخانه 137 
اصفهان بنام محمدرضا طالبیان و علی قاســم زاده بالسویه انتقال شده که علی 

قاســم زاده بموجب ســند 22609-89/07/05 دفترخانه 137 اصفهان تمامت 
را به محمدرضا طالبیان نســبت به پنج حبه و یک ســوم حبه و مهین کدخدائی 
 الیادرانی نسبت به مقدار ده حبه و یک سوم حبه مشاع انتقال داده طی اسناد رهنی

90 و  /09 90 و 25929- 17/ /09 /17 90 و 25928- /09 /17 -25930 
25930-90/09/17 دفترخانه 137 در رهن بانک مسکن است(  و اکنون مهین 
کدخدائی الیادرانی طی استشــهاد شهود بشــماره 139902155722000681 
مورخ 1399/09/02 دفترخانه 137 اصفهان درخواســت صدور ســند مالکیت 
المثنی ملک فوق را نموده اســت لذا مراتب به اســتناد تبصــره یک اصالحی 
ذیل مــاده 120 آئین نامــه قانون ثبت در یــک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد 
خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظــرف مــدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمــن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و 
رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده 
ســند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقــرر اعتراضی نرســید یا 
در صورت اعتراض اصل ســند مالکیــت یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به 
 صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1087404  
ابوالفضل ریحاني محمد زاده مدیر واحد ثبتی اداره ثبت اســناد و امالک مرکزي 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/62 شماره نامه: 139985602025013278- 1399/11/04 نظر به اینکه 
خانم زهرا قائلی با تســلیم درخواســت شــماره 25042621 مورخ 99/11/1 و 
دو  برگ استشهاد شــهود به شــماره 39206 مورخ 99/10/30 دفترخانه 137 
اصفهان  مدعی مفقود شدن ســند مالکیت )به علت جابجایی( یک دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک شماره 562 فرعی از 3 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان است و 
متقاضی صدور سند مالکیت المثنی می باشــد پالک مزبور در صفحه 584 دفتر 
675 امالک ذیل شماره ثبت 104181 تحت شماره چاپی 142289 سابقه ثبت 
دارد. لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
 ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به

 ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند 
معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتــب صورتمجلس و اصل 
ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله 
 ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1087426 ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/63 شماره نامه: 139985602025013276- 1399/11/04 نظر به اینکه 
خانم زهرا قائلی با تسلیم درخواست شــماره 25042621 مورخ 99/11/1 و دو  
برگ استشهاد شهود به شماره 39204 مورخ 99/10/30 دفترخانه 137 اصفهان  
مدعی مفقود شدن سند مالکیت )به علت جابجایی( دو دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک شــماره 562 فرعی از 3 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان اســت و متقاضی 
صدور سند مالکیت المثنی می باشــد پالک مزبور در صفحه 169 دفتر 6 امالک 
ذیل شــماره ثبت 376/769 تحت شماره چاپی 462262 ســابقه ثبت دارد. لذا 
مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 

تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1087432 ابوالفضل شــهریاری 

نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/64 شماره نامه: 139985602025013281- 1399/11/04 نظر به اینکه 
خانم زهرا قائلی با تســلیم درخواســت شــماره 25042621 مورخ 99/11/1 و 
دو  برگ استشهاد شــهود به شــماره 39202 مورخ 99/10/30 دفترخانه 137 
 اصفهان  مدعی مفقود شدن ســند مالکیت )به علت جابجایی( دو دانگ مشاع از 
ششــدانگ پالک شــماره 562 فرعی از 3 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان است 
و متقاضی صدور ســند مالکیت المثنی می باشــد پالک مزبور در صفحه 202 
دفتر 398 امالک ذیل شماره ثبت 48137 تحت شــماره چاپی 684227 سابقه 
ثبت دارد. لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه 
 قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعــی انجام معامله
 نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1087436 ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان

اعالم مفقودی 
 بــرگ ســبز و کارت موتــور ســیکلت سیســتم 
 کویــر تیــپ 125CDI مــدل1389 به رنگ مشــکی 
شــماره  و   17731 پــاک619-  شــماره   بــه 
موتــورSTATE125N3C *10K02899* و شــماره 
تنــه  N3C***125K8903121 و شناســه ملــی 
IRAKK8913C7903121 به نام آقای رسول مشایخی 
موجانی به شماره ملی 1289037078 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز خــودروی ســواری تیبــا مــدل 1393 
 بــه رنــگ ســفید-روغنی بــه شــماره پــاک
 ایران 66-882 م 97 و شماره موتور 8116915 و شماره 
شاسی NAS811100E5769350 و شناسه ملی خودرو 
IRPC931V2F2769350 بــه نــام آقای محســن 
 ســلطانی مفقود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

سرانجامطرحاقدامملیمسکنبهکجامیرسد؟
بیش از ۱۶ ماه از آغاز رســمی عملیات اجرایی پروژه ۴۰۰ هزار واحدی 
اقدام ملی مسکن می گذرد ؛اما هم چنان مشکالتی نظیر آماده نبودن 
زمین در برخی مناطق و طوالنی شدن صدور پروانه های ساختمانی برای 

این پروژه مطرح است.
تامین مسکن یکی از مهم ترین اولویت های هر دولتی است، دولت های 
گذشــته طرح های مختلفی برای خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه 
به خصوص اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه اجرا کردند، گاهی این 
طرح ها در میانه راه و تغییر دولت ها به حال خود رها شــد و متقاضیان 
مسکن در این طرح ها با مشــکالت زیادی مواجه شدند.طرح مسکن 
مهر با هدف خانه دار کردن اقشــار کم درآمد در دولــت نهم و دهم کلید 
خورد، این طرح در ابتدا با ســرعت قابل توجهی رونــد اجرایی به خود 
گرفت و بســیاری از افراد جامعه در قالب این طرح صاحب مســکن 
شــدند، اجرای هر طرحی قطعا مزایا و معایبی دارد، امــا نباید به بهانه 
برخی معایب از انجام دادن کاری ســرباز زد.دولت یازدهم و دوازدهم 
بارها و بارها نقدهای مختلفی را به طرح مسکن مهر وارد کرد، اما دود این 
اختالفات در چشم مردمی رفت که امید داشتند از این طریق صاحبخانه 
شوند، پس از گذشت بیش از یک دهه از کلید خوردن طرح مسکن مهر، 
این طرح هنوز به پایان نرسیده است و ساکنان سایت های مسکن مهر 
در سراسر کشور و در چهارمحال و بختیاری با مشکالت بسیاری دست 
و پنجه نرم می کنند.اقدام ملی مسکن طرحی بود که دولت تدبیر و امید 
برای خانه دار کردن افراد فاقد مسکن پیشــنهاد داد، اما در بسیاری از 

شهرهای چهارمحال و بختیاری این طرح هنوز آغاز نشده است.
یکی از نگرانی های متقاضیان در طرح اقدام ملی مسکن تغییر دولت 
و دچار شدن سرنوشت مسکن ملی به مسکن مهر است، طبیعی است 
زمانی که متولیان این طرح به طور مداوم زمان اجــرای آن را به تعویق 
بیندازند، مردم اعتماد خود را نسبت به این طرح از دست داده و سرمایه 
خود را به طرحی که مشخص نیست چه زمانی پایان می یابد واریز کنند.

طرح اقدام ملی مسکن تا 1400 به اتمام نمی رسد
ابراهیم علیرضایی، معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری در خصوص روند اجرایی طرح اقدام ملی مسکن 
در استان، اظهار کرد: سهمیه مسکن برای متقاضیان در شهرهای اردل، 
بروجن، نقنه، فرادنبه، ســامان، کیار، شــهرکرد، هفشجان، فرخشهر، 

سورشجان، چلگرد و لردگان اعالم شده است.
وی با بیان اینکه در کشور ســهمیه جدید برای استان ها در طرح اقدام 
ملی مسکن اعالم شــده اســت، گفت: در چهارمحال و بختیاری شهر 
جدیداالتاسیس وجود نداشــت، به همین دلیل در حال حاضر سهمیه 
مازاد بــرای جامانــدگان از طرح اقدام ملی مســکن به این اســتان 
اختصاص نیافته است.علیرضایی افزود: طبق نیازسنجی صورت گرفته 

در تمامی شهرهای چهارمحال و بختیاری برای احداث مسکن در طرح 
اقدام ملی، ســهمیه ۶۰۰ واحد به وزارت راه و شهرســازی اعالم شده 
است، این امکان وجود دارد که در هفته های آینده سهمیه جدید به این 
استان ابالغ شود. معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مشــکل احداث مســکن در طرح 
ملی اقدام مسکن به جز شهرســتان لردگان حل شده است،گفت: در 
حال حاضر در این شهرستان مشکل تامین زمین وجود دارد، در سایر 
شــهرها اجرای این طرح در مرحله خاکبرداری و صدور پروانه ساخت 
اســت.وی با تاکید بر اینکه طرح اقدام ملی مســکن تا ۱۴۰۰ به اتمام 
نمی رسد، خاطرنشــان کرد: برای اتمام ســاخت این واحدها حداقل 
دو سال زمان نیاز است و دولت بعدی نیز ملزم به پیگیری اجرای این 

طرح خواهد بود.

انتقاد استاندار از تعلل در اجرای طرح اقدام 
ملی مسکن در چهارمحال و بختیاری

اقبال عباسی،اســتاندار چهارمحال و بختیاری پیش از این در مرادماه 
سال جاری، با انتقاد از تاخیر در آغاز عملیات اجرایی در طرح اقدام ملی 
توسط دستگاه های متولی، اظهار کرد: اگر مقدمات اجرای این طرح در 
استان فراهم نبود نباید به هیچ عنوان کلنگ احداث مسکن در این طرح 
بر زمین زده می شد، بنابراین نیاز است باتوجه به شرایط موجود، هرچه 

سریع تر آماده سازی برای آغاز عملیات اجرایی این طرح انجام شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برای رونق در احداث مسکن 
در استان هر کدام از دســتگاه های اجرایی و متولیان یکسری وظایف 
بر عهده دارند و باید برای ایجاد رونــق در این بخش همکاری الزم را با 
یکدیگر داشته باشند، رونق در بخش مسکن رونق در تولید و اشتغال 

را نیز به همراه دارد.
وی با اشــاره به اینکه ســاخت مســکن در طرح اقدام ملــی باید در 
شهرستان های چهارمحال و بختیاری توزیع شود و تنها تمرکز بر ساخت 
مسکن در مرکز استان نباشد، گفت: اگر در شهری زمین مناسب برای 
ساخت مسکن در طرح اقدام ملی وجود ندارد می توان این زمین را در 

مرکز همان شهرستان اختصاص داد.
عباســی در خصوص واگذاری اراضی مازاد دستگاه های اجرایی برای 
ســاخت مســکن در طرح اقدام ملی، یادآور شــد:  اگر دستگاهی از 
واگذاری اراضی مازاد خود ممانعت کرد به صورت شــفاف نام دستگاه 
بیان شــود تا برخورد الزم صورت بگیرد، برای پیگری امورات مربوط به 
این طرح جلسات شورای مســکن هر دو هفته یک بار تشکیل شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در خصوص صدور مجوزات 
ساخت مسکن شهرداری ها همکاری الزم را داشته باشند، شهرداری ها 
نمی توانند مطالبات قبلی خود از دستگاه های اجرایی را به این مسئله 

گره بزنند و صدور مجوزات باید تسهیل شود.



 چهارشنبه 15 بهمن 1399 / 20 جمادی الثانی 1442 / 3 فوریه  2021 / شماره 3183
رییس دانشگاه علوم پزشکی:

فعال خبری از کرونای انگلیسی در اصفهان نیست
فعال هیچ نشــانه ای از کرونای انگلیسی در اصفهان گزارش نشده اســت.رییس دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان درباره شایعه مشاهده کرونای انگلیسی در اصفهان گفت: باید نمونه های آزمایش 
به شکل تصادفی به تهران فرســتاده شود تا مشخص شــود چنین چیزی واقعیت دارد یا خیر؛ 
ولی هنوز موردی به طور قطعی مشاهده نشده اســت. طاهره چنگیز خاطرنشان کرد: تفاوتی در 

نشانه های کرونای معمولی با کرونای انگلیسی وجود ندارد.

 دانشگاه صنعتی مرجع همکاری ایران با پروژه 
»سزامی« شد

دانشــگاه صنعتی اصفهان به عنــوان مرجع ملی همکاری ایــران با پروژه بین المللی ســزامی 
)SESAME( تعیین شــد.پس از مرجعیت ملی همکاری با پروژه جهانی ســرن)CERN( و 
تاسیس میز تبادالت علمی ایران و سوئیس در دانشگاه صنعتی اصفهان، مرجعیت ملی همکاری 
ایران با پروژه بین المللی ســزامی)SESAME( به عنوان سومین ماموریت ملی بین المللی به 

دانشگاه صنعتی اصفهان واگذار شد.
حسین ساالر آملی، قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رییس مرکز همکاری های علمی بین 
المللی وزارت علوم با ابالغ حکمی، دانشگاه صنعتی اصفهان را به عنوان مرجع ملی همکاری ایران 
با پروژه بین المللی سزامی)SESAME( معرفی کرد.رییس دانشگاه صنعتی اصفهان و رییس 
کارگروه ملی سزامی با اشاره به سوابق ارزشمند این دانشگاه به عنوان مرجع ملی همکاری های 
علمی بین المللی با ابرپروژه جهانی سرن)CERN( گفت: مرکز بین المللی تابش سینکروترون 
برای علوم تجربی و کاربردها در خاورمیانه با مدل مشــابهی از آزمایش ســرن در اروپا، در سال 
۲۰۰۲ و تحت نظر یونسکو آغاز به کارکرد و از سال ۲۰۰۳ به بعد به عنوان یک موسسه مستقل بین 

المللی به کار خود ادامه داد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان:

 توانمندسازی مردم در برابر حوادث امری
 ضروری است

مدیرعامل جمعیت هــالل احمر اســتان اصفهان گفت: همه دنیــا به این نتیجه رســیده اند که 
توانمندسازی مردم در برابر حوادث امری ضروری است.مهرعلی محمدهاشمی با اشاره به اینکه 
رتبه ایران در انجام کارهای عام المنفعه و داوطلبانه رتبه خوبی نیســت، ادامه داد: در ایران مراکز 
سازمان نهاد مردمی و خیریه زیاد است ؛اما ضریب تاثیر آن را در جامعه نمی بینیم چون هم افزایی 

نداشته ایم و عملکردها برای توانمندسازی جامعه نبوده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با بیان اینکه ماموریــت جمعیت هالل احمر در 
حوادث بحرانی، انسان ساز، مسائل بحرانی سیاسی و اقتصادی تعریف شده است، افزود: همه 
دنیا به این نتیجه رســیده اند که اگر بتوانیم خود مردم را توانمند کنیم، معضل ها حل می شــود 
و می توانیم تاثیرگذار باشــیم.وی با بیان اینکه در حال حاضر با توانمندسازی جامعه می توانیم 
آســیب های اجتماعی موجود را حل کنیم، اضافه کرد: جمعیت هالل احمر نیز به واسطه همین 
تفکر طرح خانه های هالل احمر را ایجاد کرده که یکی از شــعب آن در جــوار حرم حضرت زینب 
)س( است.هاشمی با بیان اینکه هالل احمر این آمادگی را دارد که در حوزه اجتماعی نیز فعالیت 
کند، افزود: باید بســتری فراهم شــود تا جمعیت هالل احمر در کنار دیگــر گروه های جهادی و 
 داوطلبان هم ســو وهم جهت بــا رویکرد علمی حرکت کنــد تا تاثیرگذاری بیشــتری در جامعه 

داشته باشیم.

فرمانده انتظامی استان در نشست خبری روز گذشته با خبرنگاران ، در واکنش به اظهارنظر اخیر یکی از نمایندگان استان که خواستار عذرخواهی »ناجا« از »عنابستانی« شده بود:

انتظارش را نداشتیم
خردادماه بود که به اصفهان آمد تا سکان هدایت 

ناجــا را برعهده بگیرد و جانشــین ســردار سمیه پارسادوست
»معصوم بیگی« شود. از آن زمان تاکنون نشســت خبری برگزار نکرده بود. 
دیروز گفت که علت اصلی اش »شرمندگی« بود. نمی دانست چه باید به مردم 
و رسانه ها بگوید و ترجیح داد وقتی مقابل خبرنگاران بنشیند که حرفی برای 

گفتن داشته باشد. 
»سردارمحمدرضا میرحیدری« کمی جدی تر از سردار »معصوم بیگی« به نظر 
می رسید؛ اما مثل او برخورد خوبی با خبرنگاران داشت و سواالت را با حوصله 
جواب داد. نشست روز گذشته با فرمانده انتظامی استان حدود چهارساعت به 
طول انجامید تا سردار تمام حرف هایش را بزند و خبرنگاران هم تمام سواالت 
شان را بپرسند و چیزی به جلسه بعد حواله نشود. البته بخشی از گفتنی ها 
درنهایت »ناگفته« ماند، یعنی درواقع قرارشد »نانوشته« بماند و مطرح نشود. 
دغدغه سردار این بود که نباید با برخی اخبار »امنیت روانی« جامعه را تحت 
تاثیر قرار داد یا با انعکاس اخبار تلخ و آمار سیاه مربوط به اصفهان، این شهر را 

که »شهر شهیدان« است و سرآمد و زبانزد در ایران، زیر سوال برد. 
مدام و مکرر گفت که پلیس نیازمند تعامل با اهالی رســانه است و از نقش 
اثرگذار رسانه در پیشبرد اهداف پلیس برای خدمت به مردم و تامین امنیت 

جامعه سخن گفت. 
برخی آمارهایی که ارائه داد، خوشایند بودند و برخی دیگر تلخ و درنهایت بازهم 

تاکید کرد اساس وظیفه پلیس»خدمت به مردم« است. 
سردار میرحیدری در واکنش به ســوال »زاینده رود« درباره اظهارنظر اخیر 
»حاجی دلیگانی« که گفته بود ناجا باید از »عنابستانی« عذرخواهی کند، گفت: 
شنیدن این خبر برای ما سخت بود به ویژه اینکه این حرف را نماینده استان 
اصفهان در مجلس زده بود. نباید ســرباز را تحقیر کرد، سرباز نماد خدمت به 

مردم است و نباید مظلوم واقع شود. 
در ادامه گزیده ای از صحبت های سردار میرحیدری را می خوانید:

   امروز مهم ترین راهبرد ناجا خدمت به مردم اســت، از این رو در راستای 
اجرای منویات رهبر معظم انقالب و فرماندهی ناجا تقویت روحیه والیتمداری، 
توســعه و ارتقای ســطح آموزش و مهارت گرایی، تحقق پلیس هوشــمند، 
پیشگیری و مقابله با جرائم سازمان یافته در فضای حقیقی و مجازی، اشراف 

اطالعاتی و تدوین اطلس موضوعی و جغرافیایی در حوزه ماموریتی است.
  مقابله با قاچاق کاال، ارز و سوخت و مبارزه با مواد مخدر و توزیع کنندگان آن، 
مقابله همه جانبه با سرقت های خرد و کالن و کاهش تصادفات و تلفات جانی و 
ارتقای نظم و انضباط و ارتقای خدمات معیشتی برای کارکنان نیروی انتظامی 

، از دیگر اهداف نیروی انتظامی در استان اصفهان است.
   در زمینه مدیریت بیماری کرونا ما پشتیبان مدیریت درمان استان هستیم. 
در این زمینه مردم استان اصفهان همراهی خوبی را با نیروی انتظامی داشتند.

   طی ۱۰ ماهه امسال سه میلیون و ۹۲۴ هزار و ۵۳۵ تماس با مرکز ۱۱۰ برقرار 
شده است، ۸۴ درصد این تماس ها و معادل سه میلیون و ۲۰۰ هزار عملیات که 

معادل روزانه ۵۲۴ عملیات می شود، انجام شده است.
  با وجود آزادی زندانیان به واسطه شیوع کرونا، مشکالت اقتصادی موجود 
و … شاهد کاهش جرائم در اســتان اصفهان هستیم، البته پلیس اماکن و 

سرقت های خرد در استان افزایش داشته است.
  طی ۱۰ ماهه امسال ۵۱ درصد افزایش انهدام باندهای سرقت و ۲۷ درصد 
افزایش دستگیری ها در این زمینه را داشته ایم، وقوع سرقت در استان چهار 
درصد افزایش داشته است که البته از میانگین کشوری شرایط بهتری داریم.

  توسعه فعالیت نیروی انتظامی در گلوگاه های استان اصفهان در دستور 
کار اســت، برای این امر برای منطقه غرب اســتان نیز در حال راه اندازی دو 

گلوگاه هستیم.
   کالهبرداری در اســتان اصفهان در ۱۰ ماهه امسال بیش از هشت درصد 

افزایش یافته ، در این زمینه ۱۰ باند در استان منهدم شده است.
   افزایش ۶ درصدی قتل در اســتان اصفهان را داریم، این اقدام طی سه 
ماه اخیر افزایش یافته است که این امر را متاثر از مشکالت حوزه اقتصادی 

می دانیم.
 اغلب قتل های صورت گرفته در استان اصفهان مربوط به اتباع خارجی است.

  آدم ربایی در استان ۴۶ درصد کاهش داشته و در این زمینه ۱۱۷ درصد رشد 
کشفیات داشته ایم.

  طی هشت ماه امسال شــاهد کاهش ۶ درصدی تصادفات فوتی درون 
شهری استان اصفهان هستیم، سهم موتورسیکلت در این زمینه پنج درصد و 

سهم عابران پیاده ۱۵ درصد بوده است.
  تصادفات جرحی در اســتان اصفهان افزایش داشته است، در این زمینه 

همکاری شــهروندان امری ضروری اســت چرا که با افزایش ۲۵ درصدی 
مجروحان رو به رو بوده ایم.

 ) با اشاره به کاهش ۴۷ درصدی تصادفات خسارتی در استان اصفهان(: در 
این زمینه روزهای شنبه پرحادثه ترین روزهاست و ساعت ۱۴ تا ۱۶ نیز ساعات 
پرحادثه حوادث است و بیشترین علت حوادث عدم توجه به جلو بوده است.

* در برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی ۷۸ درصد افزایش داشته ایم، در 
اعمال قانون کامیون ها هم ۷۱.۸ درصد رشد داشته ایم.

 ) با اشــاره به آمار ۱۰ ماهه تصادفات برون شهری(: در این زمینه ۱۹ درصد 
کاهش افراد فوتی در تصادفات را داشته ایم و تعداد افراد مجروح نیز ۲۱ درصد 

کاهش یافته که این امر قابل توجه است.
 خودروی سواری ۳۶ درصد از ســهم فوتی های تصادفات برون شهری را 
داشته است، خودروهای سنگین در فوتی ها ۸ درصد و اتوبوس ها یک درصد 

بوده است.
  در حوزه پلیس پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر ۱۱ هزار و ۹۲۹ نفر در استان 
اصفهان دستگیر شــده اند. ۸۰ باند در این زمینه منهدم شده و در این زمینه 

همکاری خوبی با استان های دیگر داشته ایم.
  ۴۵ تن انواع مواد مخدر در استان اصفهان طی ۱۰ ماه امسال کشف شده 

است. در این مورد ۲۱ درصد افزایش داشته ایم.
  یک هزار و ۴۸۱ سایت مجرمانه در استان اصفهان شناسایی شده است. در 
این زمینه هشت طرح عملیاتی اجرا شده و از ۹۶۳ واحد صنفی در این زمینه 

بازدید به عمل آمد.
  در زمینه انتشار فیلم های خانوادگی شــاهد ۲۴ درصدی جرائم بوده ایم. 

مزاحمت های اینترنتی هم طی ۱۰ ماه امسال ۳۰ درصد رشد داشته است.
) با اشاره به افزایش ۱۷ درصدی تماس شــهروندان با سامانه ۱۱۰(: موارد 

حضوری به مراکز ۱۹۷ نیز در سال جاری حدود ۶۵ درصد رشد داشته است.
  برخورد با بی حجابی کار پلیس نیست. این امر باید از سوی دستگاه های 
فرهنگی انجام شــود، نمی توان با گفتمان پلیسی شــهروندان را ارشاد کرد 
و باید گفتمان متناســبی در این زمینه صورت گیرد.  به دنبال پای کار آوردن 
دســتگاه های فرهنگی در این زمینه هســتیم. این در حالی اســت که این 
دستگاه ها منتقد پلیس هستند و باید در این خصوص همدلی و طرح های 

مشترک ایجاد شود.
  )عمده ترین فعالیت ســایت های مجرمانه(: ۶۲ درصد در زمینه جرائم 
اقتصادی و کالهبرداری ۴۸ درصد بوده اســت که بیشترین آسیب دیدگان 

نیز بانوان بوده اند.
  در مرزها قیمــت مواد مخدر کاهــش یافته ، این امر منجــر به افزایش 
واردات شده است ضمن اینکه باید توجه داشت مواد به صورت نسیه هم به 

قاچاقچیان داده می شود.

با مسئولان 5جامعه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با 
پایداری جوی پیش بینی می شود روزهای پایانی 
هفته غلظت آالینده های جوی تشدید یابد.منصور 
شیشــه فروش با اشــاره به اینکه در دی ماه هیچ 
گونه سامانه بارشی در اســتان اصفهان فعال نبود، 
اظهار داشت: در دی ماه اســتقرار توده های پرفشار 
و سرد آلودگی هوا را منجر شــد و در بهمن ماه موج 
هایی جابه جایی هوا را به همراه داشت.وی افزود: 
پس از ۴۵ روز بی بارشی، بارندگی هایی اعم از برف 

و باران در شهرستان های بوئین میاندشت، سمیرم 
و فریدنشهر به میانگین ۷ الی ۸ میلیمتر ثبت شد. 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
میانگین وزنی بارش های استان اصفهان از ابتدای 
مهرماه  بالغ بر ۷۶ میلمیتر ثبت شده است که نسبت 
به بلندمدت با کاهش بارش مواجه بودیم.شیشــه 
فروش با اشــاره به اینکه ۷۴.۲ درصد از مســاحت 
استان اصفهان درگیر خشکسالی است، تصریح کرد: 
استراتژی های مدیریت خشکســالی در بازه های 
مختلف به صورت کوتاه مدت و بلندمدت به دستگاه 
های اجرایی استان اصفهان ابالغ شده است.مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه 
خشــکی رودخانه زاینده رود فعالیــت کانون های 
گردو غبار را تشدید می کند، تصریح کرد: بسته های 

اســتراتژیک مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی، 
صنعت و شرب ابالغ شده اســت.وی افزود: از آنجا 
که آب شرب ۱۰۸ شهر استان اصفهان از فضای سبز 
جداست؛ به شــهرداری ها ابالغ شده است مصرف 
بهینه آب در تمام بخش ها با دقت دنبال شــود. به 
صنایع اســتان اصفهان ابالغ شــده آب شرب از آب 
فضای سبز جداسازی شود و با جایگزینی پساب در 
مصرف بهینه آب بکوشند.شیشه فروش در ادامه به 
پیش بینی هواشناسی گریزی زد و گفت: با پایداری 
هوا در روزهای پایانی هفته غلظت آالینده های جوی 
تشدید می یابد.وی افزود: سیستم های آالینده در 
ماه های پاییز و زمستان به صورت سینوسی و تناوبی 
است به این طریق که چند روز با پایداری جوی همراه 
خواهیم بود و چند روز هم این شرایط بهبود می یابد.  

هوای آلوده، مهمان روزهای پایانی هفته

رویان، قطب تحقیقاتی 
 و فناوری در تراز 

بین المللی
پژوهشــگاه رویان هشــتم خرداد ماه 
ســال ۱۳۷۰ بــه عنوان مرکــز جراحی 
محدود با هدف ارائــه خدمات درمانی 
به زوج  های نابارور و پژوهش و آموزش 
در زمینه علوم باروری و ناباروری توسط 
زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی و 
گروهی از پژوهشگران و همکارانش در 
جهاد دانشــگاهی علوم پزشکی ایران 

تاسیس شد.

مدیرکل زندان های استان اصفهان:

53 محکوم به قصاص از طناب دار رهایی یافتند
مدیرکل زندان های استان اصفهان از گذشت شــاکیان و رهایی ۵۳ زندانی محکوم به قصاص از 
طناب دار طی ۱۰ ماه گذشته در استان اصفهان خبر داد.محمود ضیایی فرد با اشاره به آزادی زندانیان 
جرائم عمد اظهار داشت: طی ۱۰ ماه گذشته جلسات متعددی از سوی مددکاران در نوبت های متوالی 
با شــاکیان برگزار و از کمک مالی خیرین برای اخذ رضایت آن ها استفاده شد.وی افزود: با تالش 
خیران و گذشت شاکیان در مدت یاد شده ۵۳ زندانی محکوم به قصاص در استان از طناب دار رهایی 
یافتند.مدیرکل زندان های استان اصفهان تصریح کرد: از مجموع ۵۳ زندانی ۳۲ نفر با تالش رییسان 
زندان ها و مددکاران آزاد شده و به جمع خانواده هایشان بازگشتند.وی با بیان اینکه در بین زندانیان 
آزاد شده افرادی هم هستند که حدود ۲۰ ســال به اتهام قتل عمد در زندان به سر برده اند، تصریح 
کرد: نوع قتل انجام شده، جنسیت و تابعیت ایرانی یا غیرایرانی فرد، تفاوتی در تمهیدآفرینی برای 

رهایی زندانیان نداشت و مددکاران به عنوان وظیفه انسانی خود موظف به پیگیری این کار بودند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان:

ممنوعیت تردد شبانه در اصفهان همچنان برقرار است 
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان گفت: ممنوعیت تردد شــبانه از ساعت ۹ شب 
تا چهار صبح در سراسر کالن شــهر اصفهان و شــهرهای دارای جمعیت باالی ۲۰۰ هزار نفر استان، 
همچنان برقرار است.سرهنگ محمدرضا محمدی اظهار داشت: برخورد با تخلفات ترددهای شبانه 
در استان روند افزایشی پیدا کرده است و شهروندان باید توجه بیشتری به این مساله داشته باشند.

وی از رانندگان و شهروندان خواست که برای حفظ سالمت خود، شیوه نامه های بهداشتی را مد نظر 
قرار دهند و از تردد شبانه در ساعت های یاد شده خودداری کنند.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان گفت: »پلیس دوچرخه سوار« به زودی و همزمان با دهه مبارک فجر در کالن شهر اصفهان 
دایر خواهد شد.  وی با بیان اینکه همزمان با آغاز دهه فجر همایش موتورسوران و دوچرخه سواران در 
حوزه ترافیک برگزار شد، اضافه کرد: نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی استان در راستای 
گرامیداشــت دهه مبارک فجر، طرح اهدای کاله ایمنی به موتورســواران را انجام داد و این طرح 

همزمان با روز ۲۲ بهمن نیز انجام خواهد شد.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اعالم کرد:

تسهیالت خدمتی برای مشموالن متاهل
معــاون وظیفه عمومــی فرماندهی انتظامی اســتان از اعطــای امتیاز ۲ ماه کســر خدمت برای 
مشــموالن متاهل که از ابتدای آذرماه به بعد به خدمت سربازی اعزام می شوند خبر داد. سرهنگ 
مهرداد پناهپوریان بیان داشــت: در راســتای اجرای فرمان مقام معظم رهبری ) مدظله العالی 
( و در پی صدور ابالغیه ســتاد کل نیروهای مســلح ۲ ماه از خدمت ســربازی مشموالن متاهلی 
که از اول آذرماه ســال جاری و بعد از آن اعزام شده باشند، کسر می شــود.وی افزود: این امتیاز 
تنها شامل مشــموالنی است که از تاریخ اعالم شــده به خدمت اعزام شــده یا می شوند، در حال 
حاضر شرایط بســیار خوبی برای گذراندن خدمت هم از نظر کســر خدمت و هم از نظر خدمت در 
محل سکونت برای مشموالن فراهم شده و به مشــموالن توصیه می کنیم هرچه زودتر نسبت به 
تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کرده تا با برای آنها غیبت لحاظ نشــده و دچار مشــکل 
نشوند.ســرهنگ پناهپوریان، خدمت وظیفه عمومی در نظام جمهوری اسالمی را یک نوع عبادت 
توصیف کرد و گفت: عالوه بر این ســربازی فرصتی اســت که مشــموالن می تواننــد از در جهت 
افزایش معلومات و دانــش عمومی خودر در حوزه هــای نظامی و انتظامی، مســائل عقیدتی و 
 بصیرتی، انتخاب دوستان مناســب و آشــنایی با کارهای علمی و تخصصی در محل خدمت خود

 استفاده کنند.

وز عکس ر

عکس: مهر

چهره روزاخبار

یک عضو کمیسیون بهداشت 
مجلس مطرح کرد:

 غربالگری زنان
  باردار منع 
قانونی ندارد

یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس از 
حمایت بیمــه ای غربالگری زنان باردار 
در صورت تشــخیص پزشک متخصص 
خبر داد.سید مســعود خاتمی با اشاره 
به کاهــش جمعیــت جوان کشــور در 
خصوص غربالگری بانوان باردار، اظهار 
کرد: برخی از افرادی که تخصص الزم را 
ندارند، مادران باردار را به انجام مراحل 
غربالگری تشــویق می کنند که این امر 
عالوه بر در برداشــتن هزینه های مالی 
زیاد ممکن است ســقط جنین را نیز به 
دنبال داشــته باشــد.وی ادامه داد: در 
بسیاری از کشورهای پیشرفته زنان فقط 
به علت اینکه باردار هســتند تست های 
غربالگــری جنین را انجــام نمی دهند، 
در حالــی که بــرای مادران بــاالی ۳۵ 
ســال و یا افرادی که پزشک متخصص 
 تشخیص دهد تســت های غربالگری

 انجام می شود.نماینده مردم گلپایگان 
در مجلــس گفــت: غربالگــری زنان 
باردار حذف نشده اســت بلکه درصدد 
قانون مند کردن آن هســتیم تا به دنبال 
آن مــادران بــاردار در صورت لــزوم با 
تشخیص پزشک متخصص غربالگری 
جنین خــود را انجــام دهنــد و در این 
شــرایط بیمه هزینه هــای غربالگری را 
لبته اگر پزشــک متخصص  تقبل کند، ا
غربالگــری را ضــروری ندانــد افــراد 
می توانند این اقدام را انجام دهند و منع 
قانونی ندارد، اما با هزینه شخصی خود 
و بدون بیمه باید این کار را انجام دهند.

خاتمی افــزود: غربالگری جنین کاری 
قابل قبول، علمی و درصد درســتی آن 
باالست، اما به شرطی که تمام مراحل به 
صورت دقیق و زیر نظر پزشک متخصص 

انجام شود.

رییس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش اصفهان خبر داد:

چاقی31 درصد دانش آموزان اصفهانی
رییس اداره تربیت بدنی و فعالیت ورزشی آموزش و پرورش استان اصفهان از اجرای مرحله اول طرح کوچ و سنجش اضافه وزن و چاقی ۳۱ درصد دانش آموزان استان 
و انجام مرحله دوم غربالگری در ۱۵ اسفندماه خبر داد.علیرضا عابدی ، با اشاره به اجرای برنامه کنترل وزن و چاقی دانش آموزان )کوچ(، اظهار کرد: امسال با همه گیری 
ویروس کرونا طرح کوچ از سوی معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش به همه مدارس در استان ها ابالغ شد تا دانش آموزان با اجرای این طرح تحت 
پوشش قرار بگیرند.وی با اشاره به چاقی ۲۱ درصدی دانش آموزان کل کشور به علت کم تحرکی در شــرایط کرونا، افزود: مرحله اول غربالگری قد و وزن دانش آموزان 
به وسیله خانواده ها اجرا و در سامانه سناد درج شد و در حال حاضر اطالعات ۹۳ درصد دانش آموزان اصفهان وارد سامانه سناد شده است.عابدی با اشاره به چاقی ۳۱ 
درصدی دانش آموزان استان اصفهان، تصریح کرد: برای شرکت دانش آموزان در این طرح و کنترل وزن آنها در ایام کرونا ۶ نمره ارزشیابی درس تربیت بدنی دانش آموزان 
متوسطه برای این کار در نظر گرفته شد، ۲ نمره در حیطه های مختلف دانشی و مهارتی و ۲ نمره در بخش آمادگی جسمانی و ۲ نمره برای کار پوشه تغذیه ای لحاظ شده است.
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میزبانی ذوب آهن از سپاهان در فوالد شهر؛

پیش به سوی دربی

 سمیه مصور  فوالد شهر میزبان حساس ترین دیدار 
هفتــه چهاردهم رقابت هــای لیگ برتر 
فوتبال کشور اســت، جایی که تیم ذوب آهن  در دربی اصفهان از تیم 

سپاهان پذیرایی می کند.
دربی اصفهان در شرایطی روز جمعه برگزار می شود که طالیی پوشان 
نصف جهان هفته گذشــته شکست ســنگینی مقابل تیم شهرخودرو 
متحمل شده و از دست یابی به امتیازات دیدارخانگی بازماندند. این 
سومین شکست فصل تیم سپاهان و چهارمین دیداری بود که دروازه 
این تیم در طول ۹۰ دقیقه ۳ بار باز شــد. تیم سپاهان که هم اکنون با 
22 امتیاز در رده سوم جدول رده بندی جای گرفته است برای رسیدن 
به صدر جدول نیاز مبرمی به پیــروزی در مقابل تیم ذوب آهن دارد تا 
درصورت لغزش تیم های استقالل تهران و صنعت نفت آبادان بتواند 

بر صدر جدول تکیه بزند.
تیم پر مهره ســپاهان که با محرم نویدکیا و علیرضــا مرزبان در لیگ 
بیستم حضور پیدا کرده، می تواند یک مدعی جدی برای کسب عنوان 
قهرمانی باشد، منوط به اینکه در ساختار دفاعی این تیم یک بازنگری 

اساسی صورت گیرد.

ســپاهان که از خط حمله ای خطرناک بهره می برد و با 2۰ گل زده، در 
آمار هم بهترین خط حمله را در اختیار دارد، در مقابل خط دفاعی کامال 
آسیب پذیر است و این آسیب پذیری در خط دفاعی منجر به از دست 
رفتن امتیازات مهمی برای آنها شده تا در این فصل نتوانند صدرنشینی 
را تجربه کنند. سپاهان در حالی با 2۰ گل زده بهترین خط حمله لیگ را 
در اختیار دارد که با ۱۷ گل خورده بعد از ماشین سازی انتهای جدولی، 
در کنار نســاجی و ذوب آهن که تیم های چهاردهم و پانزدهم جدول 

هستند، دومین خط دفاعی ضعیف لیگ را در اختیار دارد.
ســپاهان که از یک دروازه بان شــش دانگ مثل پیــام نیازمند بهره 
می برد و مدافعان اسم و رســم داری چون ولسیانی، نورافکن، مهدی 
زاده، مصلح و… را در اختیــار دارد، در ۹ بازی از ۱۳ بازی که ســپری 
کرده دروازه اش از یک تا ۳ بار باز شده و تنها در ۴ بازی کلین شیت به 
نام دروازه بان این تیم ثبت شده است. شــاگردان نویدکیا و مرزبان 
در هفته های اول، پنجم، نهم و ســیزدهم ۳ بار دروازه شــان باز شده 
تا در این ۴ بازی ۱2 گل دریافت کرده باشــند که ایــن آماری عجیب 
برای تیمی اســت که مدعی قهرمانی اســت. این آمار نشــان دهنده 
وجود مشکل در ساختار دفاعی ســپاهان است و اگر آنها می خواهند 

همچنان مدعی باقی بمانند، باید این مشــکل را برطرف کنند. در غیر 
این صورت خط دفاعی که تبدیل به پاشــنه آشیل برای این تیم شده، 
ممکن است در بزنگاه های مهم نیم فصل دوم هم مانع از رسیدن آنها 

به موفقیت های بزرگ تر شود.
 در آن سوی میدان تیم ذوب آهن هفته گذشته توانست به نخستین 
برد خود در فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور دست یابد. 
سبزپوشان اصفهانی که در این دوره از مســابقات با وجود ارائه بازی 
های خوب در نتیجه گیری موفق عمل نکرده بودند، مقابل تیم نساجی 
مازندران موفق به کسب پیروزی شدند تا با شرایط روحی مناسبی پا 

به میدان دربی بگذارند.
 ذوبی ها که از امتیــاز میزبانی در این دیدار بهره مــی گیرند به دنبال 
کسب ســه امتیاز این دیدار هســتند تا به جایگاه شان درجدول رده 
بندی سرو سامان بخشند.  دو تیم اصفهانی در این فصل از سرمربیان 
جوانی بهره می گیرند که برای اولین بار در کسوت یک سرمربی روی 
نیمکت تیم های لیگ برتری می نشــینند و در این بازی هر دو مربی 
به دنبال اثبات شایستگی هایشان هســتند تا نتیجه دربی را به سود 

تیم خود رقم بزنند.

»آالبا« 99.9 درصد راهی رئال می شود
رییس اجرایی باشگاه بایرن مونیخ از نهایی شدن تقریبی پیوستن آالبا به رئال مادرید سخن به میان 
آورد.داوید آالبا بعد از سال ها حضور در بایرن مونیخ این تیم را ترک خواهد کرد. او مشتریان زیادی 
دارد؛ اما رییس اجرایی بایرن تاکید کرد 
که راهی رئال مادرید خواهد شد.رومنیگه 
گفت: ما هیچ تماســی با رئــال مادرید 
نداشته ایم. نه آنها تماس گرفته اند و نه 
الزم بوده است که ما تماس بگیریم. آالبا 
بازیکن آزاد است و خودش تصمیم نهایی 
را خواهد گرفت.او ادامه داد: آالبا ۱2 سال 
اســت که در بایرن مونیخ بازی می کند. 
من یادم است روزی که او راهی تیم شد. 
او جوانی ۱۶ سال بود که در آن زمان نه تنها 
بازیکن خوبی بود بلکه شخصیت لطیفی هم داشت. ما همچنان در بایرن مونیخ آالبا را دوست داریم. 
او شایسته احترام است و خوشحالیم که در کنارش بودیم.رومنیگه درباره باشگاه بعدی آالبا گفت: 
هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده؛ اما ۹۹.۹ درصد در پایان فصل راهی رئال می شود. تصمیم نهایی اش 
را گرفته و وارد تجربه جدید خواهد شد. آالبا هنوز به بایرن تعلق دارد و نهایت تمرکزش را روی موفقیت 

با تیم گذاشته است. امیدواریم که فصل برای ما به بهترین شکل به پایان برسد.

لیورپول،مدافع قرض داد
روزدوشنبه لیورپولی ها ســاعات پرکاری را در آخرین روز از نقل و انتقاالت زمستانی تجربه کردند.

باشگاه آنفیلدی به تیم پریستون، »سپ فان دن برگ« مدافع جوان هلندی اش را قرض داد. این 
بازیکن تا پایان فصل جاری در اختیار پریستون قرار خواهد گرفت. لیورپولی ها البته بن دیویس، 
مدافع میانی تیم پریستون را برای تقویت خط دفاع خویش به خدمت گرفتند.این بازیکن با لیورپول 
قراردادی 5 ساله امضا کرد و پیراهن شماره 28 مرسی ساید را به تن خواهد کرد.گفته می شود برای 

این انتقال تیم آنفیلدی حدود 2 میلیون پوند هزینه کرد.

چالش مجری اسپانیایی برای »مسی«
لو رفتن قرارداد مسی جنجال بزرگی را در فوتبال دنیا ایجاد کرده است. بازیکن آرژانتینی با دریافت 
555 میلیون یورو طی چهار سال، بزرگ ترین قرارداد تاریخ ورزش را امضا کرده است.حاال جوزپ 
پدررول، مجری تلویزیون اسپانیا و برنامه »ال چیرینگیتو« در این باره صحبت کرد و البته چالشی 
برای مسی تعیین کرد. وی در واکشن به آنهایی که از نشریه مادریدی ال موندو برای لو رفتن قرارداد 
مســی انتقاد می کردند، گفت:» این چیزها را درک نمی کنم. هر کسی می داند که چه کار می کند. 
در این جا نیســتیم تا انتقاد کنیم بلکه می خواهیم از کار دیگران تمجید کنیم. درود بر نشــریه ال 
موندو به خاطر این خبر. البته به نظرم بارسا به خاطر مسی ورشکسته نشد بلکه به خاطر پرداخت 
۱2۰ میلیون یورو برای گریزمان با دستمزد ساالنه 2۰ میلیون یورو یا پرداخت ۱۴۰ میلیون یورو برای 
دمبله دچار مشکل شد. بحران مالی بارسا نتیجه یک مدیریت اشتباه است که به شکل دیوانه واری 
دســتمزدها را افزایش دادند تا همه بازیکنان را راضی نگه دارند.«مسی برای چهار سال از بارسلونا 
مبلغ 555 میلیون یورو دریافت می کند که این رقم با احتســاب دستمزد ثابت، پاداش ها و مبلغ 
وفاداری تعیین شده اســت. پدررول در پایان صحبت هایش یک چالش مهم برای مسی تعیین 
کرد:» می دانم که مسی سالی ۱5۰ میلیون یورو برای بارسا هزینه دارد؛ اما حاال هیچ خبری از بلیت 
فروشی و این چیزها نیست. اگر اسپانسر به بارسا 5۰ میلیون یورو می پردازد به این معنی نیست 

که کل این پول به حساب مسی واریز شود.«

زشفوتبال جهان ور

وز عکس ر

اقدام زیبای هافبک 
 اورتون در حمایت از

 پسر بیمارش
آالن مارکس ،هافبــک اورتون اجازه 
داد تا پسرش که دچار ریزش مو شده، 
موهایش را بتراشد و بدین ترتیب از 
وی حمایت کرد.میگل پسر بازیکن 
برزیلی که یکی از سه فرزند اوست، 
از چهار ســالگی به نوعــی بیماری 
خودایمنی دچار شد و به همین خاطر 

موهایش را از دست داد. 

دردسر تحریم برای پاداش آسیایی قرمزها
 باشگاه پرسپولیس که این روزها به شدت درگیر مشــکالت مالی است و تامین منابع مالی برای 
پرداخت مطالبات ماریو بودیمیر را در اولویت قرار داده است در جدیدترین اقدام خود بار دیگر در نامه 

ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستار 
مشــخص شــدن تکلیف پاداش های 
آسیایی خود شد.باشــگاه پرسپولیس 
در همین زمینه در خواســت داده تا در 
صورت امکان طلــب 5۳۴ هزار یورویی 
ماریو بودیمیــر از محــل مطالبات این 
باشــگاه در کنفدراســیون فوتبال آسیا 
پرداخت شــود که این خواسته برای بار 
دوم با مخالفت فیفا و ای اف سی مواجه 
شده است.فیفا هم در جواب نامه باشگاه 

پرسپولیس تاکید کرده است هر یک از نهادهای زیر مجموعه این نهاد مستقل هستند و استقالل 
مالی دارند و نمی توانیم مطالبات بودیمیر را از محل درآمدهای باشــگاه در ای اف ســی پرداخت 
کنیم.کنفدراســیون فوتبال آســیا نیز که به دلیل تحریم ها علیه ایران از پرداخت پاداش آسیایی 
پرسپولیس خودداری می کند، به قرمزها اعالم کرده اســت این پول باید از طریق صندوق ای اف 
سی و بانک های زیر مجموعه به حساب این باشگاه واریز شود که این اقدام به دلیل تحریم های 
بانکی امکان پذیر نیســت.مدیران باشگاه پرسپولیس معتقد هســتند کنفدراسیون فوتبال آسیا 
پس از فینال لیگ قهرمانان آســیا می توانســته پاداش آســیایی را به صورت نقد به این باشگاه 
پرداخت کند که از این موضوع صرف نظر کرده است، با این شرایط بعید است باشگاه پرسپولیس 
 که حســاب زیادی روی پاداش نایب قهرمانی آســیا باز کــرده بود به راحتی به این پول دســت 

پیدا کند.

داوران همچنان بدون تست کرونا در لیگ برتر
رییس کمیته داوران سابق فوتبال ایران گفت: در مسابقات لیگ برتر همچنان از داوران تست کرونا 
گرفته نمی شود .علیرضا یزدانی اظهار داشت: متاسفانه در مورد داوران فوتبال پروتکل های بهداشتی 
در لیگ برتر و سایر لیگ ها رعایت نمی شود در حالی که در جریان مسابقات وقتی درگیری هایی در 
زمین رخ می دهد داور با شدت تنفس باال به صحنه درگیری می رسد و ممکن است ناقل ویروس 
کرونا باشد. بنابراین بهترین روش این است که از داوران حداقل در لیگ برتر هر سه یا چهار هفته 
یک بار هم که شده تست کرونا گرفته شود. ســالمت داوران مهم است زیرا امکان انتقال ویروس 

کرونا از سوی داوران به بازیکنان هم وجود دارد.

محرومین موقت به پرسپولیس می رسند؟
آرمین سهرابیان و سعید مهری، دو بازیکنی که از سوی کمیته انضباطی با محرومیت موقت مواجه شدند، 
شرایط بالتکلیفی دارند.این دو در آخرین لحظات بازی گل گهر سیرجان و تراکتور تبریز در گوشه ای از زمین 
دست به یقه شدند و بعد از سوت پایان درگیری خود را ادامه دادند تا این که زد و خورد آن ها به دیگر بازیکنان 
هم رسید و کمیته انضباطی را مجبور به جریمه ای شدید و فوری کرد؛ محرومیت تا اطالع ثانوی.این دو 
اگرچه چند روز بعد باهم دیداری صمیمانه داشتند اما این موضوع هم تاثیری در تصمیم کمیته انضباطی 
نذاشت تا دو بازیکن تاثیرگذار تیم امیر قلعه نویی و مسعود شجاعی به دلیل درگیری شدید از میادین دور 
بمانند.حاال هم گل گهر و هم تراکتور حریفی مشترک را برابر هم خواهند داشت؛ پرسپولیس. تی تی ها این 
هفته به مصاف ســرخ های پایتخت می روند و گل گهر یک اسفند مقابل پرسپولیس صف آرایی خواهد 

کرد. هرچند که بعید است کمیته انضباطی به محرومیتی کمتر از چند جلسه برای این دو کفایت کند.

دیدگاه

کار به شکایت کشید؛ 

اتحاد داوران علیه 
قلعه نویی

بعد از صحبت هــای امیــر قلعه نویی درباره 
داوران و کمک داوران فوتبال و اتهام هایی که 
در برنامه تلویزیونی به ایــن داوران زده بود، 
کمیته داوران بیانیه ای صادر کرد و به نحوی 
قلعه نویی و دیگر سرمربیان فوتبال را تهدید 
کرد که این صحبت های آنها در ارکان قضایی 
مورد بررســی قرار می گیرد.در همین راستا 
فدراســیون فوتبال درصدد این برآمده بود 
که اختالف ایجاد شده بین امیر قلعه  نویی و 
داوران را با کدخدامنشی حل کند. به همین 
منظور از خورشــیدی، ســیدعلی، صفایی، 
حیدری، منصوری و موعود بنیادی فر دعوت 
کرد تا به همین منظور در فدراســیون فوتبال 
حاضر شــوند تا اختالف خود را با قلعه نویی 
حل کنند.قلعه نویی ایــن داوران را به نوعی 
متهم کــرده بود کــه در بازی هــای مختلف 
علیه او ســوت زده اند. ایــن موضوع حتی 
درباره منصوری خیلــی حادتر هم بود چون 
قلعه نویی درباره منصوری گفته بود که به عمد 

به ضرر تیم او پرچم زده است.
ماجرای دلخــوری داوران از امیر قلعه نویی 
اما به همین خالصه نمی شود. این چند داور 
که مورد اتهام امیــر قلعه نویی قرار گرفته اند، 
تصمیم دارند در جلسه ای با بهاروند به شرح 
موضوع شکایت شان بپردازند. عالوه بر این 
شکایت خود را علیه امیر قلعه نویی به کمیته 

انضباطی و مراجع قضایی تحویل دهند.
امیــر قلعه نویــی مدتــی پیــش در برنامه 
تلویزیونی حاضــر شــده و صحبت هایی را 
علیه داوری هــا مطرح کرده بــود. او معتقد 
بود که همیشه داوری ها علیه تیم های امیر 
قلعه نویی اســت. البته در آن برنامه یحیی 
گل محمدی و مهــدی رحمتی هم داوری ها 
را به نوعی تحت تاثیر انتخابات فدراســیون 
فوتبــال دانســته بودند که همیــن موضوع 
واکنش دپارتمان داوری را در پیش داشــت 
؛اما قلعه نویــی درباره شــخص داوران هم 
مواردی را مطرح کرده بود که با اعتراض آنها 

همراه شده است.

مستطیل سبز سرمربی تیم هندبال ذوب آهن اصفهان:

روند لیگ هندبال خسته کننده است
سرمربی تیم هندبال ذوب آهن اصفهان درمورد برگزاری مرحله سوم دور رفت لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور اظهار داشت: زمان برگزاری لیگ بیش از آن چه 
مربیان تصور می کردند، طوالنی شده و این روند خسته کننده شده است. همچنین این امر که چهار تیم به این مرحله صعود کرده اند، کار را مشکل تر کرده است.

کیوان صادقی ادامه داد: تیم های رقیب، تیم های قدرتمندی هستند و کار برای همه تیم ها ســخت تر شده است. احتمال مصدومیت بازیکنان به دلیل انجام 
بازی های سنگین زیاد شده ؛ از طرفی هزینه سنگین رقابت ها هم مسئله دیگری است. سرمربی تیم هندبال ذوب آهن اصفهان گفت: فدراسیون با موافقت همه 
تیم ها باید رقابت ها را به صورت پلی آف دنبال کند. اگر فدراسیون این کار را انجام دهد، اقدام بسیار مثبتی در این زمینه است و اینگونه می توانیم رقابت ها را تا 
پایان سال به اتمام برسانیم.صادقی افزود: تیم ما تیم جوان و سرحالی است. برخی بازیکنان ما برای اولین بار است در لیگ بازی می کنند و تجربه کافی ندارند. 
به هر حال با جوانان کار کردن مزایا و معایب خاص خود را دارد. باید روی این تیم سرمایه گذاری کرد و منتظر بود سال های آینده حرفی برای گفتن داشته باشد.

کارشناس بسکتبال ایران درباره کیفیت بازی های 
دور برگشــت لیگ نیز گفت: تیم ها در دور برگشت 
تقویت شــدند و متاسفانه ما نتوانســتیم بازیکنان 
چندانی جــذب کنیم، اما خوشــبختانه در دور رفت 
خوب بودیم و امتیازات خوبــی را ذخیره کرده ایم. 
شــخصا فکر نمی کنم تا روز آخر مسابقات  جایگاه 
تیم ها مشــخص شــود و هر 8 تیمی  که به پلی آف 
می رسند رقبای  گردن  کلفتی  هستد.  ما هم از پیش 
برنده یا بازنده نیســتیم، اما امیدوارم به هماهنگی  
دور رفت برسیم. متاســفانه این باخت دور از انتظار 
کار ما را ســخت کرد و در صورت پایین تر شدن رتبه 
در جدول مسیر پلی آف دشــوارتر می شود، اما فعال 
منتظر نتایج بازی های دیگر هســتیم و برای صعود 
به پلی آف خیلی نگرانی نداریم چون بردهای خوبی 

را در دور رفت کسب کردیم.محمدرضا اسالمی درباره 
پیش بینی خود از عملکرد تیم ملی در مســابقات 
پنجره ســوم انتخابی کاپ آســیا، اظهار کرد: از نظر 
من تیم ملی در این پنجره شــرایط بهتری نســبت 
به پنجره دوم خواهد داشــت، چــون بازیکنان در 
کوران مســابقات لیگ بوده اند و آماده پا به میدان 
می گذارند. در گروه یک  لیگ هم که اکثر ملی پوشان 
آنجا هستند، بازی ها فشرده و با کیفیت تر بودند. او در 
مورد احتمال نبود نفراتی چون حامد حدادی و آرون 
گرامی پور، توضیح داد: حامد دو مزیت نسبت به هم 
قد و اندازه های خودش دارد. او ضمن اینکه فیزیک 
خاصی دارد، از تکنیک و هوش ذاتی سرشاری نیز 
برخوردار است. در بســکتبال ایران بازیکنی با این 
کیفیت هر چند ۱۰ سال یک بار پیدا می شود.اسالمی 

در پاسخ به این سوال که چگونه باید خأل حدادی را پر 
کرد، توضیح داد: ما باید به سمت بسکتبالی برویم که 
برتری خود را در نبود چنین نفراتی نیز داشته باشیم. 
از نظر من رفتن به ســمت بســکتبالی جدید، قابل 
دسترس تر از ســاختن بازیکنی چون حامد است. 
باید روی ایــن موضوع کم کــم کار کنیم چون قابل 
دسترس تر است، ضمن اینکه امیدوارم حامد بتواند 
سال های بیشتری به بســکتبال ایران کمک کند تا 

جایگزین شایسته ای برای او پیدا کنیم.

بسکتبال ایران می تواند شبیه »حدادی« را بسازد؟

شاگردان نویدکیا و مرزبان در هفته های اول، پنجم، 
نهم و سیزدهم ۳ بار دروازه شان باز شده تا در این ۴ 
بازی ۱۲ گل دریافت کرده باشند که این آماری عجیب 

برای تیمی است که مدعی قهرمانی است
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 نوروزی در آیین اعطای نشان کاندیداتوری شهر دوستدار کودک

 یونیسف به اصفهان :

کودکان باید کارگزار حوزه توسعه پایدار باشند
اصفهان برای نخســتین بار در کشور، نشان »شهر دوستدار کودک« را روز ســه شنبه در آیینی با 

حضور نمایندگان یونیسف و وزارت کشور و استاندار و شهردار اصفهان دریافت کرد.
شــهردار اصفهان در این مراســم هدف از عضویت در شهر دوســتدار کودک را احساس امنیت و 
مســئولیت برای کودکان دانســت و گفت: کودکان باید کارگذار حوزه توســعه پایدار باشــند و به 
نیازهای اولیه دسترسی داشته باشــند.قدرت ا... نوروزی در آیین اعطای نشان کاندیدای شهر 
دوستدار کودک یونیسف به اصفهان افزود: در ســال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک در سازمان 
ملل تصویب و سال ۱۳۷۲ ایران به این کنوانسیون حقوق بشری پیوست.وی با بیان اینکه تاکنون 
همه شهرهای جهان به جز آمریکا به کنوانسیون حقوق کودک پیوستند، تصریح کرد: ایران تاکنون 
به کنوانسیون های متعددی پیوسته و در سال ۱۹۹۶ هم به شهر دوستدار کودک پیوست.شهردار 
اصفهان ادامه داد: تاکنون سه هزار شهر در دنیا به شهر دوستدار کودک پیوستند و اصفهان اولین 
شهر پایلوت شهر دوستدار کودک اســت که این اقدام می تواند همانند اقدامات دیگر برای کشور 
الگو باشــد.وی بیان کرد: هدف از پیوستن به شهر دوســتدار کودک این است که همانند شرایط 

فرهنگی و سنتی کشور عمل کرده و نیازهای کودکان تامین شود.

زمینه تعالی و پیشرفت کودکان در شهر فراهم شود
اســتاندار اصفهان  نیز در این آیین ضمن تبریک فرارســیدن ایام ا... دهه فجر و سالروز والدت 
حضرت فاطمه )س( اظهار کرد: اگر در دهه فجر موضوع شــهر دوســتدار کودک مطرح می شود 
حاصل تفکر توسعه طلبی در تمام ابعاد نظام است.عباس رضایی افزود: دنیا و جامعه ما در حال 
صنعتی شدن است که این مهم سنت های خاص را از بین برده و روش های زندگی خاصی برای 
ما ایجاد می کند.استاندار اصفهان ادامه داد: ضرورت نگاه علمی مترقی درباره اصل توسعه مطرح 
اســت و باید تمهیدات جدیدی را برای زندگی با کرونا در نظر بگیریم تا نه تنها دچار عقب ماندگی 
نباشیم بلکه از مســائل کرونا اســتفاده کرده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و البته جمهوری 

اسالمی ایران در این باره بیکار نبوده است.
وی تاکید کرد: مقایســه دســتاوردهای دولت تدبیر و امید با فعالیت دولت های دیگر در سایر 
کشورها نشان می دهد نظام جمهوری اسالمی ایران در تمام ابعاد کرونا نه تنها از سایر عقب نمانده 

بلکه خود پیشگام در تمام مسائل کرونا بوده است.
رضایی تصریح کرد: اگر در برخی کشــورهای غربی خودروها و کامیون های حامل ماســک را از 
همدیگر می گرفتند در همان روزها ایران اسالمی موضوع ماسک را حل کرده بود و استان اصفهان 

نیز پیشرو از سایر استان ها گام برداشت.
وی با بیان اینکه مبانی توسعه و اســتفاده از تمهیدات الزم برای زندگی در کرونا در تمام ابعاد به 
ویژه برای کودکان مدنظر بوده است، افزود: کودکان باید کودکی و بازی کنند تا از نظر روحی و روانی 
رشد و پیشرفت بیشتری داشته باشند، بنابراین باید برای رفع برخی مسائل فرهنگی خاص تالش 
کرد؛ اگر کودکان رشد و پیشــرفت بیشتری داشته باشند، توســعه اقتصادی، اجتماعی و روانی 
بیشتری رقم خواهد خورد.وی افزود: استفاده از کارشناسان، روان شناسان کودک، کارشناسان 
علوم اجتماعی و به کارگیری از فهم و درک آنها مسائل را بهتر مطرح می کند و به هدف نهایی نظام 
یعنی استفاده بهینه از تمام ظرفیت ها برای توسعه و پیشرفت رو به جلو در تمام ابعاد می رساند.

رضایی گفت: مســئولیت و رســالت اصفهان در برابر کودکان از امروز ســنگین تر می شود و باید 
برنامه ریزی خاصی در دستور کار قرار گیرد و با استفاده از سایر دستاوردها در شهر موجبات ترقی، 
تعالی و پیشرفت بیشــتر آینده کودکان را رقم بزنیم.وی در پایان به شــهردار اصفهان و معاونان 
ایشان و اعضای شورای اسالمی شهر پیشــنهاد کرد: میز جدیدی به عنوان مسئولیت جدید برای 

کودکان جهت شادی، امیدبخشی و رفاه بیشتر در بین کودکان فراهم کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

یکی از ماموریت های نیروهای انقالبی تولید محتوا در فضای مجازی است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان در ســفری یک روزه  به جرقویه علیا ضمن نواختن زنگ 
انقالب، از برخی کانون های فرهنگی هنــری منطقه بازدید به عمل آورد و موسســه فرهنگی هنری قرآن و 
عترت شهر حسن آباد را افتتاح کرد.حجت االسالم والمسلمین »رمضانعلی معتمدی« در بدو ورود به بخش 
جرقویه علیا با حضور در روستای مالواجرد به مقام شامخ شــهدای این روستا ادای احترام کرد و سپس از 
کانون فرهنگی هنری مولود کعبه و مسجد در حال ساخت حضرت ولی عصر)عج( بازدید کرد.وی همچنین 
یادمان شهدای گمنام حســن آباد را افتتاح کرد و در همایش دوچرخه سواران که به مناسبت آغاز دهه فجر 

برگزار شد، حضور یافت.
 حجت االسالم والمسلمین »رمضانعلی معتمدی« در نشست شورای اداری و فرهنگ عمومی بخش جرقویه 
علیا از توابع شهرستان اصفهان ضمن تبریک ایام ا... دهه فجر و سالروز ورود امام خمینی)ره( به کشور گفت: 

انقالب اسالمی ایران از دل مساجد به رهبری امام خمینی)ره( برخاست و در مقابل ظلم و ستم ایستاد.
وی به هجمه های دشمن در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: یکی از ماموریت های نیروهای انقالبی حضور 
فعال و تولید محتوا در فضای مجازی اســت تا از این طریق ارزش ها و توانمندی های انقالب برای نســل 
جدید بیان شود.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه انقالب اسالمی به رغم 
هجمه های فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و ترور دانشمندان در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد، اظهار داشت: 
انقالب ما برگرفته از مکتب حضرت سیدالشهدا)ع( است و خون جوانان زیادی به پای آن ریخته شده است 
از این رو باید بدانیم که اگر شبانه روزی دســت از فعالیت و کار بر نداریم باز هم از شهدا که جان خود را برای 

انقالب داده اند، عقب هستیم.
وی با بیان اینکه الگوی ایرانی اسالمی برای مقابله با مستکبران جهان امروز در کشورهای مظلوم برای مقابله 
با دشمنان مورد استفاده قرار گرفته است، افزود: ایران اسالمی در بســیاری از مولفه ها در رتبه های اول تا 

پنجم دنیا قرار دارد و دشمنی دشمن با همین موفقیت ها و پیشرفت های جمهوری اسالمی ایران است.
حجت االسالم معتمدی به هجمه های دشمن در فضای مجازی اشاره کرد و تصریح کرد: یکی از ماموریت 
های نیروهای انقالبی حضور فعال و تولید محتوا در فضای مجازی است تا از این طریق ارزش ها و توانمندی 
های انقالب برای نسل جدید بیان شود.وی وجود جوانان باهوش در منطقه شرق اصفهان را از ظرفیت های 
مهم منطقه برشمرد و گفت: مشارکت مردم و بخش خصوصی در فعالیت ها رمز موفقیت و پیشرفت در ابعاد 
مختلف منطقه است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان با بیان اینکه راه نجات و برون رفت 
از مشکالت پیش رو اســتفاده صحیح از ظرفیت مردم و بخش خصوصی است، اظهار داشت: سند توسعه 

فرهنگ و هنر که به زودی  رونمایی خواهد شد، بر همین اساس تدوین شده است.
وی افزود: در حوزه فرهنگ عمومی منطقه شــرق اصفهان الزم اســت یکی از نشست های شورای فرهنگ 

عمومی استان ویژه این منطقه برگزار شود که این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان  در این سفر یک روزه همچنین با حضور در روستای رامشه 
از مجتمع فرهنگی، آموزشی، گردشگری و ســینمایی در حال ساخت این روســتا و کانون فرهنگی هنری 

منتظران ظهور بازدید کرد.

گزارش

معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان:

 کرونا جامعه را از دنیای »آنالوگ« به دنیای 
»دیجیتال« سوق داد

معاون فرهنگی و هنری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان با اشاره به از 
سرگیری فعالیت های فرهنگی و هنری و باز شدن گالری ها، اظهار کرد: خوشبختانه برخی گالری ها 
با فروکش کردن شیوع ویروس کرونا، فعالیت خود را در شهر آغاز کردند و توانستند نمایشگاه هایی 
را که در برنامه داشتند اجرا کنند. البته باید تاکید کرد که ویروس کرونا همچنان در حال قربانی گرفتن 
است و باید با حفظ پروتکل های بهداشــتی، فعالیت  فرهنگی کرد و از گالری ها بازدید کرد.مهدی 
تمیزی ادامه داد: دوران قرنطینه در شــیوع ویروس کرونا به علت انزوای افراد و دور شدن افراد از 
یکدیگر، بد بود. از همین روی بسیاری از فعالیت های هنری از جمله گالری گردی تعطیل شد.وی 
افزود: افتتاح پنج گالری طی هفته های اخیر در اصفهان باعث خوشحالی است و افرادی که از رخوت 
یک ســاله رنج می برند، می توانند فعالیت هایی نظیر گالری گردی را از سر بگیرند. البته تجمع ها 
باید با رعایت پروتکل های بهداشتی باشد.تمیزی درباره ورود فعالیت های هنری از جمله برپایی 
نمایشگاه و گالری به فضای مجازی، توضیح داد: شیوع ویروس کرونا با تمام ناراحتی ها و بدی هایی 
که برای جامعه جهانی داشت، توانست جوامع به ویژه جامعه ایرانی را با کارکردهای مختلف فضای 
مجازی آشنا کند.معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان افزود: درست است 
که سال ها از فضای مجازی بهره می بریم، اما فکر ما در دنیای آنالوگ مانده بود و وارد عرصه دیجیتال 
به معنای واقعی آن نشده بود. گذر جامعه از دنیای آنالوگ به دیجیتال را از ویژگی های خوب بحران 
کرونا می دانم. امروز کودکان تا بزرگساالن ما کار با اینترنت و بهره بردن از آن را می دانند.وی با بیان 
اینکه »در دوران شــیوع ویروس کرونا بازدید مجازی از گالری ها رونق گرفت«، تاکید کرد: دیدن 
نمایشگاه ها در سایت ها و شرکت در تور مجازی افزایش یافته است و حتی برخی گالری ها به طور 

خاص در شبکه های اجتماعی برگزار شدند. 

 مشارکت 1۶93 شهروند اصفهانی در رویدادهای
 ایده پردازی

رییس اداره خالقیت و نوآوری شــهرداری اصفهان اظهار کرد: نظام پیشنهادها مجموعه ای پویا در 
بدنه مدیریت شهری است که ماموریت آن انتظام فرآیند ایده پردازی با هموار کردن مسیر دریافت، 
تحلیل و برونداد ایده در شــهرداری اصفهان اســت.وحید مهدویان افزود: این نظام، طبقه خالق، 
نخبگان، نهادها و شرکت ها، کارگزاران شهری، شهروندان و گردشگران را مخاطب خود دانسته و شهر 
و شــهروند را بهره بردار آن می داند.رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
دبیرخانه نظام پیشنهادها در اداره خالقیت و نوآوری تعریف شده و هدف از این ساختار تشکیالتی، 
نگاه به نظام پیشنهادها از زاویه تحقق شهر خالق است؛ بدین ترتیب شهروندان نه تنها به مشارکت 
در اداره شهر دعوت می شوند بلکه خود پیشران توسعه شهر از طریق خالقیت و نوآوری و در نهایت 
توسعه پایدار شهر به شــمار می آیند.مهدویان ادامه داد: حوزه ســرمایه انسانی خالق و به عبارتی 
عمده ترین جنبه و موتور محرکه شهرهای خالق است که شهر اصفهان در زمره شهرهای ایران بوده 
و ظرفیت خالق باالیی در این زمینه دارد.وی با بیان اینکه ایجاد بستر مناسب جهت جذب و حفظ 
طبقه خالق از مهم ترین اهداف اداره خالقیت و نوآوری به عنوان دبیرخانه نظام پیشنهادهاســت، 
افزود: این اداره در حوزه عملکردی کارگزاران شهری نیز، ساماندهی تشکیالتی جهت بررسی ایده ها 
و طرح ها را هدف قرار داده به طوری که هم اکنون ۵۰ کمیته بررسی ایده ها و طرح ها در قالب ۲۵۰ 
نفر از مدیران، شهرداران و کارشناسان زبده شهرداری اصفهان، پیشنهادها و ایده های شهروندان و 
پرسنل را بررسی کرده و از آن مهم تر به لبه اجرا نزدیک می کنند.وی گفت: از نگاه آماری از سال ۹۷ 
تاکنون دو هزار و ۱۱۲ پیشنهاد در سامانه نظام پیشــنهادها ثبت شده و یک هزار و ۶۹۳ شهروند در 

رویدادهای ایده پردازی با موضوعات مرتبط با چالش های مدیریت شهری مشارکت داشته اند.

خبر روزبا مسئولان

اجرای ارکستر ملی اصفهان 
پس از دو سال و نیم 

خاموشی
سرپرســت ارکســتر ملی اصفهان خبر داد که 
کنسرت این گروه سه شــب به صورت زنده از 
صفحات مجازی پخش می شــود؛ کنسرتی 
که شــامل آهنگ های ملی وطنی، آثار فاخر 
موسیقی ایران و همچنین قطعه شنیده نشده 
»نغمه اصفهان« ساخته روح ا... خالقی است.

مرتضی شــفیعی اظهار کرد: روزهای ۱۷، ۱۹ و 
۲۱ بهمن ماه کنســرت ارکســتر ملی اصفهان 
رأس ســاعت ۲۱، به صــورت زنــده از صفحه 
Isfahanfarhang در اینســتاگرام پخــش 
می شود و پارسا حســندخت، رضا شریعت و 
اسماعیل اله دادیان، به ترتیب در این سه روز 
خوانندگی اجراها را بر عهده خواهند داشــت.
وی یادآور شد که هر سه خواننده ارکستر ملی 
اصفهان شاگردان علی اصغر شاهزیدی هستند 
و به مناسبت زادروز استاد خود )۲۰ بهمن ماه( 

اجراهایشان را به این بزرگوار تقدیم می کنند.
سرپرســت ارکســتر ملی اصفهان، با اشاره به 
قطعاتی که قرار اســت در این سه شب نواخته 
شــود، گفت: در مجموع ۱۳ قطعه بی کالم و با 
کالم طی این سه شــب نواخته می شود که به 
دلیل فرارســیدن دهه فجر چنــد آهنگ ملی 
وطنی خواهیم داشت و در کنار آن برخی از آثار 

فاخر موسیقی ایران را نیز اجرا خواهیم کرد.
شــفیعی خاطرنشــان کــرد: ازآنجاکه این 
گروه نمایندۀ شــهر اصفهان است، آثاری را 
هم با موضوع اصفهــان در بین کارهای خود 
گنجانده و یکی از این آهنگ ها با نام »نغمه 
اصفهان« برای اولین بار اجرا می شــود.وی 
دربارۀ قطعه »نغمه اصفهــان« توضیح داد: 
آهنگ »ای ایران، ای مرز پرگهر« ســاخته 
روح ا... خالقی با شعری از حسین گل گالب 
را همه ما می شناسیم؛ اما کمتر کسی می داند 
که این آهنگســاز برای خیلی از شــهرهای 
ایران، ازجمله اصفهان جداگانه آهنگ هایی 
ساخته و ما پس از گذشت حدود ۸۰ سال از 
ساخت این آهنگ، قرار است در اجرای اخیر 

ارکستر ملی اصفهان از آن رونمایی کنیم.

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی 
شــهر اصفهان در یک گفت و گوی زنده تلویزیونی 
اظهار کرد: موضوع زنان که پیش می آید همه نگاه ها 
به سمت عدالت جنســیتی می رود به سمت اینکه 
زنان و مــردان جامعه باید در یک شــرایط عادالنه 
بتوانند از همه فرصت هایی که در یک جامعه وجود 
دارد بهره مند شوند.فریده روشن افزود: برای اینکه 
در جامعه خود به یک توســعه پایدار دســت یابیم 
نیازمند مشارکت همه اقشار در حل مسائل جامعه 
هستیم.رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای 

اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: وقتی زنان ۵۰ 
درصد جامعه را تشکیل می دهند قطعا بهره گیری از 
این سرمایه انسانی می تواند کشور را به یک توسعه 
پایدار برساند.روشــن با بیان اینکــه بعد از انقالب 
حضور زنان در جامعه ایران و اصفهان بیشتر در حوزه 
سالمت و آموزش بوده است، گفت: تحصیالت زنان 
در ایران پس از انقالب افزایش یافته و آن ها در این 
موضوع توانســته اند از خیلی فرصت های علمی و 
پژوهشی اســتفاده کنند اما در حوزه های سیاسی 
و اقتصادی حضــور زنان ایرانــی خیلی کمرنگ تر 
از سطح توقع اســت.وی افزود: در جوامع توسعه 
یافته ۱۸ تا ۳۰ درصد از حوزه سیاسی کشور در اختیار 
زنان اســت بنابراین در ایران همچنان نیاز است که 
از این منابع انسانی بهتر استفاده شود و حضور آنها 

در تمامی عرصه های خدمت جامعه وجود داشــته 
باشد.رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای 
اسالمی شهر اصفهان اضافه کرد: برای اینکه بتوانیم 
زنان ایرانی را به عرصه های سیاسی و اقتصادی وارد 
کنیم، با نگاه به سند ارتقای جایگاه زنان در جامعه 
باید به توان افزایی و توانمندی زنان ایرانی پرداخت.
روشــن با اشــاره به اینکه مدیریت شــهری برای 
توانمندســازی زنان اصفهان برنامه های متعددی 
داشته است، افزود: زیرســاخت هایی الزم است تا 
زنان را توانمندتر کند مثل فرهنگسراهایی که در آن 
آموزش های الزم را کسب کنند و این آموزش ها صرفا 
مخصوص کســب و کار نبوده و زنان در حوزه سبک 
زندگــی، آموزش های مرتبط با تربیــت فرزندان و 

روابط با همسران توانمند می شوند.

عضو شورای شهر مطرح کرد:

سیاستگذاری شورای شهر اصفهان برای توانمندسازی زنان

رونمایی از پورتال کتابخانه های شهرداری اصفهان در دهه فجر
پورتال کتابخانه های شهرداری اصفهان به منظور نهادینه کردن فرهنگ مطالعه از دوران کودکی همزمان با ایام دهه فجر رونمایی می شود. رییس اداره امور کتابخانه ها و 
سالن های مطالعه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان اظهار کرد: مطالعه در زمان های استراتژیک موثر است چراکه با شکل گیری عادت به مطالعه در 
زمان های کودکی و نوجوانی می توان از دستاوردهای آن در زمان های سرنوشت ساز زندگی بهره جست. طیبه فاطمی،  در راستای مطالعه بیشتر و بهره مندی از امکانات 
کتابخانه ها از رونمایی پورتال کتابخانه های شهرداری اصفهان خبر داد و گفت: این پورتال با هدف دسترسی به آخرین اخبار، اطالعات، رویدادها، برنامه ها، خدمات و 
فعالیت های اداره امور کتابخانه ها در قالب های گوناگون چند رسانه چندرسانه ای و با رویکرد دسترسی بر منابع دیجیتال اطالعات علمی-پژوهشی و کتابخانه ای آماده 
شده است.رییس اداره امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان افزود: اداره امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با راه اندازی پورتال کتابخانه شهرداری درصدد نهادینه کردن فرهنگ مطالعه از دوران کودکی است.فاطمی تصریح 

کرد: تمام کتابخانه های وابسته به شهرداری با اتصال به این پورتال و انتخاب قالب ها می توانند در توسعه عادت به مطالعه سهیم شوند.

 هفت برج خارون
 در نجف آباد

هفت برج خارون بــر گرفته از قنات 
خواهــران یا خــارون اســت که در 
جنوب شهر نجف آباد، نزدیک قنات 
خارون واقع شده که اکنون بیشتر به 
عنوان »ارگ شیخ بهایی« شناخته 
می شود.این اثر به صورت هفت برج 
منفرد از هم با ارتفاع ۱۴ مترساخته 
شــده اســت که با دیوار کاهگلی با 
ارتفاع پنج متر به هم وصل شده اند.

وز عکس ر
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  اعالم کرد: براي اولين بار 
در استان اصفهان، لوله گذاری فاضالب قطر 1600 بتنی به طول 424 متر  به 
روش نوين TBM بومی سازی شده توسط شــرکت های دانش بنیان، در 

شاهين شهر در حال انجام است.
هاشم امینی به ابعاد مختلف اجرای پروژه حفاری ولوله گذاری كلكتور اصلی 
فاضالب شــاهين شــهر به روش نوين پرداخت و  عنوان کرد: کلکتور اصلی 
فاضالب شــاهین شــهر به تصفیه خانه، به طول 6 کیلومتر در اقطار 1200 تا 
1600 میلی متر است که 424 متر آن به روش نوین در حال باز سازی است. 
وی با اشاره به محدودیت فضا برای بازسازی کلکتور اصلی فاضالب شاهین 
شــهر گفت: کلکتور فاضالب در بلوار طالقانی در عرض 4 متر است و با توجه 
به تردد زیاد در این محدوده عملیات بازسازی به روش نوین در دستور کار 

قرار گرفت.
امینی با بیان اینکه عملیات بازسازی کلکتور فاضالب در عمق 8 تا 12 متری 
اجرا می شــود، اظهار داشت: عملیات بازســازی به روش سنتی در عمق 8 
الی 12 متری احتمال بروز حوادث را به دلیل ریــزش دیواره تونل افزایش 
می دهد در حالی کــه حفر تونل به روش TBM  میــزان وقوع حوادث را به 

حداقل می رساند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان افزود: در این روش مراحل 
مختلف اجرای عملیات  از جمله تایید جهت و مسیر صحیح، انجام پروسه 
حفاری، پروســه تخلیه مصالح، تقویت دیواره، سیســتم پایش هوایی به 
وسیله دستگاه انجام می شود که نه تنها از دقت الزم برخوردار است و مطابق 
با اســتاندار انجام می شــود بلکه منجر به حذف برخــی از هزینه ها مانند 
عملیات پرسازی و آسفالت می شود. همچنین مشکالت اجتماعی ناشی از 
عملیات حفاری و لوله گذاری در فضای عمومی شهری را به حداقل ممکن 

کاهش می دهد. 
وی افــزود: عملیات بازســازی کلکتــور فاضالب شــاهین شــهر هزینه 
ای بالغ بــر 4 میلیــارد و 200 میلیون تومــان در بردارد. دســتگاه TBM با 
رعايت شــيب ، به صورت مــداوم هم از طريق سيســتم های هوشــمند 
دســتگاه وهم به كمك دوربين های نقشــه برداری، كنترل و بررسی  شده 
ســپس  شــروع به حفاری تونل می کند و بــا تكميل حفــاری در فواصل 
 بين هــر دو حوضچه ، عمليــات لوله گــذاری در تونل و احــداث حوضچه 

 انجام می شود. 

همزمان بــا چهل و دومین ســالگرد پیــروزی انقالب اســالمی ، 70 پروژه 
گازرســانی در ســطح اســتان اصفهان افتتاح و به بهره برداری می رســد. 
مدیرعامل این شــرکت گفت: به مناسبت دهه فجر ســال جاری 70 پروژه 
گازرسانی با هزینه ای بالغ بر 624 میلیارد و 180 میلیون ریال در سطح استان 
اصفهان به بهره برداری می رسد. ســید مصطفی علوی، از گازرسانی به شهر 
انارک به روش CNG خبر داد و گفت: در این طرح بیش از 690 خانوار از نعمت 
گاز بهره مند می شوند. وی، اظهار داشت: گازرسانی به روستاهای فرح آباد، 
سهیل و سپرو از توابع شهرستان نایین و همچنین روستاهای چوپانان، چاه 
ملک و قادرآباد که این سه روستا به روش CNG انجام پذیرفته نیز افتتاح 
خواهد شد و در مجموع بیش از 1350خانوار روســتایی از نعمت گاز طبیعی 
استان، برخوردار خواهند شد.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، همچنین 
از افتتاح گازرسانی به 4شهرک صنعتی ، واقع در قمصر کاشان، شهرعسگران، 
اژیه و منطقه پرزان در شهرستان شــهرضا، خبر داد و افزود: گازرسانی به 50 
مرغداری در شهرســتان نایین، کشــتارگاه صنعتی نجف آباد و یک گلخانه 
در شهر علویجه از پروژه های مهم بخش صنعت اســت که به مناسبت دهه 
مبارک فجر در سطح استان به بهره برداری می رسد. علوی، گفت: گازرسانی 
به 110 واحد مسکن مهر در شهرســتان فالورجان، شهرک مسکونی یاسر در 
شهرستان خوانسار و مجتمع مســکونی رزلند در شهرستان آران و بیدگل، از 
پروژه های بخش خانگی است که در این ایام مبارک به بهره برداری خواهد 

رسید.وی، بهره برداری از ایستگاه تقلیل فشار شهرک صنعتی خمینی شهر 
به منظور تامین گاز مشــترکین جدید این منطقه و همچنین بهره برداری از 
سه ساختمان اداری، پست امداد و پشتیبانی در شهرهای سجزی، چادگان 
و گوگد )از توابع شهرســتان گلپایگان (را از دیگر پروژه های  قابل افتتاح در 

استان اصفهان عنوان کرد.

مدیر مدیریت شهری شرکت فوالد مبارکه به تشریح دستاوردهای فوالد مبارکه در 
حوزه نگهداری فضای سبز، زیباسازی محیط و مدیریت پسماند پرداخت.رامین 
بختیاری، مدیر مدیریت شهری فوالد مبارکه در مورد اهداف کالن گفت وگو کرد که 

مشروح این مصاحبه به شرح ذیل است:
در مورد اهداف این واحد، پیش از هر سوالی، باید اذعان داشت وجود مدیریتی 
به نام مدیریت شهری در یک واحد صنعتی جالب توجه است. لطفا درخصوص 
کار واحد مدیریت شــهری توضیح دهید.بله، ازآنجاکه فوالد مبارکه مانند یک 
کالن شهر است، نگه داری و زیباسازی آن نیز ساز و کار خود را می طلبد. به همین 
دلیل چنین واحدی تشکیل شده تا امور مربوطه را ساماندهی کند. مدیریت شهری 
از سه زیرمجموعه خدمات شهری، فضای سبز و ســاماندهی پسماند تشکیل 
شده است.خدمات شهری:ســرایداری، نگهبانی و راهبری رختکن های سطح 
شــرکت، امور خدماتی اعم از نظافت و نگهداری آبدارخانه های نواحی تولیدی و 
ستادی سطح شرکت، شست وشوی البسه کارکنان، نگهداری و نظافت جاده ها 
و جوی های عمومی شرکت، زیباسازی محوطه های عمومی شامل شست وشو 
و رنگ آمیزی و اجرای دیوارهای پیش ساخته و گلدان و شیب بندی، جانمایی 
و تجهیز کارگاه پیمانکاران سطح شرکت، جانمایی و تخصیص فضاهای اداری، 
تامین نیروی خدماتی برای جابه جایی اســباب و اثاثیه مربوط به شــرکت در 
جشن ها و مراســم و تعمیرات، نگهداری و راهبری ساختمان های عمومی که با 
هماهنگی واحد تعمیرات مرکزی انجام می شود، همگی ازجمله وظایف خدمات 
شهری است.مدیریت پسماند: فرآیند مدیریت پســماند شامل فعالیت های 
اصلی نظیر کاهش تولید پسماند، تفکیک و جداســازی در مبدأ، جمع آوری و 
انتقال، نگهداری و دفن، آماده سازی پسماندهای صنعتی جهت استفادۀ مجدد 
در فرآیند تولید و در نهایت بازیافت یا فروش و امحای اصولی پسماندهاســت. 
با توجه به سیاســت حداکثری استفاده از ضایعات و پســماندهای تولیدی در 
شرکت، طرح های تحقیقاتی و صنعتی متنوعی نظیر بازیابی کنسانتره آهن و سایر 
محصوالت جانبی از سرباره و فرآوری لجن های صنعتی و پودرهای اکسید آهن 
انجام می شود.فضای سبز:حدود 1450 هکتار در شرکت فوالد مبارکه به فضای 
سبز اختصاص داده شده است. وظیفه نگهداری از این میزان فضای سبز بر عهده 
این واحد است. برای فرآیند حفظ، نگهداری و آبیاری فضای سبز چندین فعالیت 
انجام می گیرد: عملیات آبیاری و نگهداری بیش از یک میلیون اصله درخت در 
دو بخش شش ماهه اول و شش ماهه دوم به فراخور شرایط محیطی توسط این 

واحد انجام می شود.
با توجه به شیوع کرونا، خدمت رسانی واحد خدمات شهری چگونه انجام می شود؟

در این بخش نیز مطابق با دستورالعمل های شــرکت، همکاران واحد خدمات 
شهری تالش کردند با انجام ضدعفونی های مستمر و روزانه محیط کار و دفاتر کار، 
رختکن ها و سرویس های بهداشتی نقش قابل توجهی در کنترل این بیماری در 
فوالد مبارکه ایفا کنند. نتیجه همه این همکاری ها این است که فوالد مبارکه بدون 
وقفه به کار خود ادامه داده است.در خصوص آبدارخانه های شرکت نیز باید گفت 
تمام تمهیدات و اقدامات الزم مطابق با دســتورالعمل ها و سیاست گذاری های 
واحد ایمنی و بهداشــت شرکت اجرا شــده و تا زمانی که شــرایط عادی نشود، 
همچنان ادامه می یابد. فعال بخشی از آبدارخانه های عمومی بازگشایی شده اند و 
همکاران در آبدارخانه ها با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و استفاده از ملزومات 

بهداشتی سرویس دهی محدودی انجام می دهند.

در مورد فضای سبز فوالد مبارکه و حفظ و ارتقای آن توضیح دهید.
با همکاری پیمانکاران حوزه فضای سبز در حال حاضر وضعیت فضای سبز شرکت 
ایده ال است. ازآنجاکه میزان فضای سبز شــرکت فراتر از حد استاندارد است، 
فعال برنامه ای برای توسعه آن در دستور کار نیست. به جرأت می توان گفت هدف 
مجموعه مدیریت شهری حفظ دستاوردهای فوالد مبارکه در این حوزه و تحویل 

آن به بهترین شکل ممکن به آیندگان است.
با وجود بحران خشکسالی، برای حفظ فضای ســبز موجود چه اقداماتی انجام 

شده است؟
یکی از برنامه های اصلی در بخش فضای سبز حذف گونه های پرمصرف و استفاده 
از گونه های کم مصرف است. این کار به خوبی از حدود دو سال گذشته شروع شده 
و در دست پیگیری و اقدام اســت. در این طرح، گونه های پرمصرف به تدریج از 
چرخه فضای سبز خارج و گونه هایی که با کم آبی سازگارترند، جایگزین می شوند.

برای زیباسازی فضای فوالد مبارکه چه اقداماتی انجام می شود؟
تامین و کاشت گل های فصلی با همکاری پیمانکاران فضای سبز و دیوارنگاره ها و 
نقاشی های متنوع در محیط رختکن ها و برخی مکان های خاص ازجمله اقدامات 
این بخش است. اقدامات این مدیریت تالشی اســت تا فضای صنعتی فوالد 

مبارکه به محیطی کامال مطلوب برای ادامه فعالیت همکاران تبدیل شود.
 در خصــوص فعالیت هــای مدیریــت پســماند و کاهش تولید پســماندها 

چه برنامه هایی دارید؟
مدیریت پسماند به مجموعه مقررات منسجم و سیستماتیک در خصوص تولید، 
ذخیره سازی، جمع آوری، حمل ونقل و دفع پسماندها گفته می شود. تمامی این 
فعالیت ها باید منطبق بر اصول زیست محیطی و بهداشت عمومی باشد. یکی از 
مباحث اصلی مدیریت پسماند، کاهش پســماند در مبدأ است و این امر باید با 
کمک واحدهای تولیدی انجام گیرد. همکاران ما در مجموعه امور پسماند به صورت 
روزمره و مســتمر با همکاران نواحی در ارتباطند و اقدامــات خوبی را هم در این 
زمینه انجام داده اند. نکته مهم این است که کاهش ضایعات در مبدأ نیاز به اصالح 
فرآیندها یا اصالح تجهیزات مختلف دارد که زمان بر اســت و نیاز به برنامه ریزی 
بلندمدت دارد. در این مدت نیز اتفاق های خوبی در شرف انجام است و قطعا فوالد 
مبارکه به سمت تولید با کمترین ضایعات حرکت می کند. نکته مهم دیگر تفکیک از 
مبدأ است که توسط نواحی به خوبی صورت می گیرد. در هر ناحیه دستورالعمل های 
نحوه مدیریت پســماند وجود دارد که از گردش کار زیســت محیطی نشــأت 
گرفته و هر پســماند با توجه به نوع آن در ظروف خاصی جمع آوری می شــود 
و مســیر خود را طی می کند. بعضی از این پســماندها دوباره بــه چرخه تولید 
برمی گردند و بعضی برای فروش به مکان مربوطه تحویل داده می شوند. بعضی 
از پســماندها نیز که امکان فروش ندارند به سایت پســماند مدیریت شهری 
 منتقل می شوند تا اقدامات الزم در خصوص آن مطابق با استانداردهای روز دنیا

 انجام شود.
برای بهینه سازی فعالیت ها چه طرح هایی در دست اقدام این مدیریت است؟

یکی از این پروژه ها طرح بازیابی کنسانتره آهن و محصوالت جانبی سرباره است 
که در حال حاضر فاز آزمایشگاهی و نیمه صنعتی آن با موفقیت طی شده است 
و هم اکنون در پی آن هســتیم که آن را در فاز صنعتی آزمایش کنیم. خوش بین 
هستیم که نتیجه کار مثبت باشد و بدون شک موفقیت در اجرای این طرح، نقطۀ 

عطفی در مدیریت پسماند خواهد بود.

  برای نخستین بار در استان اصفهان صورت پذیرفت؛

بازسازی شبکه فاضالب شاهين شهر به روش نوين 

بهره برداری از 70 پروژه بزرگ گازرسانی در استان اصفهان

مدیر مدیریت شهری فوالد مبارکه خبر داد:

ایجاد محیطی زیبا و مطلوب، هدف مدیریت شهری فوالد مبارکه

در دبی جاهای دیدنی زیادی وجود دارد که در سفر به این 
شهر نباید از دست داد؛ شهری که بسیاری از جاهایی که در 
دنیا دکورددار هستند را در خود جای داده و امروزه به قطب 
گردشگری تبدیل شده اســت که گردشگران را از هر سوی 
جهان به سمت خود می کشــاند. حتی اگر در کشور امارات 
زندگی می کنید، برخی جاذبه های گردشــگری خاص در 
دبی وجود دارد که هر کسی باید از آن ها دیدن کند؛ چه برای 
تعطیالت آخر هفته به این شــهر بروید یا گذراندن سفری 
طوالنــی. در ادامه می خواهیم با برخــی از جاهای دیدنی 
دبی را که هرکسی در ســفر به دبی باید از آن ها بازدید کند، 
 به شــما معرفی کنیم تا حتما آن ها را در برنامه ســفرتان 

قرار دهید. 
مدینه جمیــرا: در کنار مدینه جمیرا ســه کیلومتر مســیر 
آبی زیبا قرار دارد و شــما را به امکانات ایــن تفرجگاه که 
شامل 50 رستوران و بار اســت، می رساند؛ می توانید سوار 
قایق های چوبی ســنتی شــوید و به مدینه جمیرا بروید. 
سازه این ساختمان شــبیه دژهای عربی قدیمی است و 
در آن هتل هایی مثل القصر، مینا الســالم و النسیم قرار 
دارد؛ عالوه بر این ها شــما می توانید در ویالهای الملکیه و 
کوشک های Al Masyaf مدینه جمیرا اقامت کنید. تعداد 

اتاق های داخلی زیاد است؛ اما زیاد جلب توجه نمی کنند. 
در مدینه جمیرا بازاری به سبک بازارهای قدیمی عربی نیز 
ساخته شده و می توانید اینجا برای خودتان و عزیزان تان 

سوغاتی بخرید. 
جزیره نخل جمیرا : برخی از بهترین هتل ها و تفرجگاه های 
دبی در جزیره نخل جمیرا قرار دارد؛ ایــن جزیره هم بین 
افراد محلی و هم گردشگران پرطرفدار است؛ اما تماشای 
ایــن جزیــره مصنوعــی از دور واقعا جذاب اســت. اگر 
نمی توانید روی جزیره نخل جمیرا )که به شکل درخت نخل 
ساخته شده است( از هواپیما بپرید و با اسکای دایوینگ 
پرواز کنید، از هتل  Atlantis The Palm  سوار هلیکوپتر 
شوید یا در یکی از طبقات باالی برج مارینای دبی جایی را 
رزرو کنید؛ مثال برای صرف ناهار  در Observatory  میز 
رزرو کنید؛ این گونه می توانید به راحتی از باال به تماشــای 

یکی از محبوب ترین جاذبه های گردشگری بنشینید. 
مسجد جمیرا: محبوب ترین مسجد و یکی از مذهبی ترین 
جاذبه های گردشگری دبی، به جز جمعه ها به روی تمامی 
افراد با ایمان باز است. کســانی که به  بازدید از مکان های 
مذهبی عالقه دارند، حتمــا باید از مســجد جمیرا دیدن 
کنند، اما هنگام بازدید باید لباس مناســبی به تن داشته 

باشــید. شــما می توانید با راهنماهای تور انگلیسی زبان 
از مســجد دیدن کنید. معماری این بنا و نمای بیرونی آن 
به خودی خود ارزش دیدن دارد؛ 2 مناره زیبا با گنبدی بسیار 
بزرگ و ساختمان سنگی ســفید. ظرفیت مسجد جمیرا 

1200 نفر است. 
باغ معجزه دبی: بزرگ ترین چیدمان گل امارات)سازه ای 
از گل به شکل هواپیمای A380 با پنج میلیون گل ساخته 
شــده و 100 تن وزن دارد(در باغ معجزه دبی قرار دارد و در 
کتاب رکوردهای گینس به ثبت رســیده است. این باغ از 
اکتبر تا آوریل )قبل از شــروع دوره اســتراحت، زمانی که 
گرمای تابستان بسیار زیاد می شود( باز است؛ در این بازه 
زمانی، باغ معجزه دبی خانه 109 میلیون شــکوفه است که 
100 هزار تای آن ها فرشی از گل به شکل میکی موس ایجاد 

کرده است که وزنی حدود 35 تن دارد. 
اپرای دبی: سالن اپرای دبی در نزدیکی برخ خلیفه و دبی 
قرار دارد. این ساختمان در سال 2016 به شکل یک کشتی 
ساخته شد و از آن زمان تاکنون میزبان موسیقی دان ها و 
خوانندگان مشهور جهان بوده اســت. این بنا اولین اپرا در 
نوع خود در دبی است و گردشگران دوست دارند در مقابل 

ساختمان باشکوه این اپرا عکس یادگاری بگیرند. 

آشپزی

پلوی سبزیجات
مواد الزم:برنج 3 پیمانه،پیاز بزرگ یک عدد،سیب 

زمینی بزرگ یک عدد،هویج یک عدد،گوجه فرنگی 2عدد،نخود 
پخته شده یک دوم پیمانه،نخودفرنگی یک دوم پیمانه،زیره یک 

قاشق غذاخوری ،نمک، زردچوبه، زعفران ،روغن به مقدار الزم 
طرز تهیه: نخود را از شب قبل خیس کنید و بعداز اینکه آبش را عوض کردید بگذارید 

تا خوب بپزد. پیاز را خرد کرده و در روغن تفت دهید. در این مرحله هویج، سیب زمینی، 
ادویه ها، نمک، گوجه و همچنین نخودفرنگی و نخود پخته شده را هم اضافه کنید و خوب 

همه را با هم تفت بدهید. برنج را با آب و نمک بگذارید تا به جوش آید و زمانی که برنج کمی 
نرم شد آن را آبکش کنید. مواد از قبل تهیه شده را البه الی برنج آبکش شده بریزید و در 
آخر هم کمی زعفران آب کرده و پودر زیره اضافه کنید و در قابلمه را بگذارید و اجازه دهید 

تا برنج به خوبی دم بکشید. حدودا 45 دقیقه برای پخت این غذا زمان نیاز دارید.
حواس تان باشد زمانی که برنج را دم می کنید سبزیجات خرد شده اگر بسیار ریز 

باشد، کامال له خواهند شد. پس به اندازه  خرد کردن سبزیجات دقت کنید.
شما می توانید از هرنوع سبزیجات دیگری که به آن عالقه دارید در 

این غذای خوشمزه استفاده کنید. برای مثال می توانید از 
قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای و ... استفاده کنید.

جاذبه های  دیدنی دبی که نباید از دست دهید

 ساخت معدن برای فصل جدید 
»نون.خ«

حضور معاون سیما در محل تصویربرداری 
سریال تاریخی »جشن سربرون«

تهیه کننده سریال »نون.خ« با اشاره به ساخت یک معدن برای 
این فصل از سریال بیان کرد که برای آن یک ماه وقت گذاشته شد 
و هزینه سنگینی هم صرف شده است.مهدی فرجی درباره پایان 
تصویربرداری سریال »نون.خ 3« و تدارک برای پخش نوروزی آن 
بیان کرد: تا دو یا سه هفته دیگر تصویربرداری سریال تمام می شود و 
سریال را برای پخش نوروز به شبکه تحویل می دهیم.

معاون سیما با حضور در محل تصویربرداری سریال »جشن سربرون« در 
منطقه سولقان استان تهران در جریان روند تولید این مجموعه نمایشی 
قرار گرفت.حمید شاه آبادی در این بازدید با اشاره به اینکه سریال های 
تاریخی نقش مهمی در معرفی سرنوشــت و سرگذشت یک کشور دارند، 
بیان کرد: این سریال، اتفاقاتی را که در آن مقطع در شهر شیراز و برخی دیگر از 
مناطق کشور رخ می دهد و به حاکمیت رضاخانی منجر شد، روایت می کند. 
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