
مشکل تامین نهاده ها، صنعت پرورش بوقلمون اصفهان را به سرنوشت مرغداران نزدیک کرده است؛ 

تولید؛ زیر بار مشکالت
3

 جوالن کرونا در پاساژها
 بر اساس اعالم مدیر بهداشت محیط اصفهان، در مراکز خرید بیشترین رفتار پرخطر مربوط به کرونا مشاهده می شود؛
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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان خبر داد:

 فراخوان مشارکت
  ۴ هزار نفر در اصفهان در
 فاز آزمایشی واکسن 

 سومین شعبه 
 »شهر کتاب اردیبهشت« 

در اصفهان افتتاح شد

معاون  وزیر کار:

ذوب آهن، قلب صنعت 
فوالد کشور است
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خودنمایی قلعه تاریخی 
چالشتر، بر بلندای

 بام ایران

3

تعطیلی ۷۰درصد
 صنف پوشاک 

در اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

دوشنبه 25 اسفند 1399 
 1 شعبان  1۴۴2 
15 مارس 2۰21

 شماره 321۴
8 صفحه

قیمت: 1۰۰۰ تومان
7

رونمایی از 
سردیس بزرگان 

 و سرداران 
 دفاع مقدس
 در اصفهان

شهرداری زرین شــهر به اســتناد بودجه عمرانی مصوب ســال 1399 خود در نظر دارد 
نسبت به اجرای فونداسیون سالن مجموعه ورزشــی امام رضا )ع( زرین شهر با اعتبار 

اولیه 2/211/000/000 ریال از محل اعتبارات شــهرداری از طریق مناقصه عمومی اقدام 

نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و 

کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 1400/1/5 به شهرداری 

زرین شهر مراجعه نمایند.

تجدید آگهی مناقصه عمومی

میثم محمدی – شهردار زرین شهرم الف:1109162

تجدید مناقصه نوبت دوم

شرکت گاز استان اصفهان

شرکت گاز استان 
اصفهان

م الف:1112253

موضوع : انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، 
ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ و انشعابات در سطح شهرستان شهرضا و توابع

به شماره فراخوان ) 2099091138000110 ( مورخ )99/12/18( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند  الزم به ذکر است کد 

فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 42699144 می باشد.
 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 12:00 دوشنبه تاریخ 99/12/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه تاریخ 99/12/28 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/01/18 می باشد.
   زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت : 11:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/01/22 می باشد. 

مبلغ تضمین مناقصه: 2,982,000,000 ریال می باشد. 
-به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد  7  از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

- ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده، اشخاص مشمول آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره26510/ت39039ک 
مورخ 1388/2/9

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ 
باال- روبروی مجتمع پارک-   امور قراردادها و تلفن )داخلی 2574( 031-38132

- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :                           - مرکز تماس : 41934-  021                 - دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

نوبت دوم

واگذاری به اجاره یک باب زیرزمین )طباخی( به مســاحت تقریبی 200 متر از موقوفه مســجد امام 

حسین )علیه السالم( )بختیاریها( واقع در شاهین شهر بلوار امام جنب مسجد را به مدت یکسال با مبلغ 

پیشنهادی اجاره ماهیانه 45/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 1400/01/18 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده نوبت دوم به شماره 99/1230027 مورخ 99/12/24 
اداره اوقاف و امور خیریه 

شهرستان شاهین شهر و میمه

مهدی قربانی- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه م الف:1112911
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اعتراضات در عراق باال گرفت
اعتراضات در استان نجف عراق بار دیگر شکل گرفت و تعدادی از معترضان طی درگیری با نیروهای 
امنیتی زخمی شدند.به گزارش شبکه خبری روســیا الیوم، اعتراضات در استان نجف عراق برای 
برکناری لؤی الیاسری، استاندار نجف عصر شنبه دوباره شکل گرفتند.تظاهرکنندگان قصد داشتند 
خود را به منزل الیاسری برسانند اما نیروهای امنیتی مانع آنها شده و درگیری هایی میان دو طرف 
شــکل گرفت که در نتیجه آنها حدود ۱۰ تن از تظاهرکنندگان و به گزارش برخی منابع ۲۰ تن زخمی 
شدند.عالوه بر این، برخی منابع از برگزاری تظاهرات مشابه در استان بابل خبر دادند.این منابع اعالم 
کردند در اســتان بابل عراق معترضان با تجمع در زیر پل الثوره خواستار برکناری »حسن مندیل« 
استاندار بابل شدند.معترضان تهدید کردند که در صورت عدم پاسخگویی به مطالبات شان، الستیک 

خودروها را آتش می زنند و خیابان ها را مسدود خواهند کرد.

کره شمالی به دولت »بایدن« پاسخی نمی دهد
یک مقام ارشد دولت بایدن تاکید کرد، کره شمالی به تماس دیپلماتیک پشت پرده ای که از اواسط 
فوریه از سوی دولت جدید واشنگتن به ویژه با هیئت پیونگ یانگ در سازمان ملل آغاز شده، پاسخی 
نمی دهد.افشای تماس های آمریکا که تاکنون ناموفق مانده و قبال هم گزارش نشده بود، سواالتی را 
درباره نحوه برخورد دولت بایدن با تنش های روزافزون با پیونگ یانگ بر سر تسلیحات هسته ای و 
برنامه  موشک های بالستیک آن ایجاد می کند.این تحوالت همچنین ابعاد جدیدی به سفر وزیر دفاع 
و وزیر خارجه آمریکا به کره جنوبی و ژاپن در روزهای آتی می دهند؛ جایی که نگرانی ها بر سر زرادخانه 
هسته ای کره شمالی احتماال در صدر دستورکار باشد.این مقام ارشد دولت بایدن که خواست نامش 
فاش نشود، جزئیات جدیدی در رابطه با این فشار دیپلماتیک ارائه کرد. اما او گفت که »تالش هایی 
برای دسترسی به دولت کره شمالی از طریق چندین کانال از اواسط فوریه از جمله در نیویورک بوده 

است.« وی افزود: تا به امروز، ما هیچ پاسخی از جانب پیونگ یانگ دریافت نکرده ایم.

جنجال برای همسر »نتانیاهو«
نخســت وزیر صهیونیســت ها هرگونه توافق برای انتصاب همســرش برای مقام های امنیتی را 
تکذیب کرده است.نتانیاهو در مصاحبه با شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی گفت: »این ها دروغی بیش 
نیست و بی اساس است.«این در حالی است که شهروندان ســاکن سرزمین های اشغالی برای 
سی وهشتمین هفته متوالی در نقاط مختلفی از سرزمین های اشغالی علیه نتانیاهو تظاهرات برگزار 
کردند.محاکمه نتانیاهو سال گذشته آغاز و به تازگی دوباره از سر گرفته شد. وی با رد همه اتهامات 
علیه خود می گوید قربانی بگیروببندی است که توسط رســانه های مخالف، پلیس و دادستان ها 

سازماندهی شده است.

»بورل« خواستار شفاف سازی درباره وقایع بولیوی شد
رییس سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواستار شفاف ســازی و گفت وگو در بولیوی شد؛ جایی که 
رییس جمهور موقت سابق آن به اتهامات تروریسم و توطئه کودتا بازداشت شده است.جوزپ بورل، 
رییس سیاســت خارجه اتحادیه اروپا در توئیتی گفت: رویدادها در بولیوی را دنبال کنید. اتهامات 
مربوط به رویدادهای سال ۲۰۱۹ میالدی باید در چهارچوب عدالت شفاف، بدون فشار سیاسی و با 
احترام به استقالل قوا حل شوند. گفت وگو و سازش حیاتی است. اتحادیه اروپا به حمایت از بولیوی 
ادامه خواهد داد.  پلیس بولیوی»جنین آنی یز«، رییس جمهور موقت سابق این کشور را به شهر »ال 
پاز« منتقل کرد تا وی در تحقیقات کنونی کودتا شهادت دهد. آنی یز نیمه شب به اتهامات تروریسم، 
اغتشاش و توطئه برای آنچه که بازرســان آن را یک کودتا تلقی می کنند که منجر به استعفای»اوو 

مورالس«، رییس جمهور سابق بولیوی شد، بازداشت شد.

آیاانگلیسبهگروکشیطلبایرانپایانمیدهد؟

آخرین سکانس یک بدهی سیاسی
در شرایطی که رایزنی ها برای آزاد شدن منابع مالی بلوکه ایران در برخی 
کشورها ادامه دارد، انتظار می رود که انگلیس سریع تر به گروکشی طلب 
قانونی ایران در پرونده قدیمــی تانک های »چیفتن« پایان داده و برای 
تسویه آن دســت بجنباند.بالغ بر ۴ دهه از معامله ایران و انگلیس برای 
خرید تانک های چیفتن می گــذرد و دولت لندن همچنان به اســتناد 
تحریم ها علیه ایران در پرداخت این بدهی تعلل می کند.تاچندی پیش 
رسانه های نزدیک به دولت انگلیس بازداشت نازنین زاغری تبعه ایرانی 
– انگلیســی را که به جرم تبلیغ علیه نظام به پنج ســال حبس محکوم 
بود، مستمسکی برای الپوشــانی تعلل دولت قرار می دادند. آن ها ادعا 
می کردند که ایران پرداخت این بدهــی را وجه المصالحه آزادی نازنین 
زاغری شهروند انگلیسی- ایرانی قرار داده است.اما پایان محکومیت و 
آزادی هفته گذشته زاغری، چند روزی است کار رسانه ها را دشوار کرده و 
اگر دادگاه دوم او که این هفته برگزار می شود بار حقوقی سنگینی نداشته 
باشد، عمال دست رســانه ها برای ادامه شــانتاژهای تبلیغاتی و بستن 
اتهام هایی بی اساس خالی می شود.هرچند انگلیس و ایران رسما ارتباط 
پرونده زاغری با طلب قانونی تهران را رد کرده؛ اما ادبیات طرف  انگلیسی 
در تشدید این مسئله بی تاثیر نبوده است. شاخص ترین اتهام ها در زمان 
جرمی هانت، وزیر امور خارجه پیشــین انگلیس مطرح شد که او تهران 
را به گروگان گیری شــهروندان دو تابعیتی متهم کرد و درباره مسافرت 
شهروندان انگلیسی-ایرانی به تهران هشدار داد.او همچنین در اقدامی 
جنجال برانگیز به زاغری حمایت دیپلماتیک اعطا کرد تا این مناقشه را به 
یک مسئله رسمی فی مابین دولت های دو کشور تبدیل کند. هانت ادعا 
کرد که تصمیم او یک گام مهم دیپلماتیک است و به تهران نشان می دهد 
رفتارش کامال نادرست است.جانشین او، دومینیک راب تاکنون ادبیات 
مالیم تری را به کار برده و به نظر می رســد که فهم بهتری از مناسبات دو 
کشور دارد. او بدون اطالق الفاظی که می تواند بار منفی بر روابط دو کشور 
داشته باشد می گوید که زاغری و سایر اتباع دو تابعیتی باید بدون قید و 
شرط و فوری آزاد شوند.جک استراو، وزیر امور خارجه پیشین انگلیس هم 
به تازگی در مصاحبه ای با رادیو بی بی سی تصریح کرده که  حل ماجرای 
بدهی انگلیس به ایران طول کشــیده و باید زودتــر از اینها بدهی ایران 
پرداخت می شده است.او البته این را هم گفت که مطمئن است دولت 
لندن دنبال هر امکانی برای انتقال این پول به ایران است؛ اما تحریم ها کار 
را مشکل کرده است.در همین پیوند سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
امور خارجه گفته است که اگر اقدامات مخرب هانت نبود، شاید زاغری 
زودتر آزاد می شد: »دولت انگلیس هم باید به یادش باشد پرونده های 
ایرانی هایی که بی دلیل در انگلیس دستگیر و برخالف رعایت حقوق بشر 

و بدون اتهام زندانی شدند، همچنان در ایران مفتوح است و آن را پیگیری 
می کنیم.«به هر روی ارتباط این پرونده با طلب قانونی ایران از انگلیس 
بیش از پیش نخ نما شده و مسیرها برای فرار لندن از تسویه این بدهی 

در حال بسته شدن است. 
کارشناسان معتقدند که انگلیس با استفاده از بلوکه کردن طلب ایران طی 
بیش از ۴ دهه  گذشته سود قابل توجهی را کسب کرده است.چندی پیش 
یک مقام دولت انگلیس برای اولین بار به موضوع بدهی این کشــور به 
ایران اعتراف کرد. »بن واالس« وزیر دفاع انگلیس در نامه ای خطاب به 
گروهی از وکال نوشته است :» دولت انگلیس اذعان دارد که بدهی ایران 
باید پرداخت شود و به بررسی راه های قانونی پرداخت این بدهی ادامه 
می دهد.«او که در گذشته عضو گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران و 
منتقد تاخیر دولت در پرداخت بدهی ایران بوده، نوشته که به حل سریع 
این پرونده معتقد است.هفته گذشته نیز معاون سابق وزیر امور خارجه 
انگلیس اعتراف کرد که دولت لندن ۴۰۰ میلیون پوند بابت طلب ایران در 
پرونده تانک های »چیفتن« بدهکار و تالش هایی زیادی برای عودت آن 
در جریان است.سایمون مک دونالد چند روز پیش در گفت وگو با شبکه 
رادیویی بی بی ســی گفت: اعتراف می کنیم که این پول متعلق به ایران 
است و باید به این کشور پرداخت شــود؛ اما پیچیدگی کلیدی کار در این 
است که ایران مشمول تحریم هایی است و چگونگی پرداخت این مبلغ 

بخشی از ماجراست.  وی تصریح کرد که تالش های گسترده ای در این 
زمینه در جریان است.معلوم نیست که چرا این تالش ها تاکنون به حل 
این پرونده منجر نشده است. این در حالیســت که حمید بعیدی نژاد، 
ســفیر ایران در انگلیس پیش تر از تالش تیم حقوقی دولت لندن برای 
اســتفاده از »تمامی روش های مختلف  با هدف تاخیر در پرداخت این 
بدهی « انتقاد کرد.بدهی انگلیس مربوط به خرید تانک های چیفتن در 
سال ۱۳۵۰ بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت پهلوی است که قرار بود 
در قالب آن یک هزار و ۵۰۰ عراده تانک و خودروهای زرهی به ایران تحویل 
شود.بدعهدی انگلیس در دوران نخست وزیری شاپور بختیار آغاز شد، 
لغو بخشی از این قرارداد به طور ناگهانی و با سفر ارتشبد حسن طوفانیان 
صورت گرفت و پس از آن در یک سال نخســت پس از پیروزی انقالب 
بخش های دیگری از قراردادهای نظامی با ایران به صورت یک جانبه از 
سوی انگلیسی ها لغو شد. تمامی این اقدامات در حالی صورت گرفت که 
ایران مبلغ کل قرارداد را پرداخت کرده بود.بر اساس اسناد دادگاه، در ۱۷ 
بهمن ۱۳۵۷ این قرارداد لغو شد و از آن زمان دو کشور بر سر مبلغ باقی 
مانده در این قرارداد اختالف نظر داشته اند. در حال حاضر ایران می گوید 
که بریتانیا باید حدود ۴۰۰ میلیون پوند از رقم باقی مانده قرارداد را به ایران 
بپردازد. این در حالی است که بر سر میزان سود این رقم نیز بین دو طرف 

اختالف نظر وجود دارد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه 
با یک رســانه ژاپنی گفت کــه این نهاد بــا توجه به 
افزایش سطح غنی سازی اورانیوم از سوی ایران، به 
دنبال بازرسی های گسترده تر در آن است.گروسی 
در مصاحبه با روزنامه »روزنامــه نیهون کیزای« از 
مقر آژانس بین المللی انــرژی اتمی در وین مدعی 
شــد: تولید اورانیوم در ســطوح باالتر، غنی سازی 
ایران را به ســطوحی نزدیک تر می کنــد که امکان 
کاربری نظامــی آن را نمی توان نادیــده گرفت.وی  
در ادامــه توقف اجرای داوطلبانــه پروتکل الحاقی 
از ســوی ایران را »وضعیتی فوق العــاده« خواند و 
گفت: واضح است که نیاز به بازرسی جدی است، اگر 
می خواهید اطمینان یابید که انحراف نظامی وجود 
ندارد. گروسی در ادامه ادعاهایش گفت: ایران کمی 

کمتر از ۲۰ کیلوگرم ]اورانیوم ۲۰ درصد[ دارد، اما آن ها 
دارای ۳ هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شده هستند که 
قبال در سطوح پایین تر تولید شده است. وی افزود: 
آن ها همچنین در حال افزایش توانایی  غنی سازی با 
استفاده از تجهیزات بیشتر هستند. مدیرکل آژانس 
در اشاره به سفر ماه گذشــته خود به تهران و توافق 
موقتی دســت یافته با ایران گفت: چارچوب ســه 
ماهه خوشبختانه زمانی را برای مشورت ها و مذاکره 
دیپلماتیک در خصوص توافق ایران فراهم می کند. به 
ادعای این رسانه، آژانس مشاوره های فنی با ایران را 
در ماه آوریل )ماه آینده میالدی( آغاز می کند و یکی 
از نقاط تمرکز آن وجود ذرات اورانیوم در تاسیساتی 
است که ادعا می شود اعالم نشده است. بر اساس 
این گزارش گروسی مدعی شــد پاسخ های طرف 

ایرانی در این خصوص تاکنون از نظر فنی معتبر نبوده 
است. صحبت های مدیرکل آژانس در حالی است 
که »کاظم غریب آبادی« نماینده دائم کشورمان طی 
اظهاراتی درباره سفر هیئت فنی آژانس در ماه آوریل 
به تهران گفت: هیچ ترتیبات جدیدی با آژانس، بعد 
از تفاهم مشترک اخیر در تهران، انجام نشده است. 
همانگونه که در نشســت شــورای حکام هم گفتم، 
تعامالت دو طرف در حوزه پادمان، موضوع جدیدی 

نیست و در راستای تداوم روابط موجود است.

»آژانس« به دنبال بازرسی های گسترده تر در ایران

رییس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه با پیگیری های مجدانه سردار سالمی، سند راهبردی ده ساله اعتالی بسیج در سال ۹۹ تدوین شد، گفت: طی دوسه 
هفته گذشته این سند توسط رهبر معظم انقالب تصویب  و توسط سپاه به سازمان بسیج برای پیاده سازی ابالغ شد.سردار غالمرضا سلیمانی، در چهارمین اجالسیه 
اساتید شبکه تربیتی بسیج  اظهار کرد: از عنایات فرمانده کل سپاه در شکل گیری بسیج نوین برای تحقق اهداف گام دوم و توجه ویژه به موضوع تعلیم و تربیت در 
شکل گیری این بسیج نوین سپاسگزارم.رییس سازمان بسیج مستضعفین افزود: با پیگیری های مجدانه سردار سالمی، سند راهبردی ده ساله اعتالی بسیج 
در سال ۹۹ تدوین و ظی دوسه هفته گذشته توسط رهبر معظم انقالب تصویب شد و توسط سپاه به سازمان بسیج برای پیاده سازی ابالغ شد.وی با بیان اینکه طبق 
تاکید رهبر انقالب این سند  باید در ده سال آینده پیاده شود، اظهار داشت: رهبر انقالب تدابیری را برای تحقق این سند اندیشیده اند که بسیار راهگشاست.سلیمانی، 
مهم ترین بخش سند ده ساله اعتالی بسیج را  تعلیم و تربیت دانست و گفت: در این سند، نگاه عمیقی به موضوع تعلیم و تربیت هم در بسیج و  هم در جامعه شده 
است.رییس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه ما بسیج  را سازمان و تشکیالت تحقق بیانیه گام دوم می  دانیم، گفت: رسالت بسیج پیاده سازی نرم افزارهای 
نظام است.سلیمانی درباره سند ۱۰ ساله اعتالی بسیج گفت: در بخش تعلیم و تربیت ۶ سیاست  اصولی و ۱۹ اقدام اساسی مشخص شده است.در این سند، سیر 

تربیتی لحاظ شده که از کودکی تا سنین پایانی عمر را دربر می گیرد.

نقل قول روزتصویب سند 10 ساله اعتالی بسیج توسط رهبر معظم انقالب

وز عکس ر

 تجمع اعتراضی 
در جنوب لندن

صدهــا نفر از مــردم لندن در 
محل کشف جسد سارا ایوارد 
زن انگلیســی که به دســت 
پلیس این کشور به قتل رسید، 

تجمع کردند.

 توضیح »امیرآبادی« درباره ایرادات شورای نگهبان
 به الیحه بودجه 

 عضو هیئت رییسه مجلس گفت: شورای نگهبان در ســال ۹۷ ، ۱۳ ایراد، در سال ۹۸، ۱۹ ایراد و در 
سال ۱۴۰۰ ، ۲۰ ایراد به لوایح بودجه گرفت و میزان ایرادات در سال های مختلف همانند بوده است.
احمد امیرآبادی فراهانی در جریان رسیدگی به گزارش کمیســیون تلفیق بودجه در مورد ایرادات 
اعاده شده از شــورای نگهبان در مورد الیحه بودجه ۱۴۰۰،اظهار کرد: شورای نگهبان در سال ۹۷ ، ۱۳ 
ایراد، در سال ۹۸، ۱۹ ایراد و در بودجه ۱۴۰۰ ، ۲۰ ایراد به لوایح بودجه گرفت، بنابراین میزان ایرادات در 
سال های مختلف مانند هم بوده است.عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی افزود: مواردی 

که قرار است مورد بررسی قرار گیرد، رفع ابهام است که توسط کمیسیون تلفیق ارسال شده است.

واکنش »سعید محمد« به ادعای برکناری 
فرمانده پیشین قرارگاه خاتم اظهارات برخی چهره های سیاسی مبنی بر عزل او از فرماندهی قرارگاه 
خاتم را تکذیب کرد.سردار ســعید محمد، کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰،سخنان حمیدرضا ترقی عضو 
شورای مرکزی حزب موتلفه را  مبنی براینکه سعید محمد به دلیل تخلفات متعدد برکنارشده است، 
را کذب خواند و گفت: همانگونه که قبال اعالم شــده به دلیل حضور در انتخابات ریاســت جمهوری 
و پرهیز از هرگونه شــائبه ای از فرماندهی قرارگاه خاتم اســتعفا کردم و این استعفا مورد پذیرش 
فرمانده کل سپاه قرار گرفت.وی افزود:هیچ تخلفی هم از سوی من صورت نگرفته است.به تازگی 
حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه گفته بود:»ایشــان اصال در فضای اصول گرایان مطرح نیست، 
فقط در فضای مجازی مطرح است و روی ایشان کار شده و کنار رفتن شان از فرماندهی قرارگاه خاتم 
هم به دلیل انتخابات نبوده و خودشان هم تخلفاتی داشته که قطعا این مسئله امتیازی منفی در 

بررسی صالحیت شان خواهد بود.«

سفر نماینده ویژه »عمران خان« به تهران
مدیرکل غرب آسیای وزارت امورخارجه کشورمان از سفر نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور 
افغانستان به تهران خبر داد.سید رسول موسوی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر 
نوشــت: محمد صادق، نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانســتان به منظور رایزنی با 
مقامات جمهوری اسالمی درباره تحوالت افغانستان، شنبه شب وارد تهران شد.وی در ادامه نوشت: 

محمد صادق قرار است با دکتر ظریف، وزیر امورخارجه ایران دیدار کند.

تالش رییس ارتش اسرائیل برای البی با اروپا علیه ایران
رییس ستاد ارتش رژیم صهیونیســتی در راستای تالش صهیونیســت ها برای انزوای جمهوری 
اسالمی، در تالش اســت علیه ایران و برجام با کشــورهای اروپایی دیدار و گفت وگو کند.در ادامه 
تالش های ضدایرانی رژیم صهیونیستی برای وادار کردن کشــورهای غربی به افزایش فشار علیه 
جمهوری اســالمی ایران و منزوی کردن این کشور، منابع ارشــد ارتش رژیم صهیونیستی گزارش 
کردند که »آویو کوخای« رییس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در صدد است در سفر آتی به اروپا 
در خصوص موضوع ایران با رهبران کشــورهای اروپایی دیدار و گفت وگــو کند.به گزارش روزنامه 
صهیونیستی »جروزالم پست«، کوخای در صدد است تا روز سه شنبه هفته جاری، »رووین ریولین« 
رییس اسرائیل را در سفر دیپلماتیک به کشورهای اروپایی فرانسه، آلمان و اتریش همراهی کند.

طبق این گزارش، ریولین و کوخای در نظر دارند در سفر به اروپا با »امانوئل مکرون« رییس جمهور 
فرانسه، »فرانک والتر اشتاین مایر« رییس جمهور آلمان و »الکساندر ون در بالن« رییس جمهور 

اتریش و »سباستین کورتس« صدر اعظم اتریش دیدار و گفت وگو کنند.

کافه سیاست

معاوناولرییسجمهور:
 جنگ اقتصادی برای

 خسته کردن ملت ایران 
طراحی شده است

گفــت:  رییس جمهــور  اول  معــاون 
آمریکایی ها بــا تحریم ایران بــه دنبال 
خسته کردن ملت ایران با قصد فروپاشی 
ایران و اقتصاد کشــور بودنــد، این جنگ 
اقتصادی بــا جنگ روانی، فضاســازی 
رســانه ای و بمباران تبلیغاتــی به منظور 
مأیوس کــردن مردم از نظــام جمهوری 
اسالمی همراه بود.اسحاق جهانگیری با 
اشــاره به اهمیت حفظ و ارتقای سرمایه 
اجتماعی و امید و اعتماد مردم اظهار کرد: 
مهم ترین مســئولیت نخبگان و دلسوزان 
کشور زنده نگه داشتن امید مردم به آینده 

و بازسازی سرمایه اجتماعی است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه بحــث صیانت 
از ســرمایه اجتماعی و امید بــه آینده در 
جامعه دغدغه جدی همه مسئوالن است، 
گفت: همه بر سر این موضوع تفاهم دارند 
که باید جامعه بــه آینده امیدوار باشــد 
و آینــده خود را بر خــالف تبلیغات منفی 
رسانه های معاند در جمهوری اسالمی پیدا 
کند.معاون اول رییس جمهور با اشاره به 
جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورمان در 
سال های اخیر اظهار داشت: آمریکایی ها 
با تحریم ایــران به دنبال خســته کردن 
ملت ایــران با قصــد فروپاشــی ایران و 
اقتصاد کشور بودند، این جنگ اقتصادی 
با جنگ روانی، فضاســازی رســانه ای و 
بمباران تبلیغاتی به منظور مأیوس کردن 
مردم از نظام جمهوری اسالمی نیز همراه 
بود.جهانگیری با اشــاره به سخنان رهبر 
معظم انقالب در خصوص برگزاری پرشور 
انتخابات ریاســت جمهوری با مشارکت 
گســترده مردم گفت:  انتخابات ریاست 
جمهوری و شوراهای شهر و روستا یکی از 
فرصت های کلیدی برای بازسازی سرمایه 
اجتماعی کشــور اســت که بایــد زمینه 
مشــارکت حداکثری مردم در انتخابات 

را فراهم کنیم.

بین الملل
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تعطیلی ۷0درصد صنف پوشاک در اصفهان
نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اصفهان گفت: با شیوع ویروس کرونا 
بیش از ۷۰درصد افراد فعال صنف پوشــاک، مغازه های خود را تعطیل و با از دست دادن سرمایه 
اولیه از این کار خارج شدند.ناصر ربیعی با اشاره به وضعیت فروشندگان پوشاک در اصفهان  اظهار 
کرد: تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در سال گذشته به علت شیوع ویروس کرونا با تعطیلی 
یک ماهه روبه رو شــدند که این اتفاق، فروش آن ها را در ایام شب عید به صفر رساند در حالی که 
فروش امسال نیز در مقایسه با سال های گذشته قابل توجه نیست.وی ادامه داد: بازار پوشاک تنها 
از آغاز ماه رجب مقداری رونق گرفته که همچنان این مقدار در مقایسه با سال های گذشته ناچیز 
بوده و الزم است که بدانیم قدرت خرید مردم نیز نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است.

نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشــاک اصفهان بیان کرد: با شیوع ویروس 
کرونا و تعطیلی اصناف، تنها افراد قدیمی این صنف توانســتند بنیاد خود را حفظ کنند و افرادی 
که به تازگی و طی ۲ سال گذشته وارد این صنف شــده بودند، مغازه های خود را تعطیل کردند، به 
گونه ای که عده ای از تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشــاک در اصفهان همچنان در پاس کردن 

چک سال سال گذشته خود ناکام مانده اند.

استان اصفهان؛ رتبه اول صادرات محصوالت گلخانه ای 
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: استان اصفهان صاحب رتبه 
اول صادرات محصوالت گلخانه ای به ویژه فلفل دلمه ای در سطح کشور است.فرهاد حاجی مرادی 
اظهار کرد: استان اصفهان دارای رتبه اول صادرات محصوالت گلخانه ای در کشور است که از حجم 
اصلی صادرات فلفل دلمه ای کشور، ۶۵ تا ۷۰ درصد آن به اســتان اصفهان اختصاص دارد که در 
داخل استان سورت، بسته بندی و صادر می شود.وی با تاکید بر اینکه در حوزه صادرات محصوالت 
زراعی و باغی استان، بیشترین ارزآوری مربوط به محصوالت گلخانه ای است، خاطرنشان کرد: 
بخش عمده صادرات استان به کشــور های همسایه از جمله عراق، افغانســتان، امارات متحده 
عربی، پاکستان، ترکیه، کویت و... است که در مورد فلفل دلمه ای استان، قسمت اعظم صادرات 
این محصول به کشــور روسیه انجام می شــود.وی ادامه داد: در نتیجه برنامه ریزی های دقیق و 
فعالیت های ترویجی در زمینه ساماندهی و بهبود شــرایط صادرات محصوالت زراعی و باغی که 
در سال های اخیر انجام شد، مراکز سورت و بسته بندی در استان توسعه بسیار خوبی پیدا کرد به 
صورتی که در حال حاضر در بخش محصوالت گلخانه ای حدود ۱۲ واحد سورتینگ در استان داریم 
که مشغول به فعالیت هستند و حتی محصوالت تعدادی از استان های دیگر هم در این واحد ها 

سورت و بسته بندی می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:
جریمه ۶2 میلیاردی چهار کشتارگاه مرغ در اصفهان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: چهار کشــتارگاه مرغ که با عدم ثبت موجودی 
مرغ کشتار شده خود در ســامانه رهتاب، قصد فروش در خارج از اســتان با قیمت های باالتر را 
داشتند، بیش از ۶۲ میلیارد ریال جریمه شــدند.غالمرضا صالحی اظهار داشت: با سرعت عمل 
گشت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان، چهار کشتارگاه مرغ که با عدم ثبت موجودی 
مرغ کشتار شده خود در ســامانه رهتاب، قصد فروش در خارج از اســتان با قیمت های باالتر را 
داشتند، شناسایی و پس از تشــکیل پرونده، در شــعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان محکوم شدند.مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان افزود: مرغ های کشتار شده 
این چهار شرکت که جمعا قریب به ۳۰۰ تن مرغ بود، با نظارت گشت مشترک تعزیرات حکومتی 
اســتان در مراکز عرضه مجاز در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته و متخلفان بیش از ۶۲ میلیارد 

ریال جریمه شدند.

مشکل تامین نهاده ها، صنعت پرورش بوقلمون اصفهان را به سرنوشت مرغداران نزدیک کرده است؛ 

تولید؛ زیر بار مشکالت

الگوهای مصرف گوشــت در کشور  طی  مرضیه محب رسول
ســال های اخیر تغییر یافته اســت. در 
حالی که تا یک دهه قبل استفاده از گوشت قرمز به عنوان اصلی ترین 
کاالی سبد خانوار محسوب می شــد، جهش های قیمتی آن موجب 
شــده تا کم کم اســتفاده از گوشــت قرمز جای خود را به سایر اقالم 
گوشتی مانند مرغ و بوقلمون بدهد. رشد مصرف بوقلمون در سال های 
اخیــر بــازار تولیــد آن را رونق داده اســت.  کشــور ایــران نیز جزو 
تولیدکنندگان گوشــت بوقلمون در دنیا محســوب می شود. اگرچه 
اطالعات دقیقی در خصوص میزان تولید گوشــت این پرنده از سوی 
دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی ارائه نمی شود؛ اما شنیده ها حاکی 
است حجم تولید گوشت بوقلمون در ایران ساالنه حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار 
تن اســت که غالبا صنعتی اســت و مصرف داخلی دارد. اصفهان هم 
اکنون به عنوان یکی از قطب های تولید و مصرف بوقلمون در کشــور 
شناخته می شود و کیفیت تولیدات در استان بسیار قابل توجه است. 
رشــد پرورش بوقلمون راهی را می رود که دو دهــه قبل از آن صنعت 
پرورش مرغ در اصفهان پیمــود. به دلیل شــرایط آب و هوایی و ... 
ســرمایه گذاری های زیادی در زمینه راه اندازی مزرعه های پرورش 
بوقلمون در استان اصفهان ایجاد شــد؛ اما به نظر می رسد این واحد 

های اقتصــادی  و تولیدی نیز به زودی به سرنوشــت تلخ واحدهای 
مرغداری دچار می شوند. تولید کنندگانی که با وجود  توان تولیدی باال 
و پتانسیل های ارز آوری و صادرات در مضیقه تامین مواد اولیه و نهاده 
ها هستند. این تنگناها بســیاری از این ســرمایه گذاران را تا آستانه 
ورشکستگی پیش برده اســت. با وجود رشد خوب تولید بوقلمون در 
کشو،ر اما تسهیالت و امکانات همخوانی با شرایط کشور ندارد.تشکیل 
زنجیره بوقلمون شامل تولید جوجه یک روزه، پرورش، تولید نهاده ها 
و کشــتارگاه و عرضه در بــازار چندی اســت که در دســتور کار جهاد 
کشــاورزی اســتان قرار گرفته اســت. این روش  افزایش کیفیت و 
کاهش قیمت را به دنبال دارد و امکان فعالیت براساس نیاز و سفارش 
بازار را فراهم می آورد. کشور ما تا ۱۰سال پیش واردکننده جوجه مولد 
بوده است ولی اکنون به صادرکننده گوشت بوقلمون تبدیل شده ایم.

زهرا فیضی، جانشــین معاونت بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان با اشاره به مزایای تشــکیل زنجیره کامل 
تولید اظهار داشت: هدف این است که تولید گوشت با کاهش هزینه ها، 
کاهش پرت انرژی و افزایش بهره وری همراه باشد. این روش سبب 
کاهش ریســک بیماری و نهایتا حذف واسطه گری می شود.حسین 
تحسیری، کارشناس سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان نیز با 

اشاره به تولید اقتصادی این ماده پروتئینی در استان اظهار داشت: در 
استان اصفهان ۱۱9 واحدپرورش بوقلمون به ظرفیت 8۰۵ هزار قطعه 
در حال فعالیت هســتند.وی افزود: واحدهای تولیدکننده در استان 
اصفهان در مجموع سالیانه ۱۵هزار تن گوشت بوقلمون تولید می کنند 
که ۴۰درصد تولید بوقلمون کشور است.تحسیری با اشاره به تشکیل 
زنجیره کامل گوشــت بوقلمون در کشــور بیان کــرد: درحال حاضر 
۳زنجیره فعال گوشت بوقلمون در کشور داریم که ۲زنجیره در اصفهان 
قرار دارد.  کشور ما تا ۱۰ســال پیش واردکننده جوجه مولد بوده است 
ولی اکنون به صادرکننده گوشت بوقلمون تبدیل شده ایم.به رغم این 
دســتاوردهای خوب اما این روزهــا بســیاری ازواحدهای پرورش 
بوقلمون مشــکالت عدیده ای در تامین نهاده ها دارند و بسیاری هم 
تردیدهای جدی برای ادامه جوجه ریزی و تولید برای ماه های آینده 
که این مسئله می تواند به زودی بازار  این محصول گوشتی را با کمبود 
عرضه و گرانی قیمت ها مواجه کند. بسیاری از تولید کنندگان همچنین 
از جوالن دالالن در بازار نهادها گالیه دارند و می گویند بسیاری از حواله 
ها به جای اینکه به دست مصرف کننده و تولید کننده واقعی برسد سر 
از بازار آزاد درمــی آورد و تولید کننده ناچار به خریــد چند برابر قیمتی 

نهادها در بازار می شود.

مدیرعامــل اتحادیه فرش روســتایی اصفهان که از 
فعاالن این حــوزه در زمینه تولیــد و صادرات فرش 
دستباف است، اظهار کرد: وضعیت تولید فرش خوب 
نیســت، درست اســت در عرصه صادرات مشکالت 
خاصی داریم اما نباید از مشکالت حوزه تولید صرفه 
نظر کنیم در حالی که مشــکالت حوزه تولید بیش از 
حوزه صادرات است متاسفانه نتوانسته ایم در بخش 
بافنده ها کرامت بافنده را در جایگاه خود حفظ کنیم 

بنابراین تعــداد بافنده ها 8۰ درصد کمتــر از دو دهه 
گذشته شده است.

علی شــهبازی،  اضافه  کرد: صاحبان ســبک اکنون 
عالوه بر مشــکالت خاصی که با آن رو به رو هستند، 
با کمبود بافنده رو به رو می شوند، در استان اصفهان 
عمده بافنده ها از ۴۰ سال به باال هستند و بافنده های 
با سن کمتر از ۴۰ سال به ندرت وجود دارند. حقوق و 
دستمزدی که به بافنده تعلق می گیرد مبلغ بسیار کمی 
است البته تولید کننده ها قصد ظلم به بافنده ندارند، 
قیمت فرش پایین و هزینه های آن باالست بنابراین 
بیش از این هم نمی توان به بافنده ها حقوق و دستمزد 
داد .در این بین حلقه مفقوده ای وجود دارد که باید آن 
را پیدا کرده و از بافنده ها حمایت کنیم تا مشوقی باشد 

بافنده ها به بافت فرش گرایش پیدا کنند.
 به گفتــه مدیرعامــل اتحادیــه فرش روســتایی 
 اصفهان، اکنون یک دختر روســتایی که وارد شــهر

 شده است، حاضر است ساعت ها در یک فروشگاه 
 بــرای دریافت حقــوق ماهیانــه بین ۴۰۰ تــا ۵۰۰ 
 هزار تومان کار کند اما حاضر نیست ۵ ساعت پشت
  دار قالی در روســتای خودش کار کند و دستمزدی
  دو برابــر این دســتمزد دریافت کند که بخشــی از

 این مسئله به نبود فعالیت الزم در زمینه فرهنگی باز 
می گردد زیرا کسانی که مسئولیت کار فرهنگی دارند در 
این زمینه اقدام موثری نداشته و نتوانسته اند بافنده 
را به عنوان یک هنرمند و تولیــد کننده هنر به جامعه 

معرفی کنند.

کاهش ۸0 درصدی تعداد بافندگان فرش دستباف

خبر روز

این روزها بسیاری ازواحدهای پرورش بوقلمون مشکالت 
عدیده ای در تامین نهاده ها دارند و بسیاری هم تردیدهای 
جدی برای ادامه جوجه ریزی و تولید برای ماه های آینده که 
این مسئله می تواند به زودی بازار  این محصول گوشتی را با 

کمبود عرضه و گرانی قیمت ها مواجه کند

معاون سرمایه گذاری و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی اصفهان:
کرونا به گردشگری 4۸00 میلیارد تومان خسارت زد

معاون سرمایه گذاری و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان 
گفت: بخش گردشگری این استان در دوران شیوع ویروس کرونا متحمل خسارت مالی حداقل 

چهار هزار و 8۰۰ میلیارد تومان شده است.
حیدر صادقی با اشاره به اینکه شغل ۶۰ تا ۷۰ درصد فعاالن بخش گردشگری استان در این مدت 
در معرض خطر قرار گرفت، تصریح کرد: در برخی موارد راهنمایان تورها به طور صد در صد شــغل 
خود را از دست دادند و اگر بخش گردشگری بازیابی نشود تعداد زیادی از فعاالن این حوزه شغل 
خود را به طور کامل از دســت می دهند.وی خاطرنشان کرد: بر اســاس آمار و اطالعات موجود 
تعداد گردشگران در استان اصفهان طی ســال جاری در مقایسه با سال گذشته 9۰ درصد کاهش 
یافت و ضریب اشغال هتل ها و اماکن اقامتی به میانگین ۱۰ درصد رسید.معاون سرمایه گذاری 
و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی اصفهان با تاکید بر اینکه حجم خسارت های دوران کرونا بر 
بخش گردشگری بسیار باالست، گفت: این حجم از خسارت ها آنقدر زیاد است که حمایت های 
دولت توانست این صنعت را از آسیب بیشتر محافظت کند.صادقی از جمله حمایت های دولتی 
از بخش گردشگری در دوران کرونا را اعطای تســهیالت در ۲ مرحله و همچنین امهال تسهیالت 
بانکی، مالیات، قبوض و حق بیمه در قالب مصوبه های ستاد ملی مقابله با کرونا خواند و اضافه 
کرد: تعداد زیادی از فعاالن بخش گردشــگری اصفهان مشــمول این حمایت ها شدند؛ اما این 

بسته های حمایتی بیشتر جنبه مسکن داشت.

توزیع برنج و شکر برای شب عید 
مدیرکل غله وخدمات بازرگانی اســتان اصفهان گفت: در راســتای حمایت از مردم به خصوص 
اقشار کم درآمد استان اصفهان، ۲ هزار تن برنج به قیمت دولتی بین نهادها، خیریه ها و انجمن 

ها در حال توزیع است.
محسن ضیایی اظهار کرد: عالوه بر آن ۲هزار تن برنج در فروشگاه های بزرگ استان در حال توضیح 
است که این میزان به منظور تنظیم بازار شب عید نیز هست.وی بااشاره به اینکه توزیع شکر هم در 
اختیار شرکت بازرگانی غله است، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۰ هزار تن برنج و ۴۷ 

هزار تن شکر در بین مجموعه های صنف و صنعت و خانوار توزیع شده است.

در حوزه ارتباطات وفناوری اطالعات صورت گرفت؛

ارائه تسهیالت به 9 شرکت فناور 
با پیگیری های مستمر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، امکان دریافت تسهیالت بیش از ۲۵ 
میلیارد ریال در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات )ICT( برای 9 شــرکت فناور مســتقر در این 
شهرک در این حوزه فراهم شد.بنابراعالم روابط عمومی شــهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان، به 
منظور ارتقای توانمندی بخش ارتباطات و فناوری اطالعات کشور و تولید برنامه های نرم افزاری و 
ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات، تسهیالت کم بهره ارائه می کند.
با ارسال شرایط و ضوابط تسهیالت فوق برای شــرکت های مستقر در شهرک و بررسی طرح های 
متقاضیان در چهار جلسه کارگروه فنی در محل مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات استان با حضور 
رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، رییس ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان، مدیر 
فناوری اطالعات و شبکه دولت استانداری و مدیر کل فناوری اطالعات و ارتباطات، برای 9 طرح، 
بیش از ۲۵ میلیارد ریال تسهیالت مصوب شد.رایزنی های شــهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان، 
فرآیند دریافت تســهیالت کم بهره را سرعت بخشــیده و اکنون دیگر متقاضیان می توانند با ارائه 

طرح های مرتبط به مدیریت پشتیبانی فناوری شهرک از این تسهیالت بهره مند شوند.

کافه اقتصاد

نوسانات قیمت در بازار آجیل؛اخبار

 تقاضا بیشتر از عرضه است
دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی قیمت آجیل، گفت: متاسفانه طی ۱۰ روز گذشته قیمت آجیل در نوسان و رو به افزایش بوده 
که یکی از علل آن صادرات در زمان اوج مصرف این محصول است.علیرضا حمصیان با اشــاره به قیمت باالی آجیل، اظهار کرد: با وجودی که قدرت خرید مردم 
برای آجیل نسبت به سال های گذشته بسیار کمتر شده، اما همچنان تقاضا برای خرید وجود دارد و از سوی دیگر عرضه آجیل تناسبی با تقاضا ندارد.وی افزود: 
متاسفانه طی ۱۰ روز گذشته قیمت آجیل در نوسان و رو به افزایش بوده که یکی از علل آن صادرات در زمان اوج مصرف این محصول است.به گفته دبیر اتحادیه 
آجیل و خشکبار اصفهان، با وجودی که مردم همانند سه سال پیش خرید ندارند، اما به جای دو کیلو، یک کیلو خرید دارند.وی با اشاره به افزایش قیمت باالی 
تخمه و فندق در آستانه شب عید، اظهار کرد: نسبت به شب یلدای گذشته قیمت این اقالم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.حمصیان با اشاره به سرگردانی 
مردم و فروشندگان در بازار آجیل، گفت: در حال حاضر قیمت پســته فندقی بین ۱۷۰ تا ۲۱۰ هزار تومان، پسته احمدآقایی بین ۲۰۰ تا ۲۷۰ هزار تومان، پسته کله 
قوچی و اکبری بین ۲۱۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، مغز بادام بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است.وی اضافه کرد: قیمت کشمش نیز نسبت به شب عید گذشته از ۳۰ هزار به 

۱۱۰ هزار تومان افزایش یافته، همچنین قیمت نخودچی از ۲۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است.

بازار سبزه شب عید
امســال همچون ســال های 
گذشته و در آستانه عید نوروز 
شــهرداری اصفهان برای رفاه 
همشــهریان اقدام به عرضه 
ســبزه و گل های نوروزی در 
 بــازار گل و گیــاه همدانیــان 

کرده است.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

رییس مجمع نمایندگان کارگران 
استان اصفهان:

 رقم دستمزد سال
  1400 خط فقر  را 

پوشش نداده است
رییس مجمع نمایندگان کارگران استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه انتظار داشــتیم 
دستمزد ســال ۱۴۰۰ خط فقر را پوشش 
دهد، گفت: متاســفانه طی دو دهه اخیر 
کارگران در افزایش دســتمزد سالیانه به 
حق خود نرسیده اند ولی به هر حال این 

انتظار هنوز وجود دارد.
عباس عظیمی ، با ابراز این عقیده که گویا 
دولت به عنــوان کارفرمای بزرگ حتی با 
برخی کارفرمایان در رقابت است که رقم 
دســتمزد را افزایش ندهــد، اظهار کرد: 
افزایش ۳9 درصدی دســتمزد کارگران 
در شرایط تورم کنونی قابل قبول نیست، 
چرا که دولــت باوجودی که عدد ســبد 
معیشــت را ۶ میلیون و 9۰۰ تومان اعالم 
کرده، حداقل دســتمزد را برای کارگران 
۲ میلیــون و ۶۵۵ میلیــون تومان اعالم 

می کند!
رییس مجمع نمایندگان کارگران استان 
اصفهــان بــا تاکید بــر اینکــه دولت در 
افزایش ۳9 درصدی مزد سال ۱۴۰۰ نقش 
داشته است، افزود: اعالم این رقم نشان 
می دهد با ترکیبی فعلی شــورای عالی 
کار، حتی کارفرما نیز در این شورا تعیین 
کننده نیست.ترکیب شورای عالی کار به 
گونه ای اســت که هیچ زمانی، کارگری 
نخواهد شــد و ســود و مزیتی برای این 
قشــر نخواهد داشــت.عظیمی با اشاره 
به اینکه در شــرایط کنونی اقتصاد، مبالغ 
اعالم شــده برای مزد ســال ۱۴۰۰ اصال 
نمی تواند کفاف زندگی کارگران را بدهد، 
ادامه داد: از سوی دیگر هزینه های بن، 
مســکن و ... برای مزد سال آینده تحت 
الشعاع رقم حداقل دستمزدی است که 
دولت به تازگی اعالم کــرد و باید دید بن 
۶۰۰ هزار تومانی کجای زندگی یک کارگر 

را می گیرد؟
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وسیع ترین قلعه تاریخی در چهارمحال و بختیاری؛

خودنمایی قلعه تاریخی چالشتر، بر بلندای بام ایران
بناهای تاریخی به یادگار مانده از گذشته همگی نماد فرهنگ و سبک 
زندگی مردمان در طول تاریخ هســتند و می توان گفت بافت تاریخی 
بهترین نشانه هویت شهری در گذشته است و این بافت در هویت دادن 
به شهرها نقش موثری دارد، از همین رو حفاظت از بافت های تاریخی 
نه به عنوان پدیده های نمادین بلکه به عنوان مســیری برای شــناخت 
سیر تحول و تکامل شهرسازی و تمدن شهرنشینی و همچنین معرفی 
اصالت شهری بسیار مهم و ضروری اســت.بافت های تاریخی، عالقه 
مندان بســیاری دارند و بناهای تاریخی عموما از ســوی گردشگران و 
توریست ها بســیار مورد توجه قرار می گیرند، به طوری که می توان این 
بناها را ظرفیتی برای جذب گردشگر دانست.چالشتر یکی از محله های 
تاریخی در شهرکرد است و ساختمان های مخروبه به جای مانده در این 
محله گویای این حقیقت است که قبل از تســلط خوانین بختیاری بر 
چهارمحال، چالشتر مرکز چهارمحال بوده است. قلعه تاریخی چالشتر 
یکی از بناهای تاریخی در این محله اســت که 120 سال پیش احداث 
شده است و به قلعه خانی نیز شــهرت دارد.این قلعه بسیار مورد توجه 
مســافران قرار می گیرد و تا قبل از همه گیری کرونا ساالنه گردشگران 
بسیاری را به این اســتان می کشاند و همه ســاله در تعطیالت عید و 

تابستان استقبال خوبی از این قلعه صورت می گرفت.

قلعه چالشتر، قلعه 120 ساله در دل شهرکرد
محمدرضا راد، مدیر سابق قلعه چالشتر اظهار کرد: مجموعه تاریخی قلعه 
چالشتر قدمت 120 ساله دارد که در آن زمان توسط خدارحم خان ریاحی 
ساخته شد و به دو قسمت اندرونی و بیرونی تقسیم می شود.وی با بیان 
اینکه قسمت اندرونی قلعه مربوط به خانواده و قسمت بیرونی مربوط به 
کارهای اداری و خدمه بوده است افزود: چالشتر در آن زمان مرکز حکومت 
بوده و در قسمت بیرونی غرفه های بسیاری وجود دارد. مدیر سابق قلعه 
چالشتر گفت: خدارحم خان، زمانی که صنعتگران را برای کار به چالشتر 
دعوت می کرد از خانواده آن ها نیــز دعوت به عمل می آورد و محلی برای 
زندگی، در اختیار آن ها قرار می داد و علت وجود فامیل های متفاوت در 
چالشتر نیز همین امر است.وی ادامه داد: نقوشی که در قلعه به کار رفته 
از نقوش تخت جمشید گرفته شده و هنر دست صنعتگران هفشجانی 
است.راد خاطرنشان کرد: این قلعه در سال 1374 توسط میراث فرهنگی 
وقت، از مالکان خریداری می شود و در آن زمان مجموعه بیرونی به طور 
کامل تخریب شــده بود.مسئول ســابق قلعه تاریخی چالشتر با اشاره 
به اینکه از ســال 1377 احیا و بازسازی قلعه آغاز شــد، ادامه داد: سال 
1386 با تلفیق میراث فرهنگی و گردشگری به منظور حمایت از صنایع 

دستی غرفه هایی در قلعه احداث شــد و با بهای کم در اختیار هنرمندان 
و صنعتگران استان قرار گرفت.وی، رشــته های فعال در قلعه چالشتر 
را رشته های قلم زنی، نمدمالی، ســرمه دوزی، بافندگی، گلیم، جاجیم، 
تزئینات با مس و سفال و ســرامیک عنوان و بیان داشت: این رشته ها 
چند ســالی به صورت رایگان و درحال حاضر با قیمت مناسب به عالقه 
مندان آموزش داده می شود و بعد از آن تولید و فروش در مجموعه صورت 
می گیرد.مدیر سابق قلعه تاریخی چالشتر با تاکید بر اینکه چهارمحال 
و بختیاری، استانی چهارفصل اســت افزود: همین ویژگی باعث شده 
همیشه گردشگرانی وارد استان شــوند که می توان گفت قلعه چالشتر 
به دلیل نزدیکی به مرکز اســتان و زیبایی منحصربه فرد بنا، بیشــترین 
آمار بازدیدکنندگان را دارد.راد خاطرنشان کرد: این قلعه با وسعت 8 هزار 
مترمربع بزرگ ترین قلعه در این اســتان است.قلعه چالشتر به گونه ای 
ساخته شده است که در گذشته خانه خان و مسجد در وسط آن و مشرف 
به چهار دروازه بوده است و برای حفظ امنیت قلعه شب ها هر چهار دروازه  
را می بستند.در یکی از سرستون های سنگی این مجموعه، تاریخ ساخت 
آن به سال 1321 هجری قمری حک شــده است، در این قلعه باستانی 
می توان سردر سنگی، خان  نشین، اندرونی، حمام، انبارها و اصطبل هایی 
را که از قدیم بر جا مانده اند، مشــاهده کرد.اندرونی قلعه چالشتر با یک 

داالن به قسمت خان نشــین ارتباط داشــته و ایوان آن دارای 10 ستون 
سنگی است، ایوان با آجرکاری و کاشی معرق در لچکی ها و پیشانی بنا 
با آثار دیدنی سنگی شامل: درختان تاک، گل و گلدان، گل و مرغ و سرو 
و کاج تزئین شــده است.خان نشــین این مجموعه تاریخی دارای 38 
ستون سنگی با سر در و ایوان است، اما از دیگر نقاط دیدنی قعله می توان 
به حمام آن اشاره کرد که توسط کاشی های با رنگ آبی فیروزه ای و سفید 
با دقت و ظرافت تمام پوشیده شده اســت، برای سقف بخش داخلی 
قلعه چالشتر از قاب های به جنس چوب گردو استفاده کرده اند، می شود 
گفت تمام ســازه های چوبی آن ازجمله درها و پنجره های اتاق ها نیز از 
جنس چوب گردو هستند.قلعه چالشــتر در مجموع دارای پنج ایوان و 
پنج اتاق در اندرونی است و برای ساخت آن 40 ستون احداث شده است.
گردشگرانی که در سال های گذشته در این استان و این مجموعه تاریخی 
حضور یافته اند به خوبی می دانند که همه در و دیوارهای آن یادآور زندگی 
گذشتگان و  تداعی کننده خاطراتی است که شاید هرگز به چشم ندیده ایم؛ 
اما در کتب و فیلم های تاریخی بارها شاهد آن بوده ایم.متاسفانه سال  
گذشته و امسال به سبب همه گیری ویروس کرونا بسیاری از سفرهای 
نوروزی تعطیل شده اســت، به امید نابودی کامل این ویروس و جان 

گرفتن دوباره گردشگری در کشور.

 506 مددجوی چهارمحال فعالیت اقتصادی خود را آغاز کردند
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مددجویان و فرزندان 
آن ها پس از ارائه طرح های اشــتغال خود به کارشناســان این حوزه جهت بررســی، برای دریافت 
تسهیالت به صندوق قرض الحســنه امداد والیت و بانک های طرف قرارداد معرفی می شوند.مهدی 
امیری افزود: طرح های اشتغال ارائه شده از نظر بازدهی اقتصادی، شرایط منطقه ای و توانایی های 
مددجویان بررسی و در صورت لزوم جهت دریافت آموزش های الزم معرفی می شوند.  معاون اشتغال 
و خودکفایی کمیته امداد اســتان ادامه داد: کارشناســان اشــتغال در دوره های زمانی از طرح های 
خودکفایی مددجویان بازدید و در صورت لزوم جهت دریافت تسهیالت و یا آموزش های تکمیلی نیز 
معرفی می شوند.امیری با اشاره به اجرای ۵06 طرح اشتغال در زمینه ارائه خدمات توسط مددجویان 
کمیته امداد استان گفت: راه اندازی مراکز ارائه خدمات از جمله فروشگاه های پوشاک، کیف و کفش، 
مواد غذایی و لوازم بهداشتی زمینه اشتغال و خودکفایی ۵06 مددجو را فراهم کرده است.وی اضافه 
کرد: این مددجویان عالوه بر اشتغال خود، با توسعه مراکز و دریافت تسهیالت زمینه اشتغال اعضای 
خانواده خود و یا سایر مددجویان را نیز فراهم می کنند.معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان 
خاطرنشان کرد: حمل و نقل، طرح های دامپروری، زنبورداری، صنایع دستی، صنعت و معدن، فرش و 
گلیم، پرورش طیور و کشاورزی از دیگر طرح های اشتغال اجرا شده توسط مددجویان این نهاد است.

وجود 3 هزار تعاونی فعال در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از فعالیت بیش از 3 هزار تعاونی در این استان 
خبر داد.حفیظ ا... فاضلی گفت: امسال 11 میلیارد تومان تسهیالت به تعاونی های استان پرداخت شد 
و چهارمحال و بختیاری از استان های پیشــرو در بخش ایجاد تعاونی است.وی افزود: از مجموع 480 
میلیارد تومان سهمیه استان از محل تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری، حدود 400 میلیارد 
تومان آن در بانک های عامل عقد قرارداد و پرداخت شــده است.فاضلی گفت: اعطای این تسهیالت تا 
۹ سال در استان ادامه دارد، به طوری که از محل بازپرداخت تسهیالت وام گیرندگان، به دیگر متقاضیان 
تسهیالت پرداخت می شــود.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری، تعهد اشتغال 
امسال دستگاه های اجرایی استان را 10 هزار نفر اعالم کرد و گفت: با توجه به اینکه سامانه »رصد« برای 
ثبت عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه اشتغال در مقاطعی بسته شد و امکان ثبت موارد وجود نداشت، 
اما آنچه تاکنون در سامانه به ثبت رسیده حدود هفت هزار اشتغال است.فاضلی از مدیران دستگاه های 

اجرایی خواست هرچه سریع تر عملکرد دستگاه شان را در حوزه اشتغال در سامانه رصد ثبت کنند.

اوقاف؛ پای کار حمایت از  تولیدکنندگان 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری گفت: بر اســاس منویات مقام معظم رهبری در 
سخنرانی اخیر خود راجع به افزایش قیمت مواد مصرفی و جوالن دالل ها، اداره کل اوقاف و امور خیریه 
در سراسر کشور از جمله این استان تصمیم گرفته از ظرفیت بقاع خود در راستای کمک به صنوفی که 
عرضه محصول دارند ولی مکان مناسب ندارند، استفاده کند.حجت االسالم حسن امیری افزود: قصد 
داریم بازارچه هایی را در اختیار اصناف و تولیدکنندگانی که در اقتصاد استان و خانواده ها موثر هستند قرار 
دهیم تا کاالهای کشاورزی، صنایع دستی، لباس، میوه و ... را به فروش برسانند. وی ادامه داد: همه 
بقاع در شهرستان ها و روستاهای استان آمادگی کامل برای حمایت از تولید کننده دارند بنابراین تنها 
کافی است اصناف، تولیدکنندگان، مدیران اجرایی، فرمانداران، بخشداری ها و یا هر متقاضی دیگری 
به اداره اوقاف شهرستان مراجعه و غرفه مورد نظر خود را دریافت کند.امیری اظهار کرد: این بازارچه ها به 
منظور حفظ شأن امامزاده در صحن ، پارکینگ  و یا فضای بیرونی امامزاده دایر می شوند و همه امکانات 
از قبیل برق، گاز و آب نیز در اختیارشان قرار می گیرد.امیری گفت: این غرفه ها در اماکنی که ظرفیت 
باالیی داشته باشد از جمله امامزاده حمزه علی، یا مسجد موجود در پل زمان خان و ... به صورت دائمی 

و در مکان هایی که فضای زیادی نداشته باشند به صورت موقت برپا می شوند.

بام ایرانخبر خوان

مفاد آراء
 12/99 آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آیین نامــه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی اداره 

ثبت اسناد کاشان
برابر رای صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک کاشان 

تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محرز گردیده است .     
 0 139960302034011978 هیــأت اول  رای اصالحی(شــماره
مهدی جــوی فرزند فــرج اله شــماره شناســنامه 33 صادره از کاشــان 
بشــماره ملــی 1262950341- ششــدانگ قطعــه زمین مشــتمل بر 
اعیــان بمســاحت 342/85مترمربع بشــماره12294 فرعــی مجزی  از 
 27 فرعــی از پالک 33- اصلــی واقــع در فین کوچک بخش2 کاشــان

 )مالکیت رسمی( 
لذا  به منظــور اطالع عموم در2  نوبــت به فاصله 15 روز آکهی میشــود 0 
در صورتیکه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 

داشته باشند . می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اســناد کاشــان تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
 یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض . دادخواســت خود را بــه مرجع قضائی 

تقدیم نمایند0
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات  سند مالکیت صادرخواهد شد0
تاریخ انتشار نوبت اول :  10 /1399/12                

تاریخ انتشارنوبت دوم :  1399/12/25
 م الف:1101926 مهدی اســماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اســناد 

وامالک کاشان
تحدید حدود اختصاصی

12/100 شــماره نامــه: 139985602022001169-1399/12/19 نظر 
به اینکه تحدید حدود ششــدانگ قطعه زمین مزروعــی 10 جریب تقریبی 
در مونگ به شــماره پالک 1058 فرعی از 159 اصلی واقــع در بادرود جز 
 بخش 9 حوزه ثبتی بــادرود که طبق ســوابق و پرونده ثبتی بــه نام آقای 

علی بنائی فرزند داود و غیره در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 
1400/01/21  ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
 خواهد شــد. م الف:1111953 رضا طویلی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک بادرود

اعالم مفقودی 

برگ ســبز خودروی ســواری هاچ بک پژو 206 تیپ 5 
 مدل 1397  به رنگ خاکستری متالیک به شماره پالک

 ایران 10-453 ی 32 و شماره موتور 172B0044151 و 
شماره شاسی NAAP13FE1JJ684495 به نام آقای 
مجید گلشــن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ خریــد از کمپانی خــودروی ســواری برلیانس

H330-AT165 مدل 1397 به رنگ مشــکی متالیک 
بــه شــماره پــالک ایــران 13-183 ب 34 و شــماره 
موتور BM16LB*H032271 و شــماره شاســی 
NAPH330BBJ1048408  به نام آقای محمدعلی 
 مســیبی مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

آگهی تغییرات دانش پژوهان عالی قاپو 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4834 

و شناسه ملی 14006259107 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/11/15 به استناد نامه 
شماره 99/250200 مورخ 1399/11/27 مرکز توسعه فرهنگ و هنر 
در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : مهران بکائی جزی به کد ملی 1283534444، به سمت 
مدیرعامل و مرتضی حاجیان کد ملی 1289943524 به سمت رئیس 
هیئت  مدیره و مهرداد بکائی جزی به کد ملی 1283534452 به عنوان 
اصلی هیئت  مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب 
شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضا مهران بکائی 
جزی مدیرعامل و مهر موسسه توأمان معتبر است. اداره کل ثبت اسناد 
و اماک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )1112352(

آگهی تغییرات دانش پژوهان عالی قاپو موسسه غیر تجاری 
به شماره ثبت 4834 و شناسه ملی 14006259107 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/14 و 
به اســتناد نامه شــماره 99/250199 مورخ 1399/11/27 مرکز توسعه 
فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : بهشــته حاجیان با دریافت مبلغ 100000000ریال سهم 
الشرکه خود از صندوق مؤسســه، از مؤسسه خارج گردید . سرمایه مؤسسه 
از مبلغ 2100000000ریال به مبلــغ 2000000000 ریال کاهش یافت 
و ماده 9 اساســنامه بدین شــرح اصاح گردید: ســرمایه مؤسســه مبلغ 
2000000000ریال نقدی اســت که تمامًا توســط مؤسســین پرداخت 
گردیده است.شــرکای بعد از کاهش ســرمایه عبارتند از : مهران بکائی 
 جزی 1800000000ریال .مهــرداد بکائی جــزی 100000000ریال .
مرتضی حاجیان 100000000ریال. اداره کل ثبت اســناد و اماک استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1112353(

آگهی تغییرات شرکت صنایع کاریز ذوب پارس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 1046 و شناسه ملی 10860265623 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/02/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جواد وحید گلپایگانی بشماره ملی 0034883509 و حمیدرضا 
توسلی به شماره ملی 0439011116 و محمدرضا توسلی به شماره ملی 0450579786 
بسمت اعضای هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حبیب اله توسلی بشماره 
ملی 0439011108 و محمد حسن توسلی به شــماره ملی 0440047498 به ترتیب 
بســمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شــدند. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان 

)1112354(

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادكشاورزی 
چهارمحــال و بختیاری گفــت: از ابتــدای مهرماه 
امســال پس از برداشــت محصول بــادام تاكنون 
بیش از 303 تن مغز بادام برای صادرات مورد تایید 
مركز قرنطینه گیاهی اســتان قرار گرفت و تاییدیه 
سالمت برای آن صادر شد.حسین برزگر افزود: در 
مرکز قرنطینه گیاهی استان، محصوالت از نظر نوع 
بیماری و آفات مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد 
تا محصول بدون بیماری و آفت به بازار عرضه شود، 
که این میزان مغــز بادام مامایی پــس از دریافت 

تایید مرکز قرنطینه برای صــادرات به بنادر جنوبی 
کشور ارسال شد.وی اظهار داشــت: سازمان جهاد 
کشاورزی و مدیریت حفظ نباتات در راستای ارسال 
محموله های تولیدی از مبادی قرنطینه اســتان در 
چارچوب ضوابط قرنطینه گیاهی شــرایط را تسهیل 
کرده و آماده همکاری با صادرکنندگان استان است.
به گفته وی، یکی از مهم ترین محصوالت صادراتی 
باغی اســتان بادام به خصوص بادام مامایی است 
که این رقم بازار پسندی بیشــتری نسبت به سایر 
ارقام دارد.برزگر افزود: ارزش تولیدات باغی استان 
بیش از 20 هزار میلیارد ریال است که از لحاظ وزنی 
13 درصــد تولیدات کشــاورزی و از لحــاظ ارزش 
ریالی بیش از 30 درصد ارزش تولیدات کشــاورزی 

استان را به خود اختصاص داده است.وی به ارزش 
اقتصادی و ارزآوری محصوالت باغی استان اشاره 
کرد و گفت: این استان با تولید ساالنه بیش از20 هزار 
تن بادام رتبه نخست تولید بادام آبی کشور را به خود 
اختصاص داده است.به گفته وی، بادام مامایی به 
دلیل رنگ روشن مغز، عطر و طعم خاص و ارزش 
غذایی کامل، مشتریان بیشتری دارد. چهارمحال و 
بختیاری با تولید بیش از 20 هزار تن در سال معادل 
20 درصد بادام با کیفیت کشور، طی 12 سال اخیر به 
طور متوالی بیشترین تولید بادام آبی کشور را به خود 
اختصاص داده است.بادام مامایی، شاهرودی 12، 
ربیعی، بادام سفید و سایر ارقام شاهرودی از ارقام 

اصلی بادام این استان به شمار می رود.

مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری 
گفت: با بهره برداری از پروژه های در دست احداث، 
سال آینده طول بزرگراه ها در چهارمحال و بختیاری 
به 340 کیلومتر می رسد.حسینعلی مقصودی ادامه 
داد: قطعات باقی مانده شهرکردـ  بروجنـ  لردگان، 
قطعه اول شهرکردـ  شــلمزار و دو کنارگذر شمالی 
در شهرهای شــهرکرد و بروجن پروژه هایی است 
که با تکمیل آن ها 60 کیلومتر به طول بزرگراه ها در 
استان افزوده می شــود و تاثیر بسزایی در ارتقای 
ایمنی و کاهش مخاطرات جــاده ای و تصادفات 

و تلفات در استان خواهد داشــت.وی دو کنارگذر 
شمالی شهرکرد و بروجن را بسیار مهم و تاثیرگذار 
دانست و افزود: تکمیل و بهره برداری از این طرح ها 
سبب حذف ترافیک عبوری، حفظ زیرساخت های 
شهری، هدایت ترافیکی ورودی استان از اصفهان 
به سمت محورهای لردگان، سامان و بن، افزایش 
ایمنی، کاهش زمان سفر و کاهش مصرف سوخت 
می شــود.مقصودی به پــروژه حیاتی شــهرکردـ  
بروجنـ  لردگان نیز اشــاره و اضافه کرد: در قطعه 
باقی مانده محور بروجنـ  شــهرکرد، کلیه عملیات 
پل سازی شامل 32 دستگاه، زیرسازی و روسازی 
جاده به اتمام رسیده اســت و با تکمیل پل دهانه 
4 متــری در حال احــداث و تعمیــرات احتمالی 

لوله گاز عبوری، عملیات آســفالت پروژه نیز آغاز 
خواهد شــد.وی عنوان کــرد: قطعه باقــی مانده 
محور بروجنـ  لردگان از ســه راهی امام قیس تا 
پلیس راه گوشــکی به طول 36 کیلومتر را در حال 
اجرای عملیات اســت.مدیرکل راه و شهرســازی 
استان ادامه داد: قســمت عمده این محور شامل 
احداث بانــد دوم و اصــالح باند قدیم بــه اتمام 
رســیده و بخش هایی زیر بار ترافیک رفته است.

وی گفت: در 30 کیلومتر ابتدایی این محور که جزو 
نقاط حادثه خیز نیز محســوب می شود احداث دو 
زیرگذر امام قیس و گدارکبک در حال اجراســت و 
20 کیلومتر از محور 4 خطه کامل شــده و در مابقی 

مسیر نیز، باند رفت پایان یافته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادكشاورزی استان:

 303تن مغز بادام صادراتی چهارمحال و بختیاری 
تاییدیه سالمت دریافت كرد

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

 طول بزرگراه های چهارمحال و بختیاری
 به 340  کیلومتر می رسد
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معاون فنی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان:

 25 درصد ناوگان اورژانس اصفهان قدیمی
 و درحال بازسازی است

معاون فنی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان با اشــاره به فعالیت ۲۵۰ آمبوالنس در 
استان، گفت: بیش از ۷۰ درصد آمبوالنس های اصفهان به روز اســت و حدود ۲۵ درصد ناوگان 

قدیمی و در حال بازسازی است.
علیرضا قاســمی از آماده باش ۱۵۴ پایگاه اورژانس جاده ای و شهری و یک پایگاه هوایی با یک 
هزار و ۱۰۰ نیرو در ایام نوروز امســال خبر داد و اظهار کرد: پرســنل اورژانس اصفهان در یک سال 
گذشــته از همه گیری کرونا همواره در آماده باش بوده اند.وی با اشــاره به اینکه هر پرواز بالگرد 
اورژانس حدود ۱۰۰ میلیون هزینه دارد، ولی به طور کامال رایگان برای خدمت رســانی به بیماران 
انجام می شود، افزود: به دنبال راه اندازی پایگاه دوم اورژانس هوایی هستیم و به همین منظور 
زمینی از منابع طبیعی گرفته ایم. قاسمی همچنین فعالیت ۲۵۰ آمبوالنس در استان را یادآور شد 
و افزود: بیش از ۷۰ درصد آمبوالنس های اصفهان به روز است و حدود ۲۵ درصد ناوگان قدیمی 
است که در حال بازسازی است. مرکز بازسازی آمبوالنس های کشــور نیز در اصفهان راه اندازی 

شده که بسیار راهگشا بوده است.

رییس کل دادگستری استان:

یک خیر اصفهانی، 100 زندانی را آزاد کرد
رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان گفت: یک خیر اصفهانی با پرداخت یک میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون تومان موجبات آزادی صد زندانی را فراهم کرد.حبیبی ادامه داد: یکی از فعاالن اقتصادی 
و از خیران اصفهان که برای زیارت به شهر مقدس نجف اشرف سفر کرده بود، از نجف با بنده تماس 
گرفت و اعالم کرد که به مناسبت مبعث پیامبر)ص( تا سقف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای 
آزادی زندانیان مالی پرداخت می کند و پس از واریز این مبلغ تقاضا کرد که خواســته او در شب 
مبعث تحقق یابد.وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس قضات اجرای احکام تا پاسی از شب در 
مجتمع های قضایی مشغول به کار شــدند و با بررسی پرونده های زندانیان، صد نفر از محکومان 
مالی با همت این خیر آزاد شدند.حبیبی یادآور شد: صبح روز سه شنبه نیز مقدمات آزادی حدود 

۲۳ زندانی با کمک یکی از خیریه های اصفهان فراهم شد.

 انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه اصفهان
 با محیط  زیست استان

تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشــی و آموزشی کنسرســیوم مراکز علمی پژوهشی استان در 
حوزه محیط زیست بین دانشگاه اصفهان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منعقد 
شــد.این تفاهم نامه با هدف بهبود کیفیت و ارتقای شاخص های ســالمت محیط زیست برای 
زیست پذیرترشدن منابع آب، خاک و هوا و تحقق توســعه پایدار از طریق هم افزایی فرا بخشی 
محیط زیست در استان اصفهان به امضای دکتر هوشــنگ طالبی، رییس دانشگاه معین استان 

اصفهان و دکتر حشمتی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان رسید.
به منظور تحقق اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اســالمی ایران، اعمال سیاست های ۱۵گانه 
زیست محیطی نظام، ابالغی از سوی رهبرمعظم انقالب و در راستای تفاهم نامه مبادله شده بین 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای گسترش مرز های 
دانش و پاســخ گویی و ارائه راه حل های علمی و هوشــمندانه به مســائل محیط زیست استان 
اصفهان این تفاهم بین کنسرسیوم مراکز علمی- پژوهشی استان اصفهان در حوزه محیط زیست 

منعقد شد.

بر اساس اعالم مدیر بهداشت محیط اصفهان، در مراکز خرید بیشترین رفتار پرخطر مربوط به کرونا مشاهده می شود؛  

جوالن کرونا در پاساژها

تالش های وزارت بهداشــت و مسئوالن  پریسا سعادت
درمانی کشــور برای نگه داشتن مردم در 
خانه ها و عدم خرید شب عید با موفقیت همراه نبود. مردم خسته از 
یک سال خانه نشینی برای خرید به خیابان ها آمده اند و اصناف هم 
چشــم امیدشــان به همین درآمدهای اندک بازار کم رمق شب عید 
است. به همین دلیل حاال مسئوالن بهداشتی هشدار و تقاضا برای در 
خانه ماندن را کنار گذاشته اند و از مردم می خواهند حداقل از تجمع در 
مراکز خرید خودداری کنند، جایی که می تواند جزو اصلی ترین عوامل 

انتشار کرونای انگلیسی باشد.
 هر چند شیب ابتال به کرونا چندان سرعت نگرفته است؛ اما همین رشد 
مالیم هم می تواند در سایه بی توجهی ها یکباره طغیان کند به همین 
دلیل مسئوالن درمانی که تا پیش از این دغدغه ماسک زدن مردم را 
داشتند، حاال نگران هســتند خرید های شب عید حتی با ماسک هم 
نتواند مانع از انتقال ویروس کرونا شود.مدیر بهداشت محیط معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته است: بیشترین رفتار 
پر خطر و موارد بی توجهی به شیوه نامه های بهداشتی مرتبط با کرونا 
در این روزها، تجمع در مراکــز خرید و رعایت نکــردن فاصله گذاری 
اجتماعی است.سید مهدی میرجهانیان افزود: در این روزهای پایانی 

سال شاهد تجمع مردم در فروشگاه ها و مراکز خرید بزرگ و کوچک 
اصفهان هستیم به طوری که پس از ســاعت ۱۷ خیابان ها و میادین 
کالن شهر اصفهان مانند میدان شهدا، امام حسین)ع(، چهارباغ، سپه 
و میدان امام)ره( با ازدحام جمعیت و شلوغی مواجه است.وی با بیان 
اینکه تجمع در مقابل برخی از فروشگاه ها مانند شیرینی فروشی نیز 
زیاد است، اظهار داشت: ما مشکل زیادی در زمینه استفاده از ماسک 
در اصفهان نداریــم؛ اما آنچه نگران کننده اســت حضور زیاد مردم در 

معابر شهری و مراکز خرید و پاساژهاست.
میرجهانیان با تاکید بر اینکه با فروشــگاه هایی کــه ازدحام و تجمع 
خریداران را کنترل نکنند برخورد یا پلمب خواهد شد، از مردم خواست 
تا در ایــن روزها تا جای ممکن بــه صورت اینترنتــی و غیر حضوری 

وسایل و مواد خوراکی مورد نیاز خود را تهیه کنند.
مدیر بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با اشاره به اینکه اطالع رسانی های الزم در این زمینه توسط این مرکز 
انجام شده است، گفت: خود مردم و خانواده ها نیز در این زمینه باید 
جدیت و اهتمام داشته باشند و از طرفی آموزش های بیشتری توسط 

رسانه ها انجام شود.
وی با بیان اینکه این روزها ویروس کرونای جهش یافته انگلیســی 

نیز در بین مردم در حال شیوع اســت، تصریح کرد: قرار گرفتن افراد 
مختلف در محیط های سربسته و شلوغ به انتشار این ویروس کمک 
می کند بنابراین مردم باید تا جای ممکن خریدهای خود را اینترنتی 
انجام دهند یا در ســاعت های خلــوت برای خرید اقــدام کنند.وی 
درباره برخی از برنامه ها مانند برگزاری جشن برای نوروز، تاکید کرد: 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان درزمان حاضر و با توجه به وضعیت 
زرد استان با برگزاری هرگونه برنامه که منجر به تجمع بیش از ۵۰ نفر 

شود، مخالف است.
میرجهانیان با بیان اینکه امســال نیز مانند ســال های گذشــته تیم 
های بازرسی مراکز بهداشت اســتان پیش از فرا رسیدن سال جدید 
به نظارت بــر مراکز تهیه و توزیــع مواد غذایی و اماکــن عمومی می 
پردازند، گفت: این کار از نیمه دوم بهمن امســال آغاز شد و ۹۰ تیم در 
قالب طرح بسیج ســالمت نوروزی فعالیت می کنند.مدیر بهداشت 
محیط معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: تیم 
های بهداشــت محیط از واحدهای مختلف مانند شــیرینی و آجیل 
فروشــی و اماکن بین راهی، هتل ها و واحدهــای بوم گردی بازدید 
 می کنند و با هرگونه مورد غیر بهداشتی که مغایر با سالمت مردم باشد

 برخورد می شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست نسبت به انتقال 
ویروس کرونا بــا فروش گونه هــای حیات وحش 
چون سمندر لرستانی و مار هشــدار داد و گفت: این 
حیوانات برای نگهداری در خانه مناســب نیستند و 
خرید و فروش آنها نسل شــان را نیز تحت تاثیر قرار 
می دهد. سرهنگ جمشید محبت خانی با تاکید بر 
اینکه مردم می توانند خرید و فروش گونه های حیات 

وحش مورد بحث را از طریق شماره ۱۱۰، سامانه ۵۴۰ 
یا به ادارات کل محیط زیســت، گزارش دهند، گفت: 
متاسفانه همه ساله شاهد هستیم که در ایام پایانی 
ســال یک ســری از گونه های حیات وحش مانند 
سمندر لرستانی و نوعی از مارها در بازارهای غیر مجاز 
خرید و فروش می شــود که خرید و هم فروش آنها 
و صید و شــکار آن ها و آوردن شان برای فروش جرم 
اســت.وی ادامه داد: از مردم عزیز خواهش می کنم 
که در ابتدای امر بــرای خرید اقدام نکنند چون باعث 
ازبین رفتن نســل اینگونه حیوانــات در طبیعت می 
شود و از طرف دیگر اگر جاهایی را سراغ دارند که زنده 
گیری و صید این گونه ها را انجام می دهند، آن افراد و 

همچنین مراکز فروش آنها را به محیط بانان از طریق 
سامانه ۵۴۰، یا تلفن اداره کل محیط زیست هر استان 
و شهرستان، اطالع دهند؛ ما به همه ابالغ کردیم و این 
موضوع با جدیت در دســتور کار است.فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست تصریح کرد: مردم حتی می 
توانند با ســامانه ۱۱۰ نیروی انتظامی و فوریت های 
پلیس تماس بگیرند، ما با دوســتان تعامل داریم و 
اخبار را به ما اطالع می دهند و محیط بانان بالفاصله 
خبر دریافتی را بررسی می کنند.وی خاطرنشان کرد: 
همچنین ممکن است که این گونه ها آلوده به ویروس 
شوند، یا ممکن اســت ظرفی که دست به دست می 

شود، آلوده باشد و خانواده ای را مبتال کند. 

خرید و فروش سمندر لرستانی و مار ممنوع!

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درزمان حاضر و با توجه 
به وضعیت زرد استان با برگزاری هرگونه برنامه که منجر 

به تجمع بیش از ۵۰ نفر شود، مخالف است

سکوت این روزهای 
دانشگاه اصفهان

در حــال حاضــر ۶۵۷ نفر عضو 
هیئت علمی و ۱۶ هــزار و ۵۶۳ 
دانشــجوی دانشــگاه اصفهان 
صرفا از طریــق فضای مجازی و 
آموزش از راه دور، ســکان علم و 
دانش را در دست گرفته اند؛ اما 
فضای فیزیکی دانشگاه اصفهان 
بسیار خلوت تر از همیشه است.

سرقت 4 میلیارد طال از یک منزل در اصفهان
رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان بیان داشت: در پی وقوع یک مورد ســرقت منزل در غرب شهر 
اصفهان، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی پایگاه غرب قرار گرفت.سرهنگ حسین 
ترکیان افزود: ماموران پس از انجام اقداماتی تخصصی موفق شدند ۲ سارق را در ارتباط با این سرقت 
شناسایی و با هماهنگی های الزم دستگیر کنند.رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان ادامه داد: این 
سارقان به سرقت ۴ میلیارد ریال طال از یک منزل و ۸ فقره سرقت از دیگر منازل غرب شهر اصفهان اعتراف 
کردند.سرهنگ ترکیان اظهار کرد: در این خصوص پرونده ای تشکیل و این افراد برای اقدامات قانونی به 
مراجع قضایی تحویل داده شدند.این مقام انتظامی با اشاره به  اینکه بازگرداندن اموال مسرقه به مالکان 
در اولویت کاری پلیس قرار دارد از شهروندان خواست، هر گونه موضوع مشکوک را در سریع ترین زمان 

ممکن از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند تا اقدامات قانونی الزم انجام شود.

کشف بیش از 4 هزار مواد محترقه در سمیرم
فرمانده انتظامی شهرســتان سمیرم بیان داشــت: ماموران انتظامی شهرستان سمیرم با اشراف 
اطالعاتی مطلع شــدند فردی اقدام به فروش مواد محترقه می کند که وارد عمل شدند.سرهنگ 
سهراب قرقانی افزود: پس از هماهنگی های الزم از محل زندگی این فرد بازرسی شد که بیش از ۴ 
هزار انواع مواد محترقه کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم ادامه داد: در این رابطه یک 
نفر دستگیر و همراه با پرونده تشکیل شده برای اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی شد.سرهنگ 
قرقانی در پایان با اشاره به اینکه بیشتر قربانیان چهارشنبه آخر سال کودکان و نوجوانان هستند به 
تمامی والدین توصیه کرد فروش مواد محترقه در پایان سال به نوعی تجارت مبدل شده است باید 
در شب چهارشنبه آخر سال بر رفتار و عملکرد فرزندان خود نظارت و کنترل بیشتری داشته باشند تا 
ان شاءا... با مجموعه این اقدامات در کنار اقدامات سایر دستگاه ها و همراهی مردم چهارشنبه آخر 

سالی بدون حادثه را شاهد باشیم.

اتوبوسی پر از  یورو و دالر قاچاق در نایین
جانشین انتظامی استان اصفهان بیان داشــت: ماموران انتظامی شهرستان نایین حین کنترل یکی از 
محور های مواصالتی به یک اتوبوس مسافربری مشــکوک و آن را متوقف کردند.سرهنگ محمدرضا 
هاشمی فر افزود: در بازرسی از این خودرو به یک بســته کوچک که با عنوان مودم ایرانسل بسته بندی 
شده بود مشکوک و آن را بازرسی کردند که ۱۰ هزار و ۳۶۰ یورو و ۷۵ هزار دالر قاچاق کشف شد.جانشین 
انتظامی استان اصفهان با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه ادامه داد: ارزش یورو و دالر های کشف 
شده توسط کارشناسان مربوطه ۲۳ میلیارد ریال اعالم شده است.سرهنگ محمدرضا هاشمی فر خاطر 
نشان کرد: قاچاق کاال و ارز به تولیدات داخلی کشور ضربه مستقیم می زند که نیروی انتظامی با اینگونه 

افراد برخورد قاطع و قانونی می کند و اجازه جوالن به آنان نخواهد داد.

کشف 40 کیلو تریاک در نایین
فرمانده انتظامی شهرســتان نایین بیان داشت: ماموران انتظامی شهرســتان نایین حین کنترل 
خودرو های عبوری به دو سواری تیبا و پراید مشــکوک و آن ها را متوقف کردند.سرگرد هادی کیان 
مهر  افزود: در بازرســی از این خودرو ها ۴۰ کیلو تریاک که زیر صندلی ها و در زاپاس خودرو جاساز 
شده بودند کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان نایین ادامه داد: در این خصوص ۲ سوداگر مرگ 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.سرگرد 
کیان مهر خاطر نشان کرد: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر همواره و با جدیت از سوی پلیس دنبال 
می شود و امید است شهروندان عزیز نیز اخبار و اطالعات خود پیرامون این موضوع را از طریق تلفن 

۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: ایسنا

خبر روزاخبار

معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان خبر داد:

 فراخوان مشارکت
  4 هزار نفر در اصفهان در
 فاز آزمایشی واکسن 

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان با اشــاره به کار مشــترک انیستیتو 
پاستور ایران و کوبا برای ساخت واکسن کرونا، 
گفت: در آخرین مرحله استان هایی از جمله 
اصفهان به صورت پایلوت انتخاب شده اند که 
از هفته آینده فراخوان برای تزریق ۴ هزار دوز 

این واکسن انجام می شود.
کمال حیدری با اشــاره به اینکــه وضعیت 
واکسیناســیون براســاس دســتورالعمل 
وزارت بهداشت در ۴ فاز تعریف شده است، 
اظهــار کرد: براســاس برنامه ریــزی انجام 
شــده و باتوجه به میزان واکســن دریافتی، 
واکسیناسیون گروه های هدف تا شهریورماه 
انجام می شــود.وی با بیان اینکه از ۶ هزار و 
۳۰۰ دوز واکســن، نوبت اول واکسیناسیون 
بــا راهنمایــی معاونــت درمان دانشــگاه 
علوم پزشکی برای بخش های آی سی یو و 
مراکز درمان کرونا انجام شد، گفت: ۴ هزار و 
۷۰۰ دوز واکسن کرونا در بین همکاران درمان 
توزیع می شــود.معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان افزود: بعد از مراکز 
درمان کرونا، توزیع واکســن در سایر مراکز 
بهداشــتی و آزمایشــگاه ها دنبال می شود. 
با توجــه به کمبود واکســن، هــدف گذاری 
شــده تا واکسیناســیون قدم به قدم برای 
گروه های پرخطر انجام شــود.وی با اعالم 
اینکه با هماهنگی بهزیســتی و بنیاد شهید 
واکسیناسیون برای مراکز نگهداری سالمندان 
و جانبازان شیمیایی و در بستر انجام می شود، 
گفت: قدم بعدی با ورود واکســن، تکمیل 
واکسیانسیون سایر کادر بهداشتی و درمانی 
است و بعد از آن سراغ واکسیناسیون بیماران 
خاص می رویم.رییس مرکز بهداشت استان 
یادآور شد: هر کسی بخواهد واکسن بزند باید 
در سامانه سیب، پرونده الکترونیک داشته 
باشد و درخواست می کنیم مردم هرچه زودتر 

در این سامانه عضو شوند.

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان گفت: برابر با هماهنگی های صورت پذیرفته و عقد تفاهم نامه و همچنین با توجه به ظرفیت بسیج ادارات کل 
در سطح استان در سراسر استان اصفهان، یتیم بدون حامی نداریم و به واسطه طرح پویش »ایران مهربان« ۵ هزار و ۷۴۶ نفر را تا پایان ماه مبارک رمضان تحت 
پوشش و حمایت قرار خواهیم داد.سردار مجتبی فدا در جشن گلریزان پویش »ایران مهربان« با مشارکت بخش های مختلف سازمان بسیج مستضعفان و با 
هدف جذب حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین در کمیته امداد اظهار داشت: در سال جاری برگ دیگری بر افزایش تعامالت، همکاری و هماهنگی های استانی 
میان مجموعه سپاه و کمیته امداد امام خمینی )ره( رقم خورده و از ابتدای شیوع ویروس کرونا در امر کمک های معیشتی، اشتغال و محرومیت زدایی گام های 
موثری برداشته شده است.  فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان گفت: برابر با هماهنگی های صورت پذیرفته و عقد تفاهم نامه و همچنین با توجه 
به ظرفیت بسیج ادارات کل در سطح استان در سراسر اســتان اصفهان یتیم بدون حامی نداریم و به واسطه طرح پویش» ایران مهربان« ۵ هزار و ۷۴۶ نفر را تا 
پایان ماه مبارک رمضان تحت پوشش و حمایت قرار خواهیم داد.وی تاکید داشت: ســال ۹۹ هم در حال اتمام است، اما کار خیر همواره تاثیر مثبت خودش را 
خواهد داشت، اگر امروز در استان اصفهان درگیر خیل مسائل نیستیم و آرامش نسبی در استان حاکم است، نتیجه همراهی های درون سازمانی است که در امر 

کمک مومنانه و دستگیری از نیازمندان انجام شده است. 

تحت پوشش قرار گرفتن 5 هزار یتیم اصفهانی تا پایان ماه رمضان



 مسئول ستاد فرهنگی کاروان اعزامی به المپیک توکیو بیان کرد: از خرداد ۹۸ با مشارکت سازمان ها و بنیادهای فرهنگی و کمیته ملی المپیک و وزارتخانه ها ستاد 
فرهنگی المپیک تشکیل شد. جلسات ستاد به صورت فصلی برگزار شد و تمام برنامه ریزی ها برای حضور فرهنگی ایران در المپیک انجام شد؛ اما بخشی از فعالیت ها 
به دلیل تعویق المپیک متوقف شد و با قطعیت برگزاری المپیک، دوباره فعالیت ها آغاز شد. امین عارف نیا، ادامه داد: مباحث هویتی کاروان را مد نظر قرار دادیم. تمام 
کشورها روی هویت ملی خود حساس هستند در همین چارچوب گروه کارشناسی زبده ای دعوت به کار شدند و بررسی روی نماد، نام، شعار و لباس کاروان انجام شد 
و پیشنهادات به ستاد عالی بازی ها منتقل شد. نام کاروان ستارگان ایران زمین، نماد جام ارجان، شعار همه برای ایران انتخاب شد.  عارف نیا در مورد انتخاب طرح 
لباس کاروان نیز گفت: ۱۲۰۰ طرح به کارگروه مد و لباس ارسال شد که در چند مرحله غربالگری انجام گرفت. در نهایت ۱۱ طرح انتخاب شدند که از سه برند معتبر 
طراحی لباس هستند. با نظر رییس کمیته ملی المپیک مقرر شد که لباس تیم های ورزشی از جمله لباس کاروان برای حضور در المپیک توکیو از این ۱۱ طرح  انتخاب 

شود. تصمیم گیری در مورد طرح نهایی لباس کاروان در فروردین انجام می شود و رونمایی از آن نیز در مراسمی بعد از ماه رمضان در اردیبهشت انجام  خواهد شد. 

نام کاروان ایران در المپیک توکیو مشخص شد
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بی خبری ذوب آهن از معاوضه مدافع جنجالی استقالل
پس از جدایی رضا حبیب زاده از جمع شــاگردان مجتبی حســینی و عقد قرارداد با پیکان، علی 
نبی زاده نیز به دلیل حضور در خدمت سربازی از ذوب آهن جدا شد و مقصد احتمالی او تیم فجر 
شهیدسپاسی خواهد بود. نبی زاده در نیم فصل اول هم به خاطر خدمت سربازی دچار مشکل شد 

و در خیلی از بازی های تیم شهرخوردو حضور نداشت.
همچنین طی  روزهای اخیر در حالی شایعه پیوستن میالد جهانی به استقالل در محافل فوتبالی 
داغ شده که هیچ پیشنهادی از طرف استقالل به باشگاه اصفهانی داده نشده است.از طرفی پس 
از قرار گرفتن نام محمد دانشــگر در لیست مازاد استقالل شــایعاتی در مورد معاوضه او با میالد 
جهانی مطرح شده ؛اما باشگاه ذوب آهن از این مسئله اطالعی ندارد و حاضر نیست مهره تاثیرگذار 

خودش را از دست بدهد.

روزهای سخت پهلوان در چهار ضلعی هجومی پرسپولیس!
باتوجه به بازگشت آل کثیر و جذب شهریار مغانلو و مهدی ترابی، احسان پهلوان کار بسیار سختی 
برای حفظ جایگاهش در ترکیب اصلی خواهد داشت.پهلوان که در ابتدای فصل برای جانشینی 
مهدی ترابی با سرخ ها قرارداد بست، در لیگ قهرمانان آسیا عملکرد درخشانی داشت اما در لیگ 
کم ثمر ظاهر شد تا یحیی گل محمدی در زمستان خیلی زود به پیشنهاد جذب ترابی، پاسخ مثبت 
بدهد.حاال با خرید مهدی ترابی، کار پهلوان برای حضور در ترکیب اصلی بسیار سخت خواهد شد. 
در همان بازی نخســت پس از دریافت کارت بازی، گل محمدی هافبک جدید خود را به احسان 
پهلوان ترجیح داد تا او پس از یک نیم فصل حضور در ترکیب اصلی بیرون بنشیند و نکته جالب 
این که ترابی در بازی نخست موفق شــد یک پاس گل بدهد و تا آستانه گلزنی و گلسازی بیشتر 

هم پیش برود.
 عالوه بر ترابی، پرســپولیس در این پســت امید عالیشــاه، ســیامک نعمتی و وحید امیری را 
 هم در اختیار دارد و احمد نوراللهی هم نشــان داده که می تواند در چهــار ضلعی هجومی قرمزها 
 نقش آفرینی کند. با این شــرایط و باتوجه به بازگشــت عیســی آل کثیر، احســان پهلوان کار
  بســیار ســختی برای حضور در ترکیب خواهد داشــت و باید دید در نیم فصل دوم چند دقیقه

 بازی خواهد کرد. 

احتمال بازگشت »دانشگر«  به استقالل؛ نزدیک به صفر
پس از اتفاقاتی که در دیدار پیکان و استقالل و در برخورد میان محمد دانشگر و فرشید اسماعیلی 
رخ داد، این مسئله به داخل رختکن هم کشیده شد و در آن جا مسائل حاشیه ای جدیدی رخ داد؛ 
ظاهرا یکی از اعضای کادرفنی اســتقالل به دانشــگر اعتراض می کند که ممکن بود که با توجه به 
برخوردی که بین او و اســماعیلی در داخل زمین رخ داده، داور علیه این دو تصمیم بگیرد و آن ها 
را جریمه کند که این مسئله می توانسته باعث زیر فشار رفتن تیم استقالل شود.بنابر شنیده های 
موثق، دانشگر در آن لحظه پاسخ خاصی به مربی استقالل نداده و سپس و در ساعت پایانی شب، 
دست به اقدامی عجیب زده که منجر به برخورد انضباطی فرهاد مجیدی با وی شده است؛ درباره 
این اتفاق فعال بهتر است فاش گویی الزم اتفاق نیفتد اما در صورت لزوم، نکات قابل ذکری از این 
موضوع وجود دارد. در نهایت به نظر می رسد با توجه به مســائل رخ داده، محمد دانشگر شانس 
بسیار اندکی برای بازگشت به جمع استقاللی ها داشته باشد که اگر این اتفاق هم بیفتد باید گفت 

خودکرده را تدبیر نیست.
فرهاد مجیدی که در هر سه دوره حضورش در استقالل به مسائل انضباطی اهمیت خاصی داده، 
این بار هم پای تصمیم خود ایستاده مگر آن که وساطت عجیبی در این بین اتفاق بیفتد و دانشگر 
برای بار چندم مورد بخشش مربیان استقالل قرار بگیرد. بازیکنی که در بین هواداران محبوبیت 

خاصی دارد؛ اما باید نکات دیگری را هم به فوتبال و زندگی حرفه ای خود اضافه کند.

تداوم اعتراضات مسئوالن ورزشی ایران به میزبانی بحرین؛

AFC تصمیم سیاسی

اعتراضات پر دامنه مســئوالن ورزشی و   سمیه مصور
سیاســی ایران به تصمیم اخیر »ای اف 
سی« مبنی بر واگذاری میزبانی مرحله اول مقدماتی جام جهانی در 
گروه به کشور بحرین هنوز ادامه دارد، تصمیمی که در سرنوشت صعود 
کشــورمان به مرحله نهایی رقابت های انتخابی جــام جهانی نقش 

تاثیر گذاری خواهد داشت.
مسابقات مشترک انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ و انتخابی جام ملت های 
۲۰۲۳ آسیا قرار است خردادماه به صورت متمرکز در کشورهای مختلف 
برگزار شود. در گروه C جایی که تیم ملی کشــورمان با عراق، بحرین، 
هنگ کنگ و کامبــوج همگروه اســت بازی ها به صــورت متمرکز به 

میزبانی کشور بحرین برگزار خواهد شد.
چند روز پیش بود که کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت رسمی اعالم 
کرد که میزبانی مرحله مقدماتی جام جهانی در گروه C  به کشور بحرین 
اعطا شــده اســت. این میزبانی در حالی به بحرین داده شد که اگر 
دیدارها به صورت نرمال برگزار می شد، ایران از 4 بازی باقی مانده خود 
باید ۳ بازی را در تهران برگزار می کرد. این تصمیم با اعتراض رســمی 
کشورمان همراه شد و حتی مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش از مکاتبات 
خود با اینفانتینو، رییس فدراســیون جهانی فوتبال و شــیخ سلمان، 

رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا جهت تغییر این میزبانی خبر داد.
صبح دیروز نیز جلســه ای با حضور سلطانی فر، وزیر ورزش، صالحی 
امیری رییــس کمیته ملــی المپیک، خطیــب زاده معــاون وزارت 
امورخارجه، علــی نژاد معاون وزیــر ورزش و عزیــزی خادم رییس 

فدراسیون فوتبال پیرامون این موضوع برگزار شد.
صالحی امیری درباره برگزاری این جلســه گفــت: از نظر ما این یک 
تصمیم سیاسی بود چون بعد از فشارها در حوزه سیاسی و اقتصادی 
حاال می بینیم در حوزه ورزش این فشــارها علیه ایران شــکل گرفته 
است. آقای دکتر ظریف رسما در نامه ای به اینفانتینو اعتراض خود را 
اعالم کردند و با برخی کشورهای تصمیم ساز در این حوزه نیز رایزنی و 
مذاکره انجام دادند. همچنین وزیر ورزش نیز نامه ای در این خصوص 
به رییس فیفا ارسال کرده است. ما نیز از کمیته ملی المپیک در نامه ای 
به توماس باخ، رییس IOC اعتراض خود را اعالم کردیم. فدراسیون 

نیز مقرر شد به فیفا و »ای اف سی« نامه بنویسد. 
وی افزود: این یک مســئله ملی اســت و همه ظرفیت کشور برای آن 
باید بسیج شوند. متاســفانه این تصمیم ناعادالنه گرفته شده و از خأل 
مدیریتی فدراســیون فوتبال ایــران نهایت سوءاســتفاده را کرده اند. 
مسئولیت این بی تدبیری برعهده شــخص شیخ سلمان رییس »ای 

اف سی« است. رییس کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سوال که 
نمایندگان ایران در »ای اف سی« چه اقدامی انجام دادند، گفت: من 
اطالع ندارم از این کرسی چه اســتفاده ای کردیم و بهتر است از خود 
آقایان بپرسید. ما وظیفه خودمان را انجام دادیم و امیدواریم به نتیجه 

منجر شود.
عراقی ها نیز به این تصمیم AFC  معترض شده اند و با فرستادن نامه 
ای اعتراض آمیز به کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستار تغییر این تصمیم 
شدند، البته عراقی ها اعتراضی نسبت به میزبانی بحرین نداشتند ولی 
برنامه ریزی برای  برگزاری سه بازی فشــرده این تیم در رقابت های 
انتخابی را مشکوک دانســته اند. عراق روزهای ۱۷، ۲۱ و ۲۵ خرداد به 
ترتیب با کامبوج، هنگ کنگ و ایران بازی می کند و اعتراض عراقی ها 
این است که چرا قبل از بازی با ایران، باید به مصاف هنگ کنگ بروند؛ 

تیمی که حدود یک هفته استراحت خواهد داشت.
 تیم ملی کشــورمان در دور رفت مرحله اول رقابت های انتخابی جام 
جهانی موفق به کسب دوپیروزی مقابل تیم های هنگ کنگ و کامبوج 
شد؛ اما مقابل تیم های عراق و بحرین تن به شکست داد تا دیدارهای 
دور برگشــت این مرحله برای ایران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار 

باشد. 

سرمربی تیم هندبال ســاحلی بانوان ریف اصفهان 
گفت: امســال موفق شــدیم قهرمانی را به اصفهان 
بازگردانیم. امیــدوارم حضور در مســابقات هندبال 
ساحلی، در دستور کار باشــگاه های سپاهان و ذوب 
آهن قــرار بگیرد.اعظم قینانی در خصوص شــرایط 
فنی چهارمین دوره از مســابقات هندبال ســاحلی 
بانوان کشــور اظهار کرد: با توجه به این موضوع که به 
دلیل شیوع کرونا مسابقات سال گذشته برگزار نشد، 
امسال شرایط تیم ها متفاوت بود. بازیکنان ساحلی باز 
بیشتری نسبت به بازیکنان سالنی در مسابقات حضور 
داشتند و تمام تیم ها در آرایش دفاع و حمله شبیه به 
مسابقات ساحلی بود و مسابقات نسبت به سه دوره 
گذشته سطح فنی باالتری داشت. بسیاری از تیم ها 
از بازیکنان هندبال داخل ســالن اســتفاده می کنند 

و هنوز به طــور کامل جدا نشــده اند.وی در خصوص 
خلق شــگفتی و قهرمانی تیم ریف ادامه داد: امسال 
دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن در مسابقات هندبال 
ساحلی شرکت نکردند و چند بازیکن خوب اصفهان، 
در تیم ریف حضور پیدا نکردند. بازیکنان تیم ما با وجود 
نوسان شرایط سنی که وجود داشــت، یکدل بودند. 
در اولین دوره قهرمان مسابقات شــدیم اما دو دوره 
قهرمان نشدیم و امسال دوباره قهرمانی را به اصفهان 
بازگرداندیم.قینانی در ارتباط با میزان حمایت  هیئت 
هندبال اســتان اصفهان تصریح کرد: هر تیمی که به 
مسابقات اعزام می شود هیئت هندبال با اسپانسرهای 
موجود همکاری می کنند و عالوه بر اسپانسر، شخص 
موثری که این حلقه ها را بــه یکدیگر متصل می کند 
حسن افتخاری اســت و جا دارد از ایشــان تشکر و 

قدرانی کنم. ایشان پدر هندبال سالنی ایران هستند و 
به نظر من وجود این شخص باعث مهربانی اسپانسرها 
با هندبال شده است.قینانی در ارتباط با سخت افزار 
هندبال ساحلی موجود در اصفهان و کشور افزود: در 
اصفهان دو زمین ساحلی خیلی خوب داریم و روز به 
روز هندبال ســاحلی اقبال الزم را پیدا می کند و اکثر 
بازیکنان می خواهند در هندبال ساحلی بازی کنند چرا 
که نشاط بیشتری در آن وجود دارد. در بحث داوران نیز 
دوره های خاصی برای آنها برگزار شد و بیشترین داور 
ساحلی و مربی را اصفهان دارد. می توان گفت که قطب 

هندبال ساحلی کشور، اصفهان است.

سرمربی تیم هندبال ساحلی ریف:

اصفهان، قطب هندبال ساحلی کشور است

خبر روز

سه باشگاه ایتالیایی در اندیشه خرید مهاجم آرژانتینی
روزنامه ایتالیایی »رپوبلیکا« با انتشــار گزارشــی مدعی شد سه باشــگاه ایتالیایی یوونتوس، 
میالن و رم نسبت به جذب مائورو ایکاردی، مهاجم حال حاضر پاری سن ژرمن عالقه مند هستند 
و برای جذب این بازیکن در تابســتان آینده با یکدیگر به رقابــت خواهند پرداخت.چندی پیش 
پایگاه خبری »کالچو مرکاتو« ایتالیا مدعی شــده بود، یوونتوس ممکن اســت تابستان آینده 
اقدام به معاوضه پائو دیباال، مهاجم آرژانتینی خود با ایکاردی، مهاجم آرژانتینی پاری سن ژرمن 
کند. از آنجایی که خانواده ایکاردی هنوز در ایتالیا زندگی می کنند، ممکن است او برای بازگشت 
به فوتبال ایتالیا ترغیب شود.ایکاردی که تابستان ۲۰۱۹ در پی بروز یکسری اختالفات میان او و 
مدیران باشگاه اینتر و کنار گذاشته شدنش از برنامه های تاکتیکی آنتونیو کونته، برای یک فصل 
به پاریسی ها قرض داده شد، در نهایت در تابستان ۲۰۲۰ قراردادش با این باشگاه فرانسوی قطعی 
شد.مهاجم پیشین اینتر که تا سال ۲۰۲4 با پاری سن ژرمن قرارداد دارد، تاکنون در ۵۱ بازی برای  

این تیم به میدان رفته و ۲۶ گل به ثمر رسانده است.

اولین اختالف بین »کومان« و رییس جدید بارسلونا
هفته گذشته انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا برگزار شده و مطابق انتظار خوان الپورتا به عنوان 
رییس جدید باشگاه برگزیده شد. با توجه به خاطرات شیرین اولین دوره حضور او بر این مسند، 
هواداران بارسلونا امیدوارند خوان الپورتا قادر به جذب بازیکنان جدید و بزرگ و تبدیل کردن دوباره 

این باشگاه به قدرت اول فوتبال اروپا باشد.
بی تردید جذب یک مهاجم، اولویت اول بارسلونا برای فصل بعد خواهد بود و رونالد کومان مانند 
گذشته خواهان حضور ممفیس دیپای از لیون اســت. دیپای که در گذشته شاگرد رونالد کومان 
در تیم ملی هلند بود، در تابســتان سال گذشته نیز به شــدت مورد توجه بارسلونا قرار داشت، اما 
در نهایت این انتقال نهایی نشــد و ممفیس دیپای فصل آخر قرارداد خود را نیز لیون سپری کرد.

اما خوان الپورتا عالقه مند به جذب سرخیو آگوئرو، مهاجم آرژانتینی و ۳۳ ساله منچسترسیتی 
است. خوان الپورتا تصور می کند با توجه به دوستی عمیق سرخیو آگوئرو و لیونل مسی، جذب این 
بازیکن تمدید قرارداد با کاپیتان بارسلونا را نیز افزایش خواهد داد. اما رونالد کومان معتقد است 
بازیکنی مانند ممفیس دیپای بیشتر از نظر تاکتیکی به درد او می خورد و اولویت برای سرمربی 

هلندی، جذب مهاجم لیون است.

قهرمانی در چمپیونزلیگ، نوشداروی »کلوپ« برای لیورپول
افت شدید قرمزها در این فصل باعث شــده تا آنها در حال حاضر در رده هشتم جدول رده بندی 
لیگ برتر باشند و شانس دفاع از عنوان قهرمانی خود در فصل پیش را به کلی از دست بدهند.اما 
مرسی سایدی ها همچنان در رقابت های چمپیونزلیگ حاضر و موفقند، رقابتی که کلوپ در سال 

های اخیر در آن به موفقیت رسیده است.
یورگن کلوپ در پاســخ به ســوال خبرنگاری که از امید او و تیمش به قهرمانی در چمپیونزلیگ 
می پرسید، گفت: »بله خیلی رویایی می شود، پس چرا که نه؟ اما ما واقعا در موقعیتی نیستیم 
که راجع به این موضوع فکر کنیم. خیلی خوشــحالیم که توانستیم الیپزیش را شکست دهیم و 
به یک چهارم نهایی و به جمع هشت تیم برتر صعود کنیم.جیمز میلنر به من گفت از زمانی که من 
به این تیم آمده ام این چهارمین یک چهارم نهایی و پنجمین حضور ما در اروپاســت. آمار خوبی 
است. اما ما در موقعیتی نیستیم که بنشینیم و راجع به اینکه چطور ممکن است این رقابت ها را با 
قهرمانی به پایان برسانیم قصه های خیالی ببافیم.اینکه چه فکر می کنیم، چه آرزوی داریم و چه 
رویاهایی می بینیم و همه این جور چیزها کامال متفاوت هستند اما آماده بودن برای رو در رویی 
با ولوز تنها فکر و خیال و نگرانی من در حال حاضر اســت و انرژی مثبتی که برد برابر الیپزیش به 

ما داده خیلی به ما کمک می کند«.

فوتبال جهان

رییس هیئت اسکی اصفهان:

 باشگاه های اصفهانی از 
اسکی حمایت کنند

رییس هیئت اسکی استان اصفهان با اشاره به 
اینکه تمرینات و مسابقات استانی را به صورت 
منظم برگزار کردیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه 
در سال جاری در مسابقات کشوری حضور پیدا 
نکردیم و همچنین با توجه به شیوع ویروس 
کرونا از میزبانی این مسابقات محروم ماندیم 
و تنها مسابقات اســکی را در سطح استان در 
۲ رشته آلپاین و اســنوبورد در بخش بانوان و 
آقایان و در ۵ رده ســنی و با حضور ۷۰ شرکت 
کننده برگزار کردیم.محمود یســلیانی درباره 
تاثیر شیوع بیماری کرونا بر عملکرد اسکی بازان 
اصفهانی گفت: شیوع این بیماری تاثیر منفی 
به ویژه در بعد همگانی و آموزش اسکی بازان 
داشت و مراجعه کنندگان به پیست اسکی نیز 
۵۰ درصد نسبت به سال های گذشته کاهش 
داشت؛ اما  با وجود محدودیت های موجود در 
بخش استعدادیابی تالش های زیادی انجام 
دادیم و جشــنواره اســتعدادیابی شهرستان 
فریدون شــهر به زودی به پایان می رسد.وی 
تنها پیست اســکی فعال در استان اصفهان را 
پیست اسکی فریدون شهر برشمرد و افزود: 
این پیســت با تمام تجهیــزات و امکانات با 
بارش برف مناسب از ۹ دی ماه آغاز به کار کرده 
است و ادامه کار این پیست نیز به تصمیم ستاد 
کرونا شهرستان فریدون شهر بستگی دارد و تا 
اواسط فروردین ماه سال آینده مشکلی برای 
پذیرایی از ورزشکاران نخواهیم داشت.رییس 
هیئت اسکی استان اصفهان درباره وضعیت 
مالی هیئت اســکی و حمایت مالی حامیان 
مالی از ایــن هیئت بیان کرد: در مســابقاتی 
که برگزار کردیم از ســوی فدراسیون، اداره کل 
ورزش و جوانــان و بخش خصوصی حمایت 
شدیم و مدیریت پیست اسکی فریدون شهر 
نیز حمایت های خوبی از اســکی بازان انجام 
داد.یســلیانی ادامه داد: این رشته هنوز برای 
باشــگاه های بزرگ ورزشــی شناخته شده 
نیست و امیدواریم با ورود باشگاه ها به بخش 
حرفه ای رشته اســکی در مسابقات کشوری 

حضور پررنگی داشته باشیم.

این یک مسئله ملی است و همه ظرفیت کشور برای آن 
باید بسیج شوند. متاسفانه این تصمیم ناعادالنه گرفته 
شده و از خأل مدیریتی فدراسیون فوتبال ایران نهایت 

سوءاستفاده را کرده اند

مستطیل سبز

وز عکس ر

تقدیر مدیر کل ورزش و 
جوانان استان اصفهان 

از قهرمانان بیلیارد
مراسم تقدیر از ارمغان حسنی و علی 
مومنی که با عملکــرد مثبت ،جایگاه 
باالیی در رنکینگ قهرمانــان بیلیارد 
ایران به خود ثبت کردند، در دفتر مدیر 
کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان 
برگزار شد. این جلسه به همت هیئت 
بولینگ و بیلیــارد و بولس اســتان 

اصفهان تدارک دیده شده بود.
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شهردار اصفهان خبر داد:

کاشت بیش از یک و نیم میلیون قلمه انواع گل در شهر
شــهردار اصفهان در ارتباط رادیویی با برنامه »ســام اصفهان« در پاســخ به پیام یک شهروند با 
اشاره به اینکه طی سال های گذشــته برنامه های خوبی در ایام نوروز در راستای ایجاد نشاط در 

سطح شهر برگزار می شــد، اظهار کرد: 
برگزاری برنامه های از میدان تا میدان، 
برنامه های تخت فوالد و مراســمی که 
در پل خواجــو برگزار می شــد از جمله 
آنهاست. قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه 
هم اکنون در آخرین هفته زمســتان به 
سر می بریم و شــهر از ابتدای اسفند به 
استقبال بهار رفته اســت و خود را برای 
یک بهــار زیبا آماده کرده اســت، گفت: 
طرح شهرداری در این راســتا با عنوان 

»به استقبال بهاران« آغاز شده و در حوزه خدمات شهری، مناطق 15 گانه و ناژوان از ابتدای اسفند 
پاکسازی و زیباسازی شهر در حال اجراست. شهردار اصفهان افزود: در این طرح بیش از یک و نیم 

میلیون قلمه انواع گل در شهر کاشته شده است.
وی با بیان اینکه بیش از هزار و 250 کیلومتر جدول، 83 هزار متر نرده و حفاظ و 80 هزار پایه تابلو 
و عائم رانندگی رنگ آمیزی شده اســت، تصریح کرد: برای ایام نوروز 500 آبنما آماده شده که از 
آنها استفاده می شود. نوروزی افزود: با توجه به اینکه در این روزها تولید پسماند خانگی افزایش 
پیدا می کند، شــهرداری اصفهان اقدام به افزایش ظرفیت ناوگان خدمات شــهری، برای جمع 
آوری زباله کرده و از مردم می خواهیم نهایت همکاری را در این زمینه داشــته باشند.وی با اشاره 
به هفته درختکاری گفت: هفته گذشــته در هفته درختکاری 100 هزار اصله درخت در شهر کاشته 
شد و در ناژوان آغاز کاشت چند باغ موضوعی و همچنین ایجاد 53 هکتار کمربند سبز در شهرک 
پرتو آغاز شد. شهردار اصفهان همچنین از ایجاد امکان خرید اینترتی کاال از فروشگاه های کوثر  در 

شهر اصفهان خبر داد.

فرماندار اصفهان:

 حضور مردم در دورهمی ها به حداقل برسد
فرماندار اصفهان با حضور در یکصد و شصت و سومین جلسه علنی شورای اسامی شهر اصفهان 
که با آیین قدردانی از زحمات کادر درمان بیمارستان های درگیر کرونا همراه بود، اظهار کرد: ارزش 
معنوی اقدامات کادر درمان فراتر از آن اســت که بتوانیم با ارزش های مادی، این خدمت بزرگ و 

شایسته را پاسخ دهیم.
حسین سیســتانی با اشــاره به تقدیر از زحمات 8 هزار نفر کادر درمان اصفهان با همکاری شورا و 
شهرداری اصفهان، افزود: به حکم وظیفه اقدامی شد که در مقابل عظمت خدمت کادر درمان بسان 
برگی سبز و یک هدیه است که با اقدام شایسته شورا و شــهرداری اصفهان از باب قدردانی شکل 
گرفت.فرماندار اصفهان تصریح کرد: شرایطی فراهم شده تا کادر درمان به همراه اعضای خانواده 
خود در ایام پیش رو که مقارن با عید نوروز و ایام شــعبانیه اســت امکان تفریح و تفرج داشــته 
باشــند.وی با بیان این که کادر درمان تعدادی از همکاران خود را در این مدت از دست دادند؛ اما 
امیدوارم سرافرازانه از شرایط حاضر بیرون بیایند، ادامه داد: در گزارش هایی که در ستاد مقابله با 
کرونای شهرستان و استان ارائه شده، شــاهد زحمات کادر درمان و بهداشت بوده ایم که امیدوارم 
مورد رضایت خداوند باشد.سیستانی تاکید کرد: در این راستا همراهی مردم برای رعایت موازین 
بهداشتی قابل تحسین است و انتظار می رود بیش از این تداوم یابد. مردم با حضور کمتر در مجامع 

و دورهمی ها امکان شیوع بیماری را به حداقل برسانند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری خبر داد:

رونمایی از سردیس بزرگان و سرداران دفاع مقدس در اصفهان

مدیرعامل ســازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان با اشاره به نصب 
نماد چوگان در ابتدای پیاده راه چهارباغ عباسی گفت: در آینده نزدیک، 
احتمال نصب نماد در میــدان نقش جهان وجود دارد.به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، حسن موذنی در این خصوص 
اظهار کرد: این نماد دارای ارتفاع ۶.5 متر و عرض 5 متر اســت که به 

صورت موقت در محور چهارباغ نصب شده است.
وی، چوگان را یکی از میــراث  ناملموس ایران و اصفهان دانســت و 
تصریح کرد: سازمان زیباسازی شهرداری درصدد اجرای آثار شهری 
ماندگار و احیای میراث ناملموس است .مدیرعامل سازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان با اشاره به احتمال جابه جایی این نماد بنا به نظرها 
و تصمیم های آتی سازمان میراث فرهنگی استان بیان کرد: در صورت 
نداشتن مشکل میراثی برای نصب در میدان نقش جهان، در آینده  ای 

نزدیک، نماد چوگان در این میدان نصب خواهد شد.

نظرات و راهنمایی هیئت چوگان اصفهان برای ساخت نماد چوگان
وی بیان کرد: با توجه به اینکه این المان به میراث ناملموس و هویتی 

اصفهان ارتباط دارد از روش چکش کاری برای ســاخت اثر استفاده 
شده است.موذنی با اشاره به اینکه برای ساخت این تندیس از نظرات 
و راهنمایی های هیئت چوگان اصفهان برای رعایت استانداردهای الزم 
استفاده شده است، اظهار کرد: جابه جایی اثر با طی مراحل مورد تایید 

میراث فرهنگی صورت گرفته است.
وی همچنیــن دربــاره دیگر مشــخصات این نماد شــهری تصریح 
کرد: جنس نماد از فلز اســت و با تکنیک چکش کاری توسط حسن 
مانوروزی، هنرمند شاخص کشوری به سفارش سازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان ساخته شده است.موذنی در مورد زمان ساخت این 
اثر اضافه کرد: ساخت این نماد در حدود ۹ ماه کاری به طول انجامید.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان ادامه داد: سیاست 
سازمان در جهت احیای میراث ناملموس اســت و آثار ماندگاری در 
زمینه دفــاع مقدس و میــراث فرهنگی اصفهان بــرای جلوگیری از 
فراموشی شاخصه های هویتی در دستور کار سازمان است.وی در این 
زمینه اظهار کرد: رونمایی از سردیس بزرگان و سرداران دفاع مقدس 

از سوی سازمان زیباسازی در دست اقدام است.

موذنی با اشاره به رونمایی از سردیس شهید رضا حبیب الهی تصریح 
کرد: ســردیس این شهید بزرگوار که اولین ســردار جانباز جبهه های 
جنگ تحمیلی اســت با تایید خانواده بزرگوار شهید در تقاطع خیابان 
طیب و مسجد سید که محل زندگی ایشان بوده است، نصب شد.وی 
اظهار کرد: مراحل ســاخت ســردیس با نظارت کامل خانواده شهید 
حبیب الهی انجام شــد.مدیرعامل ســازمان زیباســازی شهرداری 
اصفهان با اشاره به اینکه سردیس شهید حاج حسین خرازی هم در 
دست ساخت است که با هماهنگی خانواده شــهید جانمایی خواهد 
شــد، گفت: در کنار نظر خانواده آن شــهید بزرگوار مباحث تخصصی 
مربوط به جانمایی هم بررسی و مطالعه می شود.وی افزود: همچنین 
در مورد شباهت اثر به چهره شهید خرازی، نظر خانواده بزرگوار شهید 

دریافت می شود.

برگزاری هفتمین سمپوزیوم مجسمه سازی به صورت مجازی
حسن موذنی همچنین گفت: فضاسازی شهری ویژه نوروز به صورت 
پراکنده در همه مناطق انجام می شــود؛ 25 المــان با طرح های ویژه 
نوروزی که طی فراخوانی طراحی و داوری شده به مناسبت نوروز 1۴00 

در شهر نصب خواهد شد.
وی با اشاره به نصب سازه های خطی خانواده در میادین و چهارراه های 
اصلی شــهر افزود: تابلوهای ویژه با موضوع معرفی ابنیه اصفهان در 
عرشه پل های واقع در حلقه سوم ترافیکی نصب و نورپردازی می شود، 
همچنین نوروز 1۴00 به دلیل تقارن با اعیاد شــعبانیه پرچم هایی در 
مناطق مختلف شهر نصب و دیواره پازلی جهان نما نیز با طرح نوروزی 
مزین خواهد شد.مدیرعامل سازمان زیباســازی شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: طرح هایی نیز در قالب دیوارنگاره اشعار با محتوای هویت 
اصفهان برای نوروز امســال اجرا می شــود و در فعالیتی مشارکتی با 
هیئت های مذهبی نیز فضاسازی ویژه و یکدستی برای اعیاد شعبانیه 

صورت خواهد گرفت.
موذنی به نصب تابلوهــای طنابی رواق مانند بــا موضوع میادهای 
ماه شعبان اشاره و خاطر نشان کرد: اغلب این طرح ها در حلقه سوم 
ترافیکی، محورهای پر تردد گردشــگری، چهارراه ها و میادین، عرشه 
پل ها و روی پایه های پرچم شــهر اصفهان اجرا و نصب می شود.وی 
ادامه داد: سه ماهه پایانی هر سال ســمپوزیوم های ویژه ای از سوی 
سازمان زیباسازی در شهر انجام می شود و امسال نیز با توجه به شیوع 
کرونا هفتمین سمپوزیوم مجسمه سازی به صورت مجازی و در قالب 
ساخت 13 سردیس و المان در کارگاه هنرمندان در حال انجام است.

معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان با اشاره 
بــه اتخــاذ تمهیــدات ویــژه شــهرداری اصفهان 
برای چهارشــنبه آخر ســال، اظهار کرد: هر ســال 
عوامل ســازمان آتــش نشــانی از اواخــر فصل 
پاییــز در تمامی برنامه هــای آموزشــی، مانورها، 
مصاحبه هــا و بازدیدهای خــود، مــوارد مرتبط با 
پیشــگیری از خطرات و حــوادث احتمالی در این 
روز را به شــهروندان آموزش می دهند به طوری که 
خوشبختانه با تاش زیاد و چندین ساله در دو سال 

گذشته آمار پوشش امدادی حریق و حوادث مرتبط 
با چهارشنبه ســوری در این ســازمان به عدد صفر 
رسیده است.حسین امیری با اشاره به آماده باش 
سازمان های زیر مجموعه معاونت خدمات شهری 
در روزهای منتهی به چهارشــنبه آخر سال، افزود: 
امسال با توجه به شرایط کرونایی کشور، در شرایط 
بسیار حساسی هستیم و باید به مراسم چهارشنبه 
پایان ســال، »نه بگوییــم« تا همچون دو ســال 
گذشته پایان سال را بدون حادثه طی کنیم.معاون 
خدمات شهری شــهردار اصفهان اظهار امیدواری 
کرد: شهروندان با رعایت موارد ایمنی، پایان سالی 
بی خطر را در کنار خانواده های خود بگذرانند.وی با 
اشاره به اقدامات ســازمان آتش نشانی به منظور 

جلوگیــری از بروز حوادث چهارشــنبه ســوری در 
شــهر اصفهان، گفت: ســازمان آتش نشانی با 25 
ایستگاه در سطح شهر و با فراخوان تمامی نیروهای 
خود آماده امدادرسانی اســت.امیری با بیان این 
که تامین ایمنی شهر و شــهروندان از اولویت های 
شهرداری اســت، گفت: هر ساله ســازمان آتش 
نشانی با برنامه ریزی در خصوص ارائه برنامه های 
آموزشــی، برگزاری مانورها و اطاع رسانی، موارد 
مرتبط با پیشگیری از خطرات و حوادث احتمالی در 
چهارشنبه سوری را به شهروندان آموزش می دهند 
به طوری که در سال های 13۹8 و 13۹۹ آمار پوشش 
امدادی حریق و حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری 

در سازمان آتش نشانی به صفر رسیده است. 

در آستانه چهارشنبه آخر سال انجام می شود؛

استقرار آتش نشانان در نقاط مختلف شهر اصفهان

سومین شعبه »شهر کتاب اردیبهشت« در اصفهان افتتاح شد
سومین شعبه شــهر کتاب اردیبهشت در اصفهان، عصر روز شنبه )23 اســفندماه( با همکاری جهاد 
دانشــگاهی اصفهان و با حضور مجری برنامه تلویزیونی »کتاب باز« و همچنین مانند علی خدایی، 
نویسنده، فریده روشن، مدیر کمیسیون 
فرهنگی شورای اسامی شهر اصفهان و 
مدیرجهاد دانشــگاهی اصفهان، افتتاح 
شد.مجموعه جدید شهر کتاب اردیبهشت، 
مانند دیگر شعبه های  این کتاب فروشی 
در اصفهان شــامل بخش کتاب، صنایع 
دســتی و کافه ای کوچــک در مجاورت 
حیاط دانشــگاه اصفهان راه اندازی شده 
است.رویش این کتاب فروشی جدید در 
اصفهان در آخرین روزهای زمســتان ۹۹ 
نویدی است برای پویایی بیشتر فضای فرهنگی این شهر و با بازگشایی دانشگاه ها و پایان کرونا، به دلیل 
نزدیکی و مجاورت با دانشگاه، پاتوق فرهنگی فعالی برای دانشجویان و عاقه مندان به کتاب خواهد 
بود.یادآوری می شود، شعبه نخست شهر کتاب اصفهان تیرماه ۹7 در خیابان اردیبهشت و دومین شعبه 

این مجموعه دی ماه ۹8 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افتتاح  شده بود.

ثبت 2095 ایده دانش آموزی در نهمین رویداد ایده پردازی شهر
رییس اداره خاقیت و نوآوری شــهرداری اصفهان گفت: ثبت دو هزار و ۹5 ایــده در نهمین رویداد 
ایده پردازی شهر نشان دهنده  رشد سه برابری حضور دانش آموزان اصفهانی در این رویداد نسبت به 
سال گذشته است.وحید مهدویان اظهار کرد: نهمین رویداد ایده پردازی شهر اصفهان در شرایطی آغاز 
شد که به علت شیوع بیماری کرونا، مدارس تعطیل و دسترسی به دانش آموزان، بسیار دشوار است.

وی افزود: با توجه به رسالت اداره خاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان در بسترسازی برای دریافت 
ایده های شهروندان و شناسایی طبقه خاق شــهر و پیرو اعام نیاز سازمان پسماند شهرداری برای 
کاربست ایده های نو بمنظور مدیریت خاق در شــهر اصفهان، نهمین رویداد ایده کاپ در این اداره با 
همکاری اداره آموزش و پرورش اصفهان از بهمن ماه، برنامه ریزی و از اواسط اسفندماه آغاز و اعام 
عمومی شد.رییس اداره خاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان ادامه داد: انتظار می رفت که با توجه به 
مشکل دسترسی به دانش آموزان، مشارکتی برابر با رویداد قبلی دانش آموزی یعنی برابر 700 ایده 
داشته باشیم؛ این در حالی است که خوشبختانه با اطاع رسانی گسترده به عمل آمده توسط پژوهش 
سراهای آموزش و پرورش در مدارس و بین دانش آموزان، با رشد سه برابری، تعداد دو هزار و ۹5 ایده 
توسط دانش آموزان برای این اداره ارسال شده است.وی خاطرنشان کرد: از مجموع ایده های ارسال 
شده، ناحیه سه با ۶32 ایده بیشترین تعداد ایده را داشته است و پس از آن ناحیه پنج با 50۹ ایده، 
ناحیه دو با 3۶3 ایده، ناحیه یک با 323 بوده و نواحی چهار و شش با مجموع 2۶8 ایده، کمترین تعداد 
را داشته اند.مهدویان، افزایش حضور دانش آموزان در رویداد را قابل تقدیر دانست و ضمن قدردانی از 
مدیران آموزش و پرورش اصفهان به ویژه مدیران پژوهش سراهای آموزش و پرورش در جذب این 
مشارکت دانش آموزان، گفت: شهرداری اصفهان در تاش است با تغییر نگرش مدیریتی خود به شهر و 
با همکاری سایر دستگاه های اجرایی، حضور و مشارکت شهروندان را در مدیریت شهر و حل مشکات 
شهری پررنگ تر کرده و به تعبیری یک گفتمان شهری پویا بین شهروندان و بدنه مدیریت شهری که 
یکی از شاخص های مهم شهرهای خاق به شمار می آید را ایجاد کند.وی خاطرنشان کرد: داوری ایده و 
طرح های ارسالی برای اداره خاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان، توسط کارشناسان آموزش و پرورش 
و سازمان پسماند شهرداری و به صورت حضوری خواهد بود که از 23 اسفندماه ۹۹ آغاز و اعام نتایج 

در 1۴ فروردین ماه سال آینده خواهد بود.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان خبر داد:

تولید مجموعه بازی های 
گروهی با هدف نوآوری در 

آموزش های مدیریت پسماند
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با اشاره به اهمیت خاقیت و نوآوری 
در رویکردهای آموزشــی ســازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان، از طراحی و ساخت 
مجموعه ای بــازی های فکــری گروهی با 
محوریت مدیریت بهینه پسماندها خبر داد.

رحیم محمدی با اعام این خبر توضیح داد: 
چارچوب های سنتی آموزش در حال حاضر 
دچار تغییر و پویایی شده و نمی توان با روش 
های قدیمی و یکســویه به نتایج مطلوب در 
امر آموزش رسید و بر همین اساس سازمان 
اقدام به تولید بسته های آموزشی پیشرفته، 
تعاملــی و مخاطب محوری کرده اســت که 
بــا روش های جدیــد بر آگاهــی، نگرش و 
رفتار فراگیــران تاثیر می گــذارد.وی یکی از 
این محصوالت تعاملی را بازی های فکری، 
حرکتی و گروهی عنوان کــرده و افزود: این 
مجموعه بازی از 3 بازی تشــکیل شــده که 
امکان مشــارکت ۴ نفر در آن فراهم شــده و 
ضمن ایجاد هیجان و نشــاط در طول بازی، 
اساسی ترین مفاهیم در زمینه های مدیریت 
پسماند با تمرکز بر اجتناب، کاهش، بازمصرف 
و بازیافت در ذهن و رفتــار فراگیران نهادینه 

می کند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند ادامه داد: 
این مجموعه بازی که همــراه با دیگر اجزای 
بسته آموزشــی پاکیمن در اختیار فراگیران 
قرار می گیرد، ضمن آن که بــر خانه ماندن و 
ســرگرمی های خانگی در ایام شیوع کرونا 
تاکید دارد، موضوعات آموزشی از قبیل گروه 
های مختلف پســماند، راهکارهای کاهش 
تولید پسماند، نحوه جلوگیری از تولید پسماند 
و مدیریت هر دسته از پســماندها را در قالب 
بازی به مخاطب منتقل می کند و به این منظور 
یک تیم متخصص طراحی و تصویرگری بازی 
انتخاب شده که فاز طراحی به اتمام رسیده و 

وارد مرحله تصویرگری شده است.

مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان گفت: همزمان با هفته درختکاری عملیات کاشت شش هزار و 100 اصله درخت در فضای سبز محوطه مرکز همایش های بین المللی 
اصفهان توسط شهرداری این منطقه آغاز شده است.محمدرضا برکت اظهار کرد: اجرای پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان که تا امروز بیش از ۹0 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته، دارای 70 هزار متر مربع فضای سبز است که بیش از ۴1 هزار مترمربع آن چمن کاری شده است.وی افزود: به مناسبت هفته درختکاری عملیات کاشت 
70 گونه گیاهی مطابق با طرح سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری در پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان آغاز شده است.مدیر منطقه شش شهرداری 
اصفهان، مرکز همایش های بین المللی اصفهان را یکی از شاخص ترین پروژه های کشور دانست و تصریح کرد: در این منطقه با همکاری و تاش کارکنان برای تامین 
بودجه الزم جهت ساخت و تکمیل این ابرپروژه اقدامات الزم شده و تا امروز تمام هزینه های آن از محل درآمدهای شهرداری منطقه تامین شده است.وی با بیان این 
که برای اجرای محوطه سازی و طرح های فضای سبز آن نیز اقدامات الزم از قبیل خاکبرداری و خاکریزی در رفیوژها و فضاهای سبز طراحی شده و چمن کاری انجام 
شده است، گفت: در حال حاضر کاشت درخت ها و درختچه های محوطه پروژه در حال انجام است که برای این موارد بودجه ای بالغ بر 110 میلیارد ریال تخصیص یافته 

است.برکت اظهار امیدواری کرد: تا پایان فروردین 1۴00 تمامی درختان فضای سبز تفرجگاهی مرکز همایش های بین المللی اصفهان کاشته خواهد شد.

کاشت ۶100 اصله درخت در مرکز همایش های بین المللی اصفهان

 رنگ آمیزی بهار
 با گل بنفشه

اصفهان یکی از مناطق عمده 
تولیــد و پرورش گل بنفشــه 
در ایران محســوب می شود. 
برداشت گل بنفشه همه ساله 
از اواخر اســفند آغاز می شود. 
ایــن گل یکــی از زیباترین و 
متنوع ترین گل های بهاری به 

حساب می آید.

وز عکس ر
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وقتی احســاس ناامیدی و ناتوانــی می کنیــم، قدردانی 
کردن غیرممکن به نظر می رســد؛ اما واقعیت این است که 
سپاسگزاری حین سختی ها همان چیزی است که به آن نیاز 
دارید چون احساس پوچی و ناامیدی را از شما دور می کند. 
ضمنا سپاسگزاری، کلید پیشگیری از آسیب های فیزیکی 
و هیجانی در زمان هایی اســت که با اســترس و اضطراب 
دســت و پنجه نرم می کنید.وقتی زندگی سرناســازگاری 
با شــما می گذارد، انرژی تان را می بلعــد و قدرت تصمیم 
گیری را از شــما می گیــرد، آخرین چیزی کــه به ذهن تان 
می رسد سپاســگزاری اســت. چون به هر حال، قدردانی و 
سپاسگزاری یک واکنش هیجانی برای تحسین چیزهایی 
است که داریم. ســختی ها همان چیزی است که به آن نیاز 
دارید چون احساس پوچی و ناامیدی را از شما دور می کند. 
موقعیت های ســختی که در آن ها قرار می گیریم، چالش 
هایی هستند که باید در آن ها، قدردانی کردن را تمرین کنیم. 
هر چند درست است که سپاسگزاری می تواند یک واکنش 
هیجانی ناخودآگاه نسبت به خیلی از موقعیت های زندگی 
باشــد؛ اما این تمام ماجرا نیست. چیزی که بیشتر واقعیت 
دارد این اســت که سپاســگزاری یک دیدگاه درونی است؛ 
لنزی که ما دنیا را با آن می بینیــم و دقیقا همان چیزی که 

می توانیم کنترلش کنیم. جدال برای سپاسگزاری کردن از 
این توقع ناشی می شود که انتظار داریم زندگی برای ما حتما 
جور خاصی باشد و وقتی چنین نیســت، ناامید و عصبانی 
می شویم.آیا واقعا می توانیم متوجه شویم چه اتفاقی قرار 

است بیفتد؟ طی سال گذشته، خیلی از افراد مبتال به سرطان 
شدند، خیلی از افراد در سوانح رانندگی جان خود را از دست 
دادند، خیلی از پدر و مادرهای خوشحال و امیدوار، فرزندشان 
با نقص های مادرزادی متولد شد. هیچ کدام از این اشخاص 
انتظار این حوادث متحول کننده را نداشتند، اما با این وجود 
این اتفاق ها افتاد. وقتی دیدگاه ما نســبت به زندگی با این 
باور محدود می شــود که زندگی باید جور خاصی که ما می 
خواهیم باشد، عجیب نیست که سپاسگزاری کردن برای مان 

کار بسیار سختی به نظر برسد.سپاسگزاری تنها زمانی ممکن 
می شود که درک کنیم هر آنچه داریم یک نعمت است.تجربه 
نشان داده ما هر چه بیشتر داشته باشیم، کمتر قدردانی خود 
را نسبت به داشته هایمان ابراز می کنیم. به عبارتی دیگر، زیاد 
داشتن باعث می شود احساس کنیم مستحق آن هستیم؛ 
اما عکس این حالت در مورد کســانی که در فقر به ســر می 
برند وجــود دارد: آن هایی که در فقیرترین کشــورهای دنیا 
زندگی می کنند، بابت آنچه دارند بسیار سپاسگزار و شاکرند. 
ضمنا این افراد، با نارضایتی و هیجان زیاد منتظر نیستند تا 
به داشته خوب بعدی برســند.هیچ چیزی به اندازه خوردن 
یک وعده غذای ســاده یا یک فنجان چای در خانه کسی که 
بضاعت چندانی ندارد؛ اما متواضع و مهربان است لذت بخش 
نیست. چنین افرادی به جای اینکه بابت چیزهایی که ندارند 
خشمگین و تلخ و بدخلق باشــند، بابت چیزهایی که دارند 
قدردان هستند و می توانند با لذت قدم بزنند، نفس بکشند 
و به زندگی ادامه دهند. آن ها زیبایی آسمان شب را می بینند 
و متوجه مهربانــی ها و محبت هایی کــه از جانب خانواده و 
دوستان دریافت می کنند، هستند. آن ها با وجود اینکه در فقر 
به سر می برند، قادرند همان چیزهایی که دارند را به کسانی 

که نیاز دارند ببخشند.

آشپزی

خورشت حبشی
مواد الزم: گوشت 300 گرم،لپه  یک دوم پیمانه،پیاز داغ 3 قاشق 

سوپ خوری،رب انار رقیق یک دوم  پیمانه،شیره انگور 3-4 قاشق سوپ 
خوری،پودر بادام یک پیمانه،برگه زردآلو یا قیسی 5-6 عدد،آلو خورشتی 6-5 

عدد،کشمش سبز 50 گرم،ادویه خورشتی به مقدار الزم،نمک و فلفل به مقدار الزم،نعنا 
خشک 2 قاشق سوپ خوری،سیر 2 حبه،کره 50 گرم،زعفران دم کرده 2 قاشق سوپ خوری

طرز تهیه: گوشت را خورشتی و به اندازه دلخواه برش زده و خوب بشویید. لپه را هم 
در کاسه ای با آب خیس کنید. کره را در تابه یا قابلمه ای که می خواهید خورشت را در آن 

بپزید، آب کرده و گوشت را همراه با پیازداغ در آن تفت داده و خوب هم بزنید.
لپه را به گوشت اضافه کرده و تفت دهید و سپس ادویه خورشتی را به مواد اضافه کرده و کمی با 
گوشت، پیازداغ و لپه هم بزنید. حاال  به اندازه یک بند انگشت آب روی مواد بریزید. در قابلمه 

را بسته، صبر کنید تا گوشت و لپه بپزد. آلو ها را شسته و حدود یک ربع خیس کنید.
حدود یک ساعت که غذا جوشید، رب انار و شیره انگور را اضافه کنید. کشمش را 

پاک کرده و به مدت یک ربع خیس کنید. بعد از این مدت بادام پودر شده، 
آلوها-سیاه و زردآلو- و کشمش را به خورشت اضافه کنید. 

حاال که همه مواد را در خورشت ریختید، حرارت را کم کنید و در 
قابلمه را گذاشته، صبر کنید تا خورشت جا بیفتد یا 

به اصطالح به روغن بیفتد. 

سپاسگزاری چگونه سالمتی را تحت تاثیر قرار می دهد؟

 »نیسان آبی«
 منوچهر هادی راه افتاد

 »قند پهلو« با اجرای رضا رفیع
 به سبد نوروزی رسید

24 خرداد ماه بود که فیلمنامه »نیسان آبی« به تهیه کنندگی احسان 
ظلی پور، کارگردانی منوچهر هادی و نویسندگی کمیل روحانی 
موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کرد.شنیده ها حاکی 
از آن است که منوچهر هادی پیش تولید همین پروژه را شروع کرده 
است.این فیلم، در چهار سالن و به 2 صورت زبان انگلیسی با زیرنویس 
فارسی و دوبله در سالن های سینمای ایران مال روی پرده رفت.

همزمان با مبعث رسول مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی )ص( 
مســابقه »قند پهلو« پس از مدتی دوری از آنتــن، برای پخش به 
عنوان یکی از ویژه برنامه های نوروزی ســیما مقابل دوربین رفت.

امیر قمیشــی، تهیه کننده این برنامه درباره رویکرد ویژه این فصل از 
»قند پهلو« اظهار کرد: این 13 برنامه به موضوع کرونا اختصاص دارد و 
شعرها هم با همین محور سروده می شود.

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

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان از نصب بیش از12هزار انشعاب گاز طبیعی 
طی سال جاری در اســتان اصفهان خبر داد. ســید مصطفی علوی، با اشاره به 
اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون12هزار انشــعاب گاز طبیعی در سطح استان 
نصب شــده، افزود: از این تعداد بیش از 10هزار انشــعاب گاز در ســطح شهرها 
 وبیش از 2هزار انشــعاب در سطح روســتاهای اســتان نصب و به بهره برداری

 رسیده است.
وی، تصریح کرد: با احتساب این میزان تعداد انشــعابات نصب شده در سطح 
استان به بیش از یک میلیون و 112 هزار انشعاب رسیده است. علوی، با بیان اینکه 
گازرسانی به تمامی شهرها در سال جاری محقق شد، اتمام فعالیت های گازرسانی 
در روستاها را در آینده ای نزدیک نوید داد و گفت: با سبز شدن استان اصفهان از 
نظر گازرســانی، بخش قابل مالحظه ای از مراجعات به منظور نصب انشعابات  

طی سال جاری کاهش یافت. علوی، اظهارکرد: از این تعداد انشعاب گاز طبیعی، 
بیش از 5هزار و 358 انشعاب از جنس پلی اتیلن  و 6 هزار و 136 انشعاب نیز از 
نوع فوالدی در سطح شهر ها و روستاهای اســتان نصب شده است.مدیر عامل 
شرکت گاز استان اصفهان، با بیان اینکه بیش از50 درصد انشعاب های نصب شده 
مربوط به روستاهای سطح استان بوده است، خاطرنشان کرد: شهرهای انارک 
و روســتاهای چوپانان و چاه ملک نیز به ترتیب دارای بیشترین تعداد انشعاب 
نصب شده طی سال جاری هستند.علوی، در پایان خاطر نشان کرد: این شرکت در 
راستای خدمت رسانی به مردم شریف استان پس از توسعه گازرسانی به تمامی 
بخش های استان در پی تسریع و تسهیل ارائه خدمات با استفاده از سامانه های 
خدمات غیر حضوری و ارتقای  سطح کیفی ارائه خدمات به مشترکین  است که در 

این حوزه نیز گام های موثری برداشته است.

معاون روابط کار، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعــی ضمن بازدید از خط تولید 
ذوب آهن اصفهان با منصور یزدی زاده، مدیرعامل و معاونین این شرکت دیدار 
و گفت وگو کرد.حاتم شاه کرمی، هدف از این بازدید را بررسی وضعیت کارکنان 
ذوب آهن اصفهان دانست و گفت: نگاه متفاوتی در بیرون از این مجتمع بزرگ 
صنعتی وجود دارد و برخی این شرکت را قدیمی و فرسوده می دانند ولی وقتی 
وارد ذوب آهن اصفهان می شــوید، تولیدات، کیفیت و تنــوع محصوالت این 

شرکت را می بینید متوجه می شــوید که ذوب آهن، قلب صنعت فوالد کشور 
است.منصور یزدی زاده نیز با اشاره به این که اولین محموله ریل متروی تهران 
تحویل شد، گفت: بعد از تحویل ریل متروی اصفهان،  اولین محموله ریل متروی 
تهران نیز تحویل شد و مشهد و شیراز نیز خواهان ریل متروی تولیدی ذوب آهن 
اصفهان هستند. وی افزود : تنوع زیادی در ریل متروی کشور داریم، با این حال 

محدودیت تولید نداریم و تولید ریل را با سرعت انجام خواهیم داد .

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه  اظهار  کرد: ثبت رکورد 
روزانه 140 ذوب یک کار گروهی عظیم است که در فوالد مبارکه اتفاق افتاد و در 
فوالدسازی به ثمر نشسته اســت. غالمرضا سلیمی درباره دالیل دستیابی به 
این رکورد تصریح کرد: اولین و مهم ترین دلیل این اســت که واژه خواستن به 
معنی کامل کلمه در همه الیه های فوالدسازی صرف شده و همه به دنبال ثبت 
رکودهای جدید در این ناحیه هستند. دلیل دوم آماده به کاری تجهیزات ماست. 
از فرصت تقریبا یک ماهه ای که به دلیل محدودیت های انرژی وارد شده به فوالد 
مبارکه به وجود آمد، در جهت تعمیرات اساسی تجهیزات استفاده شد و نتیجه 
آن اکنون قابل مشاهده است.مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد 
مبارکه ادامه داد: ســومین دلیل تحقق این رکوردهای پی درپی نیز پشتیبانی 
خوب از این ناحیه بود، از تامین مواد اولیه در قسمت های مختلفی نظیر ناحیه 

آهن سازی و انرژی و سیاالت گرفته تا سایر قسمت های پشتیبانی.

دستیابی به رکورد 140 ذوب حاصل یک کار گروهی است
غالمرضا سلیمی خاطرنشان کرد: ثبت رکورد روزانه 140 ذوب یک کار گروهی 
عظیم اســت که در فوالد مبارکه اتفاق افتاد. پیش تر و در ســال 1380 رکورد 
روزانه در فوالدسازی 40 ذوب بود، درحالی که هم اکنون رکورد 140 ذوب ثبت 
شده اســت. ثبت رکوردهای قابل توجه در حال حاضر و زیرساخت های خوب 
ایجادشده، به دلیل مدیریت مناسب در سال های گذشته و همچنین عزم جزم 
دوستان ما در ناحیه فوالدسازی برای اســتفاده از فرصت های موجود است. 
وی ادامه داد: به طورکلی رسالت فوالد مبارکه عالوه بر تولید و تامین نیاز داخل، 
توجه به صادرات، بحث های ایمنی و کمیت و کیفیت است و این امر در قالب 
خلق ارزش معنی پیدا می کند. حرکت ایجادشده در ناحیه فوالدسازی به معنی 
ایجاد تحرک در همه بخش ها بوده و بنابراین همه قسمت ها در رکودهای تولید 

سهیم بوده اند.

ثبت 6 رکورد تولید روزانه فوالد در سال 99
سلیمی درباره رکوردهای تولید روزانه این بخش نیز گفت: در این بخش نیز در 
سال جاری به ترتیب رکوردهای 131 ذوب، 133 ذوب، 135 ذوب، 137 ذوب، 
138 ذوب و 140 ذوب ثبت شده است. این در حالی است که دو رکورد آخر طی 
دو روز متوالی و به فاصله کمتر از 24 ساعت نسبت به یکدیگر به ثبت رسیده اند.

برنامه ریزی برای ثبت رکورد سالیانه تولید 7 میلیون تن فوالد
 وی افزود: نکته مهم در این میان این اســت که در ســال 96 بــا بهره برداری

 از ماشین شــماره 5 فوالد مبارکه در این بخش، افزایش 800 هزار تنی فوالد 
نســبت به آخرین رکورد ثبت شــد. این امر به دلیل اضافه شدن یک ماشین 
ریخته گری جدید، طبیعی بود. این در حالی اســت که در ســال جاری بدون 
هیچ گونه توســعه ای و تنها با مدیریت زمان و تجهیــزات، افزایش بهره وری 
نیروی انســانی و اراده همکاران و همچنین همکاری بخش های دیگر نظیر 
خرید، آهن ســازی، پشــتیبانی و حمایت مدیران و معاونان، افزایش تولید 
600 هزار تنی در این ناحیه به ثبت رسید. این افزایش ظرفیت که خود معادل 
ظرفیت یک پلنت فوالدی است، باعث شکســتن رکورد پیشین تولید فوالد 

 شــرکت فوالد مبارکه )6 میلیون و 450 هزار تن( و دســتیابی به رکورد جدید
 7 میلیون تن می شود.

افق تولید 7.2 میلیون تن فوالد در سال 1400
مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: 
هنوز هم می توانیم از ظرفیت این ناحیه، بیشتر استفاده کنیم؛ به همین دلیل 
برنامه های خوبی برای سال آینده در نظر گرفته شده است. ما برای افق سال 

آینده، تولید حداقل 7.2 میلیون تن را در نظر داریم.
سلیمی درباره برنامه های این واحد برای ثبت رکوردهای روزانه جدید نیز اظهار 
کرد: ثبت رکوردهای روزانه جدید با شرایط فعلی بسیار دشوار شده است؛ مانند 
وزنه برداری که گرم های آخر را به سختی تحمل می کند. تحقق این 140 ذوب در 
روز از دو بخش تشکیل می شود: اول، بخش تولید که باید در کوره های قوس 
الکتریکی انجام گیرد و سپس ریخته گری شــود؛ دوم، مدیریت این فرآیند 
است که به مراتب مهم تر به شمار می آید. درواقع باید این ذوب انجام شده در 
کوره های قوس الکتریکی در پاتیل های فوالد مذاب تخلیه و با جرثقیل های 

سقفی به برج ریخته گری منتقل شود.

ظرفیت ثبت رکوردهای روزانه بیشتر همچنان وجود دارد
وی افزود: در این میان مدیریت زمــان و هماهنگی جرثقیل های پاتیل های 
مذاب بسیار حائز اهمیت است. تقریبا هر پاتیل مذاب که وظیفه حمل فوالد 
مذاب از کوره تا ریخته گری را بر عهده دارد، باید در مســیر انتقال خود، نزدیک 
به 8 مرتبه بارگذاری و باربرداری شود؛ بنابراین ثبت رکورد 140 ذوب به معنی 
جابه جایی 28 پاتیل به تعداد یک هزار بار در روز و در ســایت اجرای عملیات 
است. هماهنگی این اقدام کار بسیار بزرگی است و هرچه بر تعداد ذوب افزوده 
شود، این هماهنگی سخت تر نیز می شود. بااین حال ظرفیت ثبت رکوردهای 

روزانه بیشتر در این بخش همچنان وجود دارد.

طی سال 99 در استان محقق شد؛

نصب بیش از 12هزار انشعاب گاز طبیعی در استان اصفهان

معاون  وزیر کار:

ذوب آهن، قلب صنعت فوالد کشور است

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم خبر داد:

دستیابی به رکورد غرورآفرین روزانه 140 ذوب در فوالد مبارکه

از اینکه در کنف الطاف خاصه الهی ، در کســوت خدمت به جامعه اســالمی ، شهروندان و مدیریت 

شهری به انجام وظیفه ثمربخش و موثر خود پرداخته اید، شایسته است به پاس تالش ها و زحمات 

مستمر شما در راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه ، 25 اسفند که به یاد سردار سر لشکر مهندس 

مهدی باکری به روز شهردار نام گذاری شده را به محضرتان تبریک عرض کنیم.

لطف حق ، یار و ساقی کوثر یاور شما باشد.

 کارکنان شهرداری زواره 

 جناب آقای جالل گلخنی
 شهردار محترم زواره

با سالم و تحیات الهی
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