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المیادین در مطلبی به قلم شارل ابی نادر نوشت: سپاه پاسداران ایران 
روز دوشنبه ۱۵ مارس از یک پایگاه موشــکی در زیر زمین پرده برداری 
کرد که وابسته به نیروی دریایی آن است. در این مراسم، تعداد زیادی 
از ســامانه های مختلف با ویژگی های پیشــرفته رونمایی شد که از برد 
طوالنی و قدرت انفجار زیادی برخوردار هســتند، از جمله موشک های 
کروز و موشک های بالستیک در برد های متفاوت، به اضافه تجهیزات 
موشکی با ویژگی های جدید.اهمیت و ابعاد آنچه رو نمایی شد، افزون 
بر امتیاز های خاصی که این ســاح ها داشــتند، در زمان بندی معرفی 
پایگاه و بویــژه موقعیت جغرافیایی آن یا بعد حســاس تاثیر نظامی و 

استراتژیکش است.

زمان بندی معرفی پایگاه
درست است که این اولین بار نیســت که از یک پایگاه نظامی ایرانی یا 
از یک ساح جدید پیشرفته رونمایی می شــود، اما زمان این رونمایی 
دربردارنده پیام های جمهوری اسامی در ایران خطاب به تمام طرف های 
درگیر با آن است.تنش در خلیج فارس رو به افزایش است و ایران تقریبا 
هدف اول این تنش ها محسوب می شود، که مهم ترین دالیل آن، توافق 

هســته ای و پیامد های خروج واشــنگتن از این توافق است، به اضافه 
تحریم های سختگیرانه علیه تهران، یا حمله غرب و اسرائیل به ایران به 
خاطر موشک های بالســتیک و نفوذ ایران در منطقه.این پرده برداری 
همزمان شد با ارائه طرح جو بایدن در مورد استراتژی خاصی برای مقابله 
با روسیه و چین و متحدان آنها، که در وهله اول ایران قرار دارد.در حالی 
که منطقه خلیج فارس و تنگه باب المنــدب، ورودی غربی دو منطقه 
اقیانوس هند و اقیانوس آرام محسوب می شود، ایران با در اختیار داشتن 
این قرارگاه استراتژیکی که از آن سخن گفتیم، یکی از فرصت های بزرگ 

برای تاثیرگذاری در درگیری استراتژیک بین ابرقدرت ها را داراست.

قدرت تاثیر استراتژیک قرارگاه
در نبرد های جدید امروزی موشــک های کروز اثرگذاری و اهمیت خود 
در برابر ســامانه های دفاع هوایی دشمن را نشــان داده اند و می توانند 
از رادار های زمینی و دریایی دشــمن پنهان بمانند.موشک های کروز در 
برد های مختلف خود، میانگینی بین هزار تا سه هزار کیلومتر را پوشش 
می دهند، یعنی قادرند اهداف دریایی دشمن در منطقه شمال اقیانوس 
هند تا خلیج بنگال در مرز های هند، مالزی و میانمار، یعنی ورودی های 

دریای غربی چین را مورد اصابت قرار دهند، عاوه بر اینکه می توانند تمام 
نقاط مربوط به دشمن در دریای عمان و حتی عمق دریای سرخ را هدف 
بگیرند.در یک مقایسه تفصیلی بین این قرارگاه با ناو های آمریکایی و 
غربی در دو اقیانوس آرام و هند، می توان نتیجه گرفت که شهر موشکی 
ایران به همراه امکانات خود و موقعیت اســتراتژیک ســاحل ایران در 
شــرق تنگه هرمز، به ظرفیت ها و امکانات ناو های آمریکایی یا غربی 

برتری دارد، زیرا:
اوال: تعداد موشــک های دریا به دریا، یا زمین به زمین یا ساحل به دریا 
در آن بیشتر است چرا که ناو ها با هر گنجایشی، در مقایسه با یک پایگاه 
زمینی یا دریایی بزرگ، می توانند تنها تعداد محدودی از موشک ها را در 
خود جای دهند.ثانیا: امکان دفاع از هر پایگاه زمینی یا دریایی، بیشتر 
از یک ناو است که به شکل مشــخصی در آب ها شناور بوده و نمی تواند 
مانور الزم را داده یا از استحکام و قدرت پایگاه های زمینی برخوردار باشد، 

بخصوص اگر این پایگاه ها در زیر زمین واقع شوند.
ثالثا: ناو هواپیما بر، به یک یگان دریایی برای حمایت نیاز دارد و همین 
مساله تهدیدها علیه ناو را افزایش می دهد، اما این مساله در مورد پایگاه 

زمینی ثابتی که توان دفاع از خود را دارد، صدق نمی کند.

پیام فرمانده کل قوا به مناسبت روز پاسدار
فرمانده کل قوا به مناسبت میاد امام حسین علیه السام و روز پاسدار، پیامی خطاب به فرمانده 

کل سپاه صادر کردند.متن پیام حضرت آیت ا... خامنه ای به این شرح است:
بسمه تعالی

سام مرا به همه پاسداران برسانید، ان شاءا... موفق باشــید؛ با قدرت به فعالیت های شایسته 
خود ادامه دهید.

پیروزی حقوقی ایران در دادگاه پاریس
دادگاه تجدید نظر پاریس درخواست شناسایی و اجرای حکم ۲۵۰ میلیون دالری خانواده فاتو علیه 
دولت جمهوری اسامی ایران را رد کرد. شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر پاریس با صدور رأی  ۲۶ اسفندماه 
۱۳۹۹ )۱۶ مارس ۲۰۲۱(، ضمن تاکید بر اصل مصونیت دولت های خارجی از صاحیت مراجع قضایی 
ملی، رای دادگاه بدوی پاریس دائر بر شناسایی و قابلیت اجرای رای سال ۱۹۹۸ دادگاه فدرال ناحیه 
کلمبیا در ایاالت متحده علیه جمهوری اسامی ایران به نفع خانواده فاتو و به خواسته مبلغ تقریبی 
۲۵۰ میلیون دالر را ابطال کرد.رأی معروف فاتو از جمله آرای اولیه مراجع قضایی ایاالت متحده آمریکا 
علیه جمهوری اسامی ایران است که به موجب استثنای مصوب سال ۱۹۹۶ بر قانون مصونیت دولتهای 
خارجی صادر شده است.این استثنا بر قانون مصونیت دولت های بیگانه، دادگاه های ایاالت متحده 
را مجاز می سازد تا به دعاوی اتباع این کشور علیه دولتهایی که توسط وزارت امور خارجه ایاالت متحده  

بعنوان »دولت مسئول تروریسم« تعیین  شده اند، رسیدگی کنند.

رویترز: 

ایران غنی سازی با سانتریفیوژهای پیشرفته را آغاز کرد
خبرگزاری رویترز مدعی شــد که ایران غنی ســازی اورانیوم را در ســایت زیرزمینی نطنز با نوع دوم 
سانتریفیوژ پیشرفته IR-۴ آغاز کرده است.آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش دوشنبه خود 
به کشورهای عضو گفت: در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۲۱ )۲۵ اسفند( آژانس تایید کرده که ایران گازدهی به 
آبشار ۱۷۴ سانتریفیوژهای IR-۴ را که پیش تر در سایت غنی سازی اورانیوم با گاز هگزا فلوراید اورانیوم 
 IR۲m نصب کرده بود را آغاز کرده است.به نوشته رویترز، ایران پیش از این تعداد دستگاه های )UF۶(
را که بسیار کارآمدتر از دستگاه های IR-۱ نصب شده در سایت زیرزمینی هستند را افزایش داده بود. 
خبر آغاز فرآیند غنی سازی اورانیوم در سانتریفیوژهای پیشرفته نطنز در حالی منتشر می شود که رافائل 
گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعام کرده بود که در نتیجه مذاکرات فشرده با ایران 
مقرر شد که برای حل و فصل مسائل باقی مانده در پرونده اتمی ایران نشست  فنی در ایران برگزار شود.

امیدواری مسکو به رفع تحریم شرکت های روس 
یک مقام روس با بیان اینکه ۱۰ شرکت و سازمان این کشور به دلیل همکاری با ایران تحت تحریم هستند، 
ابراز امیدواری کرد که با بازگشــت آمریکا به برجام این تحریم ها رفع شود.دیمیتری کیکو، معاون اداره 
کنترل محدودیت های خارجی وزارت دارایی روسیه در نشست والدای گفت که ۱۰ شرکت و سازمان این 
کشور به دلیل همکاری با ایران هدف تحریم های یک جانبه آمریکا قرار گرفته اند.در جریان این نشست 
شرکت کنندگان درباره احتمال بازگشت آمریکا به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( که در سال ۲۰۱۵ 
حاصل شد، رایزنی کردند.کیکو در اظهارات خود تصریح کرد: عاوه بر امکان لغو تحریم ها علیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی ایرانی، همچنین بحث رفع تحریم ها علیه آن شرکت هایی که در حیطه قضایی کشورهای 
ثالث، از جمله روسیه فعالیت می کنند، مطرح اســت.وی ادامه داد: طبق برآوردهای ما، پس از خروج 
آمریکا از توافق هسته ای در ماه مه ۲۰۱۸ ، حداکثر ۱۰ شــخص حقوقی از فدراسیون روسیه تحت انواع 

مختلف تحریم های آمریکا قرار گرفته اند.

سیاستکافه سیاست

گزارش المیادین از شهر موشکی جدید نیروی دریایی سپاه؛

موقعیت برتر سپاه نسبت به ناو های آمریکایی 

واکنش چین به اتفاقات میانمار
وزارت خارجه چین نســبت به اتفاقات رخ داده برای شرکت های این کشــور در خشونت های میانمار 
واکنش نشان داد.ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس خبری خود گفت که میانمار 
باید اقدامات دقیق تر و قاطعانه تری برای تضمین حفظ امنیت شهروندان چینی و شرکت های حاضر در 
این کشور انجام دهد.این واکنش چین پس از آن عنوان شد که بیش از ۳۰ شرکت تحت حمایت چین 
در جریان خشونتهای روز یکشنبه شــهر یانگون در میانمار مورد حمله قرار گرفتند.به نظر می رسد طی 
درگیری این منطقه پس از آنکه ۲۰۰۰ معترض اقدام به آتش کشیدن کارخانجات لباس کردند به سوی 
آنها تیراندازی کرده اند.معترضان خواستار آزادی آنگ سان سوچی و سایر فعاالن سیاسی و احترام به 

نتایج انتخابات نوامبر شده اند. ارتش میانمار نتایج انتخابات نوامبر را رد کرده است.

انتقاد رسانه ها از برخورد روسیه با هیئت افغانستان
سفر هیئتی از دولت کابل برای حضور در نشست صلح مسکو به دلیل برخورد نامناسب دولت روسیه، 
موجی از انتقادها را در میان رســانه ها و مردم افغانستان برانگیخته اســت.هیئت ۱۲ نفره افغانستان 
متشــکل از مقامات، رهبران احزاب و چهره های سیاسی این کشــور درحالی برای شرکت در نشست 
مسکو عازم روسیه هستند که تشریفات و برنامه ســفر این هیئت بلندپایه توسط کرملین سبب انتقاد 
رسانه ها و مردم افغانســتان شده است.»ســید طیب جواد« سفیر افغانســتان در روسیه، با ارسال 
نامه ای به وزارت خارجه این کشور درباره جزئیات برنامه این ســفر توضیح داده که هیئت افغانستان 
برای شرکت در این نشســت باید آزمایش کرونا بدهند و نتایج آن را هنگام سفر با خود همراه داشته 
باشند. براساس نامه سفارت افغانستان، روسیه تنا هزینه های هتل ۶ عضو برجسته هیئت افغانستان 
را می پردازد و هزینه های هتل نمایند گان شورای عالی مصالحه و دولت افغانستان و افراد همراه ایشان 
بر عهده خود آن ها است.مقامات روس همچنین از تهیه وســایل حمل و نقل برای هیئت افغانستان 
خودداری کرده اند و برای روسای هیئت که شامل روسای هیئت دولت، شورای عالی مصالحه و رجال 

برجسته می شود، تسهیاتی را فراهم کرده اند.

درخواست عربستان برای خرید پهپاد از ترکیه
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز ســه شنبه گفت که عربســتان رسما از ترکیه درخواست 
خرید هواپیماهای بدون سرنشین کرده اســت.به نقل از روسیا الیوم، اردوغان گفت: »ما درخواستی 
از عربستان در مورد هواپیماهای بدون سرنشین مسلح دریافت کرده ایم.«این نخستین باری است 
که ترکیه رسما از درخواست عربستان برای خرید پهپاد خبر می دهد.روابط ترکیه و عربستان سعودی 
سال هاست به دلیل مسائل سیاسی به ویژه پس از کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 

سعودی تیره شده است.

تداوم اعتراضات در لبنان
منابع لبنانی از ادامه اعتراضات در مناطق مختلف این کشــور به ســبب اوضاع معیشتی نابسامان و 
افزایش نرخ دالر در برابــر لیره لبنان خبر دادند.در شــهر صیدا در جنوب لبنان راننــدگان حمل و نقل 
عمومی در برابر بازاری در اعتراض به اوضاع معیشــتی و اقتصادی خود دست به اعتراض زدند.کاف 
سردرگم مشکات سیاسی و اختاف های احزاب لبنانی مدت ها اســت که پیچیده شده و تاکنون با 
وجود رایزنی های داخلی نتیجه ای برای تشــکیل دولت جدید حاصل نشــده است. همین امر سبب 
شــده نگاه  برخی طرفها در لبنان معطوف به امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه شود تا شاید وی 
با ابتکار عمل، راهکاری برای حل این بحران ارائه دهد.این در حالی است که تاش های قبلی مکرون 
پس از انفجار بیروت برای متقاعد کردن نیروهای سیاسی لبنان به تشــکیل دولتی که قادر به انجام 

اصاحات سیاسی و اقتصادی باشد.

خبر روز

واعظی: 

وعده های دولت برای 
قبل از جنگ اقتصادی بود

رییس دفتر رییس جمهور بــا بیان اینکه 
اگر می خواهیــد وعده های رییس جمهور 
را ارزیابی کنید، بایــد ببینید این وعده ها 
در چه زمانی داده شــده است؛ گفت: این 
وعده ها قبل از جنگ اقتصادی بود.محمود 
واعظی گفت: تورم قبل از جنگ اقتصادی 
تک رقمی، رشــد اقتصادی مثبت شــد و 
پروژه های بزرگ در کشور راه افتاد و نرخ 

ارز هم پایین آمد.
 وقتی جنگ اقتصادی نداشــتیم به همه 
این وعده ها رســیدیم. آیا ما باعث جنگ 
اقتصادی شــدیم یا رئیس جمهور دیوانه 
آمریــکا که همه دنیــا را بهــم ریخت و با 
تحریک و فرمان صهیونیســت ها فشــار 

حداکثری را به ملت ایران آورد.
وی ادامــه داد: بایــد این را بپرســیم که 
آمریکایی ها چه هدفگذاری را برای ملت 
و حکومت ایــران کرده بودند. هدفشــان 
این بود کــه نظام را از بیــن ببرند و دنبال 
این بودند که مــردم را در مقابل حکومت 

قرار دهند.
 در این راستا از همه ابزارهای خود استفاده 
کردند و جلوی صــادرات نفت و جابجایی 
پول مــا را گرفتند و جنگ روانی درســت 
کردند.رییس دفتــر رییس جمهور گفت: 
در این شرایط ســخت، مخصوصا در سال 
۹۹ همراه با کرونا، دولت توانسته دست به 
دست هم دهد و کشــور را اداره کند بگونه 

ای که آمریکا مایوس شده است. 
در یــک مــاه گذشــته مقامــات متعدد 
آمریکا جنگ اقتصــادی را محکوم کردند 
و گفتند این جنگ شکســت خورده است 
و دنبال حل مســائل خودشــان با ایران 
هســتند.واعظی اظهار کرد: ادبیات امروز 
آمریکایی ها با ادبیات گذشــته فرق کرده 
اســت بنابراین ملت ایران فشار را تحمل 
کردند ولی امروز یک بهار جدیدی در پیش 
داریم که می تواند بســیاری از مســائل 

گذشته را حل کند.

اخبار

رییس جمهور با تاکید بر اینکه تاخیر در برداشــتن 
تحریم خیانت اســت، عنوان کرد: امــروز اگر هر 
جناح فــرد و گروهی حتی اگر یک ســاعت به هر 
دلیلی که امروز فقط دلیل آن انتخابات ۱۴۰۰ است 
در برداشته شدن تحریم ها سنگ اندازی کند این 
کار یک خیانت بزرگ به تاریخ و ملت ایران است.

حسن روحانی تاکید کرد: امروز تاخیر در برداشتن 
تحریم خیانت است. 

هر جناح فــرد و گروهی حتی اگر یک ســاعت به 
هر دلیلی که امروز فقط دلیــل آن انتخابات ۱۴۰۰ 
است در برداشته شــدن تحریم ها سنگ اندازی 
کند این کار یک خیانت بزرگ به تاریخ و ملت ایران 
اســت و این ننگ ابدی برای آن جناح و فرد باقی 

خواهد ماند.روحانی با بیــان اینکه مردم کاما در 
جریان امور هستند و می دانند این حرف ها یعنی 
چه، افــزود: تحریم یعنی تضییــع حقوق مردم و 
امیدواریم اقلیتی که به دنبال سنگ اندازی در این 
راه هستند در این ایام مبارک ماه شعبان توبه کنند 

و از این کار خود دست بردارند. 
شب عید ۱۴۰۰ است و عیدی که به مردم می دهند 
این است که دست از تخریب بردارند و اگر بردارند 
دولت هم بلد است و هم قادر است و هم می تواند 
به خوبی این تحریم را پایان دهد و این نکته مهمی 

است که بر آن تاکید دارم.
وی با اشاره به این که ســال آینده کار بسیار مهمی 
داریم بیان کرد: ایــن کار مهم که همه باید برای آن 

دست به دســت هم بدهیم انتخابات باشکوه در 
ســال ۱۴۰۰ اســت و همه بدانیم که این انتخابات 
باشکوه تضمینی برای انقاب ما ، راه ما و کشور ما 
خواهد بود. و ان شاءا... ســال آینده سال مبارکی 
برای همه کســانی که تــاش کرده انــد از جمله 
خبرنــگاران عزیز و صدا و ســیما باشــد.روحانی 
با بیان اینکه ســال ۹۹ در مجموع ســال سختی 
 بود اظهــار کــرد: امیدواریم ســال آینده شــاهد

 پیروزی های بزرگ تری باشیم. 

روحانی در جلسه هیئت دولت:

سنگ اندازان توبه کنند

اتفاق بی سابقه در راستای توسعه روابط ایران و برزیل
در جلسه مجلس سنا، قطعنامه ای با اجماع سناتورهای برزیلی به تصویب رسید، که از تشکیل گروه دوستی پارلمانی در این مجلس با هدف توسعه روابط دو کشور 
خبر می دهد.در این قطعنامه که برای اولین بار در سنای برزیل مطرح می شود، با اشاره به تاریخ یکصد و هجده ساله روابط برزیل و ایران و نشان دادن اهمیت این 
روابط بویژه مناسبات تجاری برای دو کشور، بر نقش کنگره برزیل در ارتقاء روابط دوجانبه تاکید شده است.پیش تر، گروه دوستی برزیل و ایران در مجلس نمایندگان 
هم تشکیل شده بود و بدین ترتیب دو گروه قوی پارلمانی در دو مجلس برای پیگیری روابط با ایران فعال می شوند.  حسین قریبی، سفیر جمهور اسامی ایران در 
برزیل در تماس با سناتورهای حامی این قطعنامه بویژه حامی اصلی آن سناتور فاوارو، ضمن قدردانی از این اقدام شایسته و اشاره به جایگاه مجالس دو کشور در 
بازتاب اراده دو ملت، ایجاد پیوندهای بلندمدت دو طرف را از اهداف سفارت و دوستان ایران در برزیل دانست و اظهار داشت: گسترش و پایدار ساختن روابط دوجانبه 
و برطرف ساختن موانع احتمالی برای تحکیم و ارتقای روابط در همه ابعاد آن در دوره پساکرونا از مهمترین کارویژه های گروه دوستی پارلمانی دو کشور است.روابط 
تجاری ایران و برزیل ساالنه بالغ بر میلیاردها دالر می شود و ایران یکی از مهم ترین شرکای اقتصادی برزیل در منطقه است. تجار ایرانی نیز در سال های اخیر فعالیت 

های خود را در این مهم ترین کشور آمریکای جنوبی و یکی از اقتصادهای بزرگ نوظهور جهان گسترش داده اند.

وز عکس ر

خیس شدن روحانی 
و وزرایش زیر باران

آخرین جلســه هیئــت دولت در 
سال ٩٩ در محیط باز نحوه ریاست 

جمهوری برگزار شد.

تعداد موشک های دریا به دریا، یا زمین به زمین یا ساحل 
به دریا در آن بیشتر است چرا که ناو ها با هر گنجایشی، در 
مقایسه با یک پایگاه زمینی یا دریایی بزرگ، می توانند 

تنها تعداد محدودی از موشک ها را در خود جای دهند
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کاهش استقبال پیمانکاران برای شرکت در مناقصات
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان  گفت: جایگزینی اوراق مشارکت و 
اسناد خزانه به جای وجه نقد برای پروژه های عمرانی، موجب کاهش استقبال پیمانکاران برای شرکت 
در مناقصات شده است و تفکیک حوزه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری می تواند به مدیریت 
صحیح تر و تقویت این دو حوزه کمک شــایانی کند.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 
)اصفهان(، بهزاد شاهسوندی در خصوص تاثیر جایگزینی اوراق مشارکت و اسناد خزانه به جای وجه 
نقد برروی رغبت پیمانکاران برای اجرای پروژه های عمرانی و عملکرد آنها از نظر کمی و کیفی اظهار 
کرد: به دلیل محدودیت در منابع مالی قرار بر این شــد که کارفرمای دولتی بابت طلب پیمانکاران 
عمرانی، اوراق مشارکت و اســناد خزانه را جایگزین وجه نقد کند.  وی افزود: از همان ابتدا که بحث 
این اسناد و اوراق مطرح شد به تدریج استقبال پیمانکاران برای شرکت در مناقصات نیز کمتر شد  به 
نحوی که بعضی از مناقصات گاها سه یا چهار مرتبه تجدید می شود چون تعداد شرکت کنندگان به 
حد نصاب قانونی مناقصات نمی رسد. وی این موضوع راعاملی با اهمیت در کند شدن روند اجرایی 
پروژه ها دانست و گفت: عامل دیگری که عدم استقبال پیمانکاران برای پروژه های عمرانی را تشدید 

می کند نوسانات قیمت قیر است.  

1۶4 روستا به شبکه ملی اطالعات متصل شد
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان گفت:  ۱۶۴ روستای باالی ۲۰ خانوار این استان با ۴۹ 
هزار و ۹۵۱ نفر جمعیت امسال به شبکه ملی اطالعات متصل شــد.جعفر مطلب زاده با بیان اینکه 
امسال تعداد ۸۷ سایت روستایی در استان اصفهان احداث و ارتقا پیدا کرده است، اظهارداشت: هم 
اکنون بیش از ۹۹.۶ درصد روســتاهای باالی ۲۰ خانوار استان ارتباط صوت و مکالمه تلفن همراه را 
دارند.وی ادامه داد: در زمان حاضر دسترســی الزم به اینترنت پرسرعت برای ۹۲۰ روستا از مجموع 
۹۳۵ روستای باالی ۲۰ خانوار استان فراهم شده اســت و این روستاها به یکی از خدمات اینترنت 
پرسرعت ثابت و سیار دسترســی دارند.مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان افزود: تعهد 
این وزارتخانه در این بخش بهره مندی ۸۰ درصد از روستاهای باالی ۲۰ خانوار تا پایان برنامه ششم 
توسعه از اینترنت پرسرعت بود اما اکنون این دسترسی برای ۹۸ درصد روستاهای باالی ۲۰ خانوار 
استان ایجاد شده و تالش مجموعه ارتباطات در استان برقراری پوشش اینترنت پرسرعت روستای 

باالی ۲۰ خانوار باقی مانده است.

رییس اتحادیه لبنیات ساز و فروشنده لبنیات اصفهان:

بازار لبنیات فعال آرام است
رییس اتحادیه لبنیات ســاز و فروشــنده لبنیات اصفهان گفــت: قیمت لبنیات در بازار نســبت به 
هفته های گذشته تغییری نداشته و معامالت در بازارها بر اساس قیمت های قبلی است.محمدرضا 
امین الرعایایی ادامه داد: در چندماه اخیر هیچ کدام از شرکت های معتبر افزایش قیمت محصوالت 
نداشتند و همه محصوالت لبنی در بازار ها فراوان است، اما متاسفانه خریداران کم هستند.وی افزود: 
گرانی محصوالتی همچون بستنی ارتباطی به قیمت لبنیات ندارد و درحال حاضر فقط یکی از شرکت ها 
افزایش قیمت بستنی داشته است که مسلما این نوع کاال ها جزء کاال های اساسی نیستند و مردم 
در صورت توان خریداری می کنند.امین الرعایایی با اشاره به نظارت های بازرسی اصناف و پیگیری 
شکایت های ارسالی، گفت: تاکنون تخلف بهداشتی در واحد های صنفی فروشنده لبنیات گزارش 
نشده، ولی اگر شکایتی به اتحادیه ارسال شود حتما پیگیری های الزم انجام می شود.او ادامه داد: 
گشت اکیپ های بازرسی و نظارت بر بازار توسط مدیریت بازرسی اتاق اصناف اصفهان در حال انجام 
است، بازرسی اتحادیه صنف لبنیات ساز و فروشنده لبنیات اصفهان نیز برای نظارت بر روند فعالیت 
و اجرای موارد بهداشــتی در واحد های صنفی و فروش براساس قیمت های مصوب برنامه هایی را 

انجام دادند که تاکنون هیچ مشکل گران فروشی گزارش نشده است.

شهرک طال و جواهر اصفهان وارد مرحله اجرا شد؛

وعده ای طالیی برای یک صنعت رو به افول

در حالی که در دو سال اخیر به دلیل افزایش  مرضیه محب رسول
باالی قیمت طال و جواهر بســیاری از طال 
فروشان کسب و کارشان کساد و برخی حتی تعطیل کرده اند، اولین گام 
های اجرایی برای وعده ای که چند ســال است مسئوالن عمرانی استان 
وعده آن را داده اند برداشته شده است. اصفهان از دیر باز به عنوان یکی از 
قطب های تولید طال در کشور محســوب می شده است. کارگاه های طال 
سازی در استان حرف های زیادی رد سطح ملی و بین المللی داشتند و 
بسیاری از صادرکنندگان طال از اصفهان برای توسعه کسب و کار خود در دو 
دهه اخیر ســرمایه گذاری های زیادی انجام دادند اما سرنوشت صنعت 
طال هم مانند بسیاری از صنایع در نوسانات اقتصادی سال هیا اخیر رو به 
افول گذاشت و حاال عمال نه واردات و نه صادراتی در زمینه طال و مصونوعات 
ساخته شده از آن صورت نمی گیرد. استانداری معتقد است در این شرایط 
احداث شهرک طال و جواهر می تواند سر و سامانی به فعالیت های این 
صنف بدهد و هزینه های تولید را پایین بیاورد هر چند هنوز در اصل تامین 
مواد اولیه بازار بســیار ناپایدار است. پیش از این شیشــه بران، رییس 
اتحادیه طال، نقره و جواهر اصفهان با بیان اینکه در وضعیت رکود موجود 
بسیاری از کارگاه های طالفروشی اصفهان مجبور به تعدیل نیرو به دلیل 

باال رفتن قیمت کارگر شــدند، گفت: وام کمک به اشــتغال نیز برای حل 
مشکالت این صنف چشمگیر نیست.هوشنگ شیشه بران اظهار داشت: 
سه هزار و ۵۰۰ واحد طال فروشی در استان اصفهان وجود دارد که همه این 
واحدها شرایط خوبی را سپری نمی کنند.وی با بیان اینکه خرید و فروش 
طال در بازار اصفهان به پایین ترین میزان خود رســیده است، ابراز داشت: 
اندک خرید و فروشی نیز که وجود دارد به صورت طالی خام است.رییس 
اتحادیه تولید و فروش مصنوعات طال، نقره و جواهر اصفهان با بیان اینکه 
بازار طال همچون دیگر بخش های اقتصادی با رکود بسیار شدیدی روبه رو 
اســت، افزود: این رکود بر اقتصاد کلی نیز تاثیر بسزایی دارد.وی با بیان 
اینکه صنف طال فروشان با توجه به اینکه تامین کننده نیاز اساسی مردم 
نیستند طی دو هفته محدودیت فعالیت دارند، اضافه کرد: از سوی دیگر 
باید توجه داشت همه کسانی که کاالی ارزشمندی را معامله می کنند پولدار 
نیستند، قیمت طال از انس جهانی تبعیت می کند، اکثر طالفروشان تنها 
فروشنده هستند و سرمایه ای ندارند و آنچه دارند متعلق به کارگاه های و 
بنکداران است. علی رغم این مشکالت اما مسئوالن اجرایی استان در حال 
پیشبرد زمینه های تاسیس شهرک طال هستند. بر این اساس معاون امور 
اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: شــهرک طال و جواهر اصفهان وارد 

مرحله اجرا شده است.سیدحسن قاضی عسگر در این جلسه اظهار داشت: 
تجربه ایجاد شهرک طال و جواهر در بسیاری از شهرهای دنیا جواب مثبتی 
اقتصادی داده است.معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به 
روند اجرای این طرح بیان کرد: ایجاد شــهرک طال و جواهر در قالب ۳۰ 
هکتار مصوب شــد.وی تصریح کرد: با توجه به نقشــه ای که تهیه شده و 
برنامه ای کــه اتحادیه طال و جواهر بــرای ایــن کار دارد وارد مرحله اجرا 
شد.قاضی عسگر گفت: این شهرک سیتی سنتری با موضوع طال و جواهر 
است که فروشگاه ها در آن و در پشت آن کارگاه های ساخت طال و جواهر 

و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی مستقر می شوند.
اگرچه روزگاری اصفهان، بزرگ ترین اســتان صادرکننــده طال بوده ، اما 
میزان صادرات طال در استان به دلیل برخی مشکالت و چالش ها از حدود 
۷۰۰ میلیون دالر در سال طی سال ۹۱، به دلیل برخی موانع و مشکالت در 
ســال ۹۸ به حدود ۲۰ میلیون دالر کاهش یافته است. در این شرایط راه 
اندازی چنین طرحی رای تولید منسجم طال شــاید بتواند بخشی از این 
روند را متوقف کند اما در نهایت بازار طال بیشــتر از آنکه وابسته به پیش 
زمینه های تولید باشــد نیازمند آرامش اقتصادی و رســیدن به ثبات در 

این زمینه است.

خبر روز

کرونا، نقاشان ساختمان را هم بیکار کرد
رییس اتحادیه صنف رنگ فروشان اســتان اصفهان گفت: شــرایط کرونایی زمان کاری برای 
نقاشان ساختمان را محدود کرده است.سید محمدحسن خاتون آبادی ، اظهار کرد: در اوایل سال 
قیمت رنگ نسبت به سال گذشته بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافت، اما در طول ۳ ماه گذشته 
قیمت رنگ ثابت مانده است.وی ادامه داد: شرایط کرونایی و تعطیلی ۱۵ روزه فروشگاه ها برای 
این صنف خســارت های زیادی به وجود آورد.او گفت: عالوه بر شــرایط کرونایی، فصل زمستان 
باعث شده که زمان کاری برای نقاشان ساختمان محدود باشد و قطعا این مسئله هم در ایجاد 
بیکاری اثرگذار است.خاتون آبادی گفت: اتحادیه ســعی دارد مشکل های این صنف را حل کند 
و در این راستا به چند واحد هم وام داد تا مشکل ها حل شوند.او گفت: در صنعت رنگ فروشان 
اتحاد پابرجاست و ما سعی داریم که خودمان مشکل ها را حل کنیم.رییس اتحادیه صنف رنگ 
فروشان اســتان اصفهان گفت: شــرکت های بیمه هم به افرادی که بیمه بودند خدمات الزم را 

ارائه کرده است.

ترافیک مرسوله های پستی در روزهای آخر سال 
مدیر کل پست استان اصفهان از افزایش ساعت ارائه خدمات در ادارات مرکزی شهرستان ها و 
نواحی پستی در روز های منتهی به پایان ســال خبر داد.حمید باقری گفت:  برای ارائه خدمات 
پستی به شهروندان در اســفند ماه ۱۳۹۹ و فرودین ماه ۱۴۰۰ و همچنین به منظور جلوگیری از 
ایجاد هرگونه اختالل در انجام فرآیند های پستی به لحاظ افزایش ترافیک مرسوالت در روز های 
پایانی ســال و جلوگیری از ازدحام مردم، ســاعت ارائه خدمات در ادارات مرکزی شهرستان ها 
و نواحی پســتی افزایش یافت.وی با اشاره به لزوم تکریم مشــتریان و ارایه خدمات مطلوب 
به مشــتریان و جلوگیری از ازدحام مردم اظهار داشت: در مراکز پســتی نواحی هفتگانه پستی 
شهرستان اصفهان از روز یکشنبه دهم تا پایان اســفند ۹۹ یکسره تا ساعت ۱۶ در روز های کاری 
دارای شیفت عصرگاهی بوده و خدمات پستی را به شهروندان ارائه می کند.حمید باقری ادامه 
داد: ارائه خدمات قبول پستی در ناحیه پستی نشاط همانند گذشته تا ساعت ۲۰ و ناحیه پستی 
فیض نیز تا ساعت ۱۸ است همچنین باجه مرکزی قبول تمام ادارات پست شهرستان ها از روز 
شــنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۶ تا پایان اسفند ۹۹ یکسره تا ســاعت ۱۶ در روز های کاری دارای شیفت 

عصرگاهی بوده و خدمات پستی را به شهروندان ارائه می کنند.

خمینی شهر؛ بزرگ ترین تولیدکننده شب بوی کشور
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: سطح تولید گل و گیاه زینتی در 
استان اصفهان ۲۴۷ هکتار است.احمد رضا رییس زاده ادامه داد: سطح تولید گل و گیاه زینتی 
در اســتان اصفهان ۲۴۷ هکتار اســت که ۵۴ هکتار آن فضای باز و ۱۹۳ هکتار گلخانه است.او 
افزود: خمینی شــهر با ۸۹ هکتار، اصفهان ۵۵ هکتار، دهاقان ۲۵ هکتار و فالورجان با ۱۶ هکتار 
عمده ترین شهرســتان های تولید کننده گل وگیاهان زینتی در اســتان اصفهان هستند.رییس 
زاده با اشــاره به عمده ترین گل های نشایی فصلی افزود: گل های نشــایی فصلی ۱۳۶ هکتار و 
۶۹.۶ میلیون نشــا، که عمده ترین محصوالت شب بو، بنفشــه، اطلس، جعفری، همیشه بهار و 
آهار است.عزت ا... کریم زاده مسئول باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر نیز گفت: 
شب بو ها ارقام مختلفی دارند که به دو صورت گلدانی و خاکی در گلخانه کشت می شود و گل های 
کشت خاکی به صورت شــاخه بریده اســت.وی افزود: به دلیل این که گل شب بو با آب، هوا و 
خاک منطقه خمینی شهر سازگار است این شهرســتان رتبه اول تولید را در کشور دارد. مسئول 
باغبانی جهاد کشاورزی شهرســتان خمینی شهر با اشــاره به این که بذر این گل در کشور تولید 
 نمی شود و بذر ها وارداتی است، تصریح کرد: باید شــرکت های تحقیقاتی به تولید بذر نسل اول 

ورود کنند.

کافه اقتصاد

اخبار

رییس کمیسیون کشاورزی 
مجلس مطرح کرد:

 نقش دالالن در افزایش
 2 برابری قیمت میوه

رییس کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس گفــت: دالالن در بازار میوه 
باعث افزایش قیمت تا بیش از دو برابر نرخ 
واقعی می شوند.سیدجواد ساداتی نژاد با 
اشــاره به فعالیت گسترده سود اندوزان در 
کشور اظهار داشــت: متاسفانه در یک دهه 
اخیر بیش از یک میلیــون هکتار از اراضی 
کشاورزی و باغی کشور مورد تغییر کاربری 

قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه ۲۰ درصد از تغییر کاربری 
های انجام شده غیر مجاز بوده است، ابراز 
داشت: متاسفانه به دلیل عدم نظارت کافی 
بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
و باغی کشــور به صورت غیر مجــاز تغییر 

کاربری شده اند.
رییس کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلــس با بیان اینکــه این تغییر 
کاربری ها در میان مدت و بلند مدت امنیت 
غذایی مردم و کشــور را به خطر میاندازد، 
تصریح کــرد: این کمیســیون در نظر دارد 
به صورت جدی به موضــوع تغییر کاربری 
اراضی ورود پیدا کنــد.وی گفت: این یگان 
دارای تشکیالت منسجم نیست و نمی تواند 
از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشــاورزی آن 

طور که شایسته است، حفاظت کند.
وی  با اشــاره به بــازار میوه ابراز داشــت: 
خوشــبختانه کشــور مــا از نظــر تامیــن 
میوه مشــکلی ندارد ولی ما در سیســتم 
توزیــع دچــار مشــکل هســتیم.رییس 
کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع 
طبیعــی مجلــس شــورای اســالمی با 
بیان اینکه مقرر شــده اســت بــرای رفع 
مشــکل در بخــش توزیع اســتانداری ها 
عرضــه مســتقیم میــوه را انجــام دهند، 
بیان داشــت: همچنین طبــق هماهنگی 
های انجام شــده نیز قرار شــده که خرده 
 فروشــی ها هم به قیمت مصوب قیمت را 

عرضه کنند.

مشکالت فعاالن اقتصادی اصفهان در حوزه بانکی 
در هشتمین جلسه کمیته امور بانکی اتاق بازرگانی 
اصفهان بررسی شد. غالمرضا اخوان فرید، رییس 
کمیسیون توســعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق 
بازرگانی اصفهان اظهار داشــت: متاســفانه برخی 
رفتارها در قبال فعاالن اقتصادی باعث شده به جای 
فکر کردن به تولید و ارتقای کیفیت محصوالت، تمام 
وقت یک فعال اقتصادی در راهروهای دادگستری 

یا ســازمان امور مالیاتی سپری  شــود.وی ادامه 
داد: مســئولیت اجتماعی تولیدکننــدگان و تالش 
آنها برای تولیــد و تأمین کاالهای اســتراتژیک با 
رویه ای کــه برخی بانک ها در قبــال تولیدکنندگان 
و فعاالن اقتصادی دارنــد همخوانی ندارد و برخی 
رویه های موجود باید اصالح شود.همچنین علیرضا 
پزنده، عضو کمیته بانکی ذیل کمیسیون نرخ سود را 
مناقشه همیشگی بانک ها و مشتریان آنها دانست و 
گفت: رویکرد بانک مرکزی نیز این است که بانک ها 
برای جبران هزینه ها اقدام بــه اخذ کارمزد کنند اما 
در بخش نامه ها برای جاهایی که ریســک کمتری 
دارد جای تخفیف نیز قائل شده است.وی با اشاره 
به صدور بخشــنامه های پی در پی که گاهی باعث 

ســردرگمی فعاالن اقتصادی می شود، افزود: بهتر 
است اتاق بازرگانی در ابتدای سال ۱۴۰۰ در نامه ای 
به بانــک مرکزی ســواالت متــداول صنعت گران 
و فعــاالن اقتصادی که هــر روز بــا مباحثی مانند 
نرخ ضمانت نامه، گشــایش داخلی و کارشناســی 
طرح ها ســروکار دارند را مطرح کند و پاسخ بانک 
مرکزی برای تمــام بانک ها مرجــع خواهد بود تا 
شــاهد رویه واحدی در این خصوص باشیم.پزنده 
تاکید کرد برای رفع مشــکالت فعــاالن اقتصادی 
در حوزه بانکی این موارد در شــورای گفت گو دولت 
و بخش خصوصی مطرح شــده و از بانک مرکزی 
نیز درخواست شــود در این خصوص راهکارهایی 

بیندیشد.

بی انضباطی مالی، گریبانگیر فعاالن اقتصادی شده است

نایب رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیر کنندگان لوازم خانگی اصفهان:

شرکت های تولیدی بدون مصوبه خاصی اقدام به افزایش قیمت کردند
علیرضا قندی، نایب رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیر کنندگان لوازم خانگی اصفهان می گوید: قیمت لوازم خانگی به میزان زیادی افزایش داشته است به طوری که 
مردم، برای خرید این کاالها ناتوان مانده اند؛ زیرا امسال بدون هیچ قانون و مصوبه خاصی تعدادی از شرکت ها اقدام به افزایش قیمت کاالهای خود کردند.وی اضافه 
می کند: به این ترتیب زمانی که نرخ کاالی داخلی گران است خریدار به سمت خرید جنس خارجی قاچاقی می رود که کیفیت نامشخص و قیمت کمتری دارد.این مسئول 
در رابطه با دالیل گران شدن نرخ لوازم خانگی اظهار می کند: همان گونه که اشاره شد تعدادی از شرکت ها با وجود افزایش تولیدات، قیمت محصوالت خود را بی ضابطه 
گران کرده اند؛ اما در کل آنچه باعث گرانی شده آن است که حدود ۳۰ درصد از صنعت لوازم خانگی توسط صنعت فوالد تامین می شود که با توجه به گرانی فوالد نرخ نهایی 
تولیدات نیز گران تر شده است.قندی تصریح می کند: به عالوه موارد اشاره شده، به دلیل تحریم ها و کرونا مواد اولیه مورد نیازی که برخی از کارخانه ها برای تولیداتشان 
نیاز داشتند تامین نشده است؛ همچنین نبود قطعات مورد نیاز کارخانه های تولید لوازم خانگی که به علت محدودیت های ارزی وارد کشور نمی شود معضل بزرگی است 
و اگر هم در داخل تولید شود قیمت نهایی کاال را باال می برد.وی خاطرنشــان می کند: احتکار برخی تولیدات نیز تاثیر زیادی در قیمت ها دارد چرا که کمبود، باعث گرانی 
می شود؛ در واقع برخی تولید کننده ها به دلیل بی ثباتی نرخ ارز، از توزیع کاالهای خود در نمایندگی ها خودداری می کنند و این اقدام به کمیابی و گرانی اجناس می انجامد.

حال و هوای خرید 
سال نو در غبار 

گرانی
شهر ها و روســتا های کشور در 
روز های پایانی ســال، زیر سایه 
کرونا حال و هــوای نوروزی به 
خود گرفته است. مردم در بازار ها 
و خیابان ها مشغول خرید عید 

نوروز هستند.

وز عکس ر

باید توجه داشت همه کسانی که کاالی ارزشمندی را 
معامله می کنند پولدار نیستند، قیمت طال از انس جهانی 
تبعیت می کند، اکثر طالفروشان تنها فروشنده هستند 
و سرمایه ای ندارند و آنچه دارند متعلق به کارگاه های و 

بنکداران است
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زنگ خطر پیک چهارم کرونا در ایام منتهی به ســال نو در کشور به صدا 
درآمده است، اما به نظر می رســد صدای این آژیر خطر قرمز در هیایوی 
شلوغی بازار و نزدیک شدن به سال نو به گوش بسیاری از افراد نمی رسد 
و آن ها در حال تدارک و برنامه ریزی برای انجام سفر و دید و بازدیدهای 
نوروز هستند.وزیر بهداشت و درمان در مصاحبه ای از مردم خواهش کرد: 
» حضرت عباسی سفر نروید«، اما از آن سو طبق مصوبات ستاد کرونا 
سفر به شهرهای با وضعیت زرد و آبی بالمانع خواهد بود، این در حالیست 
که یکی از عوامل اصلی انتقال ویروس کرونا در بین شهرها و روستاهای 
کشور سفر عنوان شده است. طبق گفته مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد، رعایت پروتکل های بهداشتی در طول سفر تقریبا امکان پذیر 
نیست، سفر با وسایل نقلیه عمومی، سرو غذا در رستوران ها و هتل ها، 
استفاده از مکان ها و سرویس های بهداشتی عمومی در طول سفر این 
خطر را دوچندان می کند.باتوجه به محدود بودن امکانات بهداشــتی و 
درمانی در چهارمحــال و بختیاری، مدیریت پیک چهــارم کرونا در این 
استان به شــدت دشــوار خواهد بود و به نوعی ممکن است از توان کادر 
بهداشت و درمان خارج شود، این هشدارها به صورت مداوم از رسانه ها 
اعالم می شود، اما مردم پس از گذشت یک سال درگیری با این ویروس 

به دنبال تجدید روحیه با سفر و دید و بازدید هستند.

    گردشگری مجازی در دستور کار قرار گرفته است
مهراد جوادی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه به علت شرایط بیماری کرونا در 
سال جاری گردشگری مجازی در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: تعدادی 
اپلیکشن در استان و کشور تهیه شده اســت، در این اپلیکشن ها افراد 
می توانند به صورت مجازی از بناهای تاریخی و محوطه های گردشگری 
استان بازدید کنند.وی افزود: در سایت visitiran.ir اطالعات مختلف 
از مراکز تفریحی، اقامتی، گردشــگری، بناهای تاریخی و ... کل کشور 
جمع آوری شده است و افراد می توانند با مراجعه به این سایت به صورت 
مجازی از نقاط گردشــگری و تفریحی اســتان ها بازید داشته باشند، 
همچنین در ایام بعد از کرونا نیز می توانند از طریق این سایت اطالعات 

موردنیاز برای سفر را با جزئیات مشاهده کنند.
جوادی با تاکید بر اینکه در ایام نوروز سفر به استان ها و شهرستان های  
نارنجی و قرمز ممنوع است، گفت: اما طبق آخرین اعالم ستاد ملی کرونا 
سفر به شهرســتان های زرد و آبی با پروتکل ها و ضوابط خاص بالمانع 
است.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 
و بختیاری افزود: گردشگران و مسافران تنها مجاز به اقامت در هتل ها، 
بومگردی ها و مراکز مجاز تحت نظر میــراث فرهنگی که پروتکل های 
بهداشتی در آن ها رعایت می شود، هستند، تورهای گردشگری باید از قبل 
مراکز اقامتی را رزرو کرده باشــند.وی بیان کرد: افرادی که قصد سفر به 

استان های زرد را دارند باید از قبل محل اسکان خود را رزرو کرده باشند، 
در غیراین صورت این ســفر نمی تواند تحت کنترل و با رعایت پروتکل 
انجام شود.جوادی در پایان گفت: در ایام نوروز موزه ها، مراکز تفریحی و 

توریستی به مسافران خدمات ارائه خواهند داد.

تعطیلی تمامی باغ های گردشگری مجاز و غیرمجاز در سامان
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه رعایت 
پروتکل های بهداشتی در سفر بسیار دشوار اســت، اظهار کرد: در ستاد 
کرونای استانی مقرر شــد مکاتبه ای با ستاد ملی کرونا انجام شود تا با 
اعالم این ستاد پذیرش مسافر در استان های پرخطر از جمله چهارمحال 

و بختیاری ممنوع شود.
ســید راشــد جزایری افزود: طبق مصوبه ســتاد کرونای چهارمحال و 
بختیاری با اشــاره به اینکه تمام مراکز اقامتی و تفریحی دولتی در ایام 
نوروز تعطیل هستند و هیچ خدماتی به مسافران ارائه نمی دهند، گفت: 
این استان جزو 14 استان پرخطر از نظر شیوع کرونا شناخته شده و بعد 

از خوزستان دومین استان در معرض خطر کشور است.
جزایری با اشاره به وضعیت شهرستان سامان که یکی از شهرستان های 
گردشگرپذیر در کشور اســت، بیان کرد: تعداد موارد ابتالی سرپایی و 
بستری ناشی از بیماری کرونا در این شهرستان در حال افزایش است، 

این مسئله نگرانی بسیاری را برای مسئوالن استانی ایجاد کرد.معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: سطح هشدار باالتری 
را از نظر رنگبندی برای شهرستان سامان در نظر گرفتیم و وضعیت این 
شهرستان در حال حاضر نارنجی است.وی تاکید کرد: طبق مصوبه ستاد 
کرونا باید تمامی باغ های گردشــگری مجاز و غیرمجاز در شهرســتان 
سامان تعطیل شود و فرماندار و شبکه بهداشت و درمان نیز بر این مسئله 

نظارت جدی داشته باشند.

اجاره منزل به مسافران نوروزی ممنوع است
همچنین طبق گفته اقبال عباســی، اســتاندار چهارمحال و بختیاری، 
تمام مراکز اقامتی و تفریحی تحت اختیار دستگاه های دولتی استان 
تا 1۷ فروردین ماه تعطیل است و هیچ گونه خدماتی در مراکز تفریحی و 
توریستی عمومی به مسافران و گردشگران در ایام نوروز ارائه نمی شود، 
این محدودیت ها در شهرستان های سامان، فارسان و کوهرنگ جدی تر 

از سایر نقاط استان است.
وی در خصوص اجاره منازل مسکونی به مســافران، تاکید کرد: اجاره 
منزل شخصی به گردشگران و مسافران به ویژه به مسافران کانون های 
خطر کرونا از جمله خوزستان ممنوع است و با افرادی که اقدام به این کار 

می کنند به شدت برخورد می شود.

در چهارشنبه آخر سال صورت گرفت؛

انجام 3۵ ماموریت امدادی توسط آتش نشانان چهارمحال 
و بختیاری

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرکرد گفت: ماموران آتش نشانی شهرکرد در 
شب چهارشنبه  آخر سال برای اطفای حریق به ۳۵ نقطه از شهر اعزام شدند، بیشترین حوادث در 

محله میرآباد شهرکرد رخ داد.
عنایت ا... راهنورد با اشاره به اینکه ماموران آتش نشانی شهرکرد در شب چهارشنبه  آخر سال  برای 
اطفای حریق به ۳۵ نقطه از شهر اعزام شدند، اظهار کرد: خوشبختانه این حوادث خسارات مالی 

در پی نداشت و در کمترین زمان ممکن این حریق ها اطفا شد.
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرکرد افزود: بیشترین گزارش حادثه در شب 

چهارشبه سوری در محله میرآباد شهرکرد بود.
وی یادآور شد: حریق های ایجاد شده در سطح شهر بیشــتر به علت آتش زدن حجم زیاد چوب و 

الستیک خودرو بود.

توزیع میوه شب عید در چهارمحال و بختیاری آغاز شد
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به لزوم برنامه تنظیم بازار استان در آســتانه نوروز، از آغاز طرح توزیع میوه تنظیم بازار شب 

عید در نقاط مختلف استان خبر داد.
جهانبخش مرادی تاکید کرد: به منظور تسهیل در دسترسی مردم و توزیع بهینه میوه شب عید، ۵۸ 
مرکز در سطح استان مشخص شده است و ۵۵۰ تن میوه شامل ۳۵۰ تن پرتقال شمال و ۲۰۰ تن 

سیب زرد درختی خریداری و ذخیره شده است.
مرادی تصریح کرد: براساس مصوبه کمیته راهبری میوه استان قیمت پرتقال شمال11۳ هزار ریال 
به ازای هر کیلوگرم و قیمت سیب زرد درختی 1۰۲ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین شده که پنج 

تا 1۰ درصد ارزان تر از قیمت بازار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز گفت: این میزان میوه با کیفیت 
مطلوب و به صورت یارانه ای برای تنظیم بازار شب عید و در راستای حمایت از مردم توزیع می شود.

الله کرم نصیری روز چهارشــنبه تاکید کرد: میوه تنظیم بازار شــب عید چهارمحال و بختیاری در 
شهرستان های 1۰ گانه استان براساس قیمت مصوب اعالم شده، توزیع خواهد شد.

سرما 370 میلیارد ریال به باغات چهارمحال و بختیاری 
خسارت زد

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت:  سرمازدگی های اسفندماه امسال ۳۷۰ 
میلیارد ریال خسارت به باغات این استان وارد کرد.

عطاءا... ابراهیمی در هشتمین جلسه ستاد پیشــگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ 
به بحران چهارمحال و بختیاری در سال جاری تاکید کرد: از این میزان 14۰ میلیارد ریال مربوط به 
سرمازدگی ۸4۰ هکتار از باغات بادام و زردآلو استان در اوایل اسفندماه و ۲۳۰ میلیارد ریال مربوط 
به موج بعدی سرما در ماه جاری است. وی با اشاره به دغدغه های فراوان مسئوالن جهادکشاورزی 
چهارمحال و بختیاری در خصوص خشکسالی های اخیر افزود: خشکسالی های امسال به حدی 
بود که باغات گردو و زمین های زیرکشت کلزا، در زمستان یک دوره آبیاری شد.ابراهیمی تصریح 
کرد: افزایش دمای هوا و کاهش بارش ها باعث خطر بروز خســارت های بیشتر حوزه کشاورزی 
استان شده است.وی یادآور شــد: با توجه به این عوامل احتمال افزایش خسارت های ناشی از 

سرمازدگی و شیوع سن گندم و ملخ  در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

بام ایراناخبار

گم شدن آژیر خطر کرونا در هیاهوی شب عید

مدیرکل بنیاد شهید استان خبرداد:

برگزاری 12 برنامه محوری در چهارمحال و بختیاری به 
مناسبت روز جانباز

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری گفت: امسال با توجه به شیوع بیماری 
کرونا 1۲ برنامه محوری در اســتان به مناســبت روز جانباز برگزار خواهد شد که برخی از آن ها به 

صورت مجازی است.
فریبرز نجفی ۲۶ اســفندماه در جمع خبرنــگاران چهارمحــال و بختیاری ضمــن تبریک ایام 
پیــش رو و والدت حضــرت ابوالفضــل)ع( و روز جانبــاز، اظهارکــرد: عالوه بر خدمــات بنیاد 
 شــهید و امور ایثارگران به جانبازان و ایثارگران، ترویج  ایثار و شــهادت در جامعــه بر عهده این

 نهاد است.
وی با اشاره به برگزاری 1۲ برنامه محوری به مناسبت روز جانباز در استان، تصریح کرد: غبارروبی 
۲۹۲ گلزار شهدا و تجدید پیمان جانبازان با هم سنگران خود، دیدار تعدادی از جانبازان با ائمه جمعه 
در شهرستان ها و تجلیل از آن ها، دیدار تعدادی از جانبازان استان با استاندار، اجرای برنامه همدلی 
با جانبازان، تجلیل از جانبازان شاغل و بازنشسته هر دستگاه  اجرایی، تجدید پیمان دانش آموزان 
با شهدا و حضور در گلزار شهدا از جمله برنامه های این ایام است. نجفی بیان کرد: با توجه به شیوع 

کرونا، تالش شده تا برخی برنامه ها از طریق فضای مجازی اجرا شوند.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگــران چهارمحال و بختیــاری در ادامه از واکســینه کردن ۹۵ 
نفر از گروه های هدف و مدنظر این اداره کل در مرحله نخســت خبر داد و گفــت: در مرحله دوم 
 پیش بینی شده که واکسیناسیون برای۵۶۰ نفر از گروه هدف، در آینده ای نزدیک و در سال 14۰۰

 انجام شود.

معاون ادره کل اوقاف و امور خیریه:

طرح نوروزی امامزادگان چهارمحال و بختیاری تابع 
رنگ بندی ستاد کروناست

معاون فرهنگی و اجتماعــی اداره کل اوقاف و امور خیریه چهارمحــال و بختیاری گفت: اجرای 
برنامه های نوروزی و شــعبانیه در بقاع متبرکه اســتان با توجه به اعالم رنگ بندی شهرستان ها 
به صورت مجازی و یا با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و مدیریت حضور زائران اجرا می شود.

حجت االســالم علی مهرابی افزود: تبرکات مهدوی، نســیم انتظار و آرامش بهاری ســه عنوان 
برنامه ای است که همزمان با ماه شعبان و آغاز ســال جدید برای اجرا در مساجد و بقاع متبرکه 

استان در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: چگونگی اجرای این برنامه ها در بقاع متبرکه به رنگ بندی اعالم شــده از سوی 
ســتاد مقابله با کرونا بســتگی دارد و در صورت تداوم وضعیت زرد در شهرســتان های شهرکرد، 
بروجن، فارسان، اردل، کیار، کوهرنگ، لردگان، بن و خانمیرزا، جشــن ها و برنامه های مذهبی 

شعبانیه با رعایت تمامی دستورالعمل های بهداشتی اجرایی خواهد شد.
مهرابی به شرایط نارنجی شهرستان سامان نیز اشاره کرد و گفت: بقاع متبرکه این شهرستان در 
ایام نوروز و اعیاد شعبانیه به صورت مجازی خدمات فرهنگی را به زائران ارائه می دهند و از مردم 
درخواست می شود تا زمان بهبود شــرایط و پایان وضعیت ُپر خطر، از مراجعه به بقاع خودداری 

کنند.
وی زمان نزدیک بــه تحویل ســال جدید و پــس از آن را اوج مراجعــه مردم به بقــاع متبرکه 
دانســت و افــزود: برنامه هایــی همچــون قرائت قــرآن، ســخنرانی، پخش دعــای تحویل 
ســال و پیام نــوروزی مقام معظــم رهبری بــا عنــوان آرامش بهــاری در این ســاعات اجرا 
 می شــود و ســعی خواهد شــد با مدیریت صحیح برنامه ها از ایجــاد تجمع در بقــاع متبرکه 

جلوگیری شود.

مدیرکل مدیریت بحــران چهارمحــال و بختیاری 
با اشــاره به اینکه در ســال ۹۸ حدود ۷۳ حادثه در 
استان به ثبت رســید، گفت: این عدد در سال ۹۹ به 
4۷ حادثه کاهش پیدا کرد، امسال مجموع حوادث 
در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 
۳۵ درصدی مواجه بود، اما در حوادثی مانند زلزله و 
آتش ســوزی با افزایش روبرو بودیم که این مسئله 
یک زنگ خطر جدی برای استان محسوب می شود.

وی در خصوص حادثه ترکیدگی لولــه انتقال نفت 
مارون در منطقه میانکوه شهرستان اردل، افزود: طبق 
برآوردهای اولیه به این منطقــه حدود نیم میلیون 
دالر در بخش محیط زیست و  1۷۶ میلیارد تومان در 
سایر بخش ها برآورد شده است.کیانی گفت: باتوجه 

به اینکه اســتان مجاور وظیفه مدیریــت بحران در 
منطقه سرخون را برعهده داشت موجب بروز برخی 
ضعف ها در مدیریت حادثه ترکیدگی لوله نفت شد، 
همچنین نبود تجهیزات و امکانات مناســب با نوع 
حادثه در چهارمحال و بختیاری و نداشتن دسترسی 
به مســئوالن ذیربط از جمله موانع و مشــکالت در 
مدیریت این حادثه بود.مدیــرکل مدیریت بحران 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در تاریخ چهارم و 
پنجم فروردین ماه سال جاری سرمازدگی به باغات 
حدود ۸۳ میلیارد تومان خسارت وارد کرد، توضیح 
داد: همچنیــن ســیل و بارندگی هــای فروردین و 
اردیبهشت ماه حدود ۳۶ میلیارد تومان خسارت به 
اســتان وارد کرد.وی با بیان اینکه خسارات وارده به 

چهارمحال و بختیاری بر اثر حوادث سال ۹۹ حدود 
144 میلیارد تومان بوده اســت، گفت: دولت تنها ۲۰ 
درصد این خســارات را می تواند جبران کند.کیانی با 
بیان اینکه بیش ترین حوادث از جمله سیل، زلزله، 
رانش زمیــن و ... در چهارمحــال و بختیاری در بازه 
زمانی ۲۵ اسفندماه تا تاریخ 1۶ فروردین رخ می دهد، 
عنوان کرد: بنابراین باید آمادگی الزم برای رویارویی 
با حوادث احتمالی در تعطیالت نوروز وجود داشــته 

باشد.

در مقایسه با سال ۹۸ ثبت شد؛

کاهش 3۵ درصدی حوادث در چهارمحال و بختیاری

با مسئولان چهره روز

استاندار چهارمحال و بختیاری:

مدیریت بحران تا 17 
فروردین آماده باش است

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت:  اعضای 
ســتاد پیشــگیری، هماهنگی و فرماندهی 
عملیات پاســخ بــه بحــران اســتان از ۲۵ 
اســفندماه1۳۹۹ تا 1۷ فروردین ماه 14۰۰در 
آماده باش کامل قرار دارند.اقبال عباســی در 
هشتمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و 
فرماندهی عملیات پاسخ به بحران چهارمحال 
و بختیاری در ســال جاری تاکیــد کرد: این 
آماده باش به منظور پیشگیری از بروز حوادث 
احتمالی و خدمات رسانی مطلوب در استان 
است.وی با اشاره اینکه چهارمحال و بختیاری 
از نظر کاهش بارش ها رتبه ســوم را در کشور 
کســب کرد،افزود: این استان ســال آینده، 
بزرگ ترین بحران در حوزه افزایش گرد و غبار 
و همچنین کمبود آب آشامیدنی، کشاورزی، 
مرتع، دامپروری و صنعت را خواهد داشــت.

عباسی به ارتفاع باالی چهارمحال و بختیاری 
از سطح دریا اشاره و تصریح کرد:جاری شدن 
ســیل، لغزش زمین، ســقوط بهمن، بسته 
شدن جاده ها، کوالک و یخبندان، گرد و غبار، 
ریزگرد و فراوانی زمان وقــوع حوادث در این 
استان بیشتر از نقاط دیگر کشور است.وی ارائه 
برنامه برای پیش بینی و پیشگیری از بروز این 
حوادث در چهارمحال و بختیاری را ضروری 
دانست و یادآور شــد: تقویت برنامه ریزی ها 
برای جلوگیری از بروز خسارت های ناشی از 
حوادث پیش بینی نشده در استان مورد توجه 
تمامی مسووالن دستگاه های اجرایی مرتبط 
باشد.رییس ستاد پیشــگیری، هماهنگی و 
فرماندهی عملیات پاســخ به بحران استان 
اظهار داشــت: توجه به ضوابــط و معیارهای 
مرتبط بــا پدافنــد غیرعامل باعــث کاهش 
مشــکالت ناشــی از بروز حوادث احتمالی 
خواهد شد.وی گفت: شرکت آب و فاضالب 
چهارمحال و بختیــاری از هم اکنــون نقاط 
احتمالی بحرانی در استان را شناسایی تا در 
صورت تشدید خشکسالی ناشــی از کمبود 
بارش ها، نسبت به تامین آب به موقع و مقابله 

با بحران ها اقدام کند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

وضعیت شهرستان سامان از نظر شیوع کرونا نگران کننده است
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه وضعیت شهرستان سامان نگران کننده است، گفت: در هفته گذشته آمار موارد ابتال به کرونا در شهرستان سامان 
نسبت به مرکز استان باالتر بود.مجید شیرانی در ستاد مقابله با بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه خوشبختانه این استان در پیک اول و دوم شیوع کرونا 
درگیری شدیدی در مواجهه با این بیماری نداشت، اظهار کرد: اما متاسفانه در موج سوم بیماری با افزایش چشمگیر موارد بستری و فوتی ناشی از این ویروس در استان 
مواجه بودیم، فوتی های کرونا در این استان دو رقمی و تعداد موارد بستری در بخش های کرونا به حدود 4۵۰ بیمار رسید.رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: از 
ابتدای آذرماه سیر نزولی بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری آغاز شد و دی ماه آرامی را پشت سر گذاشتیم، اما از اواخر بهمن ماه مجددا شیب ابتال به کرونا صعودی و در 
دو هفته ابتدایی اسفندماه آمار ابتال به کرونا با افزایش 1.۸ درصدی روبرو شد، اما خوشبختانه این روند با همکاری و همراهی مردم ادامه پیدا نکرد.وی با بیان اینکه وضعیت 
ثبات بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری شکننده است، عنوان کرد: حدود ۳۰ درصد موارد تست سرپایی افراد مشکوک به بیماری کرونا در استان مثبت می شود و این 
مسئله موجب ایجاد نگرانی در کادر بهداشت و درمان شده است، همچنین تراکم بازار، تعطیالت پیش رو و دورهمی ها و دیدبازدیدهای نوروز این نگرانی را تشدید می کند.

وز عکس ر

 بام ایران در دام
 گرد و غبار

شهرکرد که به بام ایران شهرت دارد 
همواره بــه هوای پاک خــود زبانزد 
بوده است؛ اما در چند سال گذشته 
مهمان ناخوانده ای ســالمت هوای 
استان را تحت تأثیر قرار داده است. 
این روزها میزان گرد و غبار در استان 
چهارمحال و بختیاری به حدی است 
که به گزارش هواشناســی استان، 
برای گروه های حســاس، ناســالم 

اعالم شد.



پنجشنبه 28 اسفند 1399 / 4 شعبان 1442 / 18 مارس 2021 / شماره 3217

ساخت نخستین ربات زیرآبی در دانشگاه صنعتی اصفهان
محققان دانشــگاه صنعتی اصفهان موفق به طراحی و ســاخت ربات زیرآبــی کنترل از راه دور 
به عنوان نخســتین ربات زیر آبی آب های عمیق)۴۰۰ متر( کشــور و بومی ســازی این فناوری 
شــدند.ربات زیرآبی کنترل از راه دور که برای فعالیت در عمق ۴۰۰ متری زیردریا ســاخته شده 
است از حداکثر ســرعت افقی و قدرت انجام عملیات در جریان های تا ۳ گره دریایی برخوردار و 
با ۲ بازوی هیدرولیک با درجه آزادی پنج و ۶ جهت انجام انواع عملیات زیرســطحی، مجهز به ۲ 
بازوی ســه درجه آزادی دیگر برای بازرســی و فیلمبرداری در زیر آب است.سید مهدی ابطحی، 
رییس دانشگاه صنعتی اصفهان درباره این محصول فناورانه گفت: ساخت ربات زیرآبی کاوش 
۸ ایران را در زمره کشور های برخوردار از فناوری ربات های زیر آبی با ماموریت های عملیات برای 
آب های عمیق قرار داد.ســید مهدی ابطحی با بیان اینکه فناوری ســطح باالی این نوع سامانه 
پیش از این در اختیار برخی کشور های پیشــرفته از جمله آمریکا، انگلیس ونروژ بود، افزود: در 
طراحی و تولید این ربات از به روزترین فناوری ها در رشــته های مهندسی مکانیک گرایش های 
دینامیک وکنترل، هیدرودینامیک، طراحی کاربردی و ساخت و تولید، مهندسی برق گرایش های 
الکترونیک، قدرت و مخابرات، مهندسی کامپیوتر گرایش های نرم افزار و سخت افزار و مهندسی 

مواد استفاده شده است.

 دستیابی به گواهی محصول دانش بنیان در شهرک 
علمی وتحقیقاتی اصفهان

دو محصول فناورانه از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به دریافت گواهی محصول دانش 
بنیان )COP( شد.بنابراعالم روابط عمومی شــهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان، دستگاه مه ساز 
امنیتی شرکت تابان گوهر نفیس و حسگر های کنترل شرکت سنجش افزار مرجع خلیج فارس از 
محصوالت دانش بنیان این شهرک گواهی محصول دانش بنیان دریافت کردند.همچنین فناوری 
متابی سولفید سدیم شرکت سولفور شیمی کاشان موفق به کسب گواهی انطباق )COC( مطابق 
با استاندارد ۳۳۷۷ شد.بر اساس تفاهم منعقد شده بین معاونت علمی و فناوری با سازمان ملی 
استاندارد، شرکت های دانش بنیان عالوه بر دریافت گواهی های استاندارد مرسوم، می توانند برای 
محصوالت دانش بنیان خود گواهی انطباق مطابق مشــخصه های عملکردی محصول بر اساس 
یک استاندارد ملی یا بین المللی یا گواهی محصول مطابق با مشخصه های عملکردی اظهار شده 

با نتایج آزمون دریافت کنند.

خیران، بیش از هزار زندانی را آزاد کرده اند
امســال، نهادهای مردمی و خیران اصفهــان، هزار و ۲۵۸ زندانــی را از بند رهایــی پیدا کردند.

علی اصفهانی، دادســتان عمومی و انقالب اصفهان در نشســت شــورای معاونان دادگستری 
کل اســتان اصفهان با اشــاره به طرح پاالیش زندانیان گفت: طرح پاالیش زندانیان به منظور 
رفع مشــکالت زندانیان و در نظر گرفتن شــرایط آزادی یا تخفیف مجازات، آزادی مشــروط و 
ســایر تخفیفات در زندان مرکزی  اصفهــان برگزار شــد.مدیر کل زندان های اســتان اصفهان 
هم گفت: نهادهای مردمی و خیــران اصفهان، هزار و ۲۵۸ زندانی را در ســال جــاری از زندان 
رها کردند که در قیاس با ســال گذشــته، ۲۸ درصد رشد داشــته اســت.محمود ضیایی فرد با 
اشاره به اینکه امســال، ۹۶۵ مورد عفو منجر به آزادی ثبت شده اســت، افزود: هزار و ۴۲۵ نفر 
نیز به شکل مشــروط از زندان آزاد شــدند که این رقم در قیاس با پارســال ۵۲ درصد افزایش 
داشــته اســت.وی در پایان گفت: از ابتدای ســال تا کنون با همکاری انجمن حمایت زندانیان 
تعداد ۵ هزار و ۶۷۴ زندانی رای بــاز)»رای باز« مربوط به نوعی از احکام می شــود که متهم در 
 حقیقت از آزادی مشــروط اســتفاده می کند و فرصت فراگیری شــغل را هم دارد( مشغول به 

کار شدند.

خبر خوان 5جامعه

۶۰۰ رأس کل و بز در پارک ملی کاله قاضی اصفهان قربانی طاعون شدند؛ 

کابوس تازه حیات وحش اصفهان

هشدار در مورد طاعون حیوانات وحشی  پریسا سعادت
در منطقــه کاله قاضی اصفهــان از اوایل 
تابســتان داده شــد. هر چند در آن زمان مســئوالن اعالم کردند این 
بیماری کنترل شده و نمی تواند آسیب های جدی به محیط زیست و 
حیات وحش وارد نماید اما در ماه های اخیر بیش از ۶۰۰ رای از کل و 
بز در این منطقه را از پا درآورده است. طاعون نشخوارکنندگان کوچک 
یک بیماری ویروسی بسیار واگیر گوسفند و بز است.اولین بار در کشور 
آفریقایی ساحل عاج گزارش و توصیف شد که این بیماری در آفریقا، 
هند خاورمیانه و ایران اتفاق می افتد. به این بیماری طاعون بزی هم 
می گویند. این بیماری قابل سرایت از دام اهلی به حیوانات وحشی نیز 
اســت و در مکان هایی مشــاهده می شــود که دام اهلی در تماس با 
نــات وحشــی هســتند یــا از آبشــخورهای مشــترک   حیوا

استفاده می کنند.
 در مرداد ماه دامپزشــکی اعالم کرد این ویروس مــی تواند از طریق 
حیوانات اهلی به حیوانات حیات وحش و برعکس منتقل شود و این 
ویروس در حال چرخش است، و برای پیشگیری از این بیماری بحث 
واکسیناسیون در دام های اهلی را دنبال می کنیم. هر چند به نظر می 

رسد سطح مهار توسط سازمان های مربوطه آنقدر نبوده که بتواند جلو 
خسارت ها به حیات وحش را بگیرد. بر اساس اعالم معاون پایش و 
نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بر پایه آخرین 
پایش ها نزدیک به ۶۰۰ رأس کل و بز در پــارک ملی کاله قاضی بر اثر 
بیماری طاعون نشــخوارکنندگان کوچک  در یک ســال و نیم گذشته 
تلف شدند.وی افزود: شیوع این بیماری هم اکنون در منطقه کاهش 
یافته اما هنوز به طور کامل مهار نشده اســت و موارد اندکی از تلفات 

نیز وجود دارد.
معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: تمهیدات و اقدامات بهداشــتی و حفاظتی از سوی 
محیط بانان منطقه و همیاری دوســتداران محیط زیســت سبب شد 
که این بیمــاری کنترل و تلفات آن به طور بارزی کاســته شــود.وی 
اظهار داشــت: اگرچه وضعیت زاد و ولد حیوانــات در پارک ملی کاله 
قاضی رضایت بخش اســت با وجود این جمعیت وحوش کاله قاضی 
امسال نسبت به ســال ۹۸ حدود ۷۰۰ رأس کمتر شــده اما این آمار 
نیز تقریبی اســت.اکبری خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه منطقه 
کاله قاضی کوهستانی و صعب العبور اســت و کل و بز نیز در ارتفاعات 

زندگی می کند از این رو برآورد آمار جمعیتی که اعالم می شود تقریبی 
و نزدیک به واقعیت اســت.این بیمــاری تنها از طریــق دام اهلی به 
نشخوارکنندگان وحشــی بخصوص کل و بز منتقل می شود. طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک در دام اهلی با روش واکسیناسیون، قرنطینه، 
معدوم ســازی دام های آلوده و گاهی معدوم ســازی تمام دام های 
یک گله کنترل می شــود اما به دلیل امکان پذیر نبــودن زنده گیری و 
واکسیناسیون جانوران وحشی، درمان این بیماری در حیات وحش 

در عمل میسر نیست.
این بیماری سال هاست که جان بســیاری از حیوانات را می گیرد، به 
طوری که سالیانه آماری از مرگ و میر حیوانات اهلی و وحشی ناشی 
از بیماری طاعون نشخوارکنندگان گزارش می شود. واکسیناسیون دام 
مهمترین راهکار جلوگیری از شیوع ویروش طاعون نشخوارکنندگان 
کوچک است. سازمان دامپزشکی باید هر ســاله و به شکل دوره ای 
نسبت به واکسیناســیون همه دام ها اقدا کند.در این میان دام های 
قاچاق که از مبادی غیررسمی وارد کشور می شوند عامل دیگری برای 
انتقال ویروس طاعون اســت. چون نظارتی روی سالمت و بهداشت 

اینها وجود ندارد و طبیعتا واکسنه نمی شوند.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی 
با بیان اینکه تــا کنون ۲ تا ۳ هزار پزشــک غیرطرف 
قرارداد در سامانه نســخه الکترونیک ثبت نام کرده 
اند، گفت: تا هفته گذشــته ۳۲۰ میلیارد تومان بابت 
نسخ آنالین پرداخت کرده ایم که ۲۳۰ میلیارد تومان 
آن مربوط به پزشکان بوده است.دکتر شهرام غفاری 
، درباره میزان و نحوه اســتفاده پزشــکان از سامانه 
نسخه نویســی الکترونیک نیز گفت: اکثر قریب به 

اتفاق ۲۲ هزار پزشک طرف قرارداد ما در سامانه ثبت 
نام کرده اند. برخی یک نسخه تولید کرده اند و برخی 
به صورت کامل نسخه نویســی انجام می دهند.وی 
افزود: جهش خوبی در نســخه نویسی الکترونیک 
در ماه جاری داشــته ایم. نزدیک به ۷۰ درصد نسخ 
بخش خصوصی یعنی مطب هــای طرف قرارداد به 
صورت الکترونیک به دســت ما می رســد.مدیرکل 
درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با بیان 
اینکه تا کنون ۲ تا ۳ هزار پزشک غیرطرف قرارداد نیز 
در سامانه نسخه الکترونیک ثبت نام کرده اند گفت: 
این موضوع برای ما هم جالب بــود زیرا آنها الزامی 
برای نسخه نویسی الکترونیک ندارند. احتماال برخی 
از آنها عالقه مند به نسخه نویسی الکترونیک بوده اند، 
برخی برای اینکه با مراکز طرف قرارداد ما لینک بشوند 

این کار را انجام می دهند تا بیمــار راحتتر بتواند دارو 
دریافت کند.غفاری ادامه داد: تمامی پزشکان اعم از 
طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد، می توانند با ثبت نام 
در ســامانه نســخه الکترونیک ســازمان به نشانی 
ep.tamin.ir و دریافت نام کاربری، نسبت به نسخه 
نویسی الکترونیک اقدام کنند.پزشکان و موسسات 
تشخیصی و درمانی اعم از طرف قرارداد و غیر طرف 
قــراردادی که به تهیه ســامانه های نسخه نویســی 
و نســخه پیچی الکترونیک مبادرت کــرده اند و از 
سامانه های تحت مالکیت سازمان )ep.tamin.ir و 
یا  darman.tamin.ir( استفاده نمی کنند، می توانند 
با استفاده از ســامانه های در اختیار خود و از طریق 
پیاده سازی نرم افزارهای واســط )API(، نسبت به 
نسخه نویسی و پذیرش الکترونیک نسخ اقدام کنند.

 3000 پزشک به سامانه نسخه الکترونیک تامین
 اجتماعی پیوستند

پویشی برای شهدا 
در بهشت زهرا )س(

جمعی از جوانان در قالب پویشی 
مردمی به نام »برای شــهید« با 
هدف نوســازی قبور شــهدا هر 
هفته در بهشــت زهرا )س( گرد 
هم می آیند و با رســوب زدایی 
و رنگ آمیزی قبور شــهدا آنها را 

بازسازی و ترمیم می کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف 172 تن مرغ قاچاق در جاده های اصفهان
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: طی چند روز اخیر ۱۷۲ تن مرغ قاچاق در جاده های 
استان اصفهان توسط عوامل انتظامی در مبادی خروجی کشــف شده است.سرهنگ محمدرضا 
هاشمی فر با اشــاره به آخرین وضعیت حوادث چهارشنبه سوری در استان اصفهان اظهار داشت: 
همراهی بسیار خوب شهروندان دلیل این امر بوده که در این راســتا قدردان مردم هستیم.وی با 
اشاره به افزایش ۵۰ درصدی کشفیات نیروی انتظامی در زمینه مواد محترقه در سال جاری اضافه 
کرد: تنها در یک مورد  مرکزی را با ۳۵ هزار مواد محترقه غیرمجاز کشف کردیم.سرهنگ هاشمی فر 
در ادامه با اشاره به اجرای طرح نوروزی نیروی انتظامی در استان اصفهان ابراز داشت: برای این 
امر قرارگاه امام علی )ع( در استان راه اندازی شده و با هدف »امنیت سالمت و نشاط بهاری« تمام 

تمهیدات الزم را اندیشیده ایم.
سرهنگ هاشمی فر با بیان اینکه حضور نیروهای انتظامی در محورهای مواصالتی، درون شهری و 
محالت برای تامین امنیت را خواهیم داشت، ادامه داد: تمام تالش خود را برای تامین حداکثری 
در اســتان اصفهان در ایام نوروز به کار گرفته ایم.جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در 
خصوص برخورد با قاچاق مرغ در استان اصفهان نیز ابراز داشت: طی چند روز اخیر ۱۷۲ تن مرغ 
قاچاق در مبادی خروجی استان اصفهان توسط عوامل انتظامی کشــف و به بازار برگردانده شده 
است.وی تصریح کرد: در این زمینه ضروری است جهاد کشاورزی همکاری بیشتری را با نیروی 

انتظامی داشته باشد.

آغاز طرح نوروزی پلیس در جاده ها
رییس پلیس راهور ناجــا اعالم کرد که طرح نــوروزی پلیس راهور در جاده های کشــور از ه )۲۶ 
اسفندماه( آغاز شده است و تا ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.سردار سیدکمال هادیانفر 
درباره اجرای طرح نوروزی پلیس در ســال ۱۴۰۰ اظهارکرد: امســال طرح نوروزی پلیس بسیار 

متفاوت از سال های گذشته برگزار خواهد شد. 
در واقع گرچه این طرح اجرا می شود اما با توجه به شیوع کرونا و پرهیز از سفر، هدف از اجرای آن 
ارائه خدمات و آمادگی برای سفرهای ضروری است.وی با بیان اینکه درخواست ما از شهروندان 
پرهیز از انجام سفرهای غیرضروری است، گفت: در حال حاضر در ۴۰ شهر کشور محدودیت ورود 
و خروج ناشی از قرارگیری در وضعیت قرمز و نارنجی وجود دارد و در ۹۱ درصد شهرها محدودیتی 
برای ورود و خروج وجود ندارد و تنها منع تردد شــبانه از ســاعت ۲۱ تا ۳ بامداد در تمام شهرهای 
کشور اجرا می شود.رییس پلیس راهور ناجا اضافه کرد: با توجه به اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی 
و ناوگان باری در جاده ها جابجا می شــود و با توجه به احتمال انجام سفرهای ضروری در کشور 
پلیس آمادگی خود را حفظ کرده اســت و طرح نوروزی از ۲۶ اسفند ماه یعنی یک روز بعد از ابالغ 
وضعیت سفر و تردد در کشور آغاز شــده و تا ۱۶ فروردین ماه ادامه خواهد داشت.وی ادامه داد: 
درواقع پلیس همواره در آماده باش است و طرحی که همزمان با آغاز طرح نوروزی به پایان رسید، 

طرح زمستانی پلیس بود.
 اجرای این طرح ها به معنای رفتن به ســفر نیســت اما بــه هرحال باید بــرای ترددهایی که به 
شکل ضروری در جاده ها انجام می شــود، حضور داشته باشــیم.هادیانفر با بیان اینکه ۶۶ هزار 
نیرو از پلیس راه و راهــور، جمعیت هالل احمر، ســازمان اورژانــس، امدادخودروها، راهداری 
و ... در اجرای این طرح مشــارکت دارند، گفت: گشــت های ثابت و ســیار نیز فعال هســتند و 
۶۴ فروند بالگــرد نیز اقدام بــه رصد هوایــی وضعیت ترافیکــی و در صورت نیاز امدادرســانی 
خواهند کرد.  رییس پلیــس راهور ناجا بار دیگر تاکید کرد که شــهروندان تا حــد امکان از انجام 
ســفرهای غیرضروری خودداری کنند و توجه داشــته باشــند که در نوروز امســال عالوه برخطر 
 کرونا که خطــری جدی اســت، بــروز مداخالت جوی نیــز از ســوی هواشناســی پیش بینی

 شده است.

وز عکس ر

چهره روزاخبار

 درمراسم تجلیل از مددجویان
 نخبه مطرح شد؛

حمایت ویژه کمیته امداد 
 برای رشد نخبگان 

تحت حمایت
آئیــن تجلیل از نخبگان و اســتعدادهای 
برتر تحــت حمایــت کمیته امــداد امام 
خمینی )ره( اســتان اصفهــان، با حضور 
مدیــرکل کمیته امداد اســتان اصفهان و 
 جمعــی از نخبگان تحــت حمایت امداد

 برگزار شد.
کریم زارع مدیرکل کمیته امداد اســتان 
اصفهــان در این نشســت که بــا حضور 
جمعــی از نخبگان تحــت حمایت امداد 
برگزار شد، اظهار داشــت: در سال جاری 
۵۵۰ نفر از مددجویان نخبه تحت حمایت 
کمیته امداد استان اصفهان در زمینه های 
علمی پژوهشــی، مخترعین، ورزشــی، 
فرهنگی هنری و قرآنی در استان اصفهان 
شناسایی و مورد حمایت ویژه قرار گرفته 

اند.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: 
کمیته امداد بر اساس رسالت ذاتی خود، 
در خدمــت فرزندان با اســتعداد و نخبه 
تحت حمایت می باشد و وظیفه خود می 
داند تا در کنار ایشان به صورت ویژه، برای 

رشد آنها برنامه ریزی نماید. 
کریــم زارع تاکیــد کــرد: امــداد برای 
توانمندسازی خانواده های تحت حمایت 
یک وظیفــه عام دارد و یــک وظیفه ویژه 
برای برنامه ریزی رشد نخبگان، که با این 
نگاه به توانمندسازی بیشتر جامعه کمک 

خواهیم کرد.
وی ادامــه داد: قطعــا در ایــن مســیر 
مشــکالت و محدودیــت هایــی وجود 
دارد امــا از طریق تقویت ارتبــاط با دیگر 
متولیان فرهنگی می تــوان بصورت ویژه 
تر برنامه ریزی نمود تا بــا تمام امکانات 
موجــود، در همــه حــوزه ها به هــر نحو 
 ممکن کــه فضــای نخبگان ایجــاد کند، 

خدمت کنیم. 

 داشتن گواهی ایمن از بهداشت، شرط پذیرش مسافر
سخنگوی ستاد مبارزه با کرونای استان اصفهان گفت: در حال حاضر رعایت پروتکل ها در استان اصفهان حدود ۸۷ درصد است که باز وضعیت خوبی نیست و باید 
به این سمت برویم که تشدید نظارت ها را داشته باشیم تا این درصد به باالی ۹۰ درصد برسد.حجت اله غالمی در ادامه بیان کرد: با توجه به تست هایی که این روزها 
گرفته می شود روزانه بین ۱۰ تا ۱۴ درصد تست ها مثبت هستند، این هم باز یک شاخص اعالن خطر است که اگر به همین صورت ادامه پیدا کند شاید تعداد زیادی از 
شهرهای استان به سمت نارنجی شدن پیش برود.وی در رابطه با وضعیت کل کشور مطرح کرد: طبق اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا در کل کشور ۹ شهرستان قرمز و 
۳۱ شهرستان نارنجی هستند، سفر به این ۴۰ شهرستان و ورود خودروهای این ۴۰ شهرستان به استان اصفهان ممنوع است، بنابراین اگر سفر ضروری در دستورکار 
همشهریان است به این شهرستان ها سفر نکنند. وی در ادامه ابراز کرد: در جلسات قبلی ستاد مصوب کردیم که فقط می توانیم در هتل ها و مکان هایی که به تایید 
بهداشت و درمان رسیده است و گواهی ایمن دریافت کنند پذیرای مسافران باشیم، بنابراین با همه شکل های اقامتی برخورد خواهد شد، در جلسه قبل مصوب شد 
پلیس فتا و نیروی انتظامی با سایت ها و افرادی که به صورت فیزیکی در معابر عمومی تبلیغ مکان های غیرمجاز را می کنند برخورد کنند، گشت های ویژه ای را شهرداری 

اصفهان هماهنگ کرده است که در سطح شهر فعال شده اند، قطعا در مبادی ورودی گشت ها با این گونه افراد برخورد خواهند کرد.

طاعون نشخوارکنندگان کوچک در دام اهلی با روش 
واکسیناسیون، قرنطینه، معدوم سازی دام های آلوده 
و گاهی معدوم سازی تمام دام های یک گله کنترل 
می شود اما به دلیل امکان پذیر نبودن زنده گیری و 
واکسیناسیون جانوران وحشی، درمان این بیماری در 

حیات وحش در عمل میسر نیست
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  مرزبان:

»حاج صفی« را در شرایط خاصی آزمایش کردیم

مربی تیم فوتبال ســپاهان در مورد اینکه تیم فوتبال سپاهان بعد از 
برد 6 بر یک مقابل آلومینیوم اراک، در بازی جام حذفی مقابل مس 
رفسنجان به ســختی موفق به صعود شد، اظهار داشت: بعد از سه برد 
پشت ســر هم بازی خیلی خوبی مقابل آلومینیوم انجام  دادیم. سه 
بازی ســخت را بردیم و اســتقالل، گل گهر و ذوب آهن را خیلی خوب 
شکســت دادیم. علیرضا مرزبان تصریح کرد: انتظارش را داشتیم که 

کیفیت و فلسفه بازی های جام حذفی متفاوت باشد. 
بازی بــا مس رفســنجان ســخت شــد چــون هــر دوتیــم فقط 
یک بــازی فرصت بــرای پیروزی داشــتند. شــناخت خیلی خوبی 
هم از یکدیگر داشــتیم. مــا نیمه اول بایــد به گل می رســیدیم. دو 
شــانس بزرگ داشــتیم که نزدیم و هرچقدر بازی جلو رفت هیجان 
آن زیادتر شــد. تمرکز بازیکنان هــر دو تیم به هــم ریخته بود چون 
 فشــار بازی زیــاد بود ولــی خیلی خوشــحالیم کــه ثانیه های آخر 

گل زدیم.
وی با اشاره به تالش سپاهان برای رســیدن به پیروزی گفت: این به 
شخصیت تیمی ما کمک  می کند. یک  تیم برای شکست ناپذیری به 
روان شکســت ناپذیری احتیاج دارد. همیشه دنیای مقابل را آفتابی 
ببیند و احساس این را داشته باشــد که می تواند به طرف جلو  حرکت 
کند. اینکه یک  تیــم فراموش می کند ببازد و یــاد می گیرد ببرد به ما 

خیلی خوب کمک کرد.
مرزبان در خصوص بازی هفته هجدهم سپاهان مقابل تراکتور عنوان 
کرد: بازی با تراکتور یکی از بازی های مشــکل مــا خواهد بود. چون 
کادرفنی جدیدی آمده و ســاختار جدیدی پیدا کرده انــد. بازیکنانی 
رفته اند و بازیکنان جدیدی اضافه شــد ه اند. رســول خطیبی یک بار 
مقابل مــا در نقش جهان بــا آلومینیوم بازی کرده و تیــم ما را خیلی 
خوب می شناســد. انتظار بازی خیلــی خوبی داریم چــون تراکتور 
بازیکنــان و کادرفنی خیلی خوبی دارد. انتظــار داریم این بازی را هم 
ببریم هرچنــد کار خیلی دشــواری داریم. باید صددرصــد در اختیار 
 تیم باشــیم و کیفیت خودمان را به نمایش بگذاریم تــا از تراکتور رد

 بشویم.
مربی ســپاهان در مورد بازگشت احســان حاج صفی گفت: احسان 
حاج صفی از مکتب سپاهان است. خیلی خوشحالیم به تیم ما آمده 
و می تواند کمــک  کند. او کاپیتان تیم ملی اســت و انگیزه های بزرگی 
دارد. با این حال تیم و احسان باید به هم کمک کنند.وی در مورد اینکه 
حاج صفی در چه پستی برای سپاهان بازی می کند، اظهار داشت: در 
دو جلســه تمرینی که داشتیم احسان را در شــرایط خاصی آزمایش 

کردیم که ببینیم به کدام قســمت تیم بیشــتر می توانــد کمک کند. 
تمرینات خاصی را انجام دادیم. با کادرفنی جلساتی خواهیم داشت. با 
احسان هم صحبت می کنیم تا شرایطی را به وجود بیاوریم که بهترین 
کمک را به تیم کند. او همیشه به تیم اعتقاد داشته و برای تیم مبارزه 
کرده، حاضر است خودش را برای تیم قربانی کند. پست برایش مهم 
نیست. مهم این است که تیم موفق باشد. در کنار او بازیکنان با کیفیت 
دیگری هــم داریم.مرزبان با اشــاره به کیفیت عملکرد ســپاهان در 
مسابقات، گفت: ایران این را می داند که ما می توانیم فوتبال با کیفیت 
و زیبایی ارائه بدهیم. حرف اولمان این است که فوتبال با کیفیت باید 
زیبایی های خاص خودش را داشــته باشد و کســانی که فوتبال ما را 

می بینند باید از آن راضی باشند. 
نتیجه گرا نیســتیم بلکه بــه دنبال پیــدا کردن زیبا یی هــای فوتبال 
هستیم.مربی ســپاهان در خصوص برنامه های این تیم در تعطیالت 
نوروزی عنوان کرد: برنامه های خاصی داریم. بــه دنبال برگزاری دو 

بازی دوســتانه خوب هســتیم تا برای بازی با ســایپا آماده شویم. 
این تیم ســاختارهای جدیــدی دارد و بــا انگیزه اســت. به همین 
خاطر باید خیلــی زود تمرینات را شــروع کنیم و تیــم را روی آتش 
 نگه داریــم که با شــروع دوباره بازی هــا کیفیت خیلــی خوبی را به 

نمایش بگذاریم.
مرزبان در مــورد اینکه اکنون جنــگ قهرمانی داغی بین ســپاهان 
و پرســپولیس ایجاد شــده و آیا تا آخر فصل بین ایــن دو تیم باقی 
می ماند، گفت: ســپاهان، پرســپولیس، اســتقالل و حتــی فوالد و 
تراکتور می توانند به قهرمانی برسند. ما هم خودمان را یکی از مدعیان 
قهرمانی می دانیم. بــرای همه تیم ها احترام قائلیــم و به دنبال یک 
رقابت صددرصد ورزشــی هســتیم. این رقابت  به زیبایی فوتبال ما 
کمک می کند و هرچقدر کیفیت آن باالتر باشــد به تیم ملی هم کمک 
 بیشــتری می کند. امیدوارم رقابت برای قهرمانی تــا روز آخر ادامه 

داشته باشد.

رد درخواست راموس توسط »زیدان«
در بازی میــان رئال مادرید و آتاالنتا در دور برگشــت از مرحله  یک هشــتم نهایــی رقابت های 
لیگ قهرمانــان اروپا که در نهایت منجر به برد ســه بر یک رئال مادرید و صعود ســپید پوشــان 
به دور بعدی رقابت ها شــد، ســرخیو راموس که به تازگی از کمند مصدومیت رها شده بود، 64 
دقیقه بازی کرد و یــک گل هم از روی نقطه  پنالتی به ثمر رســاند.اما ســرجیو راموس هنگامی 
که می دانســت قرار اســت تعویض شــود و بازیکن دیگری که ادر میلیتائو بود، به جای او وارد 
میدان شــود، از زیدان خواســت که ده دقیقه بیشــتر به او بازی بدهد و اجازه دهد تا او به مدت 
بیشــتری درون زمین باقی بماند و در دقیقه 75 از زمین مســابقه خارج شــود اما زین الدین 
زیدان، سرمربی فرانســوی رئال مادرید، چنین اجازه ای به راموس نداد و او را تعویض کرد تا ادر 
میلیتائو وارد میدان شــود و سرجیو راموس به اســتراحت بپردازد تا برای بازی های بعدی رئال 
مادرید آمادگی بیشتری داشته باشد و دوباره دچار مصدومیت نشود.راموس بازی های زیادی 
را به خاطر مصدومیت از دســت داد و اکنون که برگشته اســت، زین الدین زیدان نمی خواست 
 روی او ریســک کند به همین علت با درخواســت راموس بــرای 10 دقیقه بیشــتر بازی کردن،

 مخالفت کرد.

قدرت »نیمار« جادویی است
ادینســون کاوانی، مهاجم اوروگوئه ای به تمجید از هم تیمی های سابق خود پرداخته است.بعد 
از سپری کردن چند فصل درخشــان در ترکیب پاری سن ژرمن و تبدیل شــدن به بهترین گلزن 
تاریخ این باشــگاه، ادینسون کاوانی تابستان ســال گذشته از این تیم جدا شــده و به پیشنهاد 
منچســتریونایتد پاســخ مثبت داد. اگرچه در گذشته شــایعاتی در مورد اختالف بین ادینسون 
کاوانی و نیمار شنیده می شــد، اما کاوانی مدعی شد ســتاره برزیلی قدرتی جادویی در پاهای 
خود دارد.ادینسون کاوانی گفت: »من آنقدر خوش شانس بوده ام که در کنار چند بازیکن بزرگ 
بازی کنم و وقتی شما کنار ســتاره های قدرتمند بازی می کنید، امکان رشد و پیشرفت بیشتری 
خواهید داشت. من همیشه این آرزو را داشتم که سبک بازی خود را بهبود بخشیده و چیزهایی 
را از بازیکنان دیگر یاد بگیرم. اگر بخواهم مشــخصات هر یک از آنها را فهرست کنم، فکر می کنم 
این مصاحبه بســیار طوالنی شــود، زیرا هر کدام از آنها خصوصیات منحصر به فرد خود را دارند.

با بازیکنی مثل زالتان همبازی بودم که بســیار رقابت طلب بود. او همیشــه برای مبارزه آماده و 
واقعا از باختن متنفر بود. هیچکدام از ما دوســت نداریم ببازیم، اما زالتان همیشه با شخصیت 
و ویژگی های خود این صفت را ثابت می کرد.من همچنین کنــار بازیکنانی مانند نیمار و کیلیان 
امباپه نیز بــازی کرده ام. همه در مورد نیمــار چیزهای زیادی می داننــد و او قدرتی جادویی در 
 پاهای خود دارد. کیلیان امباپه مهارت و تکنیک بسیار باالیی داشته و  همچنین از سرعت خوبی 

برخوردار است«. 

»لواندوفسکی« بهترین شماره 9 جهان است
چیرو ایموبیله، ســتاره التزیو مدعی شــد رابــرت لواندوفســکی بهترین مهاجــم نوک جهان 
اســت. چیرو ایموبیله گفت: »مــن در هر مســابقه فوتبال و در هــر لیگی که تماشــا می کنم، 
عملکــرد مهاجمان را مورد بررســی قــرار می دهــم. خودخواهی بخشــی از کار هــر مهاجمی 
اســت. ما وقتی دروازه را می بینیم فقط به آن فکر می کنیم و این یک مســئله غریزی اســت. 
بســیاری از گل های من ناشــی از تــالش، بازی تیمــی و حرکاتم بــوده و باقــی آن نیز کامال 
غریزی هستند.ســیمونه اینزاگــی نیز هرگز تســلیم نمی نشــد. البته من چند فیلــم از بازی 
های اینزاگی را دیــده ام و او گاهی ارســال پاس گل را بــه گلزنی ترجیح مــی داد. با این حال 
 فوتبال تغییر کرده اســت. اکنون باید به بازیکنانی مانند رابرت لواندوفســکی شــبیه بود و این

 بسیار مهم است. 

زشفوتبال جهان ور

وز عکس ر

 روز دل انگیز »سیمئونه« 
و دخترانش

دیگو پابلو سیمئونه، ســرمربی آرژانتینی 
اتلتیکو مادرید که در این سال ها در باشگاه 
مادریدی تبدیل به نامی بسیار مطرح شده 
در جهان فوتبال شده اســت، با دو دختر 
کوچک خــود روز دل انگیزی را در شــهر 
مادرید سپری کرد و سپس تصاویری از 
آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک 

گذاشت.

احتمال تغییر ساعت بازی استقالل و فوالد در لیگ قهرمانان 
به دلیل ماه رمضان

فدراسیون فوتبال فوتبال عربستان به دنبال تغییر ســاعت بازی های 3 گروه لیگ قهرمانان آسیا 
به دلیل ماه مبارک رمضان اســت. دبیرکل فدراســیون فوتبال عربســتان خبر داد: روز سه شنبه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا ساعت بازی های 3 گروهی که عربستان در آن میزبان است را به ما ارسال 
کرد.این مســئول در این زمینه اضافه کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا این جدول زمان بندی ساعت 
را پیشنهاد کرده و قابل تغییر است. پیشنهاد AFC ساعت بازی ها در عصر بود و با توجه به همزمان 
بودن بازی ها در ماه مبارک رمضان ما بالفاصله درخواست کردیم تا ساعت بازی ها به تعویق بیفتد 
و بازی ها در شب برگزار شود. احتمال تغییر بازی ها زیاد است و کنفدراسیون فوتبال آسیا همیشه 
در این موارد مخالفتی نمی کند. استقالل در گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا باید در جده بازی کند 
و فوالد هم در صورت صعود در گروه دوم باید در ریاض بازی کند. با این خبر احتمال تغییر ساعت 

بازی ها این دو نماینده کشورمان به دلیل ماه مبارک رمضان زیاد است.

پرسپولیسی ها قبل از عید پولدار می شوند؟
باشگاه پرسپولیس در صدد است بخش دیگری از مبلغ قرارداد بازیکنان این تیم را پیش از اتمام 
سال به آنها پرداخت کند.طبق اعالم جعفر سمیعی، باشگاه پرسپولیس در صدد است بخش دیگری 
از مبلغ قرارداد بازیکنان این تیم را پیش از اتمام ســال به آنها پرداخت کند. این باشگاه تاکنون 30 
درصد از قرارداد بســیاری بازیکنان را به آنها واریز کرده و البته برخی از آنهــا هم تاکنون 50 درصد 
دریافتی داشته اند.شاگردان یحیی گل محمدی مدتی قبل با انتشار یک استوری قرمز و آنفالو کردن 

صفحه اینستاگرام باشگاه نسبت به وضعیت دریافتی های خود گالیه کردند.

محمد ابراهیمی به ماشین سازی پیوست 
وینگر ســابق تیم تراکتور پس از ترک اردوی شاهین بوشهر به ماشین ســازی ملحق شد. محمد 
ابراهیمی، بازیکن 36 ساله فوتبال ایران که ســال ها در فوتبال تبریز حضور داشت و پیراهن تیم 
های تراکتور و گسترش فوالد را در چند مقطع برتن کرد، این بار با عقد قرارداد با تیم ماشین سازی به 
فوتبال این منطقه بازگشت. ابراهیمی فصل را به عنوان بازیکن شاهین آغاز کرد اما در نقل و انتقاالت 
از این تیم جدا شد و تصمیم گرفت که پیشنهاد ماشین سازی، تیم لیگ برتری را قبول کند. این در 
حالی است که ماشین سازی چند ستاره خود را از دست داده و حاال با این بازیکن باتجربه، برای بقا 
در لیگ برتر امید بیشتری خواهد داشت.او بیش از 200 بازی برای تیم های تبریزی انجام داده و 

حاال باید دید که در بازگشت دوباره، می تواند همان ستاره همیشگی باشد یا خیر.

نعمتی و چالش جبران پنالتی از دست رفته! 
سیامک نعمتی در بازی رفت پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان، یک پنالتی را برای تیمش به هدر 
داد.او که یکی از بهترین فصول فوتبالی اش را ســپری می کند، هفته سوم در بازی با صنعت نفت 
آبادان پنالتی پرســپولیس را تبدیل به گل کرد تا قرمزها به اولین سه امتیاز فصل دست پیدا کنند. 
نکته جالب این که هفته بعدی هم یک پنالتی برای پرســپولیس گرفته شد و دوباره نعمتی پشت 
توپ رفت اما این بار نتوانست دروازه حریف نفتی را باز کند.حاال او با هدف جبران پنالتی در مقابل 
نفت مسجدســلیمان قرار می گیرد و امیدوار اســت که در مقابل این تیم بدرخشد و برخالف بازی 
رفت، پیروزی به ارمغان بیاید چرا که در غیر این صورت احتماال از دست رفتن صدرنشینی محتمل 
خواهد بود. نعمتی در فصل جاری به عنوان دفاع و هافبک راست یکی از بهترین های پرسپولیس 
 بوده و حاال باید دید که با حضور ســه خرید جدید و بازگشــت آل کثیر، چه نقشــی در تیم خواهد

 داشت.

خبر  روز

پایان حضور محمد 
انصاری در تیم 

پرسپولیس
داســتان حضــور محمــد انصــاری در 
پرسپولیس، ســاده، کم حاشــیه و بدون 
حرف و حدیث خاصی صورت گرفت. مدافع 
جوانی که پس از حضور در تمرینات استقالل 
و سپس فجرسپاسی شــیراز و شهرداری 
تبریز سودای ستاره شدن در سر داشت، به 
برانکو ایوانکوویچ پیشنهاد داده شد و پس 
از حضوری موفق در تمرینات پرسپولیس، 
مورد پسند ســرمربی کروات قرار گرفت.به 
این ترتیب محمد انصاری در تیر ماه ســال 
1394 با قراردادی دو ساله به پرسپولیس 
پیوست. او در بهترین مقطع زمانی ممکن 
حضــور در پرســپولیس را تجربــه کرد و 
توانســت زیر نظر برانکو ایوانکوویچ، دوران 
درخشــانی را برای خود و تیمش رقم بزند. 
انصاری در فصل اول حضــور خود 20 بازی 
برای پرســپولیس انجام داد تا خیلی زود 
نشان دهد که اســتحقاق پوشیدن پیراهن 

این تیم بزرگ را دارد.
دوران خوش انصاری در پرســپولیس در 
سال های بعد نیز ادامه داشت و این بازیکن 
علی رغم داشــتن پیشــنهادات داخلی و 
خارجی خوب، در فصــل فصل 9۸–1397 
قرارداد خــود را به مدت ســه فصل دیگر با 
پرســپولیس تمدید کــرد. اوج کار انصاری 
در پرســپولیس در لیگ شــانزدهم بود که 
از ســمت چپ خط دفاعی به وسط منتقل 
شد و در نهایت پرسپولیس با ثبت کمترین 
گل خورده، جام قهرمانی را باالی سر برد. او 
یکی از بازیکنانی بود که در هر چهار قهرمانی 
پرســپولیس طی چهار فصل اخیر حضور 
داشــت اما یک مصدومیت تلخ همه چیز 

را تغییر داد. 
با وجود بازگشــت به ترکیب پرســپولیس 
پس از بهبودی مصدومیت، انصاری از توجه 
الزم گل محمــدی برخوردار نبــود و حضور 
کنعانی زادگان و حســینی در خط دفاعی و 
جذب فرشاد فرجی عمال جایی برای او در 

پرسپولیس باقی نگذاشت. 

مستطیل سبز خبر بد برای قایقرانی؛ فعال خبری از ترخیص قایق های روئینگ نیست
یکی از مربیان مازندرانی که سابقه حضور در کادرفنی تیم های ملی کشتی را دارد، معتقد است که دیوید تیلور تنها حریف ملی پوش وزن ۸6 کیلوگرم ایران نخواهد 
بود.فدراسیون قایقرانی ایران ســال 96 اقدام به خرید تعداد 34 عدد قایق  در رشــته روئینگ کرد، اما هزینه آن را کامل پرداخت نکرد تا اینکه در سال 9۸ مبلغ 
باقیمانده تأمین و تیر ماه امسال قایق ها وارد قشم شد.از همان زمان فدراسیون در تالش بود تا از شرکت حمل ونقل کننده در تهران ترخیص قایق ها را بگیرد و در 
ادامه روند ترخیص را در قشم پیگیری کند. تالش آنها بر این بود که قبل پایان سال این کار انجام شود و قایقرانان بتوانند قبل از انتخابی المپیک با قایق های جدید 
تمرین کنند، اما درست در روزهای پایانی سال نامه ای به دست فدراسیون رسید که سنگ بزرگی بر سر راه ترخیص قایق ها خواهد بود.علیرضا سهرابیان، رییس 
فدراسیون قایقرانی در این باره گفت: هنوز برای ترخیص قایق ها دچار چالش هســتیم. نامه ای به دست مان رسیده که از سال 13۸5 مبلغ 227 میلیون تومان 
بدهی گمرکی داریم و این بدترین خبری بود که می توانست به ما برسد؛ این خبر یعنی قایق ها فعال به دستمان نمی رسد.وی افزود: امیدوارم مسئوالن گمرک با 
دیده ملی به این مسئله نگاه کنند و با یک فکس برای ترخیص قایق ها، ما را خوشحال کنند و این بهترین عیدی است که ما می توانیم دریافت کنیم. دغدغه ما 

در این روزها گمرک است و گمرک است و گمرک.

سرپرســت تیم ملی والیبال ایران درباره لیســت 
ارسالی سرمربی ایران، گفت: هر زمان که این لیست 
نهایی شود، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم 
ملی را اعالم خواهیم کرد.مرحله نخســت اردوهای 
تیم ملی والیبال هفتم فروردین 1400 بدون حضور 
لژیونرها آغاز خواهد شد. والدیمیر الکنو، سرمربی تیم 
ملی والیبال ایران پس از پایان رقابت های لیگ برتر 
والیبال و قهرمانی تیم فوالد سیرجان، لیست 27-2۸ 
نفره ای از بازیکنان را برای حضور در اردوهای ملی به 
ایران ارسال کرده است.الکنو در حالی لیست مد نظر 
خود را تهیه کرده که پیش از این محمدرضا داورزنی، 
رییس فدراسیون والیبال ادعا کرد که هر 14 سرمربی 
حاضر در رقابت های لیگ برتر والیبال، بازیکنان توانا 

و فنی خود را برای حضــور در اردوهای ملی معرفی 
خواهند کرد که پس از بررسی کادر فنی، فرصت حضور 
در اردوهای تیم ملی را خواهند داشت. این در حالی 
است که لیست ارسالی الکنو نشان می دهد که او پس 
از بررسی فیلم بازی ها، بازیکنان مد نظرش را دعوت 
کرده و سرمربیان لیگ نقشــی در بازیکنان دعوتی 
نداشتند.امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال 
ایران درباره لیست ارسالی الکنو گفت: لیست الکنو را 
دریافت کردم و به زودی بازیکنان را معرفی خواهیم 
کرد. هنوز یک صحبت نهایی باقی مانده و الکنو پس 
از گفتگو با کادر فنی، لیســت نهایی را اعالم خواهد 
کرد. ممکن اســت تغییراتی در لیست اعمال شود.

وی درباره صحبت های داورزنی و معرفی بازیکنان از 

سوی سرمربیان لیگ برتری نیز گفت: الکنو لیست 
مد نظرش را از دل لیگ برتر انتخاب کرده است. اینکه 
لیست دومی داشته باشیم و افراد دیگری قرار است 
دعوت شوند را نمی دانم. در لیســت ارسالی، 9 نفر 
لژیونر هستند یا آسیب های جزئی دیده اند که باید 
رفع شود. اینکه بخواهند لیست دومی تحت عنوان 
تیم ملی »ب« داشته باشیم و افراد دیگری به تیم 

ملی دعوت شوند، باید مورد بررسی قرار گیرد.

»الکنو« از دل لیگ بازیکنان را انتخاب کرد
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سهم فرهنگ اصفهان از بودجه 1400
رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان، با شرح ردیف های مهمی که در بودجه فرهنگی 
شهر برای سال ۱۴۰۰ گنجانده شده، خبر می دهد که به زودی، کلنگ ساخت تئاتر شهر اصفهان در 

چهارباغ به زمین می خورد و پردیس موسیقی نیز در منطقه پنج ساخته می شود.
فریده روشن اظهار می کند: رقم بودجه ای که برای سال ۱۴۰۰ در شورای شهر تصویب شد، ۹ هزار 

و ۵۷۰ میلیارد تومان بود که از این مبلغ ۲۹ درصد سهم جاری و ۷۱ درصد سهم عمرانی است.
وی با اشــاره به ســهم حوزه های مختلف از بودجه ۱۴۰۰ می گوید: ۳۹ درصد از بودجه سال آتی 
مربوط به حمل ونقل و ترافیک، ۱۸ درصد مربوط به خدمات شــهری، ۱۵ درصد مالی، اقتصادی، 
۱۴ درصد برنامه ریزی و توسعه انسانی، ۶ درصد فرهنگی و اجتماعی و ۴ درصد نیز مختص حوزه 

معماری و شهرسازی است.
رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر اصفهان خاطرنشان می کند: این بودجه بر مبنای 
برنامه ۱۴۰۵ پی ریزی شده که اهداف عمدۀ کاهش آالینده ها و مسائل زیست محیطی، همچنین 
رشد و رونق گردشــگری و فرهنگ و هنر را دنبال می کند به همین دلیل سهم حمل ونقل بیشتر 
شده و سهم حوزه فرهنگی_اجتماعی نیز نسبت به ســال قبل دو درصد افزایش داشته و به رقم 

۴۱۹ میلیارد تومان رسیده است.
به عقیده روشن، علت ناکامی بسیاری از پروژه ها با وجود داشتن شکلی زیبا و معماری اصولی، 
فقدان پیوست فرهنگی است. وی در این باره توضیح می دهد: به دلیل اثرگذاری فرهنگ بر تمام 
حوزه ها، در این دوره از شورا تالش ما این است بر این مسئله تأکید داشته باشیم که هر گونه پروژه 
عمرانی سطح شهر باید مجهز به پیوســت فرهنگی باشد؛ به این ترتیب، سیاست ها و اولویت های 
کمیسیون فرهنگی در حوزه عمران نیز دنبال و به سرمایه های انسانی و اجتماعی، مشارکت مردم 

توجه ویژه می شود و درنهایت آن پروژه نیز به بهره برداری مطلوب خواهد رسید.
رییس کمیســیون فرهنگی ورزشی شورای شــهر اصفهان بهبود فضاهای فرهنگی در مناطق کم 
برخوردار با توجه به بحث عدالت محوری و انجام پروژه های محرک توسعه برای محرومیت زدایی 
را از دیگر مباحثی دانســت که در بودجه ۱۴۰۰ به آن توجه ویژه شده اســت و با ایجاد زمین های 
بازی، خانه های فرهنگی و فرهنگسراها عملیاتی می شود؛ چنان که در سال ۱۳۹۹ شاهد ساخت 
فرهنگســرای اســتاد جمشــید مظاهری، بازیکده محمودآباد و احداث فرهنگسرای کودک در 
مناطق محروم شــهر بودیم.روشن یادآور می شود: توسعه حمایت از ســازمان های مردم نهاد از 
دیگر سیاست های فرهنگی است که در ســال ۱۴۰۰ بر آن تأکید داریم. در همین راستا با تکیه بر 
مفهوم شــهروندی فرهنگی، که سه مفهوم شهر معناگرا، شهر زیســت پذیر و شهر انسان محور را 
در خود گنجانده و شــهروندان را به دسته های مختلفی چون شــهروند هویت مدار، اخالق مدار، 
خالق، سالم، مطالبه گر و مشارکت جو تقسیم می کند، برنامه هایی در سطح شهر اجرا خواهد شد 

تا فرهنگ سازی درستی در این رابطه صورت بگیرد.
وی ادامه می دهد: به منظور بهبود اقتصاد فرهنگ و هنر، ایجاد زیرساخت های فرهنگی در مناطقی 

که از سالن تئاتر و سینما بی بهره اند در بودجه ۱۴۰۰ دیده شده است.
رییس کمیســیون فرهنگی ورزشی شــورای شــهر اصفهان اعالم می کند: بعد از جلسه ای که با 
سرمایه گذار مشارکتی پروژه تئاتر شهر داشتیم قرار شد به زودی کلنگ ساخت تئاتر شهر در قطعه 
زمینی که روبروی سینما سپاهان در چهارباغ قرار دارد به زمین بخورد و طبق قولی که داده اند بعد 

از یک سال نیز به بهره برداری می رسد.
روشن، درباره آخرین وضعیت سینما همایون که به عنوان یکی از مکان های مورد نظر برای ساخت 
تئاتر شهر از آن نام برده می شد، توضیح می دهد: پیگیر مسئله سینما همایون نیز هستیم و با حوزه 
هنری جلساتی داشته ایم تا تهاتری انجام شــود و بتوانیم در آینده روی این محل نیز کار کنیم.

او خبر می دهد: بناست که در مجموعه گل نرگس واقع در منطقه پنج شهر اصفهان، یک پردیس 
موسیقی داشته باشیم. طراحی این پردیس نیز به زودی انجام می شود تا مجموعه های فرهنگی 

هنری شهر افزایش پیدا کند.

پاسخی به مطالبه ۳۰ ساله مردم؛

استاندار: نگرش فرهنگی شهرداری اصفهان ستودنی است

صبح دیروز ســالن اجتماعات گلستان شــهدا که با هزینه ای بالغ بر 
۱،۳۰۰ میلیارد ریال، با حضور استاندار و امام جمعه اصفهان، شهردار و 
رییس و اعضای شورای شهر، مدیرکل بنیاد شهید و جمعی از خانواده 
شهدا، جانبازان، ایثارگران، مسئوالن و مقامات استانی به بهره برداری 
رســید.قدرت ا... نوروزی در آئیــن بهره برداری از ســالن اجتماعات 
گلستان شــهدا همزمان با میالد امام حسین و روز پاسدار اظهار کرد: 
تقارن روز پاسدار با افتتاح سالن اجتماعات گلستان شهدا خیر و برکت 
به همراه دارد؛ امیدواریم پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا مکانی 

برای برگزاری رویداد های فرهنگی، مذهبی باشد.
وی افزود: مغازه ها و مجموعه هایی که سالن اجتماعات گلستان شهدا 
را در حصار خود آورده بودند آزادسازی شــدند و برای تکمیل کار، باید 
آزادسازی ها تا خیابان سجاد ادامه پیدا کند تا از آنجا وارد عرصه بزرگ 

فرهنگی و فضای سبز زیبای گلستان شهدا شویم.
محمدرضــا برکت، مدیر منطقه شــش شــهرداری اصفهــان با ابراز 
خوشحالی از افتتاح این پروژه، گفت: بهترین و به روزترین تاسیسات 

برای ســالن اجتماعات گلستان شهدا تهیه شــده و امیدواریم از این 
سالن استفاده بهینه انجام شود.

علیرضا نصــر اصفهانی، رییس شــورای شــهر اصفهان با اشــاره به 
مســئولیت مســئوالن دربرابر مردم، گفت: ما مســئولیت داریم که 
درســت زندگی کنیــم و بــه اصفهانی بودن مــان و اینکــه همراهان 
شــهدا هســتیم افتخار کنیم و مدیران بایــد تالش کننــد که تخت 
 فوالد بزرگ اصفهان و گلســتان شــهدا فضایی برای ارتباط بیشتر، با 

مردم شود.
آیت ا... سیدیوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه اصفهان، با اشاره به هنر های اصفهان بیان کرد: نظر ما براین بود 
که به جای سقف ســازه ای این ســالن، هنر اصفهان در اینجا نمایان 
شود؛ البته کسی مقصر این موضوع نیست، اما باید به همت شهردار 
نقص های این مکان برطرف شــود که جایی دیدنی از هنر اصفهانیان 

عزیز باشد.
امام جمعه اصفهان تصریــح کرد: البته شــهرداری اصفهان زحمات 

بســیاری در این خصــوص متقبل شــد و ۱۳۰ میلیــارد تومان برای 
آزادسازی منازل و اماکن و ساخت آن هزینه کرد.

وی تصریــح کــرد: تــالش شــد رضایــت کامــل مــردم  در 
 آزادســازی ها لحــاظ شــود و منــازل و اماکن بــا قیمــت واقعی 

خریداری شود.
نماینــده ولی فقیه در اســتان اصفهان گفت: در ابتدا قرار بود ســالن 
گلستان شــهدا با همکاری شــهرداری، اســتانداری و بنیاد شهید و 
امور ایثارگران ســاخته شــود ولی به دلیل نبود بودجه الزم در اختیار 

استانداری و بنیاد شهید، تنها شهرداری اصفهان وارد عمل شد.
 وی تصریح کرد: الزم اســت در ادامه ســامانه صوتی، فرش و برخی 
نواقص دیگر برطرف شود و به نظر می رسد با توجه به اینکه در این محل 
مجالس مذهبی و دینی برگزار می شــود، یک حساب مشخص برای 
مشارکت عمومی توسط بنیاد شــهید و امور ایثارگران باز شود تا زمینه 

حضور همگانی در تکمیل این طرح فراهم شود.
امــام جمعــه اصفهــان بــا بیان اینکــه ایــن مــکان متعلــق بــه 
شهداســت، افــزود: باالتــر از شــهادت هیــچ نعمــت و خیــری 
 نیســت و لــذا هرچــه در ایــن خصــوص تــالش شــود ک

م است.
استاندار اصفهان، ضمن تشــکر از تمامی افرادی که برای ساخت این 
مجموعه تالش کردند، در پیرو صحبت های امام جمعه اصفهان گفت: 
این سالن با این مدل سقف هماهنگ نیست و باید این سازه در این 

مکان مقدس به سبک هنر اصفهانی اجرایی شود.
عبــاس رضایــی گفــت: خوشــبختانه نگــرش شــهرداری انجام 
اقدامات فرهنگی اســت که ایــن دیدگاه ســتودنی و قابــل تقدیر 
اســت؛ شــهرداری اقدامات زیربنایی خوبی را در ســه ســال و نیم 
 اخیــر بــا همدلــی و همراهی شــورای شــهر انجــام داده که جای 

تقدیر دارد.
وی با اشــاره به بهره بــرداری از طــرح انتقــال آب از خلیج فارس به 
اصفهان، گفت: یکی از مطالبات بحق برای مردم اصفهان، انتقال آب از 
خلیج فارس به اصفهان بود که چند روز گذشته عملی شد و قدم های 
بزرگ و اساسی برداشته شد؛ امیدواریم که هرچه سریع تر با همدلی 
یکدیگر کاری کنیم که آب پایدار صنایع تامین شــود و این آب صرفا 

برای صنایع مصرف شود.
در پایان استاندار اصفهان به همراه شــهردار اصفهان و اعضای شورای 
شــهر آیین رونمایی از لوح یادمان سالن گلســتان شهدا و همچنین 

رونمایی از کتاب الله های آرامیده را انجام دادند.

مدیرکل اوقاف و امــور خیریه اســتان اصفهان از 
راه اندازی مرکز جامع قرآنــی در اصفهان خبر داد.

حجت االسالم محمد حسین بلک در دیدار با رییس 
سازمان تبلیغات اسالمی و فعاالن موسسات قرآنی 
اســتان اصفهان گفت: ضروری اســت مرکز جامع 
قرآنی در اصفهان راه اندازی شود تا شهروندان بدانند 
در صورت نیاز به امور تخصصــی در حوزه قرآنی به 
کجا مراجعه کنند.وی با بیان اینکــه در چند نوبت 
به لحاظ پیگیری مســئول موسسات قرآنی تالش 
کردیم ارتباط مجموعه اوقاف با بخش قرآنی بیش 
از گذشته باشد، اظهار داشت: ماموریت های قرآنی 

در اوقاف محدودتر از قبل است و الزم است در این 
بخش تمرین و تالش بیشــتری داشــته باشیم و 

گفتمان قرآنی در ادارات اوقاف ایجاد شود.
این مقام مســئول با بیان اینکه ضروری است که 
جلسات مشــترکی بین فعاالن عرصه قرآن ایجاد 
شود، افزود: باید توســعه فعالیت های قرآنی را در 
دستور کار قرار دهیم، قرآن مظهر کالم خدا است و 
باید همه مسلمانان به این کتاب الهی خدمت کنند.

مدیرکل اوقاف و امــور خیریه اســتان اصفهان با 
بیان اینکه باید در الیه هــای مختلف ادارات اوقاف 
باید برنامــه های قرآنی تدوین شــود، اضافه کرد: 
این برنامه ها باید به اندازهای پیگیری شــود که به 
مرحله اجرا برسد.وی در ادامه با بیان اینکه ما قصد 
ایجاد مجموعه قرآنی را نداریــم، ادامه داد: اوقاف 
در این زمینه قصــد دارد در فعالیت های قرآنی در 
کنار سازمان تبلیغات اســالمی و موسسات قرآنی 

همکاری داشته باشد.
حجت االسالم بلک با بیان اینکه هنوز بانک جامع 
از اطالعات قرآنی در کشــور نداریم، اضافه کرد: ۱۸ 
سال پیش در این زمینه ورود کردیم و هنوز اجرایی 
نشــده اســت.وی با بیان اینکه در زمینه موقوفات 
قرآنی چنانچه قابل واگذاری باشد و توان واگذاری 
حکم امین را داشته باشــد همکاری خواهیم کرد، 
ابراز داشت: هر برنامه ای که در اوقاف قابل واگذاری 
باشد با حفظ نظارت انجام خواهیم داد و به دستگاه 

های دیگر اعتماد خواهیم کرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان 
اینکه نگاه در زمینه موقوفات باید دو ســویه باشد، 
اضافه کرد: در این زمینه نباید انتظار داشت که اوقاف 
موقوفه قرآنی تولید کند و دیگــران از این ظرفیت 
استفاده کنند بلکه مسئوالن باید در راستای ترویج 

فرهنگ وقف همکاری داشته باشند.

راه اندازی مرکز جامع قرآنی در اصفهان

فضاسازی شهر با مشارکت مردم
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری در خصوص نقش مدیریت شهری در فضاسازی شهر گفت: 
تغییر سبک زندگی و تعامالتی که مردم با یکدیگر دارند باید به سمتی برود تا فضاهایی که می تواند 
باعث هم افزایی و بروز خالقیت افراد جامعه نســبت به محیط پیرامون شان شود را در برگیرد که 
این مهم باعث شــکوفایی ظرفیت های درونی افراد می شــود. با توجه به سبک زندگی که داریم 
و فضاهای مســکونی کوچک و اوقات فراغتی که محدود شده اســت باید به گونه ای عمل کرد تا 

آسیب های اجتماعی را به حداقل برسانیم.
مهرداد کیهانی فر،  ادامه داد: در این رابطــه فرصتی پیش آمده تا افراد جامعــه بتوانند توانایی 
خودشان را بیشتر در معرض نمایش بگذارند و مدیران شــهری می توانند از ظرفیت های جامعه 
استفاده کنند و در مجموع باعث شود تا مهارت و مسئولیت اجتماعی شهروندان افزایش یافته و 
هم افزایی نهایی را منجر شود، البته این موارد در راستای تحقق توسعه پایدار قدم برمی دارد که در 

حال حاضر شاهد آن هستیم که کشورهای پیشگام با سرعت به سمت آن می روند.
کارشناس برنامه ریزی شهری با اشاره به بودجه سال آتی شهرداری ها و نقش آن در فضاسازی 
شــهری تصریح کرد: به نظر می رسد هزینه های پیش بینی شده بیشــتر باید در حوزه مسئولیت 
اجتماعی باشد؛ در خصوص فضاهای موجود در شهر به طور مثال فضاهای فرهنگی که شهرداری ها 
احداث کرده و بهره برداری کرده اند، باید دید که شهروندان چه اندازه از این فضاها استفاده می کنند 
بنابراین باید به کیفیــت موضوعات و همه گیری آن توجه کنیم؛ همچنین به نظر می رســد باید از 
نظرات شــهروندان در این راستا استفاده شــود.کیهانی فر در خصوص لزوم استفاده از نظرات و 
پیشنهادات مردم افزود: مدیریت شــهری اتفاقات خوبی را رقم می زند، اما اگر مشارکت مردم و 
استفاده از نظرات آن ها بیشتر شود در هزینه ها صرفه جویی می شود همچنین مردم بیشتر از این 
قبیل پروژه ها استقبال خواهند کرد، درواقع موضوع مهم تعامل بیشتر مدیریت شهری با جامعه 

و مردم است تا اتفاقات مثبتی را شاهد باشیم.

فضاسازی شهری توسعه پایدار را به همراه دارد
فرزاد مؤمنی، یک کارشناس شهرســازی نیز گفت: فضاسازی شهری شــامل دو بخش است، 
خیابان و میدان که این دو در بحث کالبد، فضاسازی اجتماعی، اقتصادی و امنیت مواردی را در بر 
می گیرد تا برای آن ها برنامه ریزی و تحلیل داشته باشیم، به طور مثال شهرداری گذرگاه چهارباغ 
عباسی را به پیاده راه تبدیل کرد تا فضاهای مختلف در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
برقرار شود، همچنین امنیت فضاها با ایجاد روشنایی و محدود کردن دسترسی ها در حوزه سواره 
و موتورسیکلت به خوبی طرح ریزی و اجرا شده است.وی ادامه داد: در حوزه فرهنگی و اجتماعی 
نیز شهرداری می تواند طرح هایی را در راستای معرفی فرهنگ و تاریخ ایران باستان اجرایی کند.

این کارشناس شهرســازی تصریح کرد: در حوزه کالبدی نیز شهرداری باید در بودجه سال آتی به 
آن توجه ویژه ای کند، در واقع باید مدیریت یکپارچه شــهری شکل بگیرید، به طور مثال آسفالت 
معابر از سوی شهرداری انجام می شود اما بعد از مدتی دستگاه دیگری به قصد سرویس دهی به 
شهروندان اقدام به تخریب آسفالت می کند در اصل هر دو فعالیت صحیح انجام شده و به قصد 
سرویس دهی به شــهروندان بوده اســت؛ اما باید به جای ایجاد دو هزینه، تعریف درآمد برای 
شهرداری داشته باشیم، در اصل پروژه ای در راستای کاهش هزینه ها پیش بینی شود، این پروژه 

می تواند در حوزه هماهنگی شهرداری با سایر دستگاه ها و شرکت ها باشد.
مومنی تاکید کرد: یکــی از مهم ترین فعالیت هایی که در همین راســتا و در کشــورهای در حال 
توسعه در دست انجام است بسترسازی GIS بوده که در تمام شبکه شهری پیاده سازی می شود 
و شهرداری ها و دیگر ارگان ها می توانند در همین ســاختار طرح های خود را پیاده سازی کنند تا 
در هزینه اجرایی صرفه جویی و فضاسازی به شکل مؤثری شکل بگیرد، با اجرای این کار مطمئنًا 
موضوع توسعه پایدار به نحو مؤثری شکل می گیرد و برای ماندگاری برای آیندگان و ادامه یافتن 

آن، بستر فراهم می شود.

با مسئولان

خبر ویژهگزارش

شارژ »اصفهان کارت« در 
ازای تحویل پسماند خشک 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان گفت :۵ ایســتگاه جدید بازیافت در 
آســتانه نوروز و ســال جدید به شهر اصفهان 
افزوده شد که بر این اســاس تعداد ایستگاه 
های پسماند شــهر اصفهان از ۷۵ به ۸۰ مورد 
افزایش یافت. رحیم محمدی با اشاره به اینکه 
اقالم بازیافتی و پســماند براســاس اندازه و 
حجم، دسته بندی و بر همین مبنا جمع آوری 
می شود، گفت: شــهروندان در این روزها که 
به نظافت منازل خود مشــغول هستند، می 
توانند بــا تماس با ســامانه ۱۳۷ جمع آوری 
اقالم حجیم خود را به شــهرداری بســپارند 
تا خودروهای ویژه به در منــزل مراجعه و به 
صورت رایگان اقالم حجیم را جمع آوری کند.  
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان ادامه داد: شهروندان می توانند اقالم 
الکترونیکی دور ریختنــی مانند اتو، موبایل و 
مانند آن را به ایســتگاه های بازیافت تحویل 
دهند که با قیمت متداول بازار، اصفهان کارت 
آنها شــارژ یا هدیه ای به آنها پرداخت خواهد 
شد.  وی تصریح کرد: در روزهای پایانی سال، 
پسماند خشک عالوه بر این روش با تحویل 
به ایســتگاه های بازیافت انجام می شــود 
کــه شــهروندان در ازای آن گل و کــود ورمی 

کمپوست، دریافت می کنند.  
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان افزود: خودروهای سازمان مدیریت 
پسماند در چهارشنبه ســوری در سطح شهر 
تردد و اقالم قابل اشــتعال را جمع آوری می 
کند اما از شــهروندان درخواســت داریم در 
صورت داشتن این نوع اقالم از قراردادن آنها در 
منازل خودداری کنند؛ در این شرایط با تماس 
شهروندان با سامانه ۱۳۷، نیروهای شهرداری 
نسبت به جمع آوری اقدام خواهند کرد.رحیمی 
همچنین از طرح ســازمان مدیریت پسماند 
برای دریافت پسماند خشک در بازارهای روز 
کوثر خبر داد و گفت: به مناسبت ایام نوروز در 
ازای دریافت پسماند خشک شهروندان، کارت 
های اعتباری آنها برای خرید از فروشگاه های 

کوثر شارژ می شود.

پایانه های اصفهان، آماده میزبانی از مسافران
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان اظهار کرد: در آستانه نوروز ۱۴۰۰ با شرایطی بسیار متفاوت قرار داریم زیرا سال ۹۹ یک سال سخت، 
پر فراز و نشیب و پر از اندوه بود که شــیوع بیماری کرونا باعث شد عزیزان بسیاری را از دســت بدهیم.عباس محبوبی افزود: یکی از سیاست های اصلی این 
سازمان ارائه خدماتی در شأن اصفهان و میهمانان نوروزی است و به همین جهت طبق روال هر ساله در سطح پایانه های مسافربری تمهیدات الزم برای استقبال 
از مسافران با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی اعمال شده است.مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در ایام نوروز 
نیروهای مددکاری و مشاوره، مأمور بهداشت برای کنترل مواد غذایی غرفه ها و رستوران ها، نیروهای تعزیرات برای کنترل قیمت در غرفه ها و نیروهای انتظامی 
برای برقراری امنیت بیشتر در محیط پایانه های مســافربری حضور دارند.وی با تاکید بر این که به منظور تأمین رفاه حال شهروندان مرکز معاینه فنی جی از 
روز دوم فروردین ماه سال جاری آماده ارائه خدمات است، ادامه داد: این سازمان تمام توان خود را به کار می گیرد تا هموطنان با خاطری آسوده از پایانه های 

مسافربری اصفهان استفاده کنند.

تب و تاب خرید 
عید در آخرین 
روزهای سال

سال ۱۳۹۹ در حالی در واپسین 
لحظات خود است که بازارهای 
اصفهــان همچنــان شــاهد 
شهروندانی است که برای خرید 
شــب عید از این لحظات باقی 

مانده استفاده می کنند.

وز عکس ر
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مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، در حاشیه دیدار با سرهنگ شفیعی مسئول 
سازمان بسیج کارمندان استان اصفهان و سرگرد فالح مسئول حوزه بسیج ادارات 
کل شهید رجایی، گفت: گازرسانی به بیش از ۹۹ درصد جمعیت استان اصفهان 
با روحیه و تفکر بسیجی و جهادی کارکنان محقق شــده است.به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سید مصطفی علوی مدیرعامل این شرکت با 
بیان اینکه بعد از انقالب اسالمی سطح خدمت رسانی به مردم سرعت چشمگیری 
داشته است، افزود: در حال حاضر صددرصد شــهرها معادل 111 شهر در سطح 
استان و 1060 روستا، حتی در دور افتاده ترین مناطق استان از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند هستند.مهندس علوی، گفت: امسال با وجود تحریم ها و فشارهای زیاد 
اقتصادی که وجود داشت، با برنامه ریزی صحیح و هدفمند در توسعه گازرسانی به 
شهرها، روستاها و صنایع موفق عمل کردیم و به لطف خدا و همت کارکنان خدوم 
شرکت، بیش از 468 کیلومتر شــبکه گذاری 12 هزار انشعاب و بیش از 45 هزار 
مشترک جدید به تعداد مشترکین استان اضافه شده است .مدیرعامل شرکت 
گاز استان اصفهان، بیان داشت: با توجه به افزایش تعداد مشترکین و برخورداری 
جمعیت باالی استان از نعمت گاز طبیعی الزم است تا همه مشترکین عزیز نسبت 
به رعایت مصرف منطقی گاز،همکاری الزم را با این شرکت داشته تا تداوم استفاده 
از گاز در تمامی بخش ها فراهم گردد.در ادامه، این دیدار سرهنگ شفیعی مسئول 
سازمان بسیج کارمندان استان اصفهان، اظهار داشت: ما در برهه فعلی بیش از 

گذشته نیازمند تفکر بســیجی و روحیه انقالبی و جهادی در کشور هستیم و در 
کنار این روحیه از دو ســرمایه عظیم اعم از انرژی و دیگری مردم عزیز بهره مند 
می باشیم.وی، تصریح کرد: هر پیشرفتی که در کشور حاصل شده مرهون تفکر 
و روحیه جهادی و بسیجی است و وظیفه اصلی ما مردم داری و خدمت رسانی 
بی منت به مردم است .سرهنگ شفیعی، گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم 
رهبری )مد ظله العالی( خدمات بسیج باید به نحو شایسته ای به مردم معرفی 

شود، زیرا اینها،خدمات انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هستند.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری 
مبنی برتداوم نهضت کمک مومنانه  در پی شــیوع ویروس کرونا، بســته های 
ارزاق با عنوان همدلی مومنانه را برای کمک بــه محرومین میان خانواده های 

نیازمند توزیع نمود.
فرمانده بســیج شرکت آبفای اســتان اصفهان گفت: بســیج از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا با نهضت کمک های مومنانه به عنوان یک نهاد مردمی در کنار هم 
وطنان بوده است و در این اقدام 400 بسته کمک های معیشتی شامل 10 کیلو 

برنج، روغن، حبوبات، ماکارونی و رب گوجه فرنگی  فراهم شده است.
هاشــم امینی  ضمن تشــکر از خیرین در اجرای این طرح  افزود: مرحله دوم 
این نهضت نیز به همت بسیجیان و ســایر کارکنان شرکت آبفا استان اصفهان 
برگزار شده و تا رفع این ویروس، با اســتفاده از ظرفیت سازمان بسیج  درصدد 

رفع برخی از مشــکالت معیشــتی نیازمندان خواهیم بود.وی افزود: ویروس 
کرونا هم برای دولت ها و هم برای مردم ایجاد مشکل کرده است و نظام اداری، 
دولتی و مشــاغل را نیز تحت تاثیر قرار داده اســت و ما  بر اســاس مسئولیت 
 اجتماعی که داریم، رفع برخی از مشکالت هموطنان را یکی از وظایف اصلی خود 

می دانیم.
 فرمانده پایگاه بسیج شــرکت آبفای اســتان اصفهان در ادامه افزود: در زمان 
شیوع موج اول کرونا بسیجیان آبفا به همراه  تیم های بهداشتی، با ضد عفونی 
معابر وخیابان ها گامی در جهت  کنترل و  کاهش شیوع ویروس کرونا در استان 
برداشــتند و همچنین تولید و توزیع آب ژاول نیز در دستور کار شرکت آبفا قرار 
گرفت و تا زمان غلبه بر ویروس کرونا و رفع مشکالت، در حد توان برای کمک به 

هم وطنان تالش می کنیم .

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان امسال همانند سال های 
گذشته در طرح مدیریت و کاهش مصرف برق مشارکتی فعال داشته است.به 
گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان، 
این مشــارکت در ســال جاری به طور فعال تر در ســه بخش انجام شــده که 
تخصیص بیش از 840 هزار لیتر فرآورده نفتــگاز بین ادارات و صنایع به منظور 
فعالیت دیزل ژنراتورها با یارانه دولتی یکی از این موارد بوده است.مشــارکت 
58 درصد جایگاه های ســی ان جی اســتان در طرح مدیریت بار شــرکت های 
توزیع برق و دریافــت مبلغی قابل توجهی به عنوان پــاداش در قبوض برق آن 

جایگاه ها و مشارکت هشت انشــعاب برق دیماندی فعال منطقه در طرح های 
مدیریت بار و دریافت مبلغی بالغ بر 177 میلیون ریال به عنوان پاداش در قبوض 
برق آن انشــعابات از دیگر اقدامات در این زمینه بوده است.همچنین تعویض 
پروژکتورهای پر مصرف انبارهای نفت با انواع ال ائی دی و کاهش مصارف برق 
تمامی انشعابات برق منطقه اصفهان از دیگر اقدامات بوده که همسو با اجرای 
طرح مدیریت انجام شــده اســت.گفتنی اســت، به پاس زحمات و اقدامات 
 انجام شــده، لوح تقدیری از سوی شــرکت توزیع برق به مدیر منطقه اصفهان

 اهدا شده است.

  در آستانه ســال جدید و در ادامه فعالیت های جهادی پوالدمردان ذوب آهن 
اصفهان، ششمین مرحله رزمایش کمک های معیشتی مومنانه در جوار یادمان 
شهدای گمنام این شــرکت انجام شد ویک هزار بســته معیشتی وکمک های 

مؤمنانه، به نیازمندان اهدا شد تا این کمک ها به 7 هزار بسته معیشتی برسد .
سرهنگ محمد علی مهرابی، رییس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان 
اصفهان در مصاحبه با خبرنگار ما با اشاره به برگزاری ششمین رزمایش کمک 
های مومنانه  کارکنان ذوب آهن اصفهان که در آســتانه عید نوروز صورت گرفته 
اســت گفت : این مجتمع بزرگ صنعتی همواره در انجام امور خداپســندانه و 

مسئولیت های اجتماعی پیشتاز است.
 وی به روحیه باالی ایثار و فداکاری در ذوب آهن اشاره کرد و یاد آور شد : تعداد 

287شــهید، 14 هزار ایثارگر و تعداد زیادی جانباز وآزاده از نمونه های فداکاری 
در این شرکت است.

وی ضمن قدردانی از تالشگران و مسئولین ذوب آهن اصفهان ،  فعالیت های 
جهادی در زمینه  بازسازی وساخت منازل مسکونی برای نیازمندان منطقه را از 

دیگر خدمات خداپسندانه این شرکت ذکر نمود .
همچنین سرهنگ مختاری، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب 
آهن اصفهان نیز گفت : به همت فوالد مردان جهادی وتالشگران این شرکت یک 
هزار بسته معیشتی تهیه و در آستانه عید نوروز بین نیازمندان توزیع گردید . وی 
خاطر نشان ساخت : این ششــمین مرحله کمک های مومنانه است و تاکنون 

حدود 7 هزار بسته معیشتی تهیه و بین نیازمندان توزیع شده است.

خط لوله آبرســانی شــرق منطقه یک اصفهان، حد فاصل جی شیر تا میدان 
بزرگمهر، به طول 3.5 کیلومتر پس از شستشو و آبگیری در مدار بهره برداری 

قرار گرفت. 
مدیر امور آب و فاضالب منطقه یک با اعالم این خبر گفــت: با توجه به اینکه 
محدوده منطقه یک اصفهان از انتهای خطوط آبرســانی مناطق دو ، ســه و 6 
آبگیری می نمود و در ماه های پرتنش آبی مشترکین منطقه دچار افت فشار و 
گاها قطعی آب در نواحی پرتراکم هشت بهشت، الهور و حمزه می شدند، خط 

مذکور از لوله 1400 جی شیر اجرا گردید و آبرسانی به منطقه از این طریق صورت 
می پذیرد. حمید اشتهاردیها در ادامه عنوان کرد: خط فوق با لوله 600 میلیمتر 
چدن داکتیل و فوالد با احداث سه بابت حوضچه بتنی در عمق 2 الی 4.5 متر 
اجرا شد. وی به موانع اجرای سریع پروژه پرداخت و گفت: بستر سنگی رودخانه 
حد فاصل تپه اشرف و تپه جی، ممانعت سازمان میراث فرهنگی به علت بافت 
تاریخی محدوده تپه اشرف، ترافیک محدوده پل غدیر و ریزشی بودن خاک 

مسیر از مواردی بود که موجب کندی کار می شد.

 به منظور ابراز همدلی و همدردی با آسیب دیدگان زلزله اخیر شهر سی سخت 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد و تامین بخشی از مایحتاج ضروری و مورد نیاز، 
کمک های غیر نقدی شــرکت پاالیش نفت اصفهان به این شهر ارسال شد.با 
حمایت مدیریت این شرکت مبلغ 10 میلیارد ریال کمک های ضروری در قالب 
اقالم مصرفی مورد نیاز به زلزله زدگان سی سخت اهداء شد.این کمک ها شامل 
800 تخته پتوی یک نفره، 1000 کیســه برنج، 1000بسته حبوبات شامل عدس، 
ماش، نخود، لوبیا، لپه، ماکارونی، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی وکنسرو 
بادنجان در خودروی های سنگین، بارگیری و به منطقه زلزله زده ارسال گردید.

مدیر روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان در حاشیه ارسال اقالم مورد 

نیاز منطقه گفت: یکی از خصلت هایی که در سرشت همه انسان ها نهفته کمک 
به همنوع است، زمین لرزه، آتش سوزی، سیل و توفان، بالیای طبیعی است 
که در جای جای جهان رخ می دهد؛ اما آنچه مصیبت ناشــی از دســت دادن 
مال و زندگی را برای بازماندگان کاهش می دهد.حرکت های انسان دوستانه 
و همراهی مردمی اســت که تجلی آن را می توان در ملت ایــران دید. محمد 
صادق حاجیان با بیان اینکه ایرانیان همــواره در هنگام بروز حوادث همچون 
زلزله اخیر شهر سی سخت، عشق به همنوع را به جهانیان نشان داده اند، گفت: 
ارسال انواع کمک ها به آسیب دیدگان زمین لرزه در جهت حمایت از هموطنان 

عزیزمان است.

مدیر عامل شرکت گاز استان خبر داد:

تحقق 99.5 درصدی گازرسانی در سطح استان اصفهان 
در آستانه سال جدید از سوی شرکت آبفای استان اصفهان صورت گرفت؛

توزیع مرحله دوم کمک های مومنانه بین خانوارهای نیازمند

منطقه اصفهان در طرح مدیریت مصرف برق مشارکت فعال دارد

درششمین مرحله رزمایش کمک های معیشتی مومنانه صورت گرفت؛

 با اهدای هزار بسته معیشتی ، کمک های مومنانه کارکنان ذوب آهن
 به ۷ هزار بسته رسید

خط لوله آبرسانی شرق منطقه یک اصفهان در مدار بهره برداری قرار گرفت

کمک های شرکت پاالیش نفت اصفهان به زلزله زدگان

همان طور کــه می دانید ســفرهای جــاده ای در کنار تمام 
جذابیت های خود، مشکالتی از بی حوصلگی در ماشین گرفته 
تا اتفاقات ناخوشایندی مانند گم شدن در طول مسیر دارند 
که ممکن است از لذت سفر کم کنند. با این حال چند روش 
عالی برای اطمینان از بهتر کردن شرایط برای شما وجود دارد. 
در طول سفر خود عکس بگیرید: سال ها بعد در آینده که شما 
پیر شده اید و کنار باغچه خانه خود نشسته اید، با دیدن این 
عکس ها خاطرات آن سفرهای خنده دار و دوران جوانی تان 
را به یاد می آورید و لبخند می زنید. در طول ســفر خود با هم 
شوخی کنید و با ژســت های خنده دار عکس بگیرید. ثبت 
خاطرات زیبا در لحظه های خوب سفر بسیار عالی است. شما 
می توانید بعدها با تماشای این عکس ها تمام لحظات جذاب 
سفر خود را زنده کنید. فقط فراموش نکنید که افراط در عکس 
گرفتن، حضور شما در لحظه را خراب می کند. بنابراین حس 

خوب تان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
 اتفاقات سفر خود را ثبت کنید: البته ثبت اتفاقات سفر کمی 
کار می برد و ممکن است دشوار به نظر برسد؛ اما، بعد از پایان 
آن، با یک دفترچه پر از ماجراهای هیجان انگیز، خستگی از 
تن تان به در می شود. ثبت اتفاقات و لحظه های سفر جاده ای 
با دوســتان، راهی عالی برای یادآوری و مرور اوقات خوش 

شــما با یکدیگر اســت. عالوه بر این موضوع، اگر سفر شما 
طوالنی باشد، فعالیت های متنوعی انجام می دهید که احتمال 
فراموش کردن آن ها بسیار زیاد اســت. برای این کار خالق 
باشید. مستند کردن سفر به معنای نوشتن درباره صبحانه، 

ناهار و شام هر روز شما نیست. 
 در طول مسیر بازی جاده ای انجا م دهید : یکی دیگر از فعالیت 
های ســرگرم کننده در مســافرت بازی های کالمی بسیار 
متنوعی است که می توانید برای مدت طوالنی با آن ها سرگرم 
شوید و از مسیر خود لذت ببرید. از بازی های کلمه ای گرفته 
تا بازی های فکری، می توانید 10 بازی کالمی سریع سرگرم 
کننده مناسب برای دو نفر در مسافرت های جاده ای را برای 

ایده گرفتن مطالعه کنید.
 جک بگویید: شما قطعا در طول مســیر خود نیاز به سرگرم 
شدن دارید تا خستگی جاده را کمتر احساس کنید. پس چه 
بهتر که کمی جک بگویید و با هم شوخی کنید. خندیدن شما 

انرژی مثبت تان را بیشتر می کند.
 به پادکست های مورد عالقه خود گوش دهید:گوش دادن 
به پادکست های مورد عالقه تان، راهی عالی برای پرت کردن 
حواس شما از جاده و مسیر یک سفر طوالنی است. این کار 
به شما کمک می کند تا انرژی بگیرید و مشغول شوید. فرقی 

ندارد موضع این پادکســت ها علمی است یا صرفا خنده دار، 
تمرکز شــما روی محتوای آن هــا می توانــد برای تان لذت 

بخش باشد.
 به یک داســتان صوتی گوش دهید:کتاب های صوتی منبع 
مناسبی برای کمی سرگرم شــدن در اتومبیل هستند. کتاب 
خواندن در مســیر نه تنها باعث خســتگی چشــم های تان 
می شود، بلکه فعالیتی تک نفره است که شما را از همراهی 
دیگران دور می کند. بنابراین، داستان های صوتی گزینه های 
بهتری هستند. گوش دادن به داســتان های جذاب نه تنها 
احساس دلتنگی شما را کمتر می کند، بلکه بهترین راه برای 
سرگرمی و درگیر کردن همه افراد است. حتی راننده می تواند 
بدون حواس پرتی بیش از حد با داستان همراه شود. درست 
مانند پادکست ها، می توانند موضوعی برای گفتگو و تبادل نظر 

در اختیار شما قرار دهند.
 به گلچین آهنگ های انتخابی خود گوش دهید: هیچ سفر 
جاده ای جذابی بدون گوش دادن به موســیقی مورد عالقه 
شما کامل نیست. همیشه قبل از حرکت اطمینان حاصل کنید 
که فهرست آهنگ های انتخابی خود را آماده کرده اید. توجه 
داشته باشید که اگر با دوســتان خود به سفر می روید، این 

گلچین را با هماهنگی آن ها تهیه کنید.

آشپزی

کلوچه براونی
کلوچه براونی، یک نوع کوکی خوشمزه و لذیذ بوده که باب طبع اکثر 

افراد و به خصوص طرفداران شکالت است. این خوراکی خوشمزه و عالی را 
می  توانید به راحتی و سریع در منزل تهیه و از طعم و عطر فوق العاده آن لذت ببرید. 
مواد الزم: آرد نصف فنجان، شکالت رنده شده 250 گرم،شکر سه چهارم فنجان،تخم 

مرغ2 عدد،کره 6 قاشق غذاخوری،پودر اسپرسو 3 قاشق چایخوردی،عصاره 
وانیل نصف قاشق غذاخوری، بیکینگ پودر نصف قاشق غذاخوری

طرز تهیه :ابتدا 50 گرم از شکالت را برداشته و بقیه شکالت را در یک ظرف بریزید.پودر اسپرسو 
و کره را به ظرف شکالت اضافه و روی حرارت غیرمستقیم قرار دهید تا شکالت ها آب شوند.

بعد از مخلوط شدن شکالت آن را کنار بگذارید تا کمی خنک شود.در یک ظرف دیگر شکر، تخم 
مرغ و وانیل را ریخته و مخلوط کنید.سپس مخلوط شکالت را به ظرف شکر اضافه و مواد 
را هم بزنید.آرد و بیکینگ پودر را نیز به مواد اضافه و مخلوط کنید.حاال 50 گرم شکالت 
کنار گذاشته را االن به مخلوط کلوچه اضافه و مواد را هم بزنید تا خمیر یکدست شود.

ظرف را با یک کیسه پالستیکی بپوشانید و به مدت یک ساعت در یخچال 
بگذارید.در سینی فر یک کاغذ روغنی بگذارید و خمیر کلوچه را صاف و 

قالب زده و در سینی بچینید.فر را در دمای 160 درجه سانتیگراد 
تنظیم کنید.کلوچه ها را به مدت 10 دقیقه در فر 

بگذارید تا آماده شوند.

فعالیت های سرگرم کننده در مسافرت برای یک تجربه خوب

همبازی شدن لیال حاتمی و مهرداد 
صدیقیان در »هرمان«

اکران آنالین فیلمی جدید با بازی »صابر 
ابر« برای نوروز 1400

فیلمبرداری فیلم سینمایی »ِهرمان« به کارگردانی علی بهراد و 
تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی در خیابان های تهران آغاز شد.لیال 
حاتمی و مهرداد صدیقیان که برای نخستین بار با یکدیگر 
همکاری می کنند، ایفاگر نقش های اصلی فیلم هستند. صدیقیان 
 و حاتمی هردو پس از یک سال جلوی دوربین یک فیلم سینمایی
 رفته اند.»ِهرمان« نام موقت اولین تجربه سینمایی بهراد است .

»زیر نور کم« در تعطیالت نوروز به نمایش در می آید.با تصمیم عوامل 
فیلم سینمایی »زیر نور کم« و به دلیل شرایط نگران کننده بیماری 
کرونا، این فیلم به صورت آنالین به نمایش در می آید و عالقه مندان 
می توانند در تعطیالت نوروزی 1400 با مراجعه به پلتفرم های فیلیمو و 
نماوا به تماشای این ملودرام اجتماعی بنشینند.»زیر نور کم« نخستین 
اثر سینمایی محمد پرویزی در مقام کارگردان است .
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