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آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظردارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط 
واگذار نماید.

مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال (محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

400-4-204/2
باقیمانده شبکه فاضالب شهرهای زرین 
شــهر، چمگردان، ورنامخواست و سده 

لنجان 
7،004،501،600340,000,000جاری

400-4-205/2
باقیمانده شبکه جمع آوری و خط انتقال 

فاضالب شهر دیزیچه بخش اول
7،162،531،846345,000,000جاری

400-4-228
عملیات آسفالت و ترمیم نوارهای حفاری 

در سطح منطقه سه اصفهان
7,411,966,575352.400.000جاری

400-4-229
ترمیم و آســفالت ترانشــه ها درســطح 

منطقه دو
8,532,580,425386.000.000جاری

400-4-230
تهیه مصالح و اجرای عملیات نازك كاری 

ساختمان اداری و نگهبانی زیار
12,498,037,628505,000,000جاری

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292:  تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1400/10/18
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/10/19

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 )داخلی 395(
نام روزنامه: زاینده رود

تاریخ انتشار: 1400/10/02

نوبت اول

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

درب امام، چشم  انتظار همکاری میراث فرهنگی و اوقاف؛

کاشی های تاریخی که فرو می ریزد
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:
وجود 7۵0 پروژه نیمه 
تمام در چهارمحال و 

بختیاری

تجلیل از کادر درمان 
و پرستاران بهداشت 
ودرمان صنعت نفت 

اصفهان

300 هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی اصفهان شور 

است

مدیرعامل سازمان پارک های شهرداری اصفهان مطرح کرد:

برگزاری دوره  آموزشی ویژه کارگران فضای سبز

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد:

واکسیناسیون 83 درصد اصفهانی ها علیه کرونا

پرسپولیس- ذوب آهن؛

نوار ناکامی های سبزپوشان پاره می شود؟
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این شهر، سبز  نیست...6
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در امامزاده درب امام، سال های گذشته مرمت هایی از جمله سقف، محوطه،  دیواره های داخلی وکاشی کاری ها انجام شده؛ اما چون به طور مستقیم در اختیار سازمان 
میراث فرهنگی نیست، نگهداری از آن با کمبود اعتبارات مواجه است و نیاز به جلب مشارکت اوقاف و هیئت امنا دارد.
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رفتار  اجتماعی افراد 
تعیین کننده میزان 
شیوع امیکرون است

5

چارتاقی نیاسر، میعادگاه 
عالقه مندان به نجوم

دوستداران باستان ستاره شناسی تولد خورشید 
را با انقالب زمستانی در بامداد یلدا از چارتاقی 
نیاسر کاشان به تماشا نشستند.  دوستداران 
باستان ستاره شناسی ایرانی و خبرنگاران از 
سایت های مختلف خبری طلوع خورشید را 

از این مکان باستانی ثبت وضبط کردند.

بحران های اصفهان از  پِس اعالم و انذارهای مکرر و قدیمی رخ عیان کرده اند

4

سنا
 ای

س:
عک

دیالوگ دکلمه وار ابتدایی ســریال خانه ســبز که با صدای جادویی »خسرو 
شکیبایی« زمزمه می شد، در ذهن بسیاری از ایرانیان هنوز به یادگار مانده است: 
» به نظر من یه خونه هرجایی میتونه باشه، میتونه باالی یه ساختمون بلند باشه، 
میتونه تو یه کوچه قدیمی که زیر یه بازارچه هست باشه، میتونه بزرگ یا میتونه 
کوچیک باشه، میتونه برای هرکی مفهومی داشته باشه، یا هر رنگی داشته باشه، 
میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ 
… . ولی من یعنی بهتره بگم ما، معتقدیم خونه هرچی که باشه، باید سبز باشه 

بله سبز  و همیشه سبز«
حاال من، یعنی ما هم میگیم: یه شــهر میتونه تو شــمال و جنوب باشــه یا تو 
مرکز، تو منطقه کویری باشه یا بارونی، محروم باشه یا متنعم از مزایا، صنعتی 
باشه یا بدون صنعت، فرهنگی باشه یا نباشه، نصف جهان باشه یا قد یه وجب 
روی نقشــه جغرافیا...میتونه  به هر اندازه و شکل و شــمایل و وضعیتی باشه 
 یا هر لقبی داشته باشه اما به نظر من، یعنی ما، یه شــهر باید سبز باشه، سبز و 

همیشه سبز ... شهر ما، اصفهان ما دیگه سبز نیست!

كاری كنیم كه 
هر ایرانی به 
فوالد مباركه 

افتخار كند

زاینده رود را دنبال کنیدحفظ آب حفظ زندگی است

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir
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اولین واکنش پنتاگون به ادعای وزیر دفاع روسیه
سخنگوی پنتاگون به سخنان هشدارآمیز وزیر دفاع روسیه درباره حضور تحریک آمیز اعضای شرکت های 
نظامی خصوصی آمریکا در شــرق اوکراین واکنش نشــان داد. »سرگئی شــویگو« وزیر دفاع روسیه 
درباره احتمال اقدامات تحریک آمیز از قبیل حمله شیمیایی در شرق اوکراین توسط برخی شرکت های 
نظامی خصوصی آمریکا هشدار داد. شویگو همچنین افزود، بیش از ۱۲۰ نفر از اعضای این شرکت ها در 
»دونتسک« حضور دارند و در حال آموزش نیروهای ویژه اوکراین هستند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
»جان کربی« سخنگوی وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با سوالی 
درباره این اظهارات وزیر دفاع روسیه مواجه شد. جان کربی در واکنش به سخنان سرگئی شویگو گفت: 
»اظهارات وزیر شویگو کامال نادرست است. این )حرف های وزیر دفاع روسیه( نادرست به نظر می رسد«.

»بنت« در حسرت یک تماس با »بایدن«!
ایسنا نوشت: منابع عبری فاش کردند که جو بایدن، رییس جمهور آمریکا طی ۳ هفته اخیر از پاسخگویی 
به تماس های نفتالی بنت، نخست وزیر اسراییل خودداری کرده است. شبکه ۱۳ تلویزیون اسراییل گزارش 
داد رییس جمهور آمریکا از هرگونه مذاکره درباره موضوع ایران با نخست وزیر اسراییل خودداری می کند. 
این شبکه فاش کرد که دفتر بنت در تالش برای هماهنگی تماس تلفنی با بایدن است، اما کاخ سفید تا 
این لحظه به این درخواست اسراییل پاسخ نداده اســت. در همین حال جیک سالیوان، مشاور امنیت 
 ملی آمریکا برای یک سفر کاری یک روزه وارد تل آویو شد تا درباره پرونده ایران و دیگر مسائل خاورمیانه 
گفت و گو کند. قرار است این مقام آمریکایی با اسحاق هرتزوگ، رییس رژیم صهیونیستی و نفتالی بنت، 

نخست وزیر و یائیر الپید و بنی گانتس، وزرای دفاع و امور خارجه این رژیم دیدار کند.

اقدام تحریک آمیز ترکیه در حریم هوایی یونان
منابع خبری سه شنبه شب به وقت تهران مدعی نقض حریم هوایی یونان از سوی پهپادها و جنگنده های 
ارتش ترکیه شدند. چند فروند پهپاد و ۶ فروند جنگنده »اف-۱۶« ترکیه  بعد از ظهر سه شنبه به وقت تهران 
حریم هوایی یونان در دریای اژه را نقض کردند.  وزارت دفاع یونان نیز در این زمینه اعالم کرد که جنگنده های 
ترکیه در این ماموریت در سه دســته پروازی ۶ نوبت حریم هوایی یونان بر فراز دریای اژه را نقض کردند. 
ترکیه نیز اخیرا مدعی شده که یونان در سال گذشته میالدی  ۵۹ بار توافق نامه سال ۱۹۸۸ مبنی بر اجتناب از 
تمرینات نظامی و فعالیت های آموزشی در تعطیالت قانونی و مذهبی را نقض کرده و در دریای اژه و دریای 
مدیترانه شرقی تمریناتی را انجام داده است. از سویی دیگر، »نیکوس پاناگیوتوپولوس« وزیر دفاع یونان 
اخیرا با اشاره به توافق نامه دفاعی یونان و فرانسه تاکید کرد: »در صورتی که ترکیه بخواهد حمله کند و ما از 

فرانسه کمک بخواهیم، نیروهای فرانسوی آنجا خواهند بود، آنها باید آنجا باشند.«

ادعای طالبان:

 به تمام شروط عمل کردیم
وزیر خارجه طالبان در افغانســتان تاکید کرد، دولت کنونی تمام شــروط بین المللی برای به رسمیت 
شناختن را تکمیل کرده اســت چرا که بر تمام افغانستان سیطره دارد و توانســته امنیت را برقرار کند.  
امیرخان متقی، در گفت وگو با الجزیره گفت: دولت کنونی روابطی با چند کشور دارد و هر روز این روابط را 
گسترش می دهد به این امید که جامعه بین الملل به زودی دولت ما را به طور کامل به رسمیت بشناسد. 
دولت ما تمام شروط الزم را برای رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین المللی تکمیل کرده است. 
وی گفت: طرف های بین المللی برای کارشکنی در این مسئله تالش می کنند. ما مذاکراتی با ترکیه و قطر 
برای راه اندازی فرودگاه کابل داریم. مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه پیش از این اعالم کرده بود 
که هیئت مشترکی از ترکیه و قطر روز سه شنبه برای گفت مذاکره با دولت موقت افغانستان درباره اداره 

فرودگاه های این کشور به کابل می رود.

کوئینسیمطرحکرد:تهدیداتیکهنتیجهمعکوسمیدهد؛

ایران،تسلیِمتهدیدنمیشود

انتخاب نوشت: تهدید نظامی ایاالت متحده علیه ایران، به جای اینکه 
راه حلی برای بحران باشــد، دلیل اصلی گســترش برنامه هسته ای 

ایران است.
وبســایت Responsible Statecraft وابســته بــه اندیشــکده 
»کوئینســی« در آمریکا در مطلبی به قلم تریتا پارسی نوشت: جرمی 
اسکاهیل از اینترسپت پاسخ خوبی به نامه ای که توسط میشل فلورنوی، 
لئون پانتا، ژنرال دیوید پترائوس، دنیس راس و چند نفر دیگر منتشر 
شد و از جو بایدن خواسته اســت که برای شکستن بن بست هسته ای 
با ایران به تهدیدات نظامی روی بیاورد، داده اســت. در این نوشــته به 
طور گسترده از من نقل قول شده اســت. من نقل قول های خود را به 
همراه چند طرز فکر دیگر در  ادامه آورده ام. این چیزی است که من به 
جرمی گفتم: اعتقاد مبالغه آمیز به معجزاتی که تهدیدات نظامی ایاالت 
متحده می تواند به ارمغــان بیاورد فقط از طرف یک حــزب در آمریکا 
مطرح نمی شود. بلکه این اعتقاد در این تصور کلی ریشه دارد که امنیت 
آمریکا از طریق هژمونی نظامی جهانی به دست می آید.تهدید نظامی 
ایاالت متحده علیه ایران، به جای اینکه راه حلی برای بحران باشد، دلیل 
اصلی گسترش برنامه هسته ای ایران است. هر چه یک کشور بیشتر 
با تهدیدات نظامی مواجه شــود، بیشتر خواستار بازدارندگی هسته ای 
خواهد شــد. تهدیدهای نظامی دونالد ترامپ و تحریم های اقتصادی 

گسترده دقیقا دلیلی است که ما در حال حاضر در این آشفتگی به سر 
می بریم. این باور که رفتار ترامپی بیشتر از ســوی ایاالت متحده، بن 

بست هسته ای را می شکند، گیج کننده است.
 خروج ترامــپ از توافق و عدم اطمینان در مــورد ماندن ایاالت متحده
  در توافــق پــس از ســال ۲۰۲۴، ارزش وعده هــای آمریــکا بــرای

  کاهش تحریم هــا را عمیقا تضعیف کرده اســت. ایرانی هــا عمدتا به 
 این دلیل مردد هســتند که به منافــع اقتصادی ناشــی از وعده های
  ایاالت متحــده اعتقــادی ندارنــد. هیچ گونــه تهدیــد نظامی این

  ضعف اساســی در موضع مذاکره ایاالت متحده را تغییر نخواهد داد. 
 با این حال، همانطــور که در مقاله اخیرم برای »ام اس ان بی ســی«

 اشــاره کردم، معتقدم که ترس از جنگ عامل مهمی برای طرفین بود 
که در سال ۲۰۱۳ به طور جدی به دیپلماســی روی بیاورند. نتیجه ای 
که در صورت شکســت مذاکرات ممکن بود بروز کند، به افزایش اراده 
سیاسی هر دو طرف برای دستیابی به مصالحه هایی که در برجام آشکار 

شد، کمک کرد.
اما تفاوت آن رویکــرد با آنچــه پترائوس و همکارانش خواســتار آن 
هستند، این است که در آن زمان اوباما هیچ تهدید نظامی ای علیه ایران 
مطرح نکرد. در عوض، ساختار شرایط به گونه ای بود که همه به وضوح 

می دانستند که جنگ جایگزین احتمالی توافق است.

امروز، همانطور که برای »ام اس ان بی ســی«توضیح دادم، ساختار 
متفاوت است. صدور تهدیدات توخالی تغییری در این شرایط بحرانی 

ایجاد نخواهد کرد و فقط توسل به دیپلماسی را دشوارتر  می کند.
پس آیا نباید شرایط را طوری تغییر داد که طرف ها بار دیگر چاره ای جز 
افزایش اراده سیاسی الزم برای سازش نداشته باشند؟ پاسخ این سوال 
منفی است. دلیلش هم این است که دفعه قبل خوش شانس بودیم 
که شرایط طوری تغییر کرد که طرف ها چاره ای جز توسل به دیپلماسی 
نداشــتند. به راحتی امکان داشت در آن زمان شــاهد بروز یک جنگ 

فاجعه بار باشیم.
در حال حاضر، هیچ یــک از طرفین نمی توانند اوضــاع را کنترل کنند. 
گزینه های تنش زدایی اگر هم در دسترس باشند، غیردقیق و غیرقابل 
پیش بینی هســتند. این ایده که ما می توانیم بدون اینکه طرف مقابل 
حرفی برای گفتن داشــته باشــد، بدون در نظر گرفتن خطر اشــتباه 
محاسباتی، موارد را به دلخواه خود باال و پایین کنیم، غیرمسئوالنه است. 
در این شرایط، ما نباید مدام توقعات خود را از رهبران و دیپلمات ها پایین 
بیاوریم. اساسا منطقی است که انتظار داشته باشیم رهبران هر دو طرف 
بتوانند به یک سازش معقول بدون جنگ فاجعه بار برای مردم آمریکا 
و خاورمیانه دســت یابند. همچنین آنها باید شجاعت دستیابی به این 

مصالحه را داشته باشند.

عربستان سعودی به اظهارات وزیر خارجه کشورمان مبنی بر تعلل این کشوردر تسهیل روند انتقال حسن ایرلو از صنعا به تهران واکنش نشان داد. به گزارش 
ایسنا به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان)واس(، سرهنگ ترکی المالکی، سخنگوی رسمی ائتالف عربی به رهبری عربستان در واکنش به صحبت های 
حسین امیرعبداللهیان ، وزیر خارجه کشــورمان مبنی بر تعلل عربستان در انتقال حسن ایرلو، سفیر فقید جمهوری اســالمی ایران در یمن به تهران گفت: 
فرماندهی نیروهای مشترک ائتالف صحبت های انتقادی حســین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در خصوص انتقال حسن ایرلو از یمن را دنبال کرد. 
وی مدعی شد: فرماندهی ائتالف عربی به دستور مقامات سعودی با در نظر گرفتن اصول بشردوســتانه و احترام به میانجی گری عمان و عراق در کمتر از 
۴۸ ساعت پس از اعالم وضعیت سالمتی حسن ایرلو، روند انتقال او را تســهیل کرد. وی، اظهارات انتقادی مطرح شده علیه عربستان را در تضاد با اصول 
خواند و گفت: فرماندهی نیروهای مشترک ائتالف تمام تسهیالت و مجوزهای الزم برای عبور را صادر کرد و از هواپیمای نیروی هوایی عراق مدل سی-۱۳۰ 
حمایت های لجستیک الزم را انجام داد. این دومین بار است که ائتالف عربی به یک شهروند ایرانی کمک می کند و قبل از این نیز در سال ۲۰۱۹ نیروی هوایی 
عربستان یکی از افراد کشتی نظامی ساویز در دریای سرخ را به بیمارستانی در عربستان منتقل کرد و برای مدت طوالنی برای درمان در آن جا ماند و بعد از 
آن با وساطت عمان توسط یک هواپیمای سعودی به مسقط منتقل شد تا به کشــورش ایران بازگردانده شود. سخنگوی ائتالف عربی هم چنین مدعی شد 

که عربستان به رفتارها و اصول انسانی خود ادامه خواهد داد.

توضیح عربستان درخصوص روند انتقال سفیر ایران از یمن به تهران
ادعای وزیرخارجه آمریکا: 

 زمان برای توافق با ایران
بسیار کم شده است

خبر روز

وز عکس ر

تشییع شهید 
»ایرلو«، سفیر ایران 

در یمن
حســن  تشــییع  مراســم 
ایرلو، ســفیر ایــران در یمن، 
سه شنبه ۳۰ آذر با حضور امیر 
للهیان، وزیر امور خارجه  عبدا
و جمعی از مقامات کشوری و 
لشکری در محل وزارت خارجه 

برگزار شد.

 نماینده پیشین مجلس: 

به رییسی گفتم جوان ها را به معاونت وزرا منصوب کنید، 
وزیرشان نکنید

روزنامه شرق با احمدتوکلی، نماینده پیشین مجلس در باره موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی 
گفت وگو کرده است. توکلی در این گفت و گو گفته:  انتخاب برخی مشاوران و انتصابات بعضی وزیران 
و مسئوالن درست نبوده که در مورد وزیران، مناسب یا نامناسب، مجلس هم شریک است. در مالقاتی 
با آقای رییسی، پیش از تنفیذ، عرض کردم که شما می توانید بحران اقتصادی را حل کنید اما به انجام 
مقدماتی ضروری محتاج هستید. ما االن در جنگ اقتصادی به سر می بریم،اگر در جبهه ای از جبهه های 
جنگ بیم شکست باشد، باید بهترین امیران و سرداران را با زبده ترین لشکرتان به آن جبهه بفرستید. شما 
برای پیروزی در جنگ اقتصادی از تیمی هم نظر از اقتصادانان مجرب و آزمایش پس داده دعوت کنید. 

جوان ها را معاون وزیر کنید تا طی چهار سال بعد که تجربه پیدا کردند، به وزارت برسند. 

روزنامه اصول گرا: 

 در دولت سیزدهم قیمت ها کاهش یافته
 و بحران تورم از بین رفته است

روزنامه جوان نوشت: تالش دولت سیزدهم در عرصه اقتصادی به رغم تحویل گرفتن خزانه خالی باعث 
شده است که نه تنها کشور با بحران تورم کذایی مواجه نشده، بلکه عالوه بر تامین کاالهای اساسی مورد 
نیاز ، روند قیمت بیشتر کاالهای بازار نیز کنترل شــده و در مجموع نرخ تورم نیز روند کاهشی داشته 
است. این در حالی است که بهبود شرایط کسب و کار چشم انداز رونق اقتصادی را بهبود بخشیده، اگرچه 

رفع چالش ها و آسیب های این عرصه نیاز به برنامه ریزی های بلندمدت و اقدامات بنیادین دارد.

تحریف نام خلیج  فارس، شیطنت خبرگزاری رسمی باکو
کانال تلگرامی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و خبرگزاری رسمی آذرتاج، همچنان با تحریف نام 
خلیج فارس، نام ]خ ل ی ج[ را برای این حوزه آبی به کار می برند و با عنادورزی به تبعیت از رسانه های 
متعصب عربی از ذکر نام خلیج فارس خودداری می کنند. کانال تلگرامی سفارت جمهوری آذربایجان 
در تهران به نقل از خبرگزاری آذرتاج خبر داد: طی ماه های ژانویه تا نوامبر، ایران در میان کشورهای ]خ 

ل ی ج[، بازار اصلی صادرات )جمهوری( آذربایجان بوده است.  

هشدار نماینده اصول گرای سابق مجلس:

تندروها می خواهند »الریجانی« را منزوی کنند 
به گزارش قرن نو ؛ یک نماینده اصول گرای سابق مجلس با تمجید از متانت علی الریجانی گفت: برخی 
جریانات سیاسی به فردی حمله می کنند که نظر شورای نگهبان را با متانت پذیرفت و هیچ حاشیه ای 
برای کشور ایجاد نکرد. موضوع انتشار نامه شورای نگهبان به علی الریجانی درباره دالیل ردصالحیتش 
و پاسخ های رییس مجلس به این نامه همچنان با  واکنش در فضای سیاسی کشور روبه روست.  نوع 
واکنش شورای نگهبان و همچنین سخنگوی قوه قضاییه نیز ابهاماتی را ایجاد کرده است. در همین رابطه؛ 
غالمرضا شرفی نماینده اصول گرای مجلس دهم که همواره با صراحت کالم درباره دولت حسن روحانی 
و ریاســت علی الریجانی بر مجلس ســخن به میان می آورد، می گوید علی الریجانی یکی از نمادهای 
انقالب اسالمی است که متاسفانه از گزند برخی از تندروهای داخلی بی نصیب نمانده است. وی تاکید 
می کند که  حذف افرادی همانند علی الریجانی بســیار خطر آفرین است،  زیرا افرادی به دنبال منزوی 
کردن نیروهای اصیل انقالب هستند که خود با وجود بسیاری از اشکاالت، مدعی بزرگی کردن برای اصل 

انقالب اسالمی هستند.

کافه سیاست

وزیر خارجه آمریکا با تکــرار اینکه زمان برای 
حصول توافــق جدیدی با ایــران در حال کم و 
کمتر شدن است، گفت: واشنگتن نیز در حال 
بررســی جایگزین و گزینه های دیگر اســت. 
»آنتونی بلینکن« بار دیگر ادعاها درباره کمبود 
وقت برای مذاکرات وین و بازگشــت به توافق 
هسته ای ایران را تکرار کرد. بلینکن طی نشست 
خبری در محل وزارت خارجه آمریکا در پاسخ 
به سوالی درباره زمان باقی مانده برای بازگشت 
به برجام ادعا کرد: »من مهلت زمانی برای این 
مسئله تعیین نمی کنم؛ اما ]زمان[ بسیار بسیار 

بسیار کم شده است«.
 به نوشته رسانه های آمریکایی، وی ادامه داد: 
»توانایی بازیابی کامل مزایای برجام از طریق 
بازگشت به پای بندی به آن، با پیشرفت هایی 
که ایران هر روز در برنامه هسته ای خود انجام 
می دهد، به طور فزاینده ای مشکل ســاز شده 
است«. وزیر خارجه آمریکا تصمیم دولت قبلی 
این کشــور برای خروج از برجــام را »بدترین 
تصمیم سیاســت خارجــی آمریــکا در دهه 
گذشــته« توصیف کرده و گفــت: »در خروج 
از آن توافق، به ما قول داده شــد کــه با توافق 
قوی تری جایگزین شود و  فشار حداکثری که 
علیه ایران اعمال می شود، فعالیت های مخرب 
این کشور را در سراسر منطقه مهار می کند.  البته 
ما دقیقا شــاهد برعکس آن بودیــم«. بر این 
اســاس، بلینکن با تکرار ادعاهای بی اساس 
و نخ نما شده علیه جمهوری اســالمی ایران، 
مدعی شد: »ایران از محدودیت هایی که برجام 
بر آن تحمیل کرده بود، رها شــده اســت و به 
 اقدامات تهاجمی خود در هر کشوری در منطقه

 ادامه می دهد«. 
وی درباره احتمال متوسل شــدن واشــنگتن 
 به اقدامــات دیگــری علیه ایــران در صورت 
 به نتیجه نرســیدن مذاکرات وین نیز مدعی

  شــد: »مــا فعاالنــه بــه دنبــال گزینه هــا 
 و جایگزین هــای دیگــر هســتیم و چیزی

 که تحمل نمی کنیم این است که ایران به جای 
حسن نیت نشــان دادن، مشغول وقت کشی 

پای میز مذاکره باشد.« 

تهدیدنظامیایاالتمتحدهعلیهایران،بهجایاینکه
راهحلیبرایبحرانباشد،دلیلاصلیگسترش
برنامههستهایایراناست.هرچهیککشوربیشتر
باتهدیداتنظامیمواجهشود،بیشترخواستار

بازدارندگیهستهایخواهدشد

بین الملل

عکس: ایسنا

آگهیمزایده

شرکت یاقوت کویر مهاباد در نظر دارد محصول بذر بوجاری شده یک دست ریحان ســبز خود به به میزان حدود 6 تن را 
از طریق مزایده بفروش برســاند متقاضیان می توانند از تاریخ دوم دی ماه 1400 لغایت پانزدهم دی ماه 1400 با شماره 
54403765 الی 9 و یا جهت بازدید به آدرس اردستان مهاباد میدان شهرداری کوچه گلستان 4 پالک 62 مراجعه نمایند.

ساعات پاسخگویی 8الی 16 شنبه تا چهارشنبه  
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تعیین راهبرد محور اصلی اقتصاد مقاومتی استان اصفهان
دبیر ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی اســتان اصفهان گفت: جایگاه ستاد راهبری اقتصاد 
مقاومتی با تغییر رویکرد به سمت تعیین راهبرد می رود. محمدرضا قاسمی در نخستین جلسه اقتصاد 
مقاومتی اســتان در دولت جدید، اظهار کرد: با توجه به اینکه در گذشته رویکرد اقتصاد مقاومتی در 
استان ها پروژه محور بود، قرار بر این شد تا با تغییر ریل ستاد راهبری، جایگاه ستاد راهبری اقتصاد 
مقاومتی را به سمت تعیین راهبرد ببریم. وی گفت: تصمیم بر این شد که مسائل کالن استان در ستاد 
راهبری اقتصاد مقاومتی ریل گذاری شود و کارگروه ها و شوراهای استان به سمتی که ستاد راهوری 
اقتصاد مقاومتی تعیین می کند، حرکت کنند تا رشد ۸ درصدی که دولت برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته 
است را شاهد باشیم. دبیر ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اصفهان  گفت: در سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با کمک خبرگان و با اســتفاده از مسائل فنی، مسائل اصلی 
اقتصاد استان اصفهان را استخراج کردیم؛ زیرا با حل این مسائل، اقتصاد استان دچار تحول می شود. 
قاسمی با اشاره به شاخص تعیین جایگاه اقتصادی اســتان اصفهان، گفت: GDP استان اصفهان 
حدودا ۶ درصد از کل کشور است که بر همین اساس جزو ۳ استان اول کشور هستیم و سهم زیادی 
در اقتصاد کشور داریم. وی در خصوص اشتغال روستایی، گفت: در سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اصفهان برای حل مهاجرت و بیکاری در روستاها برنامه هایی برای حدود ۶۰۰ روستا تدوین شده 
است. دبیر ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اصفهان با اشاره به اینکه مسئله مهم برای 
اشتغال در روستا تسهیل گری است، گفت: باید نحوه اجرای راهبرد ها در روستاها آموزش داده شود که 
تصمیم بر این شد تا با همکاری بسیج سازندگی و دفتر روستایی استانداری تمام امکانات فراهم شود.

قیمت مرغ در اصفهان نزولی شد
معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: بر اساس اعالم کارگروه مرغ 
استان، نرخ مصوب مرغ در اصفهان یک هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافت. حسین ایراندوست با اشاره 
به آخرین وضعیت بازار مرغ در استان اصفهان اظهار داشت: با افزایش جوجه ریزی در آبان ماه شاهد 
افزایش و فراوانی مرغ در بازار اصفهان هستیم. وی با بیان اینکه در این شرایط بازنگری در قیمت مرغ 
در دستور کار قرار گرفت، اضافه کرد: بر اساس مصوبات جدید قیمت مصوب مرغ در استان اصفهان از 
۳۱ هزار تومان به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافت. معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه در آبان ماه ۸.۳ میلیون جوجه ریزی در مرغداری های استان اصفهان 
انجام شده است، تصریح کرد: این در حالی است که تا پیش از این میزان جوجه ریزی ۶.۵ میلیون 
بوده است. وی با بیان اینکه بخشی از جوجه ریزی صورت گرفته با استفاده از نطفه های وارداتی بوده 
است، ادامه داد: این امر منجر به فراوانی مرغ در بازار و بهبود شرایط شد. ایراندوست با اشاره به همراهی 
اتحادیه های مرغ و تخم مرغ با ستاد تنظیم بازار گفت: همواره سعی داشته ایم در روند تعیین قیمت ها 

سود هر دو طرف تولید کننده و مصرف کننده را در نظر داشته باشیم.

تعویق مجمع عمومی هیئت مدیره شرکت پلی اکریل
مجمع عمومی هیئت مدیره شرکت پلی اکریل اصفهان به مدت یک ماه به منظور تکمیل فرآیند های 
محتوایی بر اساس حقوق تجارت به تعویق افتاد.  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
در حاشیه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: شرکت پلی اکریل اصفهان با قدمتی 
بالغ بر چندین دهه، یکی از اصلی ترین بنیان های تولید منابع اولیه صنایع نساجی کشور است که با 
اتخاذ تمهیدات الزم در کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید پس از تتبع، بررسی و تصمیم سازی 
در روند استفاده از شرایط بازپرداخت تسهیالت، مقرر  شد، مجمع عمومی هیئت مدیره این شرکت به 
مدت یک ماه به منظور تکمیل فرآیند های محتوایی تسری حقوق تجارت به تعویق افتد. نقش ادامه 
داد: در مورد بدهی های بانکی و دشواری های واردات شرکت پلی اکریل اصفهان، اتفاقات خوب و 

راهگشایی صورت پذیرفته و در این موضوع دغدغه ای وجود ندارد.

بحرانهایاصفهانازپِساعالموانذارهایمکرروقدیمیرخعیانکردهاند؛

این شهر، سبز نیست...

تا چندسال قبل اصفهان سرآمد بود؛ در  پریا پارسادوست
همه چیــز، از پاکیزگی شــهر و نظافت 
خیابان ها و تمیزی آب و هوا گرفته تا نداشتن ترافیک و درصد باالی 
اشتغال زایی در این استان و  مهم تر از همه داشتن رودخانه زیبایی که 
زنده بود و جاری و به تمام مردم شهر جان می داد. سرانه باالی فضای 
سبز این شهر هم زبانزد بود. در زمینه پروژه های عمرانی که با سرعت 
و کیفیت کلنگ زنی می شد و به بهره برداری می رسید هم الگو بود و 

خالصه اصفهان سرآمد شهرهای ایران محسوب می شد. 
و انگار این شــهر بی نظیر زیبای بــدون مانند را، چشــم زدند! حاال 
نصف جهان با مشکالتی دســت و پنجه نرم می کند و بحران هایی را 
تجربه می کند که نمونه آن را در شهرهای دیگر کمتر می بینیم یا اصال 

نمی بینیم. آب ندارد، هوا ندارد، زمین هم ندارد! 
اصفهان دچار خشکسالی شدید شده، در تابستان با پدیده گرد و غبار 
شــدید و در زمســتان با آلودگی هوای زیاد روبه روست. برخی ها از 

مازوت سوزی در پاالیشگاه های این شهر می گویند.  

معموال در آمارها جزو شهرهایی است که آلودگی آن حتی از آلودگی 
هوای پایتخت هم بیشتر است. 

خشکســالی و بی آبی زمین هم پدیده »فرونشست« این شهر را به 
دنبال داشته که کارشناسان می گویند در اصفهان ، فرونشست از همه 

جا بیشتر و وخیم تر و شدیدتر است. 
بحرانی که هشدار آن از ســال ها پیش داده شد. سال ۹7 در خیابان 
میر اصفهان گزارش فرونشســت زمین را دادند و کسی خیلی جدی 
نگرفت. سال ۹۸ فرونشست حتی به فریدن هم رسیده بود و بازهم 

کسی انگار خیلی جدی نگرفت. 
سال پیش سخن از گسترش فرونشســت تا نزدیکی های فرودگاه 
اصفهان بود و تصاویر و فیلم هایی هم از این اتفاق تلخ منتشر شد ولی 
بازهم جدی گرفته نشد. امسال فرونشســت تا دل فرودگاه رسید و 
حاال اگر کســی بخواهد جدی هم بگیرد، احتماال کاری نمی شود کرد 
چون کار از کار گذشته و کارشناسان می گویند شرایط اصفهان به قدری 
وخیم است که شاید تا ده ســال آینده تمام مردم این شهر مجبور به 

مهاجرت شوند، مگر اینکه تاالب گاوخونی احیا و زاینده رود زنده شود. 
در اصفهان عمق چاه ها به ۲7۰ متر رســیده و میانــه عمق هر چاه به 
۱۵۰ متر رسیده اســت. طبق تعاریف، فرونشست زمین، پایین رفتن 
یا نشســت زمین رو به پایین اســت که مهم ترین علــت آن عوامل 
طبیعی و یا انسانی اســت، اما مهم ترین علت فرونشست زمین در 
اصفهان برداشت بیش از حد مجاز از آب های زیرزمینی و خالی شدن 

سفره های آب زیرزمینی است.
جالب اینکه چندروز قبل معاون و عضو هیئــت مدیره آب منطقه ای 
اســتان اصفهان گفت: بحث فرونشســت در ایران از دهه ۶۰ مطرح 
و هشدارها اعالم شــده و تاسفبار این است که در رســانه ها و از قول 
کارشناسان تنها شاهد »هشدار« و از سوی مسئوالن شاهد »وعده« 

بوده ایم!
مثل اتفاقی که برای ســد زاینده رود رخ داده است؛ سال هاست تنها 
شاهد اعالم آمار و ارقام مربوط به خالی و خالی ترشدن حجم ورودی 
آب سد هستیم و متاسفانه طی یکی دوســال اخیر شرایط وخیم و 
وخیم تر شد.  پس از سال زراعی ۹۸-۹7 که نزدیک به دو هزار و ۱۴۴ 
میلی متر بارش در سرشاخه های زاینده رود ثبت و یک میلیارد و ۹۵۵ 
میلیون مترمکعب آب وارد سد زاینده رود شد، دیگر کم کم آمارها خبر 

از کاهش حجم آب ذخیره شده پشت سد داشت. 
ورودی سد زاینده رود در اســفند ســال ۹۸، ۶۶ مترمکعب بر ثانیه، 
خروجی از آن ۱7 مترمکعب بر ثانیه و مخزن ۳۵۹ میلیون مترمکعب 
آب داشت. این درحالی اســت که حداقل تا اواسط مردادماه همان 
سال حجم ذخیره سد زاینده رود نزدیک به ۸۰۰ میلیون متر مکعب بود 
و پس از بارش های سیل آسای نوروز ۹۸ در برخی استان های کشور و 
از جمله اصفهان که بارش های شدیدی را تجربه کرد، تاالب حداقل ۱۰ 
درصد آبگیری شده بود و آن سال بازگشایی جریان زاینده رود را هم 

برای چندماهی داشتیم. 
حاال تازه ترین آمارها در فاصله کمتر از دوسال می گوید که حجم سد 
زاینده رود به ۱۶۴ میلیون متر مکعب رســیده اســت. این خبر را روز 
گذشته مدیر روابط عمومی آب منطقه ای استان اصفهان اعالم کرد و 
به گفته وی اگر افزایش دبی را هم شاهد بودیم، به خاطر بارش های 

اخیر در اصفهان بوده است. 
و خالصه اینکه نه آمارها و نه هشــدارها هیچ کدام نتوانســت آنها که 
باید کاری می کردند و نکردند را تکان دهد! آن قدر تعلل و بی خیالی 
و بی تدبیری صورت گرفت تا حاال کار اصفهان به جایی رسیده که هم 

شهروندان و هم سرمایه گذاران آن فراری شده اند.

مسئول تسطیح زراعی و تعاونی های سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان گفت: از ۵۳۶ هزار هکتار 
اراضی زراعی اســتان، هم اکنــون ۳۰۰ هزار هکتار 
با شــوری مواجه اســت. علی نصر اصفهانی اظهار 
داشت: در اســتان اصفهان ۵۳۶ هزار هکتار اراضی 
زراعی وجود دارد کــه از این میزان تا ســال ۱۳7۰ 
حدود ۱۵۰ هزار هکتار از اراضــی در مناطق بیابانی 
استان مانند شهرستان های خوروبیابانک، نایین، 
اردستان کاشان و بخشی از برخوار با شوری مواجه 
بودند؛ اما متاسفانه شوری خاک اراضی کشاورزی 

تا سال ۱۴۰۰ در سطح ۳۰۰ هزار هکتار افزایش یافته 
است.وی با بیان اینکه خشکسالی های سال های 
اخیر دلیل اصلی شور شدن خاک اراضی کشاورزی 
استان اســت، افزود: خاک اراضی شرق اصفهان، 
بخش وسیعی از برخوار و شاهین شهر، دشت مهیار 
و شهرستان های مبارکه و نجف آباد شور شده است 
که از عوامل موثر آن، به اســتفاده بی رویه از منابع 
آب شــور چاه های عمیق، نبــود مدیریت صحیح 
کاشت در خاک های شــور و افزودن حجم زیادی 
مواد آلــی، امالح و نمــک به خاک حیــن آبیاری 
اراضی این مناطق اشــاره کرد. این کارشناس امور 
آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: شوری و تجمع نمک در خاک های 
مناطق خشک و بیابانی مشکالت زیستی محیطی 

متعددی ایجاد می کند که تخریب ساختار و ایجاد 
مشــکل در تهویه خاک، جلوگیری از جذب عناصر 
غذایی توســط گیاه، افزایش مصــرف آب در تولید 
محصوالت کشــاورزی، کاهش تولیــد و تخریب 
زیســتگاه های مرتعی که به شــوری خاک مقاوم 
نیستند از جمله این آسیب هاست. نصر اصفهانی با 
اشاره به اینکه به دلیل محدودیت آب های شیرین 
استفاده از آب های شور در کشاورزی اجتناب ناپذیر 
است و شوری آب آبیاری از مهم ترین عوامل شور 
شدن خاک و کاهش شــدید ظرفیت تولید است، 
گفت: استفاده از روش های مدیریتی و بهره گیری از 
منابع علمی در این اراضی می تواند از بروز مشکالت 
متعدد و روند سریع شور شدن خاک به نحو موثری 

جلوگیری کند.

کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان:

300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی اصفهان شور  است

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه فروشــندگان خودروی اصفهان گفت: تا زمانی که عرضه خودرو افزایش نیابد، شرایط بازار خودرو بهبود پیدا نخواهد کرد. حمید رضا قندی اظهار 
کرد: طی چند ماه گذشته نوســاناتی در بازار خودرو اتفاق افتاده اســت. در آغاز مصوبه افزایش نرخ ها باعث گرانی خودرو شد. پس از آن رییس جمهور دستور 
منتفی شدن افزایش را داد که کاهش چندانی اتفاق نیفتاد و اکنون هم افزایش ۱۸ درصدی به تصویب رسیده که در قیمت ها تاثیر گذار بوده است. وی در ارتباط 
با مخالفت عده ای از مسئوالن با افزایش نرخ و اظهاراتی مبنی بر استیضاح وزیر صمت گفت: به تایید رسیدن این مصوبه توسط دادستان کل کشور، نشان دهنده 
رسمی و قانونی بودن افزایش نرخ خودرو است و به نظر نمی رسد استیضاحی هم انجام گیرد. از طرفی نرخ پایین هم بازار را به هم می ریزد و در زمان هایی چنین 
افزایش هایی ضروری است. رییس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان گفت: آنچه اکنون الزمه سامان بخشی بازار خودرو است،کاهش فاصله نرخ خودرو از 
کارخانه تا بازار است. به گونه ای که نرخ کارخانه به بازار نزدیک شــود تا جلوی رانت ها گرفته شود. ضمن آنکه تا زمانی که عرضه خودرو افزایش نیابد هر انتظاری 

برای بهبود شرایط این بازار بیهوده است.

تا زمانی که عرضه خودرو افزایش نیابد، بازار خودرو به تعادل نمی رسد

 برداشت گل نرگس
 در شهرستان خفر

برداشــت گل نرگس شــهال از 
نرگس زارهای شهرستان خفر از 
اوایل آبان ماه شــروع و تا اواخر 
دی ماه ادامه دارد که اوج برداشت 
آن ویــژه بازار شــب یلداســت.

در شهرســتان خفــر گل نرگس 
در میان درختان میــوه در باغ ها 
کاشــته می شــود و به آب کمی 
نیاز دارد که ازلحاظ اقتصادی نیز 

بسیار مقرون به صرفه است.

وز عکس ر

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: امروز باید با تعریف و تبیین خط مشی 
ده ساله، مسیری را دنبال کنیم که تا یک دهه آینده هر ایرانی به نوعی فعالیت 
فوالد مبارکه را بشناســد و به آن افتخار کند. محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل 
فوالد مبارکه در جلسه کمیته عالی تحول و تدوین استراتژی برند این شرکت 
اظهار کرد: استراتژی، اهداف و چشم انداز فوالد مبارکه به خوبی باید در جامعه 
تبیین شود و روایتی که از این شرکت می شــود به گونه ای باشد که هر ایرانی 
به فوالد مبارکه افتخار کند. وی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم شرکت فوالد 
مبارکه تحقق توسعه پایدار در کشور اســت، افزود: این هدف به روایتی نیاز 
دارد که به شکل گیری فوالد مبارکه با همت جهادگران در اوج حمالت دشمن 
در دوران دفاع مقدس باز گردد، چراکه پایه و اســاس توسعه، با صنعت فوالد 
آغاز می شود و نیاز اســت روایت این صنعت مادر به درستی به جامعه منتقل 
شود. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اهمیت روایت گری از تاسیس 
بزرگ ترین فوالدساز کشور در سطح جامعه خاطرنشــان کرد: امروز پس از 
گذشت چند دهه از تاسیس شرکت فوالد مبارکه، نیاز به روایت صنعتی داریم 
که در کوران حمالت جهانی به ایران اسالمی راه اندازی شد و اکنون هم در جنگ 
اقتصادی، توانسته توسعه صنعتی کشور را رقم بزند. این روایت برای هر ایرانی 
غرورآفرین و خواندنی است؛ چراکه در غیر این صورت نمی توان به خوبی نقش 
فوالد مبارکه را به جامعه شناســاند. وی با بیان اینکه اقدامات شرکت فوالد 
مبارکه متناسب با چالش های اصلی در کشور است، اذعان داشت: تاسیس 
بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی در کشور برای عبور از بحران برق و رفع معضل 
آب در فالت مرکزی ایران توســط فوالد مبارکه نشــان می دهد که این واحد 
صنعتی درصدد عبور از موانع موجود در کشــور بوده و نیاز است که روایت این 
اقدامات مهم به جامعه اطالع رسانی شود تا به تدریج شاهد شکل گیری نگاهی 
واقعی نسبت به مجموعه فوالد مبارکه باشــیم. طیب نیا با بیان اینکه در گام 
نخست باید نگاه مدیران و کارکنان فوالد مبارکه به نقش این شرکت در توسعه 
کشور تغییر کند، تصریح کرد: با تغییر نگاه سازمانی، این پیام باید درونی سازی 
شود که شرکت فوالد مبارکه عالوه بر قدرتمند بودن، معین اقشار ضعیف جامعه 
است و با اشــتغال زایی، دانش محوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان 
درصدد سرعت بخشی به چرخش صنعت کشور است. وی در ادامه اضافه کرد: 
روایت اهداف و اقدامات شرکت فوالد مبارکه نباید صرفا روی کاغذ باشد بلکه 
باید به هویت مدیران، کارمندان و کارگران تبدیل شود، در جامعه استانی تسری 
یافته و تا ۱۰ سال آینده این تفکر که فوالد مبارکه همراه صنعت و اقتصاد کشور 
بوده و هست در کل کشور نهادینه شود. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره 

به نقش برندینگ در تفکر علمی، سازماندهی و استراتژی شرکت فوالد مبارکه 
عنوان داشت: نقش کارگروه برندینگ فوالد مبارکه در شکل گیری تفکر کارکنان 
و جامعه نسبت به استراتژی های این شرکت ممتاز است که در همین راستا 
باید تفکر جامعه را تغییر داد و این مسیر نیز باید از مدارس و دانشگاه ها آغاز 
شود. وی بیان کرد: برگزاری تورهای دانش آموزی و دانشجویی و نهادینه سازی 
تاثیر شرکت فوالد مبارکه در رشد و توسعه پایدار کشــور همراه با ترویج آرا و 
نظرات اساتید دانشــگاه می تواند منجر به تقویت حس غرور و افتخار ملی از 
فعالیت های شرکت فوالد مبارکه شود. طیب نیا در پایان با اشاره به اینکه برند 
کارخانه های برخی از کشورها از خود آن کشورها شناخته شده تر است، گفت: 
امروز باید با تعریف و تبیین خط مشی ده ســاله این هدف را دنبال کنیم که تا 
یک دهه آینده هر ایرانی به نوعی فعالیت فوالد مبارکه را بشناسد و به آن افتخار 
کند و تغییر این نگرش با اقدامات بنیادیــن در گروه های مختلف ذی نفعان 
سازمان محقق خواهد شد. سید مهدی نقوی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد 
مبارکه، با اشاره به اینکه ماهیت کسب وکار فوالد مبارکه به گونه ای است که توجه 
به برند سازمانی بر برند محصول اولویت دارد، تاکید کرد: توجه به این رویکرد 
باعث ایجاد تصویری واقعی از فعالیت های سازمان در ذهن کلیه ذی نفعان 
آن و ایجاد وفاداری در آن ها و در نهایت تبدیل برند به یک ســرمایه سازمانی 

باارزش می شود.

ضرورت توجه به استفاده از بهترین الگوها در سطح جهانی
محمد ناظمی هرندی، مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فوالد مبارکه نیز 
در جلسه کمیته عالی تحول و تدوین اســتراتژی برند این شرکت با تاکید بر 
ضرورت آینده نگری و کسب اطالعات و دانش فراسازمانی اظهار کرد: باید در 
کنار آنچه در فوالد مبارکه خبرگی می دانیم و با یکدیگر به اشتراک می گذاریم، 
در راستای پیشبرد اهداف فوالد مبارکه به استفاده از بهترین الگوها در سطح 
جهانی توجه کنیم. وی با اشاره به اهمیت فلسفه نظام تحول در فوالد مبارکه 
افزود: سازمان به صورت منسجم، تیمی و مشارکتی، موضوعات مطرح شده 
در جلسات نظام تحول را بررســی می کند و این امر اصل فلسفه نظام تحول 
در فوالد مبارکه محسوب می شــود. ناظمی هرندی با بیان اینکه امروز شاهد 
برخی از چالش ها در فوالد مبارکه هستیم، تاکید کرد: اگر فکر کنیم که صرفا 
با روش های ســاده می توانیم تصویر و بینش درســتی از فــوالد مبارکه در 
ذهن ذی نفعان خود ایجاد کنیم، همیشــه عقب خواهیم ماند و گاهی هم با 

عکس: باشاگه خبرناگران جوانواکنش های منفی مواجه می شویم.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلسه کمیته عالی تحول و تدوین استراتژی برند شرکت:

كاری كنیم كه هر ایرانی به فوالد مباركه افتخار كند
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آغاز عملیات ساخت مجتمع مسکونی کارگران بروجن
فرماندار بروجن در آیین کلنگ زنی پروژه مسکن کارگران بروجن اظهار داشت: یکی از کار های مهم 
هر دولت تامین مسکن ارزان قیمت برای اقشار مختلف اســت که نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران طی ۴۰ سال گذشته اقدامات خوبی 
در این خصوص انجام داده است، دولت 
سیزدهم هم وظیفه تامین مسکن ارزان 
قیمت برای مردم را دارد. مسعود ملکی  
افزود: در مرکز شهرستان بروجن، حدود 
۶۰۰ واحد مســکونی با همــکاری بنیاد 
مسکن در حال انجام است، اما فاصله با 
اهداف دولت در این خصوص زیاد است 
و نیاز به سرعت بیشتری بوده و باید همه 
پای کار آیند، انتظار می رفت در دولت قبل 

حداقل زیر ساخت ها تامین می شد، اما متاسفانه اقدامات خوبی صورت نگرفت. ملکی اضافه کرد: 
مسائل اولیه باید حل شود، مشکالت مالی وجود دارد، اما باید مســائل مهم مردم را جدی گرفت. 
حجت االسالم والمسلمین امیرقلی جعفری، نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی هم 
با اشاره به توسعه کشور با تالش جامعه کارگری، اظهار داشت: یکی از پایه های اصلی توسعه کشور، 
جامعه کارگری ماست، قشری که زحمتکش، پرتالش و محروم از بســیاری از مزایای اقشار دیگر 
است، در حالی که بخش عمده موتور پیشران توسعه کشور به کارگران باز می گردد.وی گفت: جلسات 
مختلف تشکیل شد و با یک همت جهادی اولین کلنگ برای مسکن کارگران در کشور در شهرستان 
بروجن به زمین زده شــد، این کار بزرگ در گرو عزم جهادی بوده که این موضوع قابل تقدیر است. 
جعفری افزود: امید است این ۴۰ واحد مسکونی برای کارگران گام نخست باشد، با کمک مسئوالن، 
شورای شهر، تخفیف های ویژه شهرداری و بانک ها شاهد حرکت بسیار خوبی خواهیم بود، امید است 
این کار الگوی دیگر شهرستان ها شــود. وی ادامه داد: دغدغه همه خانوار ها مسکن است، باهمت 
خیرین بزرگوار در شهرستان بروجن، چند ماه گذشته مجموعه مسکونی ۱۱۰ واحدی ۱۱۰ متری برای 
کارگران کلنگ زنی شد و در دســت اقدام است.  ســیدحفیظ ا...فاضلی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه اظهار داشــت: اولین اقدام به عنوان حمایت از قشر کم 
بضاعت جامعه در شهرستان بروجن شــکل گرفت. اگر کارگران حمایت نشوند، تاثیرات منفی قابل 
لمس در جامعه ایجاد خواهد شد. وی افزود: اگر به دنبال جامعه پویا در زمینه اقتصاد و بنگا ه های 
اقتصادی هستیم نیاز به نیروی کار اســت که از نظر فکری، اقتصادی و ... دغدغه نداشته باشند، دو 
سال پیش توافق نامه ای بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی برای حمایت 
از کارگران که بحث اساسی آن ها مسکن اســت، منعقد و قرار شد ۲۰۰ هزار مسکن با قیمت مناسب 

برای کارگران، بازنشستگان و سرپرست ساخته شود. 

به همت هیئت ورزش های همگانی چهارمحال و بختیاری صورت گرفت؛

آزادی 3 زندانی جرائم غیرعمد در شهرکرد
به همت هئیت ورزش های همگانی چهارمحال و بختیاری، مراسم جشن گلریزان برای آزادی سه 
زندانی جرائم غیرعمد در سالن عفاف شهرکرد برگزار شد. حمید کریمی، مدیرکل ورزش و جوانان 
استان در این آیین با تقدیر از همت ورزشکاران برای آزادسازی زندانیان، گفت: آزادی بزرگ ترین 
نعمت برای آدمی است، اما گاهی دســت تقدیر این آزادی را ســلب می کند و در چنین شرایطی 
خیران دســت به کار می شــوند تا بند ها را بگشــایند. حمیدرضا حیدری، مدیرکل امور زندان های 
استان نیز با اشاره به آزادی ۱۰۴ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد از ابتدای سال، افزود: صنوف استان 

به مناسبت های مختلف اقدام به کمک به خانواده ها و آزادی زندانیان جرائم غیرعمد می کنند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

وجود ۷۵۰ پروژه نیمه تمام در چهارمحال و بختیاری
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشــت: در جهت گیری ها و سیاســت گذاری های الیحه بودجه سال 
آینده، تغییر ریل سیاست های مالی مورد توجه قرار گرفته که می تواند 
منجر به تغییر در فرآیند بودجه نویســی و تحوالت اساسی در وضعیت 

اقتصادی کشور و استان شود.
علی شهریارپور  با تشــریح و تبیین الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور 
افزود: هم اکنون ۷۵۰ پروژه نیمه تمام در این استان وجود دارد که تکمیل 

و بهره برداری از آن ها نیازمند بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال است.
شــهریارپور اضافه کرد: تسهیل شــرایط برای واگذاری این طرح ها به 
بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی روند تکمیل 

و بهره برداری از طرح های نیمه تمام را تسریع خواهد کرد.
وی ادامه داد: امســال ســه هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات 
محرومیت زدایی به اســتان چهارمحال و بختیــاری اختصاص یافت 
که این اقدام مهم در ســال آینده نیز با شدت بیشتری استمرار خواهد 
داشت. شهریارپور با اشــاره به تقدیم الیحه بودجه سال۱۴۰۱ از سوی 
دولت به مجلس شورای اســالمی گفت: در این الیحه رشد اقتصادی 
کشور هشــت درصد و برای اســتان چهارمحال و بختیاری ۷.۴ درصد 
هدف گذاری و منابــع مالی مورد نیاز برای تحقق آن پیش بینی شــده 
اســت.وی افزود: منابع اعتباری مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی 
کشور از محل منابع بانک ها، بازار سرمایه، بودجه عمومی دولت، منابع 
شرکت های دولتی، صندوق توسعه ملی، بخش خصوصی، سرمایه های 

خارجی و سایر منابع تامین خواهد شد.
شــهریارپور اضافه کرد: روش های تحقق بهره وری نیز از طریق توسعه 
صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی، استفاده مناسب از دانش و فناوری، 
شناسایی گلوگاه های رشد تولید، حذف رانت و تسهیل فضای کسب و 
کار خواهد بود که براساس مالحظات آمایش سرزمینی محقق می شود.

وی ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی برای تمامی استان ها، شهرستان ها و 
همچنین بخش ها و فعالیت های اقتصادی هدف گذاری شده و منابع 

مالی مورد نیاز برای تحقق آن نیز پیش بینی شده است.
شهریارپور گفت: برنامه اجرایی برای تحقق رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی 
چهارمحال و بختیاری در سال آینده با ۱۰۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی 

مورد نیاز تدوین و آماده اجرا شده است.
وی افزود: بهبود شــاخص های کالن بودجه، برنامه محوری، افزایش 
کارایی منابع و مصــارف از طریق پیونــد بین درآمد هــا و هزینه های 
دستگاه های اجرایی، رشد درآمد های دولت از طریق درآمد های پاک 
و پایدار، تداوم اجرای سیاست مالیات بر خودرو ها و خانه های لوکس 

و مناطق آزاد، حمایت از تولید و واحد های آســیب دیده ناشی از شیوع 
ویروس کرونا از ویژگی های این الیحه است.

شــهریارپور اضافه کرد: کنترل مصــارف هزینه ای، بهبــود عدالت در 
پرداخت ها از طریق افزایش پلکانی حقوق و اعمال معافیت های مالیاتی 
طبقات پایین درآمدی، افزایش اختیارات اســتانداران و شــورا های 
برنامه ریزی و توسعه استان ها و تامین الزامات رشد اقتصادی از نقاط 

قوت الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ به شمار می رود.
وی ادامه داد: واگذاری طرح های ملی و اســتانی ویژه به اســتان ها، 
اختصاص ۲۰ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حمایت 
از مشارکت عمومی و خصوصی، رشد منابع مربوط به محرومیت زدایی، 
توسعه متوازن و نفت، حمایت از سالمت مردم، آب رسانی به شهر ها و 
روستا های محروم از آب آشــامیدنی سالم، شروع اصالحات صندوق 
بازنشستگی، اصالح سیاست ارز ترجیحی و توجه به مسکن محرومان 

از دیگر مزیت های الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ است.
شهریارپور اظهار داشت: سال آینده صندوق های پیشرفت و عدالت در 
سطح استان ها تشکیل و از محل منابع آن برای ارتقای رشد اقتصادی، 
تولید و ایجاد اشــتغال اســتفاده خواهد شــد و برای تجهیــز منابع 

صندوق های فوق در مرحله نخســت به هر استان مبلغ ۲۰ هزار میلیارد 
ریال از محل منابع بودجه عمومی اختصاص می یابد.

وی،  تولید سرانه و روند سرمایه گذاری در کشور را همراه با نوسان و نرخ 
کاهنده برشمرد و گفت: ســهم چهارمحال و بختیاری از تولید ناخالص 
داخلی کشور۶ دهم درصد است که نشان می دهد ظرفیت های استان 
هنوز به فعلیت نرسیده و ضروری است جهت گیری سرمایه گذاری ها، 
رشد تولید و تقویت زیرساخت ها در راستای تقویت و بهره گیری بهینه 

از این ظرفیت ها باشد.
شهریارپورتاکید کرد: شــرایط اقتصادی در دوران شیوع ویروس کرونا 
باعث شده تا بازار کار تحت تاثیر قرار گیرد و بخشی از جمعیت فعال از 
بازار کار خارج شوند، به همین دلیل بایستی جهت گیری بودجه به سمت 

رفع مشکالت بازار کار و ایجاد زمینه برای کار و فعالیت باشد.
وی در پایــان افزود: بــا توجه به تمامــی مطالب عنوان شــده تغییر 
جهت گیری و سیاســت گذاری در برنامه های توســعه ضروری بوده و 
بر همین اســاس رشــد اقتصادی و ارتقای بهره وری، عدالت محوری، 
افزایش کیفیت بودجه ریزی و ثبات اقتصــادی به عنوان اهداف عمده 

الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ تعیین شده است.

فرماندار بروجن در جلسه ستاد احیای امر به معروف و 
نهی از منکر این شهرستان اظهار داشت: پیگیری برای 
اجرایی شدن مصوبات ســتاد احیای امر به  معروف و 
نهی از منکر در دستور کار قرار گیرد.مسعود ملکی افزود: 
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گستره زیادی 
دارد و برنامه های آن نباید به هفته امر به معروف و نهی از 
منکر محدود شود. ملکی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت 
تمامی دســتگاه  های اجرایی به ویژه دســتگاه های 
فرهنگی باید در دستور کار اعضای ســتاد احیای امر 
به معروف و نهی از منکر شهرســتان بروجن باشــد. 
حجت االســالم ابوالفضل احمدی، دبیر ستاد احیای 
امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری هم 
گفت: امر به معروف و نهی از منکــر امری اجتماعی و 
به زندگی و حیات انســان های جامعه وابسته است.  

احمدی افزود: تعیین سیاســت ها و خط مشی های 
اساســی، تبادل اطالعات و نظرات برای شکل گیری 
سیاســت های مرتبط، آسیب شناســی و علت های 
ترک معروف، تعیین الگو های رفتاری و زمینه سازی 
مشارکت عمومی و رســانه ای جزو اولویت های ستاد 
احیای امر به معروف و نهــی از منکر قرار دارد. احمدی 
اضافه کرد: الزم است شورای امر به معروف و نهی از منکر 
در دستگاه های اجرایی براساس دستورالعمل تشکیل 
و فعال شود.وی، اجرای تمامی مصوبات مرتبط با این 
ستاد را الزامی دانست و افزود: نشست های مرتبط با 
این ستاد براساس قانون باید ساالنه حداقل ۶ مرتبه 
با حضور اعضای ۱۶ گانه برگزار و مصوبات آن به ســتاد 
استانی ارسال شود. حجت االسالم سید محمد احمدی، 
امام جمعه بروجن و رییس ستاد احیای امر به معروف 

و نهی از منکر شهرستان بروجن نیز گفت: امر به معروف 
و نهی از منکر در جامعه امری تعطیل ناپذیر و روح حاکم 
بر فعالیت های انسان هاست. وی  افزود: توجه به اصل 
گفتمان امر به معروف و نهی از منکــر باید مورد توجه 
تمامی فعاالن فرهنگی باشد. در پایان این جلسه طی 
حکمی از سوی حجت االسالم نکونام، نماینده ولی فقیه 
در چهارمحال و بختیاری حجت االســالم سیدشجاع 
درخشان به عنوان دبیر ســتاد احیای امر به معروف و 
نهی از منکر شهرســتان بروجن معرفــی و از زحمات 

حجت االسالم متقی زاده تقدیر شد.

 اجرایی شدن مصوبات ستاد احیای امر به معروف
 و نهی از منکر پیگیری شود

در آیینی با حضور قدرت ا... حمزه، نماینده مردم فارسان، کوهرنگ، کیار و اردل در مجلس شورای اسالمی، امام جمعه باباحیدر و دیگر مسئوالن شهرستان فارسان، 
۲۷۰ ســری جهیزیه و ۳ هزار و ۲۵۷ قلم لوازم ضروری زندگی به نوعروسان و نیازمندان اهدا شــد. مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری در آیین اهدای 
جهیزیه و لوازم ضروری زندگی در شهرستان فارســان گفت: کمک به نیازمندان از صفات حضرت فاطمه الزهرا )س( بوده که همه باید ایشان را الگو قرار دهیم.

جاسم محمدی فارسانی افزود: ۲۷۰ سری جهیزیه و لوازم ضروری زندگی شامل ۲ هزار و ۳۵۵ دستگاه بخاری گازسوز، ۷۷۷ دستگاه آبگرمکن و هزار و ۲۵۰ بسته 
معیشتی در ادامه پویش مواسات و همدلی است که میان خانواده های نیازمند استان توزیع شد. محمدی با اشاره به میزان کمک های نقدی و غیرنقدی مردم 
نیکوکار، خیران و موسسات خیریه اضافه کرد: طی ۹ ماهه امسال، ۱۰۶ میلیارد تومان جمع آوری و به دست نیازمندان رسید.وی ادامه داد: در پایان این مراسم از 
طرح صدقه الکترونیکی QR کد نیز رونمایی شد. عالقه مندان به این روش پرداخت، می توانند برنامه QR code reader را دانلود و با اسکن کد ساخته شده 

برای پرداخت صدقه، در کوتاه ترین زمان ممکن کمک های نقدی خود را به دست نیازمندان برسانند.

اهدای 270 سری جهیزیه به نوعروسان در چهارمحال و بختیاری
 ارائه خدمات حقوقی رایگان

به زنان سرپرست خانوار

خبر روز

وز عکس ر

دیدار استاندار 
چهارمحال و بختیاری 

با حبیب ا... کیانی 
جانباز سرافراز 
سال های دفاع 

مقدس

رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری:

رفتار  اجتماعی افراد، تعیین کننده میزان شیوع امیکرون است
رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت:حجم 
عظیمی از  واکسیناسیون در کشور اتفاق افتاده و این نکته مثبت و قوت جامعه است که می تواند تا حد 
زیادی از شیوع این بیماری پیشگیری کند.مجید شیرانی  اضافه کرد: آنچه که باید تالش کنیم و مردم 
باید کمک کنند، رعایت دو فاکتور مهم در پیشگیری از شــیوع بیماری کرونا، یعنی فاصله اجتماعی و 
تکمیل واکسیناسیون است.وی با بیان اینکه واکسن هایی که در کشور استفاده شده مصونیت نسبی در 
مقابل این سویه ایجاد می کند و آنچه ثابت شده واکسن دوز سوم یا پوستر ، در پیشگیری از بیماری تاثیر 
گذار است، ادامه داد: در وزارت خانه تصمیم گرفته شد، تمامی افراد ۱۸ سال به باال که نوبت واکسن دوز 
سوم آن ها فرا رسیده، می توانند با مراجعه به پایگاه های واکسیناسیون دوز سوم را دریافت کنند. شیرانی 

همچنین تاکید کرد: کسانی که نوبت دریافت دوز سوم آن ها فرا رسیده، حتما دوز سوم را تزریق کنند.

تشکیل 1۹ فقره پرونده پرداخت تسهیالت ارزان قیمت
مدیر جهاد کشــاورزی سامان گفت: شــش هزار و ۸۰۰ میلیون ریال تســهیالت جهت ساماندهی و 
حمایت از مشــاغل خانگی اختصاص یافت.یزدان احمدزاده افزود: هدف از اجرای طرح مشــاغل 
خانگی شناسایی و توانمندسازی عالقه مندان کسب و کار های خانگی و اتصال به بازار و کمک به رونق 
فروش و تولید برای کارآفرینان است. احمدزاده اضافه کرد: امسال در راستای توسعه مشاغل خانگی 
۱۹ فقره پرونده تکمیل و جهت پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به بانک معرفی شدند که زمینه فعالیت 
آن ها، بیشتر گلخانه های کوچک خانگی، کشت و توسعه گیاهان دارویی و زعفران، تولید ترشیجات و 

شوریجات و بسته بندی انواع خشکبار است.

انجام 111 بازرسی در طرح شب یلدا و تشکیل 20 پرونده تخلف
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: در طرح بازرســی شب یلدا ۲۰ پرونده تخلف 
در استان تشکیل شد. محمدرضا عمرون اظهار کرد: در پی نشست های مشترکی که با بازرسان صمت 
در استان و سازمان جهاد کشاورزی داشــتیم، ۱۱۱ مورد بازرسی در طرح شــب یلدا صورت گرفت و ۲۰ 
پرونده تخلف تشکیل شد.وی افزود: از دو ماه پیش نظارت بر کار واحد های تولیدی در دستور کار قرار 
گرفته بود. همه ساله از ایام پایان فصل پاییز و منتهی به شب یلدا، طرح های مضاعفی توسط سازمان 
تعزیرات حکومتی و با هماهنگی سازمان صمت در کل کشور انجام می شود. عمرون اضافه کرد: با توجه 
به اینکه تقاضا برای برخی از کاال ها مثل میوه جات، آجیل، خشکبار و شیرینی افزایش می یابد، به منظور 

پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی و ضرورت برخورد با متخلفین نظارت ها از ۲۰ آذر شروع شد.

آموزش یک هزار و 1۶ نومعلم در طرح توانمندسازی نومعلمان
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، از آغاز طرح توانمندســازی 
نومعلمان دوره ابتدایی اســتان خبر داد و گفت: در این طرح یک هزار و ۱۶ نومعلم دوره ابتدایی آموزش 
را فرامی گیرند.محمد محمدی  اضافه کرد: بــا توجه به ضرورت آموزش وپرورش در راســتای تقویت 
مهارت های حرفه ای معلمان و ایجاد تغییر در دانش، بینش، نگــرش و رفتار معلمان این دوره در حال 
برگزاری است.وی با بیان اینکه شهرستان اردل به عنوان قطب و مرکز توانمندسازی نومعلمان دوره  ابتدایی 
است، ادامه داد: مرحله قطبی این دوره آموزشی برای نومعلمان جذب شده در سال جدید شامل نیرو های 
فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان، نیرو های تبدیل وضعیت شده پیش دبستانی و نهضت سوادآموزی، 
نیرو های استخدام ماده ۲۸ و نیرو های سرباز معلم برگزار شد. محمدی اظهار داشت: دوره های آموزشی 
توانمندســازی نومعلمان برای یک هزار و ۱۶ نومعلم دوره ابتدایی در ادارات آموزش و پرورش ۱۷گانه 

استان در قالب دوره های توانمندسازی ۱۰۰ ساعته در حال برگزاری است.

اخبار

 مدیــرکل امور زنــان و خانواده اســتانداری 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامه های 
حمایتی از زنان سرپرست خانواده گفت: زنان 
سرپرست خانوار و بدسرپرست استان به  مدت 
دوســال خدمات حقوقی رایــگان دریافت 
می کننــد. مرضیه جلیل پور  تاکیــد کرد: این 
خدمات در قالب امضای تفاهم نامه همکاری 
بین دفتر امــور زنان و خانواده اســتانداری و 
کانون وکالی دادگستری استان ارائه می شود. 
جلیل پور افزود: موضوع این تفاهم نامه ایجاد 
بستر مناسب به منظور استفاده از ظرفیت علمی 
و اجرایی کانون وکالی دادگستری در زمینه ارائه 
خدمات حقوقی، کارشناسی و مشاوره، تسهیل 
شــرایط دسترسی آســان زنان بدسرپرست 
استان به خدمات حقوقی وکالی دادگستری 
در مراجــع قضایی، شــبه قضایی، انتظامی و 
اداری، معاضدت از حقوق زنان دارای سوابق 
کیفری و زندانی آزاد شــده، کاهش مسائل و 
مشکالت خانواده های زنان سرپرست خانواده 
و زنان بدسرپرست، مواجهه با خشونت خانگی 
و اجتماعی از طریق برخورداری از مشاوره های 

حقوقی و معاضدت های قضایی است.
وی  اضافه کرد: هم افزایی در راستای رسیدگی 
به امور زنــان قشــر آســیب دیده و محروم 
چهارمحال و بختیاری، ارتقای دانش حقوقی 
زنان و کودکان و اســتفاده بهینــه از امکانات 
برای خدمات رســانی بهتر به این قشر هدف 
اصلی امضای تفاهم نامه همکاری بین دفتر 
امور زنان و خانواده استانداری و کانون وکالی 

دادگستری استان به شمار می رود.

بام ایران

با مسئولان
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واکسیناسیون 83 درصد اصفهانی ها علیه کرونا
تا پایان آذر ماه، حدود ۸۳ درصد از افراد واجد شــرایط در اســتان اصفهان حداقل یک نوبت واکسن 
دریافت کردند.بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰، درصد افراد باالی 
۱۲ سال که یک نوبت واکسن دریافت کرده اند، حدود ۸۳ درصد و درصد افرادی که دو نوبت واکسن 
دریافت کرده اند، حدود ۷۰ درصد است.بر این اساس، حدود ۸۰ درصد از افراد ۱۲ تا ۱۸ سال، نوبت اول 

واکسن و حدود ۶۲ درصد هم نوبت دوم واکسن را دریافت کرده اند.

لزوم تاسیس کانون ازدواج های آسان با حمایت خیران
امام جمعه شهر کاشان به لزوم ترویج ازدواج های گروهی و آسان ازسوی دانشگاه، مراکز علمی و حوزه  
اشاره و بر تاسیس کانون ازدواج های آسان با حمایت خیرین تاکید کرد. آیت ا... عباسعلی سلیمانی در 
جلسه ستاد ساماندهی امورجوانان با موضوع »سامان ازدواج« که در حسینیه حضرت علی اکبر)ع( 
برگزار شد با اشاره به اینکه بعد از اسالم هیچ چیزی به اندازه ازدواج مهم نیست، افزود: مسکن و اشتغال 
ضرورت دارد، اما ضرورت ازدواج بعد از دین ازهمه باالتر است.وی برجلوگیری انحرافات به ویژه انحراف 
از ازدواج های سنتی اسالمی در جامعه تاکید کرد و گفت: با پدیده انحراف از ازدواج اسالمی و ترویج 
ازدواج های های رنگی و سفید باید مقابله کرد.نماینده ولی فقیه در کاشان درادامه برترویج ازدواج های 
آسان در جامعه تاکید کرد و گفت: براساس آمارارائه شده ازدواج های آسان از جمله ازدواج های پایداری 
است که به طالق نمی انجامد.آیت ا...سلیمانی به لزوم ارائه الگو های ازدواج اسالمی در جامعه اشاره کرد 
و گفت: امروز اگر درازدواج از الگوی مناسب اسالمی استفاده شود اختالفات خانوادگی و آمار طالق در 
جامعه کاهش خواهد داشت.وی به پرهیز از چشم و هم چشمی، تشریفات، تجمالت، ریخت و پاش 
و اسراف در ازدواج تاکید کرد و ابراز داشت: امروز فقر تنها بخش اندکی ازمشکالت پیش روی ازدواج 

است و رقابت ها، چشم و هم چشمی ها و اشرافی گری ها بیشترین مشکالت سد راه ازدواج است.

 ماهانه 10درصد از مبتالیان به سوختگی در اصفهان 
جان خود را ازدست می دهند

 رییس بیمارستان سوانح ســوختگی اصفهان گفت: ماهانه، باالی یک هزار نفر به بیمارستان سوانح 
ســوختگی مراجعه می کنند و از این تعداد بین ۸ تا ۱۰ درصد بر اثر ســوختگی، جان خود را از دست 
می دهند.دکتر فریدون عابدینی در ارتباط با روز ملی پیشگیری از سوختگی اظهار داشت: در سوختگی، 
فرد بیمار نمی شود بلکه یک عضو از بدن یعنی پوست را از دست می دهد و با از بین رفتن پوست عملکرد 
تمام عضوهای بدن مختل می شود. وی بیان داشت: ضخامت پوست در حد یک تا دو میلی متر است که 
این ضخامت  ۱۳ درصد وزن بدن را تشکیل می دهد و این پوست نازک اجازه می دهد تمام اعضای بدن 
زندگی کنند.رییس بیمارستان سوختگی استان اصفهان با بیان اینکه هم اکنون ۸۷ درصد سوختگی ها 
ناشی از حرارت است، ادامه داد: سوختگی باالی ۴۰ درصد، قدرت زندگی را از تمام اعضای بدن می گیرد.

چارتاقی نیاسر، میعادگاه عالقه مندان به نجوم
دوستداران باستان ستاره شناسی، تولد خورشید را با انقالب زمستانی در بامداد یلدا از چارتاقی نیاسر 
کاشان به تماشا نشستند.  دوستداران باستان ستاره شناسی ایرانی و خبرنگاران از سایت های مختلف 
خبری طلوع خورشید را از این مکان باستانی ثبت و ضبط کردند.بنا های  دوران باستان برای سنجش 
رسیدن خورشید به مواضع ساالنه ساخته شــده بود  که یکی از مهم ترین آن ها چارتاقی نیاسر ، تنها 
بنای سالم باقی مانده در این زمینه در ایران است.این بنا به گونه ای طراحی و ساخته شده است که 
می توان زمان رسیدن خورشید به نقطه انقالب زمستانی و آغاز سال نو میترایی را با دقت تماشا کرد 
و تشخیص داد.چارتاقی نیاسر، بنایی است که تولد خورشید را به گونه ای ملموس و قابل تماشا به 

ما نشان می دهد.

بیماری پروانه ای یا »اپیدرمولیز بولزا« خانواده ای از اختالالت ژنتیکی 
نادر است که بر وســیع ترین اندام بدن یعنی »پوست« تاثیر می گذارد. 
»ای بی« یک بیماری ارثی است و بیشتر در کودکان شیرخوار مشاهده 
می شود. این بیماران مشکالتی اعم از تهیه پانسمان برای زخم ها و تامین 
داروهای بدون پوشــش بیمه ای دارند.بیماری پروانه ای یا»ای بی« از 
یک جهش ژنتیکی در کراتین یا کالژن ایجاد می شود.در مورد واکاوی 
بیشتر این مسئله و مشــکالت بیماران پروانه ای در کشور، هزینه های 
باالی پانســمان و دارو و درمان ایــن بیماران،  ایمنا با حجت االســالم 
سیدحمیدرضا هاشمی گلپایگانی، موسس و مدیرعامل خانه »ای بی« 

ایران گفت وگویی داشت که  در ادامه می خوانید.

چه تعداد بیمار پروانه ای در کشور داریم؟
انجمن »ای بی« یک سازمان مردم نهاد با مجوز رسمی از وزارت کشور 
و وزارت بهداشت و درمان اســت و می تواند در سطح ملی برای بیماران 
پروانه ای فعالیت کند، ایــن انجمن از ســال ۱۳۹۴ فعالیت خود را در 
کشور برای ارائه خدمات به بیماران پروانه ای شروع کرده است. بیماری 
»ای بی« یک بیماری ناشناخته بوده و قبال دولت هیچ نوع حمایتی از 
این بیماران نمی کرد، در ســفر به استان های مختلف توانستیم بیماران 
»ای بی« را شناسایی کنیم و دولت وقت متقاعد شد که این بیماری در 
کشور وجود دارد. در حال حاضر و بر مبنای آمارها قریب به هزار تا ۱۲۰۰ 
نفر مبتال به بیماری »ای بی« در ایران شناســایی شدند و از هر ۵۰ هزار 
تولد زنده یک نفر می تواند به این بیماری مبتال باشد. در حال حاضر خانه 

»ای بی« ۹۵۰ بیمار پروانه ای را در کشور شناسایی کرده که از این تعداد 
۶۰ نفر متعلق به استان اصفهان است.

شدت بیماری »ای بی« در بین بیماران چگونه است؟
شــدت این بیماری در بین همه افراد بیمار به یک شــکل نیست و در 
بین برخی شدت بیشتر است و در بین عده ای شدت کمتری دارد. این 
بیماری از بدو تولد همراه بیمار بوده و ژنتیکی اســت و واگیردار نیست 
و کســی که در کنار این بیماران قرار بگیرد به این عارضه مبتال نمی شود، 
خدمات خاصی که بــرای بیمــاران »ای بی« در نظر گرفته شــده یک 
پانســمان مخصوص بنام »میپلکس« مختص سوئد، کشور مولد این 
پانسمان است و عالوه بر سوئد بیش از ۸۰ کشــور دنیا از این پانسمان 

استفاده می کنند.

پانسمان ها در روند بهبودی بیماران پروانه ای چه تاثیری دارند؟
پانســمان »میپلکس« پانســمان مفیدی برای بیماران است، در حال 
حاضر متاســفانه در دوران تحریــم دارو قرار داریم و این پانســمان به 
سهولت در اختیار انجمن »ای بی« برای استفاده بیماران پروانه ای قرار 
نمی گیرد. طی دو سال مطابق تصمیم گیری سازمان یونیسف مقداری 
پانسمان برای درمان بیماران »ای بی« و التیام زخم های آنها به دست 
انجمن رسید و این مقدار پانسمان در حال تمام شدن است. امیدواریم 
مسئولین وزارت خارجه به همراه مسئولین وزارت بهداشت با رایزنی هایی 
که می کنند در این بخش و رسیدن خدمات دارویی و درمانی به بیماران 

»ای بی« در کشور بتوانند ثابت کنند که سازمان غذا و دارو جزو تحریم ها 
نیست، بیماران »ای بی« بیشتر از هر چیزی برای تسکین درد و زخم های 
خودشان به پانسمان نیاز دارند، بنابراین ضروری است که پانسمان ها 

برای التیام زخم های بیماران پروانه ای در اختیار انجمن قرار بگیرد.

خانواده بیماران » ای بی« دغدغه های بسیاری دارند، انجمن چه 
خدماتی به آن ها می دهد؟

در حال حاضر این پانسمان ها در شرایط فعلی از طریق اداره پست برای 
بیماران در اقصی نقاط کشــور ارسال می شــود و خدمات دارویی مانند 
داروی های تقویتی، بانداژها، پمادهــا، گاز وازلینه و مواد دیگر مورد نیاز 
بیماران و وسایل بهداشتی همه از طریق اداره پست برای آن ها فرستاده 
می شــود و هر بیمار خدماتی از انجمــن »ای بی« دریافــت می کند، 
اعتقاد داریم نیازی نیســت که بیماران برای انجام همه کارها به تهران 
مراجعه کنند، در شهرستان ها بسیاری از دانشگاه ها می توانند خدمات 
دندانپزشکی و عمل جراحی و بازگشایی انگشــتان دست را برای این 
بیماران انجام دهنــد، چنانچه این اتفاق برای بیمــاران بیفتد و نیازمند 
هزینه هایی برای درمان باشــند می توانند فاکتورها را به خانه »ای بی« 

ارسال کنند تا انجمن همه هزینه های بیماران پروانه ای را پرداخت کند.

آیا بیماران برای پانسمان ها هزینه ای هم می دهند؟
بیماران برای پانســمان هزینه ای پرداخت نمی کنند و همه پانسمان ها 
رایگان برای آنها انجام می شود، در اســتان ها خانه »ای بی« شعبه ای 
ندارد و خانه »ای بی« در تهران تنها خانه رسمی ملی است که مورد تایید 
وزارت بهداشت و وزرات کشور بوده و در سطح ملی و به صورت کشوری 
خدمات دارویی و پانسمان را برای بیماران پروانه ای به صورت رایگان ارائه 
می دهد، خدمات درمانی این خانه برای کل استان هاست و به طور مرتب 
انجام می شود؛ یعنی اگر اهالی تهران امروز پانسمان را دریافت کنند طی 
مدت ۷۲ ساعت تمام خدمات در اقصی نقاط کشور از طریق اداره پست 
ارسال می شود و مابقی خدمات را هم دانشگاه علوم پزشکی استان ها 
می توانند به بیماران ارائه دهند و فاکتورها را به خانه »ای بی« ارسال کنند 

تا هزینه های فاکتورهای بیماران پرداخت شود.

وضعیــت تامیــن دارو و پوشــش بیمــه ای بــرای بیمــاران 
»ای بی«چگونه است؟

داروهایی که بیماران پروانه ای اســتفاده می کنند بیشتر حکم تقویتی 
دارد و اگر بلع آنها مشکل دارد و نمی توانند غذا بخورند داروهای تقویتی را 
جایگزین می کنند. در بخش تامین داروها مشکل خاصی از جهت تهیه 
و تحریم نداریم، در حال حاضر داروهای این بیماران بسیار گران هستند 
و در تعرفه بیمه جایی ندارد، برای مثال در مورد پمادها بیمه این داروها را 
آرایشی حساب می کنند در حالی که بهداشتی قلمداد می شود، مورد دیگر 
اینکه بیمه این داروها را جزو تعرفه محاسبه نمی کند و طی صحبت هایی 
که با سازمان بیمه ها و دولت داشته ایم، امیدواریم در آینده بتوانیم شاهد 

ارائه خدمات بهتری به بیماران باشیم.

خبرخوان جامعه

رییس ســازمان هالل احمر با بیان اینکه ۶۰ درصد 
ماموریت هــای این ســازمان مربوط بــه حوادث 
ترافیکی است، گفت: بیشترین ماموریت امدادی 
در محور های اســتان اصفهان صورت گرفت است. 
مهدی ولی پور درمورد تنوع ماموریت های جمعیت 
هالل احمر در سال ۱۴۰۰، افزود: طبق ارزیابی های 
انجام شده از اول فروردین سال جاری تا روز ۱۶ آذر 
ماه، ۶۰ درصد ماموریت ها در حــوزه حوادث جاده 
ای، ۱۳ درصــد در خصــوص مراجعــات حضوری 
شــهروندان، ۹.۵ درصد مربوط به حوادث شهری، 

۹ درصد مربوط به حوادث کوهستان، سه درصد در 
ارتباط با حوادث جوی، دو درصد در ارتباط با حوادث 
کارگاهی و صنعتــی، دو درصد در خصوص حوادث 
ســاحلی، یک درصد در حوزه حوادث متاثر از آتش 
سوزی جنگل ها و مراتع و ۰.۵ درصد حوادث مربوط 
به زمین لرزه ها بوده است. وی ادامه داد: در همین 
مدت ۱۲ هزار و ۷۸۰ ماموریت ترافیکی در محور های 
برون شــهری توســط نیرو های عملیاتی جمعیت 
هالل احمر انجام شده که در این ماموریت ها ۸ هزار 
و ۳ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۲ هزار و ۵۰۲ نفر به 

صورت سرپایی درمان شدند. 
ولی پور خاطرنشــان کرد: ۳ هــزار و ۷۸۹ مصدوم 
طی ۳ هــزار و ۴۲۰ مــورد عملیات نجــات فنی از 
خودرو های آسیب دیده رهاسازی شدند که از نظر 
تعداد ماموریت نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ 

شــاهد رشــد ۱۱.۵ درصدی و از نظر تعداد عملیات 
نجات فنی، شــاهد رشــد ۵ درصدی هستیم. وی 
با اشــاره به حادثه خیزترین محور های کشور ادامه 
داد: بیشــترین ماموریت جــاده ای و ترافیکی در 
اســتان اصفهان با ۱۱۵۳ مورد که شامل ۹ درصد از 
کل ماموریت های ترافیکی کشور است، انجام شد. 
پس از آن در اســتان مازندران ۹۳۵ مورد عملیات 
شــامل ۷.۳ درصد از کل ماموریت هــای ترافیکی 
و در استان گلســتان ۹۱۰ مورد عملیات، شامل ۷.۱ 
درصد از کل ماموریت های ترافیکی صورت گرفت، 
که این استان ها در رده های بعدی قرار دارند. رییس 
ســازمان هالل احمر تصریح کــرد: ۲۰ درصد از کل 
ماموریت های ترافیکی در محور های ســه اســتان 
شمالی گلســتان، گیالن و مازندران انجام شده که 

معادل ۲ هزار و ۵۸۱ مورد ماموریت است.

محور های جاده ای اصفهان در صدر ماموریت امدادی هالل احمر

شب یلدایی استاندار 
اصفهان در جمع صمیمی 

مددجویان اصفهانی
اســتاندار اصفهان شــب یلدا را در کنار 
مددجویان کانون اصالح و تربیت استان 
اصفهــان گذراند.پــس از حافظ خوانی 
از مددجویان ایــن مرکز تجلیل به عمل 
آمد .در ایــن آیین یکــی از مددجویان 
بــه نمایندگی از مددجویان مشــکالت 
کانون را نبود سالن و تجهیزات ورزشی ، 
ساختمان نامناسب کانون و کمبود مربی 

و برنامه های آموزشی بیان کرد.

  تاخیر در ارسال پالک، عامل معطلی متقاضیان اصفهانی
 در مراکز تعویض پالک

تاخیر در ارسال پالک خودرو ها از کارخانه تولید این محصول از تهران موجب ایجاد اختالل در تحویل 
پالک ها به متقاضیان در مراکز تعویض پالک استان اصفهان شد.رییس پلیس راهنمایی ورانندگی 
استان اصفهان در گفت وگوی تلفنی با بخش خبری ۲۰ شبکه اصفهان درخصوص علت نبود پالک 
در مراکز تعویض پالک خودروی استان اصفهان گفت: تاخیر در ارسال پالک های خودرو از کارخانه 
تولید آن در تهران موجب شد که متقاضیان این پالک ها در مراکز تعویض پالک استان معطل شوند.

ســرهنگ محمدرضا محمدی با عذرخواهی از متقاضیان این پالک ها افزود: طی چند روز گذشته 
حجم کار در تعویض پالک افزایش پیدا کرده بــود به طوری که بیش از هزار و ۵۰۰ پالک در اصفهان 
تعویض شد، درصورتی که روزانه هزار پالک بود و حجم کار زیاد هم دیگر مشکل در روند تاخیر تعویض 
پالک خودرو در مراکز تعویض پالک شده بود.وی گفت: در صدد رفع این مشکل و تحویل به موقع 

پالک های خودرو به متقاضیان هستیم.

حضور معاون استاندار اصفهان در جمع کارکنان انتظامی
معاون سیاسی، امنیتی استانداری اصفهان شامگاه سه شنبه در جمع کارکنان نیروی انتظامی استان 
اصفهان اظهار داشت: اینکه مردم ما در شب یلدا با آرامش و امنیت خاطر در کنار خانواده های خود 
هســتند به دلیل وجود افراد فداکاری مانند خدمتگزاران نیروی انتظامی است که آسایش خود را 
فدای آرامش دیگران می کنند.محمدرضا جان نثاری با بیان اینکه نعمت امنیت آن طور که باید مورد 
توجه قرار نمی گیرد، افزود: مردم ما قدردان زحمات و فداکاری های کسانی چون ماموران نیروی 
انتظامی هستند؛ اما به هر حال اهمیت کاری که شما انجام می دهید آنطور که باید و شایسته است 
به طور کامل شناخته نمی شود.معاون سیاسی، امنیتی استانداری اصفهان افزود: اقشار مختلفی 
برای جامعه زحمت می کشند اما برخی کمتر دیده می شــوند و یا اصال دیده نمی شوند و حتی در 
نیروی انتظامی نیز، شاید پلیسی که سر چهارراه می ایســتد، یا پلیسی که گشت می زند بیشتر از 
امپراتوری که پشت سیستم نشسته و تلفن ها را پاســخ می دهد و رسیدگی می کند دیده شود؛ به 
همین دلیل من به اینجا آمدم تا سالم استاندار را به شما برسانم و خسته نباشید بگویم و از زحمات 
شما سپاسگزاری کنم.وی با بیان اینکه امنیت یک کمیت قابل شمارش نیست، تصریح کرد: معموال 
در گزارش عملکرد نیروی انتظامی مواردی برشمرده می شود که مثال این تعداد اتفاق رخ داده، این 
تعداد پرونده تشکیل و برخورد شده، برخی از آن ها حل شده، برخی به دادسرا ارجاع شده و ...اما این 
همه امنیت نیست، بلکه بخش کوچکی از امنیت است؛ در واقع امنیت آن اتفاقاتی است که ممکن 

بود رخ دهد، اما به دلیل حضور و نیرومندی نیروی انتظامی اتفاق نیفتاد.

کشف 7 کلت کمری و 248 فشنگ در دهاقان
فرمانده انتظامی شهرستان دهاقان از کشــف ۷ کلت کمری و ۲۴۸ فشنگ مربوطه و ۱۴ خشاب 
خبر داد. سرهنگ اسماعیل پریشانی گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان های دهاقان 
و شهرضا با انجام اقدامات  اطالعاتی از حمل تعدادی سالح غیر مجاز توسط یک قاچاقچی اسلحه 
مطلع و وارد عمل شــدند.وی اظهار کرد: در این خصوص یک ســواری پژو ۴۰۵ در محور بروجن-

دهاقان شناســایی و طی عملیاتی غافلیگرانه خودرو را متوقف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان 
دهاقان گفت: در بازرسی از این خودرو ۷ کلت کمری، ۲۴۸ فشنگ مربوطه و ۱۴ خشاب کشف شد.

این مقام انتظامی افزود: همچنین ۲ قاچاقچی اسلحه نیز در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل 
پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.سرهنگ اسماعیل پریشانی گفت: همکاری و مشارکت 
مردمی با پلیس و اعالم به موقع هر گونه موضوع مشکوک به پلیس از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ 

نقش بسزایی درکاهش جرائم و برخورد قانونی با مجرمان دارد.

وز عکس ر

ناـــجاـــ

به همت کانون های مساجد اصفهان؛

1200 بسته گوشت قربانی در 
بین مردم توزیع شد

خبر روز

توزیع بسته های گوشــت نذری با همکاری 
موسسه حضرت خدیجه)س( قم و برنامه 
ســمت خدا، توســط کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد سراسر کشور انجام می شود 
که کانون های اســتان اصفهان نیــز در این 
طرح همکاری دارند.امسال ۱۰ مرتبه توزیع 
گوشــت نذری در شهرســتان های اســتان 
اصفهان به مناسبت های مختلف مثل اعیاد 
شــعبانیه، ماه مبارک رمضــان، دهه کرامت 
و در حال حاضر به مناســبت ایام فاطیمه و 
یلدای فاطمی انجام شــده است.هزار و ۲۰۰ 
بسته گوشــت قربانی در قالب طرح یلدای 
فاطمی و ایام شهادت حضرت زهرا)س( در 
بین اقشار آســیب پذیر به همت کانون های 
مساجد اصفهان توزیع شد.این مواد غذایی 
در بســته های یک کیلو و ۵۰۰ گرمی بســته 
بندی و آماده شده که کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد با شناسایی اعضا و افراد مورد 
هدف، این اقدام را انجــام می دهند.چنین 
برنامه هایــی برای حمایــت از خانواده های 
اقشار آسیب پذیر جامعه به ویژه افرادی که 
در دوران کرونا دچار مشکل شده اند، کارگشا 
بوده البته بســیاری از کانون های فرهنگی و 
هنری اســتان اصفهان در این دوران توزیع 
بســته های حمایتی داشــته اند.مواسات و 
همدلی بیــن کانون هــای فرهنگی و هنری 
مساجد فرصت مناســبی برای کمک به رفع 
نیازهای جامعه و حمایت از اقشــار آسیب 
پذیر بوده اســت.خیرین و عمــوم مردم در 
حد و اندازه خود می توانند در تهیه بسته های 
گوشت نذری و سبدهای معیشتی مشارکت 
و همکاری داشته باشند و به موسسه حضرت 
خدیجه)س( و کانون های مساجد برای این 
امر مراجعه کنند.سرپرست ستاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان 
اصفهان گفت: توزیع بسته های گوشت نذری 
به صورت چرخشــی در هر مناسبت به یک 
ســری از شهرستان ها با ســهمیه مشخص 

اختصاص پیدا می کند.

در مراسمی که به مناسبت تجلیل از پرستاران بخش پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد؛ از تیزر و پوستر 
فیلم مستند »دکتر محمد رستگاری«رونمایی شد که بیانگر تالش ۴۰ ساله او  در حوزه پرســتاری  در زمان دوران دفاع مقدس  و نیز دوره شیوع کرونا به عنوان 
مدافع سالمت است.این فیلم مستند با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،سازمان نظام پرستاری و سازمان هنری و رسانه ای اوج به مناسبت گرامیداشت 
مقام شامخ پرستار به مدت ۹۰ دقیقه تهیه شده است که از شبکه سراســری  بخش خواهد شد.محمد رستگاری در این آیین تجلیل گفت: خدا ما را برای التیام 
درد مردم ساخته است و من باور دارم هرکسی به رشته پرستاری می آید باید یک ویژگی و روحیه خدمت داشته باشد.وی افزود: ما بر آن هستیم که درد مردم 
را آرام کنیم و علم پرستاری تفاوت زیادی با ساختاری با علم پزشکی دارد و پرستار به سالمت و مددجو و سالمت همه مردم فکر می کند.این پیشکسوت عرصه 
پرستاری بیان داشت: یکی از ابرازهای تحقق تربیت پرستاری متعهد آن است که ما در انتخاب افراد این رشته گزینش درستی داشته باشیم و افرادی را انتخاب 

کنیم که شاکله و ساختار وجودی شان  که همان روحیه  خدمت به مردم است را داشته باشد.

در تجلیل از پرستار دفاع مقدس و مدافع سالمت؛

فیلم مستند »مسیر رستگاری« در اصفهان رونمایی شد

بررسی مشکالت بیماران پروانه ای در گفت و گو با مدیرعامل خانه »ای بی«؛

زخم های بدون التیام



برگزیدگان جشنواره دو و میدانی جوانه های اصفهان معرفی شدند.رییس هیئت دو و میدانی استان گفت:در جشنواره دو و میدانی جوانه ها ۱۴۵ ورزشکار دختر و 
پسر در رده های سنی پایه با رویکرد کشف استعداد های برتر دو و میدانی در ۶ ماده برای دختران و پسران ۱۰ تا ۱۲ در اصفهان با هم رقابت کردند.محمدرضا برکت 
افزود: در این جشنواره که با همکاری هیئت دو و میدانی استان اصفهان و معاونت ورزشی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار شد، ۷۵ نفر پسر و ۷۰ نفر دختر در 
ماده های ۶۰ متر، ۶۰ متر با مانع، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، پرش طول و پرتاب توپ سافتبال با هم به رقابت کردند.وی گفت: در این جشنواره در بخش پسران در ماده 
۶۰ متر با مانع آرین مهدوی، در ماده ۶۰ متر و ماده پرش طول محمد حسین کدخدایی، ماده ۴۰۰ متر شهاب شریف یلمه، ماده ۸۰۰ متر امیررضا احمدی و در ماده 
پرتاب توپ سافت بال محمد مهدی رضایی مقام های اول را کسب کردند.برکت افزود: در بخش دختران هم در ماده ۶۰ متر با مانع مهدیس عربیان، ماده ۶۰ متر، 
ماده ۴۰۰ متر وماده ۸۰۰ متر فاطمه آورند، ماده پرش طول نرجس یاوری و ماده پرتاب توپ سافت بال آال جرست، رتبه های برتر این رقابت ها را به دست آوردند.

در پایان مسابقات به این نفرات برتر حکم، مدال و جوایزی اهدا شد.

معرفی برگزیدگان جشنواره دو و میدانی جوانه های اصفهان
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لواندوفسکی: 

حرف های »مسی« من را تحت تاثیر قرار داد
روبرت لواندوفسکی، ســتاره بایرن مونیخ، می گوید حرف های لیونل مسی در مراسم توپ طال برایش 
تاثیرگذار بوده است.لواندوفسکی به عقیده بسیاری از کارشناسان و فوتبال دوستان شانس اصلی دریافت 
توپ طالی ۲۰۲۱ بود؛ اما این مسی بود که برای هفتمین بار این جایزه را به خانه برد.این مهاجم لهستانی 
عملکرد بسیار خوبی در ترکیب بایرن مونیخ داشــته و یکی از بازیکنان اصلی این تیم در موفقیت هایی 
بوده که در سال های اخیر به دست آمده است.با این حال بر اساس نظرسنجی که از سوی مجله فرانس 
فوتبال برای اهدای توپ طال  صورت گرفت، مســی بــار دیگر به عنوان بهترین بازیکن ســال انتخاب 
شد.لواندوفسکی درباره این مراسم گفت:» صحبت های مسی واقعا من را تحت تاثیر قرار داد. حرف هایی 
بیهوده نبودند و این لحظه بسیار خوبی در زندگی  حرفه ای من بود. فقط چند کلمه رو در رو با مسی حرف 
زدم چون اسپانیایی من خیلی خوب نیست. با امباپه به انگلیسی حرف زدم و او صحبت هایم را برای لئو 
ترجمه کرد. شب بسیار خوبی را سپری کردیم.«این مهاجم بایرن در پاسخ به این سوال که برای دریافت 
جایزه توپ طال در آینده باید چه کار کند، اظهار داشت:» دریافت این جایزه به جزئیات بستگی دارد و همه 
چیز باید سر جای خودش باشد. چیزی که می توانم تضمین کنم این است که من به کارم ادامه خواهم 
داد و بهترین عملکردم را به نمایش می گذارم.«مسی پس از دریافت هفتمین توپ طالیش درباره لوا 
گفت:» باید به این نکته اشاره کنم که رقابت با روبرت لواندوفسکی افتخار بزرگی بود. همه می دانند و ما 
هم موافق هستیم که تو برنده این جایزه در سال گذشته بودی. فکر می کنم فرانس فوتبال باید توپ طالی 

۲۰۲۰ را به تو اهدا کند چون تو شایستگی آن را داری و باید آن را به خانه ببری.«
 

آلگری: 

باید همین فاصله را با صدر جدول حفظ کنیم
یوونتوس سه شنبه شب در هفته نوزدهم رقابت های لیگ ایتالیا به مصاف کالیاری رفت و با نتیجه ۲-۰ 
برابر این تیم به پیروزی رسید.آنها با وجود  نتایج نه چندان خوبی که از ابتدای فصل به دست آورده بودند 
توانستند تا حد زیادی خود را باال بکشند و در حال حاضر با 3۴ امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی قرار 
دارند.تساوی آتاالنتای رده چهارمی برابر جنووا در بازی اخیر نیز باعث شد که اختالف آنها با این تیم به 

فاصله به آخر چهار امتیاز برسد.آلگری پس از پایان بازی به DAZN گفت:» اگر با همین 
فوریه برسیم من خوشحال و راضی خواهم بود چون می توانیم برای 
حضور در جمع چهار تیم صدر جدول رقابت کنیم. من از این موقعیت 
بسیار راضی خواهم بود.«این مربی ایتالیایی ادامه داد:» ما در ژانویه 

و فوریه بازی های رو در روی بســیاری داریم؛ اما پس از آن تقویم 
بازی ها برای ما بسیار ساده تر خواهد شد، در حالی که دیگر 
تیم ها باید با هم روبه رو شوند. ما ۱۱ امتیاز در دیدارهای 
رو در رو به دســت آوردیم؛ اما در سایر بازی ها امتیاز از 
دست دادیم.«یکی از مدیران یوونتوس پیش از این 
بازی گفته بود که پائولو دیبــاال و ماتیس دی لیخت 
بازیکنانی هستند که بیشــتر از پیراهن و باشگاه به 
مدیربرنامه هایشان وفادار هســتند.آلگری در این 
باره اظهار داشــت:» من حرفی برای  گفتن ندارم. 
دی لیخت بازی خیلی خوبی داشت، پائولو نشان 
داده که یوونتوس برایش ارزشمند است. او بازیکن 
بزرگی است و ما منتظر می مانیم تا به آمادگی کامل 
برسد. نکته مهم این است که همه در ژانویه و فوریه در 

شرایط خوبی قرار داشته باشند.«

پرسپولیس- ذوب آهن؛

نوار ناکامی های سبزپوشان پاره می شود؟

در چارچوب هفته یازدهم رقابت های لیگ   سمیه مصور
برتر فوتبال کشور تیم فوتبال پرسپولیس 

در ورزشگاه آزادی،  میزبان تیم ذوب آهن اصفهان است.
هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور، جام خلیج فارس 
روز جمعه با برگزاری هشت دیدار آغاز می شود که در یکی از حساس 
ترین دیدارهای این هفته سبزپوشان اصفهانی،مقابل  قهرمان فصل 

گذشته مسابقات صف آرایی خواهند کرد.
ذوبی ها در حالی آماده برگزاری این دیدار می شوند که هفته گذشته 
مقابل تیم هوادار، تیم تازه وارد لیگ تن به شکست یک بر صفر دادند 
تا شــرایط شــان در وضعیت نابه ســامان قرار بگیرد.آنها در ۵ هفته 
گذشته بردی را به دســت نیاورده اند و همچنان روی نوار ناکامی قدم 
برمی دارند و برای بازگشــت به لیگ محکوم به شکست پرسپولیس 
هستند. ذوب آهن هم اکنون با سه برد و دو تساوی و کسب ۱۱ امتیاز 

در رده یازدهم جدول رده بندی جای گرفته اند.
 در آن سو تیم پرسپولیس هفته گذشته موفق شد با نتیجه پر گل سه 
بر یک، پیکان تهران را شکست دهد تا خود را هم چنان به عنوان یکی 
از مدعیان قهرمانی در این دوره از رقابت ها معرفی کند. سرخ پوشان 

هم اکنون با ۵ پیروزی و چهار تساوی و یک باخت و کسب ۱9 امتیاز 
در رده چهارم جدول رده بندی ایستاده اند.

ذوب آهن طی چند بــازی اخیر خود از نظم تیمــی و تاکتیکی بهتری 
بهره مند شده و در فاز دفاعی به ثبات رســیده است. اگر چه همچنان 
مدافعان ایــن تیم اشــتباهات مرگبــاری را مرتکب می شــوند؛ اما 
کاهــش فاصله بین خــط دفاعی و میانی ذوب آهن، ســبب شــده 
 اســت که شــاگردان تارتار در فاز دفاعــی عملکرد بهتــری از خود به

 جای بگذارند. با این حال سبزپوشــان اصفهانی طی چند هفته اخیر 
در فاز هجومی با مشــکل مواجه بوده و نتوانسته اند در خلق موقعیت 

موفق باشند.
ذوبی ها در این دیدار باوجود ناکامی های گذشــته، از شــانس نسبتا 

خوبی برای کسب نتیجه برخوردار هستند.
 پرســپولیس در فصل جاری دیگر آن ثبات تاکتیکی و انسجام تیمی 
فصول گذشته را ندارد و جدایی مهره های موثر این تیم، سرخ پوشان 
پایتخت را در خطوط مختلف تضعیف کــرده و قهرمان ۵ فصل اخیر 
ایران تبدیل به تیمی شــده که بیش از هر زمــان دیگری به خالقیت 
فردی بازیکنانش وابسته است.سرخ پوشــان پایتخت در فاز دفاعی 

تا حدودی با مشکل روبه رو هستند و مدافعان این تیم روی ضربات 
ســر و نبردهای هوایی ضعیف نشــان داده اند و این امــر می تواند با 
توجه به قدرت ذوبی ها روی ارسال های بلند و حضور بازیکنانی مانند 

خدابنده لو و عارف رستمی ،موقعیت خوبی به شمار می آید.
 نتیجــه جــدال سبزپوشــان اصفهانــی بــا ســرخ پوشــان 
پایتخت عالوه بــر دو تیــم برگزار کننــده، برای تیم های ســپاهان، 
اســتقالل، آلومینیــوم اراک، فوالد و حتــی مس رفســنجان حائز 
 اهمیــت بــوده و می توانــد روی سرنوشــت قهرمانــی نیم فصــل 

تاثیرگذار باشد.
هیچ کدام از دو تیم بازیکن محروم و یا مصدومی نداشته و با ترکیب 
کامل در این دیدار به میدان می روند. در دیگر دیدارهای هفته یازدهم 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور، تیم آلومینیــوم اراک به مصاف 
تیم گل گهر ســیرجان می رود، هوادار میزبان تیم تراکتورسازی تبریز 
است، پدیده مشهد مقابل تیم استقالل تهران صف آرایی می کند، نفت 
مسجد سلیمان از تیم فجر سپاسی پذیرایی می کند، مس رفسنجان 
مقابل تیم نساجی مازندران می ایستد و تیم فوالد خوزستان میزبان 

تیم صنعت نفت آبادان است.

خبر روز

یک مدعی جدید برای دفاع چپ پرسپولیس
علی شجاعی با عملکرد تحســین برانگیزش طی دو بازی اخیر می تواند در تفکرات یحیی جایی 
برای خودش پیدا کند.شــجاعی که دومین فصل حضورش در پرســپولیس را تجربه می کند در 
ابتدای ســال ۱۴۰۰ مجبور به جراحی کتف خود شد و عالوه بر از دســت دادن بازی های انتهایی 
لیگ بیستم، پیش فصل را نیز تحت نظارت پزشــک و دور از تمرینات گروهی بود تا برای حضور 
در ترکیب پرسپولیس کار بسیار ســختی را در پیش داشته باشد.علی شجاعی اکنون در فهرست 
زیر ۲۵ ســاله های پرســپولیس قرار دارد اما در صورت تمایل یحیی به تمدید با او، این بازیکن 
از فصل بعد سهمیه بزرگسال محسوب می شود؛ بنابراین شــجاعی برای متقاعد کردن کادرفنی 
پرسپولیس به منظور اختصاص دادن یک سهمیه بزرگسال به او باید هرچه در توان دارد رو کند.

شجاعی در بازی پیکان تنها چند دقیقه بازی کرد و درحالی که پرسپولیس با دو-یک شدن بازی 
تحت فشار قرار داشت، گل ســوم را به پیکان زد تا آمادگی اش را نشان دهد. شماره ۲3 سرخ ها 
در بازی مقابل ویســتاتوربین به عنوان مدافــع چپ از ابتدا به میدان رفــت و پنج قطع توپ، دو 
نبرد هوایی موفق، دقت پاس ۷۸ درصدی به همــراه ۴ پاس کلیدی را ثبت کرد و پس از به بازی 
رفتن سعیدآقایی، او که به یک خط جلوتر اضافه شده بود موفق شد چهارمین گل پرسپولیس را 
به زیبایی به ثمر برساند. خط هافبک پرســپولیس ترافیک سنگینی دارد؛ اما این بازیکن چپ پا 
می تواند مدعی جدید بازی در پست دفاع چپ باشد و با ســعید آقایی رقابت کند. قابلیت بازی 
در دفاع و هافبک و همچنین گلزن بودن این بازیکن می تواند به او برای انجام بازی های بیشتر 

در پرسپولیس کمک کند.

اتفاقی عجیب در قرارداد »اسکوچیچ« با فدراسیون فوتبال!
معاون حقوقی پیشین فدراسیون فوتبال درباره اینکه قرارداد ســرمربی تیم ملی فوتبال ریالی 
است یا دالری، گفت: با توجه به تجربه ای که از قرارداد ویلموتس داشتیم، آقای بهاروند به عنوان 
سرپرست وقت فدراسیون فوتبال، عقد قرارداد با اسکوچیچ را برعهده یک تیم حقوقی گذاشت. 
تیمی متشکل از بازاریابی، مالی و کارشناســان حقوقی تشکیل شد که ۷،۸ نفر بودیم. ما قرارداد 
را به صورت ریالی تنظیم، صورتجلسه و امضا کردیم و در اختیار فدراسیون قرار دادیم ولی بعدها 

متوجه شدم زمانی ترجمه، قرارداد ریالی تبدیل به دالری شده است.
صفی ا... فغان پور ادامه داد: این موضوع را پیگیری کردم و گفتم این همه صحبت و مصاحبه کردیم 
که قرار است قرارداد اسکوچیچ ریالی باشد، پس چرا دالری شده است؟ توجیه کردند 
و گفتند ما همان ریال را تبدیل به دالر کردیم. این در شرایطی است که در کشور ما 
قیمت دالر رو به افزایش است. آن زمان که قرارداد را تنظیم کردیم دالر زیر ۲۰ هزار 
تومان بود و در حال حاضر دالر بیش از 3۰ هزار تومان است.معاون حقوقی پیشین 
فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سوال که آیا در قرارداد دست برده شده است؟ 
گفت: من نمی توانم بگویم در قرارداد دست برده اند. زمانی که افراد صاحب 
امضا، دســتکاری کنند این کار جعل حقوقی 
و دســت بردن در قرارداد اســت؛ اما در 
قرارداد اسکوچیچ تیم حقوقی قرارداد 
را تنظیم کرد و برای ادامه مراحل کار آن 
را در اختیار فدراســیون گذاشت. در آن 
مقطع که امضا شد و من قرارداد را دیدم، 
متوجه شدم که قرارداد دالری شده است. گفتم بعد 
از این همه وقت گذاشــتن روی تنظیم قرارداد، اگر 
قرار بود نظرات ما استفاده نشود و قرارداد تغییر کند 

به ما هم می گفتید.

مستطیل سبز

بازیکن ذوب آهن:

 نباید در  باد تعریف و 
تمجیدها بخوابم

محمدحسین اسالمی در مورد پیروزی ذوب 
آهن مقابل رایکا و صعود به مرحله یک هشتم 
نهایی جام حذفی اظهار داشت: عملکرد خوبی 
داشــتیم و ســوار بازی بودیم. در نیمه اول با 
تساوی بدون گل به رختکن رفتیم ؛اما در نیمه 
دوم علی خدادادی که از بازیکنان آکادمی ما 
بوده یک پنالتی گرفت و توانستیم گل اول را 
بزنیم. من هم حدود دقیقــه ۷۲ وارد زمین 
شــدم. خدا کمک کرد یک پنالتــی گرفتم و 
یک پاس گل دادم و توانستم به صعود تیمم 
کمک کنــم.وی در مورد اینکــه تاثیرگذاری 
خوبی از خودش نشــان داده و آیا تعریف و 
تمجیدهایی مانند »ذخیره طالیی تارتار« او 
را از شــرایط خوبش دور نمی کند، گفت: ابتدا 
باید از مهدی تارتار و همکارانش در کادر فنی و 
همچنین باشگاه تشکر کنم که به جوان هایی 
مانند من اعتماد کردند و میدان می دهند. من 
سهمیه زیر ۲۱ سال هستم. نباید در باد تعریف 
و تمجیدها بخوابم، چرا که کیفیت خودم را از 
دســت می دهم. نباید به این حرف ها توجه 
کرد. ما باید تمرکز و تالش مان را روی اجرای 
برنامه های کادر فنی در زمیــن بگذاریم. اگر 
هم مقابل رایکا کار مثمرثمــری انجام دادم، 
لطف خدا، کمــک دیگر بازیکنــان و اعتماد 
سرمربی و کادر فنی بود.اسالمی در مورد اینکه 
آیا ذوب آهن می تواند روند صعودی را در جام 
حذفی ادامه بدهد، عنوان کرد: امســال تیم 
خیلی خوبی داریم. هــم بازیکن جوان و هم 
بازیکن باتجربه داریم. امیدوارم در بازی های 
بعدی هم به برد برســیم و ان شاءا... قهرمان 
جام حذفی شویم.بازیکن تیم ذوب آهن در 
خصوص بازی این هفته مقابل پرسپولیس 
عنوان کرد:اگر در لیست ۱۸ نفره باشم و به من 
بازی رسید، تمام تالشــم را به کار می گیرم تا 
مهره ای مثمرثمر باشم و بتوانم به تیم کمک 
کنم. پرسپولیس ۵ سال قهرمان لیگ شده، 
بازیکنان و ســرمربی خیلی خوبی دارد اما ما 
هم ذوب آهن هســتیم. تیم خوبی داریم و 
قطعا برای کسب سه امتیاز به زمین می رویم.

پرسپولیس در فصل جاری دیگر آن ثبات تاکتیکی و انسجام 
تیمی فصول گذشته را ندارد و جدایی مهره های موثر این تیم، 
سرخ پوشان پایتخت را در خطوط مختلف تضعیف کرده و 
قهرمان 5 فصل اخیر ایران تبدیل به تیمی شده که بیش از 

هر زمان دیگری به خالقیت فردی بازیکنانش وابسته است 

فوتبال جهان

وز عکس ر

اعضای هیئت رییسه 
هیئت فوتبال استان 
اصفهان مشخص شدند

 با حضور رییس فدراســیون فوتبال، 
پس از رای گیری از سوی مجمع هیئت 
فوتبال استان اصفهان، اعضای هیئت 
رییسه فدراســیون فوتبال که شامل 
نایب رییس اول، نایب رییس بانوان، 
نماینده هیئت ها و نماینده باشگاه های 

فوتبال استان انتخاب شدند. 

سرمربی تیم بســکتبال ذوب آهن با اشاره به اینکه 
اکثر تیم های حاضر در لیــگ بازیکنان خارجی در 
اختیار دارند، گفت: با توجه به این مسئله و همچنین 
هماهنگ تر شدن تیم ها، رقابت های دور برگشت به 
مراتب سخت تر از دور رفت خواهد بود.فرزاد کوهیان 
با اشاره به بهبودی بازیکنان تیمش و بازگشت مجدد 
به لیگ، اظهار کرد: متاسفانه در آستانه رقابت های 
دور برگشت بازی های دو هفته اول، لیگ را به دلیل 
ابتالی برخی از بازیکنان به ویروس کرونا از دست 
دادیم و بعد از بهبودی آن ها، اولین بازی ما در مقابل 
نیروی زمینی بود، بازی خوبی که توانســتیم در آن 
به اهدافی که در نظر داشتیم، برسیم و پیروز میدان 
شویم. نیروی زمینی نسبت به دور رفت تیم بهتری 
شده و هماهنگی خوبی داشــتند. وی در خصوص 

وضعیت دور برگشت نسبت به دور رفت، گفت: دور 
برگشــت دو اتفاق مثبت برای تیم ها افتاده است، 
هماهنگ تر شــدن و اضافه شدن بازیکنان خارجی 
که هر دو موجب تقویت و باال رفتــن کیفیت بازی 
تیم ها نسبت به دور رفت شده است.وی با اشاره به 
اینکه شرایط تیمش نســبت به دور رفت در شرایط 
بهتری قــرار دارد، اظهار کرد: بعد از شــرایطی که به 
دلیل ویروس کرونا بــرای برخی بازیکنان به وجود 
آمد در ابتدا کمی افت داشتیم، اما رفته رفته شرایط 
بهتر شد. همچنین وضعیت آسیب دیدگی هایی که 
بازیکنان تیم داشــتند بهتر از قبل شد و در مجموع 
شرایط تیم نســبت به دور رفت بهتر شده و در واقع 
تیم ما به جایی رسیده که در حال کامل شدن است 
و امیدواریم در دور برگشــت خوب و سرحال بازی 

کنیم و به نتیجه برسیم.کوهیان گفت: صحبت هایی 
در ارتباط با دادن میزبانی به باشــگاه ها شــده بود 
که بتوانیــم در خانه میزبان رقبا باشــیم، اما تصور 
می کنم با توجه به شــیوع مجدد ویــروس کرونا و 
نگرانی هایی که وجود دارد، ریسک انجام این کار باال 
رفته، موضوعی که مسئوالن برگزار کننده مسابقات 
به آن توجه دارند و شاید باتوجه به شرایط متمرکز 

بودن مسابقات کمی منطقی تر باشد.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن:

دور برگشت مسابقات لیگ به مراتب سخت تر است
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معاون شهردار اصفهان خبر داد:

کسب رتبه برتر پروژه  پژوهشی »تهیه سیاهه آالینده های 
گازی کالن شهر اصفهان«

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان از کسب رتبه برتر پروژه  پژوهشی تعیین سهم 
منابع آالینده در آلودگی گازی جو پایین و تهیه سیاهه آالینده های گازی کالن شهر اصفهان در محور محیط 

زیست و انرژی خبر داد.سعید ابراهیمی 
اظهار کرد: آلودگی هــوا یکی از معضالت 
اصلی شهرهای بزرگ محسوب می شود، 
زیرا بر سالمت محیط زیست و همه افراد 
جامعه تاثیرگذار اســت.وی با بیان اینکه 
شهر اصفهان یکی از شهرهای مهم کشور 
از جنبه تاریخی و صنعتی به شمار می رود، 
افزود: طی  سال های اخیر با توسعه همه 
جانبه صنایع مختلف، افزایش جمعیت و 
خودروهای مورد استفاده در مناطق شهری 

و تغییرات اقلیمی از جمله کاهش نزوالت آسمانی و پایداری هوا، میزان ذرات معلق در فصول مختلف 
سال و آلودگی هوا در این شهر افزایش یافته است.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار 
اصفهان اضافه کرد: به منظور مدیریت مناسب بحران آلودگی هوا در اصفهان الزم بود که منشأ و سهم هر 
بخش از آالینده های هوا مشخص و راهکارهای کنترل و کاهش اثرات آن ها تعیین شود. ابراهیمی یادآور 
شد: با توجه به هدف شهرداری اصفهان نســبت پروژه پژوهشی »تعیین سهم منابع آالینده در آلودگی 
گازی جو پایین و تهیه سیاهه  آالینده های گازی کالن شهر اصفهان« با همکاری دانشگاه اصفهان و نظارت 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان انجام شد.وی تصریح کرد: نتایج این پژوهش نشان داد، در انتشار 
مونوکسید کربن مهم ترین عامل خودروها هستند؛ اما در انتشار دی اکسید گوگرد و ذرات معلق بیشترین 
سهم انتشار مربوط به صنایع بزرگ است؛ در انتشار ترکیبات آلی فرار و اکسیدهای نیتروژن نیز خودروها 
و صنایع بزرگ و اصناف، همگی دارای سهم قابل توجهی هستند.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: الزم اســت اقدامات زیربنایی از جمله بهینه سازی محیط 
زیست، فراهم کردن زمینه آسایش عمومی در راستای ارتقای زندگی شهری با تاکید بر رفع مشکالت و 

مسائل ناشی از آالینده های زیست محیطی از جمله آلودگی هوا انجام شود.
 

مدیرعامل سازمان پارک های شهرداری اصفهان مطرح کرد:

برگزاری دوره  آموزشی ویژه کارگران فضای سبز
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: فضای سبز شهر میراثی ارزشمند 
برای حفظ محیط زیست شهری، مهم ترین سپر در برابر آلودگی هوا و مهم ترین ابزار برای زیست پذیر 
کردن شهر است.مجید عرفان منش اظهار کرد: عامالن اصلی برای حفظ شادابی و نشاط فضای سبز 
چهار هزار هکتاری در اختیار شهرداری اصفهان، پارکبانان خدوم فضای سبز هستند. تالش و کوشش 
شبانه روزی و بی وقفه حدود ۱۸۰۰ کارگر زحمت کش و متعهد فضای سبز که در شرایط سخت، سرما 
و گرما در حال خدمت به شهروندان برای حفظ سبزینگی شهر هستند، ستودنی و اجر آن نزد پروردگار 
متعال محفوظ اســت.وی افزود: با توجه به نقش این کارگران در حفظ فضای سبز و لزوم افزایش 
آگاهی و دانش آنان در این حوزه، دوره های آموزشی عملی با عناوین متعددی به صورت منظم برای 
آنها در طول سال برگزار می شود.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه داد: 
طی ۹ ماه سال جاری بالغ بر ۸۰۰ نفر ساعت کالس آموزشی عملی و تئوری برای کارگران فضای سبز 
برگزار شده است که رعایت نکات ایمنی در عرصه های فضای سبز، پیوند گیاهان زینتی، آبیاری بهینه 

فضای سبز و هرس درختان و درختچه های فضای سبز از جمله این دوره ها بوده است.

درب امام، چشم  انتظار همکاری میراث فرهنگی و اوقاف؛

کاشی های تاریخی که فرو می ریزد

موضوع چند مالکیتی بودن برخی از بناهای  نرگس طلوعی
تاریخی همواره مشکالت متعددی را برای 
حفاظت از این بناها ایجاد کرده است. سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 
و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دو نهادی هستند 
که یکی به عنوان متولی بناهای موقوفه و امامزاده ها و دیگری به عنوان 
متولی بناهای تاریخی و فرهنگی در اجرای برخی از اهداف و برنامه های 
سازمانی شــان با یکدیگر به تناقضاتی بر می خورند. این دو نهاد سال 
هاست بر سر موضوعات مختلف و گاهی مشترک با یکدیگر کشمکش 
دارند، کشمکش هایی که جز آسیب به آثار تاریخی ثمر دیگری ندارد. 
مالکیت برخی از بناهای تاریخی به عنوان بناهای موقوفه بر عهده اوقاف 
و متولیان موقوفه است و ادارات، نهاد ها و دســتگاه های دیگر باید با 
اجازه متولی موقوفه که گاهی ادارات اوقاف هستند، در مسائل مربوط 

به آنها دخل و تصرف کنند.
امامزاده درب امام در منطقه سه شهرداری یکی از این بناهای تاریخی 
است که نداشتن متولی واحد برای پیگیری آسیب های وارده به آن این 

روزها مشکل آفرین شده است.
بنای درب امام منســوب به امامزاده ابراهیم و امامزاده زین العابدین  
از امامــزادگان معتبر و مربوط به دوران قره قویونلو ها حدود ۶۰۰ ســال 

پیش اســت. گنبد بزرگ مربوط به دوران قره قویونلوها و گنبد کوچک 
مربوط به دوران سلطان حسین صفوی است. این امامزاده، زیباترین 
مقرنس ها را دارد و اسلیمی ترین کاشی کاری داخل امامزاده با لعاب 
آب طال کشیده شده است؛ اما اگر این روزها ســری به پشت بام این 
مکان بزنید کاشی های طبله شده گنبدها و ردیف کاشی هایی که روی 
پشــت بام ریخته، نگرانی های جدی را برای عالقــه مندان به میراث 
فرهنگی به وجود آورده است.علی کامیابی، سرپرست اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اســتان اصفهان در این باره اظهار 
داشت: در امامزاده درب امام،  ســال های گذشته مرمت هایی از جمله 
سقف، محوطه،  دیواره های داخلی وکاشی کاری ها انجام شده؛ اما چون 
به طور مستقیم در اختیار ســازمان میراث فرهنگی نیست، نگهداری از 
آن با کمبود اعتبارات مواجه اســت و نیاز به جلب مشــارکت اوقاف و 
هیئت امنا دارد.وی با اشاره به اینکه امامزاده درب امام جزو مکان هایی 
است که سازمان میراث فرهنگی در طول پنج سال گذشته با توان خود 
مرمت هایی را در آن انجام داده اما گنبدهای آن آسیب هایی دیده است، 
توضیح داد: این بنا، بنایی ارزشمند است و مربوط به سده نهم هجری 
قمری است و برای آن برنامه ریزی هایی را انجام داده ایم؛ اما با توجه به 
شرایط اقتصادی،  بودجه های مرمتی کفاف الزم را نمی دهد و اگر جلب 

مشارکتی صورت بگیرد، سازمان میراث فرهنگی همان طور که در گذشته 
کمک کرده است حاضر به همکاری برای مرمت گنبدهاست تا بیش از 
این آسیب نبینند. وی با بیان اینکه این امامزاده سه صحن دارد و قبل از 
سال های ۹۵ و ۹۶ در صحن ها مرمت هایی صورت گرفته، تصریح کرد: 
آخرین مشارکتی که در این بنا داشــتیم مربوط به  سال های ۹۵ و ۹۶ 
بود که برخی کاشی های زرین فام را در داخل مجموعه و شبستان های 

داخلی مرمت کردیم. 
کامیابی تاکید کرد: آســیب هایی که به گنبدها وارد شــده آسیب هایی 
جدی است و زمانی که کارشناسان بازرسی انجام داده اند، متوجه شدند 
نیاز به مرمت دارد زیرا بخشی از کاشــی ها سست و دچار ریزش شده 
است. سرپرســت اداره میراث فرهنگی اصفهان یادآور شد: این بناها 
به طور مستقیم در اختیارمان نیســت و به همین علت نمی توانیم برای 
آن ها برنامه ریزی کنیم؛ اکثرا چنین بناهایی یا در اختیار اوقاف هستند، 
یا هیئت امنا دارند و یا هر ۲ به طور مشترک مدیریت آن ها را به عهده می 
گیرند.کامیابی البته متذکر شد با وجود این که میراث فرهنگی به طور 
مستقیم متولی این بناها نیست؛ اما چون آن ها بناهای  تاریخی هستند 
و ثبت ملی شده اند، میراث فرهنگی برای همکاری و مشارکت در مرمت 
موظف است و نیاز است در مرمت آن هم نظارت مستقیم داشته باشد.

معاون سفیر لهستان در ایران و معاون فرهنگی 
شــهردار اصفهــان در نشســتی بــه برگــزاری 
رویدادهــای فرهنگی مشــترک تاکید کردند که 
اجــرای هفته لهســتانی ها در اصفهــان و هفته 
اصفهانی ها در لهستان بخشــی از این گفت وگو 
بود. عمارت تاریخی باغ زرشک اصفهان در ادامه 
میزبانی از هیئت هــای فرهنگی خارجی پذیرای 
هیئتی از کشــور لهســتان بود. در این نشست 
مشترک »ویچیخ اونلت« معاون سفیر لهستان 
در ایران به همراه مشــاور امور سیاسی و رایزن 
فرهنگی این کشور با مجتبی شاه مرادی، معاون 
فرهنگــی شــهردار و رییس ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان، مهدی 
تمیزی معاون فرهنگی هنری و علیرضا مســاح 
رییس اداره گردشــگری این ســازمان دیدار و 

گفت وگو کردند.
معاون ســفیر لهستان در کشــورمان با اشاره به 
برنامه ریزی برای برپایی نمایشگاهی از تصاویر 
و اســناد حضور پناهندگان لهستانی در اصفهان، 
از معاون فرهنگی شهردار اصفهان درخواست کرد 
برای فراهم کردن تصاویر و اسناد بیشتر از میان 

آرشیوهای موجود به آنها کمک کند.
»ویچیــخ اونلت« با بیان اینکــه در خالل جنگ 
جهانی دوم حدود 3 هزار پناهنده لهســتانی به 
ایران آمدند، گفت: تعداد زیادی از این پناهندگان 
کودک بودند که باعث شد مردم لهستان اصفهان 

را شــهر کودکان پناهنده بنامند. حدود ۲۱ مکان 
از جمله مدرســه و بیمارســتان مربــوط به این 
پناهندگان در اصفهان وجود دارد که تمایل داریم 
نقشــه ای مجازی به زبان های گوناگون در این 
مکان ها نصب شــود تــا گردشــگران داخلی و 
خارجی با اســتفاده از بارکدخــوان از موقعیت 
مکانی و جزئیــات هرکدام از ایــن مکان ها در 

اصفهان آگاه شوند.
وی با اشــاره به دیدار خود با معاون شهرسازی 
و معماری شــهردار اصفهان درباره بازســازی و 
بهســازی برخی از این مکان ها افزود: مقرر شد 
کارگاه هایی با مشارکت شهرداری اصفهان، برای 
انتقال تجربه میان معماران لهستانی و ایرانی در 

این خصوص برگزار شود.
در ادامه، مجتبی شــاه مرادی معــاون فرهنگی 
شــهردار و رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان حضور پناهندگان 
لهســتانی در اصفهان را اتفاق ویژه ای دانست و 
برای پاسداشــت این همراهی و بــرادری میان 
مردم دو کشــور اعالم آمادگی کــرد.وی با تاکید 
بر نقش تسهیل گری شــهرداری اصفهان برای 
برگزاری نمایشــگاه عکس و اســناد پناهندگان 
لهستانی اظهار داشــت: اگر این نمایشگاه قرار 
اســت با کمک بخش خصوصی و سازمان های 
مردم نهــاد دایر شــود، شــهرداری تنهــا نقش 
تسهیل گر را ایفا می کند تا رقیب بخش خصوصی 

نباشــد؛ اما برای جمــع آوری اســناد و تصاویر 
و همچنیــن تولید نقشــه مجازی در کنار شــما 

خواهیم بود. 
معاون فرهنگی شهردار اصفهان ادامه داد: کشور 
ما نیز چند سال درگیر جنگ بود و معماران ایرانی 
نیز تجربیــات ارزنده ای از بازســازی مکان های 
گوناگون دارند.شــاه مرادی همچنین پیشنهاد 
کرد چاپ تمبر مشترک به مناسبت هشتادمین 
سالگرد ورود پناهندگان لهســتانی به اصفهان، 
چاپ کتاب از اسناد و تصاویر حضور لهستانی ها 
در اصفهان، چاپ یک ویژه نامه مشترک دو زبانه، 
ساخت یک فیلم مســتند و همچنین تولید یک 
»اینفو مپ« از مسیری که این پناهندگان از بندر 
انزلی تا جنوب ایران و سپس شهر اصفهان طی 
کردند، در دستور کار دو کشور قرار گیرد.وی تاکید 
کرد: فیلم های مســتندی که در گذشــته درباره 
حضور پناهندگان لهســتانی در ایران و اصفهان 
ساخته شده بیشــتر به روایت زندگی اشخاص 
پرداخته و بهتر است در یک مستند به روایت این 
واقعه نیز پرداخته شود.شــاه مرادی با اشاره به 
نام یک شیرینی به جا مانده از حضور لهستانی ها 
که هنوز هم در اصفهان طبخ و مصرف می شــود، 
بیان کرد: پیشــنهاد می کنم در سالروز این اتفاق 
دیوار یادمانی در محلــه جلفای اصفهان نصب و 
رویدادهایی درباره هم زیستی کودکان لهستانی 

و اصفهانی پیرامون آن برگزار شود.

نشستی برای پاسداشت برادری اصفهان و لهستان

امامزاده درب امام در منطقه سه شهرداری یکی از این 
بناهای تاریخی است که نداشتن متولی واحد برای 
پیگیری آسیب های وارده به آن این روزها مشکل 

آفرین شده است

 برگزاری نشست »شناخت ابعاد مدیریتی 
شهید قاسم سلیمانی« در اصفهان

نشست تحلیلی تبیینی با موضوع »شــناخت ابعاد مدیریتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی«   به 
 همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان و سازمان بسیج اساتید استان 
برگزار شد.در این نشست که با سخنرانی مجازی »بیژن شمس« معاون سازمان بسیج اساتید و شرکت 
اساتید درس آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس استان اصفهان برگزار شد، بر ضرورت اهمیت به 
سبک مدیریت جهادی شهید حاج قاسم ســلیمانی و تبیین نقش تاثیرگذار این شهید واالمقام در 
فرماندهی جبهه مقاومت تاکید شد.معاون سازمان بسیج اساتید در سخنان خود اظهار داشت: سردار 
شهید قاسم سلیمانی می تواند الگوی مدیریتی جهادی باشد؛ چراکه وی تربیت یافته مکتب اهل بیت 

)ع( بود و مدیریت جهادی این شهید واالمقام توانست جبهه استکبار و داعش را به زانو درآورد.
 

 افتتاح نمایشگاه »چهل تکه یک وجود« 
در عمارت تاریخی سعدی اصفهان

نمایشگاه »چهل تکه یک وجود« که شامل دست بافته های ۴۰ مادربزرگ اصفهانی از یک سال گذشته 
تاکنون است، در فضای باز عمارت سعدی حوزه هنری افتتاح  شد.مدیر تجسمی حوزه هنری اصفهان 
اظهار کرد: در این نمایشگاه که با همکاری یک خانه سالمندان برگزار شــده است، دو اثر با ابعاد ۲۱۰ 
سانتی متر در ۱۶۰ ســانتی متر به نمایش در می آید، این دو اثر حاصل تالش ۴۰ نفر از مادربزرگ ها و 
پدربزرگ های اصفهانی است که در سال گذشته و همزمان با روز سالمند شروع به بافت آن کرده اند.

وی افزود: آنها تکه های ۱۰ در ۱۰ سانتی متری را با قالب بافی با کاموا به عنوان نشان همبستگی و تعامل 
مادربزرگ ها در زمان همه گیری کرونا که باعث تنهایی و خانه نشینی آنها شده بود، بافته اند.آزاده کوفگر 
افزود: پس از جمع آوری این چهل تکه یک قطعه ۲۱۰ سانتی متری در ۱۶۰ سانتی متری با هدف پویا 
نگه داشتن سالمندان ایجاد شد و اکنون به مناسبت یلدا واحد تجسمی حوزه هنری استان اصفهان این 
اثر را رونمایی کرد.وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه در ایوان عمارت تاریخی سعدی واقع در خیابان 

استانداری، گذر سعدی، )ساختمان مرکزی حوزه هنری استان اصفهان( رونمایی شد.
 

یلدای 1400 در نگارخانه سیتی سنتر
هنر و هنرمند، دو واژه عجین شده با یکدیگر است و آثار هنری خلق شده در هر نقطه از این کره خاکی 
نشان دهنده دستان پرتوان هنرمندی است که دغدغه و نگرانی های خود را به تصویر کشیده است تا 
با مردم زمانه اش همراه شــود. در این میان، هنرمند گاهی اوقات برای دستگیری از بیماران و یاری 
مظلومان اثری را خلق می کند تا با زبان رنگ ها از احساسات و تعلقات درونی خود صحبت کند و از این 
رو هنرمند همیشه و همه جا با قلم و قدم، مردم را همراهی می کند و تنهای شان نمی گذارد.در همین 
ارتباط، این روزها نمایشگاهی از آثار تجسمی هنرمندان سراسر کشور در سیتی سنتر اصفهان برگزار 
شده است. ساناز صمصام شریعت، مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری زرین اسپادان در این باره اظهار 
کرد: نمایشگاه هنرهای تجسمی زرین اسپادان با موضوع یلدا و با عنوان »یلدای ۱۴۰۰« و با استفاده از 
تکنیک آزاد و در سبک های متنوعی از رشته های مختلف هنرهای تجسمی برگزار شده است.صمصام 
شریعت با بیان اینکه این نمایشگاه از بیماران ای ال اس )ALS( و نوروپاتی حمایت می کند، ادامه 
داد: در نمایشگاه »یلدای ۱۴۰۰« تعداد ۱۲۰ اثر از ۱۱۰ هنرمند به نمایش گذاشته شده و انتخاب این آثار 
توسط استاد حسین هادی پور، احمد مطیع، منیره نوری و ابتسام پرستگاری انجام شده است، ضمن 
اینکه کیفیت آثار ارائه شده برای نمایش، مهم ترین عامل در انتخاب آن ها بوده است.نمایشگاه هنرهای 
تجسمی »یلدای ۱۴۰۰« از یکشنبه،۲۸ آذرماه  آغاز شده است و عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه 
می توانند تا پنجشنبه دوم دی ماه)امروز( از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ شب به نگارخانه سیتی سنتر، واقع 

در اصفهان، سیتی سنتر، ورودی ۷، طبقه اول مراجعه کنند.

با مسئولان

خبر روزخبرخوان

سخنگوی شورای شهر  بیان کرد:

 رصد لحظه ای اقدامات 
 بر اساس راهبردهای

 بودجه 1401 
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به تشــکیل کمیته منتخب با حضــور اعضای 
شورای شهر و شورای معاونان شهرداری برای 
هم افزایی در تهیه سند راهبردهای بودجه ۱۴۰۱ 
شهرداری، اظهار کرد: تالش ما این است تا بیش 
از گذشته تحقق این سند را در حوزه اجرا شاهد 
باشیم.علی صالحی افزود: برای نخستین بار 
بازنویسی متن و تاکیدات اشاره شده بر مبنای 
احصای مسائل روز اتفاق افتاد و از تکرار سندی 
که شاید در سال های گذشته فقط بر اساس یک 
متن از پیش تهیه شده بود، جلوگیری به عمل 
آمد.سخنگوی شورای اســالمی شهر اصفهان 
گفت: برای نخستین بار ساز و کاری برای امکان 
رصد برخط اقدامــات و ارزیابی هم راســتایی 
برنامه ها با راهبردها در دل سیاســت ها تعبیه 
شــد که با پذیرش همکاران در حــوزه اجرایی 
شــهرداری به زودی اقدامات الزم در این زمینه 
باید انجام شــود تا بتوانیم مسیری مدون را بر 
اساس برنامه داشــته باشیم.وی با بیان اینکه 
شورای شــهر پیش از این وعده هایی به مردم 
داده بود، اما یکی از تاکیــدات جدی که اکنون 
زمان بروز و ظهور آن است، وعده برنامه محوری 
و حرکت توأم برنامه، بودجه و حوزه اجرا است، 
خاطرنشان کرد: هدف ما حرکت در این مسیر 
اســت تا قابلیت رصد به لحظه اقدامات انجام 
شده را داشته باشــیم؛ به لطف تالش اعضای 
شورای شهر در دوره ششم و برگزاری جلسات، 
این برنامه محوری و قابلیت سنجش عملکردها 
محقق شــد و مردم طعم این تحول را از سال 
آینده خواهند چشید.صالحی با بیان اینکه در 
مقدمه سند حدود ۱۵ کلید واژه اصلی وجود دارد 
که سال آینده به دنبال پیگیری آن ها هستیم، 
گفت: ۵3 توصیه در بخــش جهت گیری های 
کالن، تاکیدات سیاستی و تاکیدات مبتنی بر 
اقدام تهیه شــده و ۲۴ بند شاخص محور برای 
قابل ارزیابی شــدن عملکــرد و ۵3 توصیه 3 
بخش قبلی، در نظر گرفته شده تا مسیری که 

ایجاد می شود مبتنی بر راهبردها باشد .

شب زنده داران 
شهر

ویژه برنامه یلدایی»شب زنده 
داران شهر« شامگاه سه شنبه 
با حضــور شــهردار، رییس و 
اعضای شورای اسالمی شهر 
و جمعــی از مدیران شــهری 
اصفهــان در مناطــق مختلف 

شهر برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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موزه مردم شناســی:  موزه مردم شناســی تربت حیدریه به 
معرفی آداب و رسوم، فرهنگ و صنایع دستی مردم این منطقه 

می پردازد. این موزه در کاروان سرای طبسی قرار دارد.
کاروان سرای طبسی:  کاروان سرای طبسی در نزدیکی مجموعه 
تاریخی قطب الدین حیدر قرار گرفته اســت. این کاروان سرا 
توسط حاج محمد ابراهیم طبسی از تاجران مشهور عصر قاجار 
در ملک شخصی اش احداث شد.ساختمان مذکور  از بناهای 
دو ایوانی به شــمار می رود که شامل فضای ورودی، هشتی، 
تعدادی حجره مشرف به میان سرای بنا، انبار و اصطبل است. 
وجود این کاروان سرا در کنار مزار و مسجد، گویای آن است که 
رشد شهر، ریشه در همین مجموعه دارد و نقطه مرکزی رفت و 

آمد و ورود و خروج به شهر محسوب می شده است.
رباط الری:  رباط الری در محله معــروف به میدان رباط قرار 
دارد. این رباط توســط حاج محمدرضا الری از تاجران معتبر 
شهر بنا شده اســت. این رباط 24 غرفه تابســتانی دارد که 
مشرف به حیاط هســتند.  پشــت هر غرفه نیز اتاقی برای 
استفاده در زمستان و اصطبل های اختصاصی وجود دارد. این 

رباط با قدمت حدود 110 سال همچنان پابرجاست.
کاروان سرا و پل کســکک: رباط کســکک و پــل کسکک در 
شمال تربت حیدریه در نزدیکی روستایی با همین نام واقع 

شده اســت. کاروان ســرا ، یادگاری از عصر صفویه است که 
سردر ورودی دارد که بر طرفین آن ایوانچه ها و طاق نماهایی 
ایجاد شده  اســت. اتاق های اقامت کاروانیان نیز در پیرامون 
مهمانسرای آن ساخته شــده که فضای ورودی آن ها دارای 
سردر و فضای داخل آن نیز شــامل تاقچه و بخاری دیواری 
است. پل کســکک نیز مربوط به اواخر دوران قاجاریه است. 
این پل و کاروان سرا هر دو توسط امین التجار یکی از تاجرهای 
معروف شهر بنا شده اند. پل کسکک در فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسیده است.
مجموعــه تاریخی قطب الدیــن حیدر:  مجموعــه تاریخی 
قطب الدین حیدر، مدفن قطب الدین حیــدر فرزند تیمور و 
از نوادگان سلطان شاه سالوری از شــاهزادگان ازبک و از تبار 
خاقان ترک است. قدمت این بنای تاریخی به دوران صفویه 
می رسد و شــامل یک آرامگاه و ایوانی از مسجد جامع قدیم 
است که در مرکز شــهر تربت حیدریه قرار دارد. بنای مسجد 
جامع آجری اســت و تاریخ بنای آن که نام بانی را نیز شامل 
می شود بر سنگ سیاه و لوح مانندی حک شده است. آرامگاه 
نیز در میان محوطه در زیــر گند قــرار دارد. در امتداد فضای 

ورودی نیز محرابی تعبیه شده است.
حمام حاجی رییس:  حمام حاجی رییس از بناهای تاریخی 

و باارزش تربت حیدریه به شمار می رود که توسط حاج سید 
محمد رییس التجار در سال 1272 هجری شمسی در عصر 
قاجار احداث شده است. این حمام شامل پلکان های ورودی، 
سربینه، بینه، گرمخانه و مخازن آب سرد و گرم است. هشت 
ستون سنگی بسیار زیبا در این حمام خودنمایی می کند که در 
میان آن ها حوضی سنگی قرار دارد. این حمام در بافت تاریخی 
و مرکزی شهر واقع شده که در فهرســت آثار ملی ایران نیز به 

ثبت رسیده است.
خانه امینی:  خانه امینی محل زندگی امین التجار اســت که 
قدمت آن به دوران قاجار می رســد. این بنــا دارای تزیینات 
آجرکاری، کاشــی کاری و گچ بری های زیبایی است که هنوز 

پس از گذشت سال های متمادی، پابرجا مانده است.
مسجد کدکن: مسجد کدکن، بنایی مستطیل شکل است که 
در مرکز آن دو طاق بزرگ گنبدهای چهار ترک را تشکیل داده 
است. از نماهای زیبای این مسجد می توان به محرابی هشت 

گوشه اشاره کرد که در آن خودنمایی می کند.
مزار بوری آباد:  مزار بوری آباد که در فهرست آثار ملی ایران به 
ثبت رسیده است، یادگاری از دوران صفویه محسوب می شود. 
این بنا با پالن مربع، مدفن یکی از نوادگان امام موسی کاظم 

)ع( است.

آشپزی
مسقطی 

انار خوشمزه و خوشرنگ
مواد الزم : آب انار طبیعی یک لیوان، نشاسته ذرت2 قاشق 

غذاخوری، آب سرد یک دوم فنجان، شکر  یک سوم  لیوان، گالب 
یک سوم  لیوان، کره یک قاشق غذاخوری، پودر نارگیل به مقدار کافی 

طرز تهیه : آب سرد را به همراه نشاسته ذرت درون یک کاسه مناسب می ریزیم و به خوبی 
مخلوط می کنیم تا نشاسته ذرت در آب کامال حل شود، سپس نشاسته را از صافی رد می 

کنیم.حاال ترکیب آب و نشاسته صاف شده را درون یک قابلمه مناسب می ریزیم. در ادامه آب 
انار را نیز از صافی رد  کرده و به قابلمه اضافه می کنیم. قابلمه را روی حرارت مالیم قرار می دهیم.

در این مرحله شکر را به قابلمه اضافه و به صورت مدام هم می زنیم تا ذرات شکر به طور کامال حل 
شود. حاال باید به هم زدن ترکیب مواد ادامه دهیم تا بافت آن کمی سفت شده و به غلظت مناسب 
برسد.زمانی که مخلوط نشاسته غلیظ شد به آن گالب را اضافه و مجددا مخلوط می کنیم تا مایه 
غلیظ شود. مایه مسقطی را پس از  یک ساعت از روی حرارت بر می داریم و کره را اضافه می 

کنیم. حاال مخلوط می کنیم تا کره ذوب شود. یک قالب سیلیکونی انتخاب می کنیم، آن 
را به کمک برس با مقداری روغن مایع چرب می کنیم و  خیلی سریع مایه مسقطی را 

درون قالب می ریزیم.در نهایت قالب را درون یخچال قرار می دهیم، سپس 
اجازه می دهیم مسقطی به مدت 2 ساعت درون یخچال بماند تا سفت 

شود. در آخر مسقطی را از قالب خارج  می کنیم و به عنوان 
تزیین درون پودر نارگیل می غلطانیم.

دیدنی های تربت حیدریه؛ پایتخت ابریشم ایران )2(

 پخش یک سریال خارجی پلیسی 
از تلویزیون

اولین تصاویر از »جانوران شگفت انگیز 3« 
منتشر شد

فصل سوم سریال اکشن و خارجی »باج« به کارگردانی ایلنرو لیندو 
از شبکه پنج سیما پخش می شود.این سریال محصول 201۹ 
کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان و آمریکا در ژانر جناحی و پلیسی 
است و هنرمندانی همچون سارا گری، لوک رابرت، براندون جی مک الرن  
و سورن تامپسون بازیگران اصلی این سریال هستند.فصل سوم سریال 
»باج« در 13 قسمت 45 دقیقه ای هر شب ساعت 23 پخش می شود.

تریلر جدیدی از سومین فیلم سری فیلم های جانوران شگفت انگیز 
به نام »جانوران شگفت انگیز3 و راز های دامبلدو« منتشر  و تصاویر 
جدیدی از آن به اشتراک گذاشته شد که در آن مد میکلسن، بازیگر 
جدید این سری فیلم ها در نقش جادوگر شرور، ظاهر شده است.مد 
میکلسن، بازیگر دانمارکی به جای جانی دپ قرار است در این نقش 
حضور داشته باشد. 

همزمان با جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو سال 1400 از ۹ طرح پژوهشی 
آبفای استان اصفهان رونمایی شد. 

این طرح ها شامل »هوشمندسازی شــبکه توزیع آب با اســتفاده از هوش 
مصنوعی«،»طرح جامع خودکار تصفیه فاضالب شهری به وسیله تاالب های 
هیبریدی«، »شناسایی، تعیین مقدار  و بررسی میزان حذف میکروپالستیک ها 
در تصفیه خانه های آب«،»مهندسی معکوس پمپ سرباره و ساخت دستگاه 
چربی گیر فاضالب شهری«، »طراحی و استقرار سامانه جامع تحقیقات آب و 
فاضالب کشور«، »طراحی و ساخت دســتگاه ریشه بر توربینی قابل تنظیم«، 
»تولید محلول پاک کنندگی چربی در تاسیسات آب و فاضالب و صنایع مشابه«، 
»کتاب اصول بهره برداری و نگهداری در تصفیه خانه های آب« و »کتاب تاریخ 
آب و فاضالب اصفهان«است که با حضور علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو از آن ها 
رونمایی شد.طرح های یاد شده به همت تعدادی از مدیران و کارشناسان آبفای 
اســتان اصفهان و با همکاری چند تن از استادان و پژوهشگران دانشگاه های 
صنعتی و علوم پزشکی اصفهان در یک  سال اخیر به اجرا در آمده است.عالوه 
بر این همزمان با گشایش جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو 1400، غرفه 
دستاوردهای پژوهشی آبفای استان اصفهان آغاز به کار کرد.در این غرفه که به 
همت دفتر تحقیقات و توسعه فناوری شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
برپا شده، طرح های تحقیقاتی شرکت در قالب کتاب، فیلم، عکس، بنر، ماکت 

و دستگاه های ساخته شــده در فضایی به وسعت 24 متر مربع به نمایش در 
آمد. این نمایشگاه از 2۹ آذر تا اول دی ماه سال جاری در محل پژوهشگاه وزارت 
نیرو پذیرای عالقه مندان بود.در این نمایشگاه، شــرکت های آب و فاضالب، 
آب منطقه ای، برق و نیروگاه های سراســر کشــور، جدیدترین دستاوردهای 
تحقیقاتی خود را در قالب بیش از 30 غرفه و در فضایی به وسعت 1600 مترمربع 

به نمایش گذاشتند.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان به همراه مدیرعامل شــرکت پخش 
فرآورده های نفتی بــا حضور در پلی کلینیک تخصصــی توحید با اهدای لوح 
تقدیر از خانم دکتر امامی، رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان و سایر 

کارکنان این مجموعه به ویژه پرستاران تجلیل کردند.
علوی با اظهار خوشحالی از حضور در جمع پرستاران حاضر در جلسه گفت: از 
کادر درمان صنعت نفت اصفهان که در جهت رفع مشکالت همکاران و خانواده 
صنعت نفت تالش می کنند، صمیمانه تشــکر می کنم .وی، با اشاره به اینکه 
بارها به هنگام حضور در مراکز درمانی صنعت نفت شاهد دلسوزی، همکاری 
و همیاری کادر درمان به بیماران بوده، جایگاه پرستاران را رفیع و واال دانست و 
افزود:بیماران به دلیل نیازهای درمانی انتظار کمک و یاری دارند که پرستاران 
این مجموعه با سعه صدر و با مهربانی پاســخگو و یاری دهنده آنها هستند.

علوی، گفت: طی دو سال گذشته، بیماری کرونا، زحمات کادر درمان را چندین 
برابر کرد و این مجموعه خدمات بســیار بزرگی را به خانــواده بزرگ صنعت 
 نفت و گاز ارائه داد بنابرایــن بر خود واجب می دانم که قــدردان این زحمات 

باشم.
وی، بیان داشت با توجه به ازدحام و تعداد مراجعانی که همواره در این مجموعه 
وجود دارد، ضرورری است که آموزش در راســتای نکات بهداشتی و درمانی 

در شــرکت های زیر مجموعه صنعت نفت اصفهان بیشتر  شــود  تا عالوه بر 
افزایش ســالمت افراد، مراجعه به این مرکز درمانی نیز کاهش یابد.در ادامه 
مهندس صادقیان نیز اظهار داشت: در ارائه خدمات به بیماران تاکنون کوتاهی 
انجام نگرفته و الزم می دانم از نتیجه مثبت زحمات شما در پزشکی خانواده 
و سالمت کار که همیشه زبانزد بوده، تقدیر و تشکر کنم.همچنین، دکترنومهر 
امامی، در این جلسه از مدیران ارشد صنعت نفت اصفهان به خصوص دو مدیر 
حاضر در این جلســه به دلیل رهنمودها و حمایت های آنها به ویژه در شرایط 
کرونایی تقدیر و تشــکر کرد و ادامه داد:امیدوارم بتوانیم مشــکالت منطقه 
اصفهان را مرتفع و برای ســالمت جمعیت تحت پوشــش خود در آینده قدم 
های بهتر و موثرتری برداریم.وی، از نتیجه مثبــت دیدار مدیران صنایع نفت 
اصفهان با مدیر عامل سازمان در عید نوروز سخن گفت و یکی از آثار آن را اتفاق 
های مهم و تسریع در اجرای پروژه هزار جریب بیان کرد و از حمایت مهندس 
علوی جهت فعالیت پلی کلینیک توحیدبرای خدمت رسانی به جمعیت تحت 
پوشش تشکر کرد.دکتر امامی، با ذکر این نکته که کاربری پروژه هزار جریب 
برای ارائه خدمات بیمارستانی در نظر گرفته شده است اظهار امیدواری کرد که 
پلی کلینیک تخصصی توحید به لحاظ موقعیت جغرافیایی برای ارائه خدمات 

پزشکی خانواده به جمعیت تحت پوشش حفظ  شود.

 مدیرعامل فوالد مبارکه با امام جمعه شــهر مبارکه دیدار کرد. محمد یاسر 
طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، در دیدار با امام جمعه شهر مبارکه 
با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره به درســتی حرکت های دشمن و 
جهت گیری های آن را تشــخیص می دهند، اظهار کــرد: راهکار نجات ما از 
شرایط فعلی اقتصادی تولید است به همین دلیل ایشان همواره به سمت 
رشد و پویایی اقتصادی و صنعتی جهت گیری کردند؛ اما بسیاری از مواقع 

دشمن در تالش است تا ما را از جهت اصلی باز کند.
وی افزود: از بدو فعالیت خود به عنوان مدیرعامل فوالد مبارکه، بیشترین 
وقتم را روی پروژه های توسعه ای گذاشتم. آن رونق و اتفاق میمونی که مقام 
معظم رهبری به دنبال آن هستند، همین کار و تالش مضاعف و پروژه های 
جدیدی است که باعث اجرا و اشتغال و پویایی است که باید در سطح کشور 

ایجاد شود و ما هم به دنبال همین مسئله هستیم.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: کل ســرمایه گذاری هایی که 
در سال گذشــته و در کل هلدینگ فوالد مبارکه انجام شد، به 6 هزار میلیارد 
تومان هم نمی رســد؛ اما در حال حاضر 8 میلیــارد دالر معادل حدود 250 
هزار میلیارد تومان، پروژه  توسعه ای در ســطح کشور )15 استان و شهر( و 
در مجموعه های مختلف وابســته به فوالد مبارکه تعریف شده و احساس 

می کنیم وظیفه ما اکنون همین توسعه است.
طیب نیا گفت: چیزی که اکنون کشور از آن رنج می برد، فقری است که بین 
مردم وجود دارد به همین دلیل باید در کشور شــغل ایجاد کنیم. در همین 
راستا اولین شعار ما در جلسات، ایجاد رشــد اقتصادی در کشور است. در 
اینجا این سوال مطرح می شود که سردمدار این مسئله کیست؟ کل بودجه 
عمرانی دولت در ســال 1400، برابر با 104 هزار میلیارد تومان بوده بنابراین 
شرکت های بزرگ نه فقط فوالد مبارکه، باید در این زمینه پیش قدم باشند. 
در حال حاضر مجموع ارزش طرح های توســعه ای فوالد مبارکه )به شرط 
تحقق( بیش از دو برابر بودجه عمرانی دولت در یک سال است.وی با اشاره 
به مهم ترین پروژه های شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: ساخت نیروگاه برق 
1500 مگاواتی و همچنین تاســیس بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشور 
به ظرفیت 540 مگاوات در برنامه فوالد مبارکه قرار دارد. در حال حاضر کل 
انرژی پاک خورشیدی که در کشور تولید می شود، کمتر از این مقدار است و 
ما می خواهیم به صورت یکجا ظرفیت جدیدی را طی یک تا دو سال آینده 
ایجاد کنیم. این مسئله به نوعی یک انقالب در کشور محسوب می شود. در 
اروپا اگر در جایی 200 روز در سال آفتاب باشد، نیروگاه خورشیدی تاسیس 
می کنند این در حالی اســت که ما در ایران بیش از 300 روز در سال آفتاب 
داریم؛ اما کسی به این سمت نمی رود. به عالوه قصد داریم در فوالد سنگان، 
نیروگاه بادی به ظرفیت 100 مگاوات تاسیس کنیم. ارزش این طرح زمانی 
مشــخص می شــود که بدانیم نیروگاه بادی منجیل حــدود 80 مگاوات 
خروجی برق دارد. پروژه های انتقال آب، پروژه های زیرســاختی )ریل( و 
پروژه هایی مثل نورد گرم2 هم از دیگر پروژه هاست.مدیرعامل فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: عملیاتی کردن این پروژه ها زمان بر است و نیاز به فعالیت 

شبانه روزی دارد.
طیب نیا درباره پروژه نورد گرم 2 تصریح کرد: هدف اصلی این پروژه بی نیاز 

کردن کشور از واردات ورق اســت. خودروهایی که در حال حاضر در کشور 
تولید می شود، خودروهای چند دهه قبل اســت زیرا خودروهای روز دنیا 
دیگر با این ورق فعلی تولید نمی شود. ورق های جدید، ورق هایی با ضخامت 
پایین تر و استحکام باالتر اســت. ما باید وارد فناوری های روز دنیا شویم تا 
بتوانیم ارزش افزوده باالتری ایجاد کنیم. نکته مهم درباره پروژه نورد گرم2 
این اســت که این پروژه اضافه مصرفی در حوزه آب ایجــاد نمی کند.وی 
اظهار کرد: سطح اشتغال و پویایی کشــور می تواند در صنعت افزایش یابد؛ 
اما یک تفکر صنعت ســتیزی در حال شــکل گیری است که هدف دشمن 
است. فوالد مبارکه به عنوان یک صنعت پیشرو باید یک صنعت پاک باشد 
و اســتانداردهای ســخت گیرانه ای داشته باشــد.مدیرعامل فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که این شرکت 350 هزار شغل مستقیم 
و غیرمستقیم در سراسر کشــور ایجاد کرده است که با احتساب افرادی که 
از درآمد این بخش منتفع می شــود، تعداد افراد مرتبط به این شــرکت به 
2 میلیون نفر می رسد.حجت االسالم والمســلمین ســید مهدی موسوی، 
امام جمعه شهر مبارکه  نیز در این دیدار گفت: توسعه صنعت تصمیم بسیار 
ارزشمندی اســت زیرا باعث تولید کار می شــود. آنچه برای ما مهم است، 
گسترش تولید و توسعه صنعت اســت زیرا هم تولید ثروت می کند و هم 
تولید اشتغال.وی با اشاره به اهمیت زکات و انفاق در جامعه اسالمی افزود: 
علت اصلی اهمیت زکات دستگیری از فقراست. این زکات می تواند در راه 
تولید اشتغال مصرف شود. مقام معظم رهبری فرمودند هر اقدامی انجام 

می دهید باید یک پیوست عدالت هم در آن باشد.
امام جمعه شــهر مبارکه با بیان اینکه تشریفات زائد باید حذف شود، گفت: 
توجه فوالد مبارکه به شهر مبارکه یک اقدام اخالقی، فقهی-حقوقی و عقالنی 
است. باید به همســایه ای که در کنار ماست، توجه کنیم بنابراین الزم است 
نگاه ویژه داشته باشیم و بدانیم به هیچ عنوان با این توجه از عدالت خارج 

نمی شویم؛ این عین عدالت است.
حجت االسالم والمسلمین موسوی خاطرنشان کرد: صنایع منطقه نیازهایی 
دارند که گاه فوالد مبارکه می تواند به آن ها کمک کند بنابراین این مسئله باید 
مورد توجه قرار گیرد. به عالوه اگر مساجد حمایت شوند بسیاری از مشکالت 

اخالقی حل می شوند.

در آیین گشایش جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو سال 1400 انجام شد؛

رونمایی از 9 طرح و دستاوردهای پژوهشی آبفای استان اصفهان

تجلیل از کادر درمان و پرستاران بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان

مدیرعامل فوالد مبارکه در دیدار با امام جمعه مبارکه تشریح کرد:

 گام مهم فوالد مبارکه در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقالب

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ
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