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جناب آقای امیر شهریاری
مصیبت وارده را به شما تسلیت عرض کرده و از خداوند منان، علو درجات و غفران 
و رحمت الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی، سالمتی و طول عمر  با عزت  برای 

بازماندگان خواستاریم .

روزنامه زاینده رود

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شـركت تـوزيـع بـرق 
شهـرستـان اصفهـان

شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـــر دارد: کاال و خدمات مورد نياز خود به شرح ذیل را به استـناد قانون برگـزاری 
مناقـصات وآئـين نامه معـامالت ، از طريق سامانه الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی دو مرحله ای از بین تولیدکنندگان 

و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند، خریداری نماید.

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

مبلغ تضمین )ریال(موضوع مناقصهشماره داخلی مناقصهشماره سامانه

3/528/000/000خرید انواع پایه بتونی گرد209900121100001799110011-1

2099001211000016 99110013-1
خرید کات اوت فیوزی 20 کیلوولت 

645/000/000با مقره پلیمری )سیلیکونی(

بازگشایی پاکات مناقصهبازگشایی  اسناد ارزیابی کیفیآخرین مهلت  بارگذاری وتحویل پاکاتمهلت دریافت اسنادتاریخ توزیع دفترچه

متعاقبا اعالم میگردد1399/05/051399/05/091399/05/201399/05/21

پيشنهاد دهندگان مي توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت  www.setadiran.irدریافت و حداکثر  تا پایان وقت 

اداری روز دوشنبه مورخ 1399/05/20 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی)پاکت الف- ضمانت نامه( خود را 

به نشانی: اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد - ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه 

همکف - دبیرخانه ، تحویل نمایند. به پيشنهادهايي كه بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

جهت كسب اطالعات بازرگانی با شــماره تلفن 34121482-031 آقای عظیمی جهت خرید کات اوت فیوزی 20 کیلوولت با مقره 

پلیمری )سیلیکونی(  و شماره تماس 34121485 -031  آقای برکت جهت خرید انواع پایه های بتونی گرد و جهت آگاهی بیشتر 

درمورد الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن : 36635121 -031 معاونت مهندسی و نظارت  تماس حاصل 

فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:    مرکز  تماس 41934-021 ،دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768 -021 تماس 

حاصل فرمائید.

مبلغ ونوع تضمين شركت در مناقصه: در اسناد درج شده است 

  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه دولت و یا تماس با 

واحد مناقصه و مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالی اســناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده 

مناقصه گران می باشد.

  پيشنهادات رسيده با حضور اعضاء كميسيون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

  پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد

  به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش ، مشــروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.

  شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار می باشد.   

  ساير اطالعات وجزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

 مروری بر سرخ پوشانی که در 
 هر چهار قهرمانی پرسپولیس در 
لیگ برتر نقش آفرینی کرده اند؛

هفت تفنگدار
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ائتالف آمریکایی رسما پایگاه »بسمایه« را تخلیه کرد
خبرگزاری رســمی عراق گزارش داد کــه ائتالف آمریکایی موســوم به ضد داعش رســما پایگاه 
»بســمایه« را تخلیه کرده و آن را به نیروهای امنیتی عراق تحویل داده اســت.طبق این گزارش، 
»جبرالد استریکلند« فرمانده نیروهای ماموریت مشترک ائتالف بین المللی در مورد علت تحویل 
پایگاه ادعا کرد که این اقــدام در پی موفقیت نیروهای امنیتی عراقــی در مبارزه با داعش صورت 
گرفته است.این اقدام در حالی صورت گرفت که مرکز اطالع رسانی امنیتی عراق »موسوم به خلیه 
االعالم األمنی«، از شلیک چهار راکت به پایگاه بسمایه خبر داده بود.وی در ادامه گفت که سعی دارد 
اردوگاه های خود را در جایی دیگر از عراق متمرکز کند و خاطرنشــان کرد که برنامه ریزی برای این 
تحرکات نظامی از مدت ها پیش با هماهنگی با دولت عراق صورت گرفته است.در ادامه این بیانیه  

آمده است که ائتالف آمریکایی موضع هفتم خود را به نیروهای امنیتی عراقی تحویل می دهد.

سفر بدون نتیجه وزیر خارجه فرانسه به لبنان
سفر وزیر خارجه فرانســه به لبنان که به آن امیدهای زیادی بسته شده بود، بدون نتیجه مستقیم 
پایان یافت و وی در بیشــتر دیدارها، اجرای اصالحات را خواستار شد.این اولین سفر وزیر خارجه 
فرانسه به بیروت از زمانی است که »حسان دیاب« نخست وزیری دولت جدید را )از فوریه گذشته( 
در دست گرفته است و از آنجایی که ســفر مذکور همزمان با بحران اقتصادی و اجتماعی در لبنان 
انجام می شد، امیدهای زیادی به آن بسته شده بود.از سوی دیگر »هادی بوالحسن« از فراکسیون 
»اللقاء الدیمقراطی« )وابسته به ولید جنبالط( در پارلمان لبنان هم گفت: پیام فرانسه )تاکید بر 
ضرورت( آغاز اصالحات بود و این تاسف بار است که برخی )بدون نام بردن( پاسخ دادند به ما برای 
اصالح کمک کنید.  وی به آناتولی گفت، آمدن وزیر خارجه فرانسه برای درخواست توضیح مستقیم 
از واقعیت کشور بود و قبل از رسیدن لودریان به بیروت هیچ شاخصی مبنی بر اینکه این سفر نتیجه 

مستقیم خواهد داشت، مطرح نشده بود.

درگیری میان مزدوران سعودی و اماراتی در یمن تشدید شد
آخرین گزارش ها از استان »تعز« یمن حاکی از آن است که درگیری ها میان مزدوران سعودی و 
اماراتی در این استان تشدید شده است.بر اســاس این گزارش، درگیری ها میان نیروهای دولت 
فراری و مستعفی یمن )وابسته به عربستان( و شورای انتقالی جنوب )وابسته به امارات( در استان 
تعز بیش از پیش تشدید شده است.رسانه های یمنی اعالم کردند که مزدوران سعودی و اماراتی در 
شهر »التربه« واقع در تعز به طور گسترده به تبادل آتش میان یکدیگر پرداختند.این درحالی است 
که مقامات سعودی و اماراتی تداوم درگیری ها میان دو طرف در بخش هایی از یمن را رد می کنند.
پیش تر نیز درگیری های شدیدی میان مزدوران سعودی و اماراتی در استان أبین یمن رخ داده بود.

نشست امسال مجمع عمومی به صورت مجازی برگزار می شود
مجمع عمومی ســازمان ملل تصمیم دارد به علت شــیوع ویروس کرونا، امســال نشست سران 
کشورها را به صورت مجازی برگزار کند.مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه تصمیم گرفت به 
علت شیوع ویروس کرونا به جای آنکه سران جهان ماه سپتامبر )شهریور-مهر( در سازمان ملل 
گردهم آیند، ویدئو هایی را ارسال کنند.این اقدام زمینه شرکت مقاماتی همچون کیم جونگ اون، 
رهبر کره شــمالی، را در نشست مجمع عمومی ســازمان ملل فراهم می کند که در ارتباط با سفر به 
آمریکا محتاطانه برخورد می کنند.قرار بود نشست ســاالنه سازمان ملل با حضور مقامات بلندپایه 
همراه با جشن یک هفته ای هفتاد و پنجمین سالگرد تاســیس این نهاد جهانی باشد، اما آنتونیو 
گوترش، دبیر کل سازمان ملل، ماه مه پیشنهاد داد سران جهان بنا به مشکالتی که ممکن است در 
ارتباط با سفر آن ها به نیویورک وجود داشته باشد بیانیه های خود را به صورت ویدئویی ارسال کنند. 

باانتخابدموکراتهابرجاماحیامیشود؟

چشم امید به »بایدن«

دموکرات های حاضر در انتخابات ریاست  علیرضا کریمیان
جمهــوری آمریکا طی هفتــه های اخیر 
بارها وعده داده اند که اگر در انتخابات پیروز شــوند بار دیگر برجام را 
احیا خواهند کرد؛ وعده ای که برخی از کارشناسان معتقدند مقامات 
کشورمان به امید تحقق آن مشغول مقاومت در برابر فشارهای آمریکا 
هستند و با دست اندازی ها و دشــمنی های دولت ترامپ مدارا می 
کنند تا با شکست او در انتخابات بتوانند بار دیگر کاسه شکسته برجام 
را بند بزنند و به معادالت جهانــی بازگردند. تاجایی که به ایران مربوط 
می شود، یکی از اصلی ترین شعارهای ترامپ نابودی توافق هسته ای 
با ایران موســوم به برجام به عنوان یکی از مهم ترین دســتاوردهای 
دولت دموکرات اوباما بود. از این جهت ایــن دوره از انتخابات آمریکا 

برای شرکای برجام و از جمله ایران اهمیت زیادی دارد. 
آمریکا با خــروج از برجام نه تنها تحریم های هســته ای علیه ایران را 
اعاده کرد، بلکه طی دو سه ســال اخیر از هیچ تالشی برای کارشکنی 
در تعهدات سایر شــرکای برجام فروگذار نکرده است. ایران که در پی 
خروج آمریکا از برجام و عمل نکردن اروپایی ها به تعهدات شــان در 
قبال این توافق بیــن المللی، گام هایی را در جهــت کاهش تعهدات 
برجامی خود برداشــته، بارها اعــالم کرده در صورت رفــع تحریم ها 

و منتفع شــدن ایــران از منافع برجام، آماده بازگشــت بــه تعهدات 
برجامی خود اســت.جو بایدن هر چند با قاطعیت وعده بازگشت به 
برجام داده است؛ اما سیســتم پیچیده تحریم ها و قوانین در آمریکا 
به راحتی اجازه بازگشــت به عقب به دولت  آمریــکا را نخواهد داد به 
خصوص آنکه حتــی اگر دموکرات هــا انتخابات را ببرنــد، همراهی 
کنگره و ســنا با درخواســت های دولت دموکرات به آســانی امکان 
پذیــر نخواهد بــود. برخی مــی گویند مخالفــت با اقــدام ترامپ و 
تصمیم برای بازگشــت مجدد به برجام بی شــک بیش از آنکه جنبه 
بین المللی داشته باشــد ،مصرف داخلی داشته و شــگرد تبلیغاتی 
دمکرات ها برای انتخابات ۲۰۲۰ به شمار می رود. در مقابل تیم ترامپ 
در ماه های پایانی حضور خود در کاخ ســفید، سخت در تکاپو است تا 
برجام را به هر قیمتــی به طور کامل از میان ببرد تــا آثاری از آن برای 
 دولت احتمالی دموکرات و بازگشــت احتمالی آمریــکا به این توافق

 باقی نماند.
 ترامپ در ۴ ساله گذشته به دنبال نابودی تمام دستاورد های اوباما به 
خصوص در حوزه سیاست خارجی بوده در این رابطه برجام مهم ترین 
موضوعی بود که ترامپ آن را نابود کرد و حال کــه در برخی از محافل 
آمریکایی صحبت از بازگشت این کشــور به برجام در صورت پیروزی 

دموکرات ها در انتخابات ۲۰۲۰ به میان آمده، برایان هوک نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران اعالم کرده تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ 
دولت او کاری خواهد کرد که به قول معروف برجام از حیز انتفاع خارج 

شده  و عمال دیگر خاصیتی نداشته باشد. 
در چنین شرایطی اگر بایدن به عنوان رییس جمهوری بعدی آمریکا 
نیز انتخاب شود، کار بسیار دشواری برای زنده نگه داشتن برجام دارد 
و زمان بر خواهد بود که بتواند برجام را به جایگاه قبلی خود برگرداند، 
بنابراین ما نباید دلخوش به این مســئله باشــیم که بایدن اوضاع را 
به نفع ما تغییر خواهد داد، زیرا که قدر مســلم او نیز شروطی را برای 
بازگشت به برجام مطرح خواهد کرد، بنابراین مسئله به این سادگی ها 
نخواهد بود که با انتخاب او برجام به مانند روز اول امضای آن، قرارداد 

معتبری باشد. 
نکته بعد این است که اصوال در سیاست خارجی آمریکا معموال وحدت 
رویه دیده می شــود و تنها ابزارها تغییر خواهنــد کرد پس با روی کار 
آمدن بایدن به فرض شکست ترامپ نمی توان به احیای تمام و کمال 
برجام امید داشت و تنها شاید ابزارهای مقابله با ایران در دولت آمریکا 
تغییر کند؛ اتفاقی که اگر رخ بدهد مقابله با آن بسیار دشوار تر از دست 

اندازی های دولت ترامپ خواهد بود.

احتماال در روز های آینده شاهد تحوالت سریعی در 
میدان خواهیم بود، که طی آن در برابر یک تابستان 
داغ قرار می گیریم، به ویــژه در صورتی که حزب ا... 
تصمیم به واکنش نشــان دادن به شهادت یکی از 
عناصر خود در جریان حمله اسرائیل بگیرد.محمد 
بکر در رای الیوم نوشــت: توصیفات مملو از نگرانی 
رسانه های اســرائیلی به نقل از موسســه امنیتی 
رژیم صهیونیســتی، همزمان با سفر رییس ستاد 
مشترک نیروهای مســلح ایران، محمد باقری به 
دمشق و امضای توافق همکاری نظامی و امنیتی و 
اعالم تجهیز نیرو های مسلح سوریه به سامانه های 
دفاع هوایی از نوع پاور و خرداد هم باعث نشــد که 
صهیونیســت ها پیام های بازدارندگی پس از سفر 

باقری به سوریه را در نظر گرفته و بار دیگر به جنوب 
دمشــق حمله نکنند. گفته می شود حمله اسرائیل 
متوجه محموله سالحی شــده که به سمت سوریه 
در نزدیکی فرودگاه دمشق حرکت می کرده و در آن 
یکی از عناصر حزب ا... جان باخته اســت. طبیعت 
این حمله نشان دهنده میزان راحتی عمل اسرائیل 
برای ضربه زدن به اهداف مورد نظر و رساندن پیام 
اســت.ارتش ســوریه در حال زمینه ســازی برای 
یک عملیات نظامــی در ادلب و به طــور خاص در 
جبل الزاویه است و همین مسئله نیز فکر واکنش 
نشان دادن به حمالت اسرائیل را به تاخیر انداخته 
و حتی در این مرحلــه آن را بعید می کند.نکته مهم 
آن است که محور تهران دمشق حزب ا... همچنان 

به استراتژی صبر یا پاســخ استراتژیک ایمان دارد 
و این مســئله باعث نگرانی و ترس اسرائیلی شده 
است که تالش می کند دشمن را به سمت مقابله ای 
سوق دهد که خود می خواهد.در این شرایط، احتماال 
در روز های آینده شاهد تحوالت سریعی در میدان 
خواهیم بود، که طی آن در برابر یک تابستان داغ قرار 
می گیریم، به ویژه در صورتی که حزب ا... تصمیم به 
واکنش نشان دادن به شهادت یکی از عناصر خود 

در جریان حمله اسرائیل بگیرد.

رای الیوم گزارش داد: 

حمله اسرائیل به دمشق پس از سفر سرلشکر باقری به سوریه 

نماینده مردم ساری در مجلس، گفت: اگر رییس جمهور بازنشستگان به کار گرفته شده در زیر مجموعه های دولتی را عزل نکند، لیست اسامی این افراد آماده 
است و در قالب سوال در جلسه علنی مطرح خواهد شد.علی بابایی ضمن انتقاد از به کارگیری بازنشستگان در فوالد مبارکه اصفهان، اظهار داشت:طبق بررسی اولیه 
به عمل آمده و گزارش های واصله متاسفانه بازنشستگان در زیر مجموعه فوالد اصفهان در هیئت مدیره به کارگیری شده اند و این در صورتی است که قانون این کار 
را منع کرده است.وی با بیان اینکه به کارگیری بازنشستگان تخلف از قانون است، افزود:بنابراین با توجه به تصریح قانون مبنی بر منع به کارگیری بازنشستگان 
و همچنین ضرورت حضور نخبگان جوان برای پیشرفت و تعالی مباحث اقتصادی باید از وجود بازنشستگان در زیر مجموعه های دولتی ممانعت شود.نماینده 
مردم ساری در مجلس با بیان اینکه قرار است پس از بررســی زیر مجموعه فوالد مبارکه اصفهان،زیر مجموعه وزارت نفت و همچنین شستا را هم بررسی کنم، 
ادامه داد:متاسفانه  رد پای حضور بازنشستگان در این مجموعه ها در قالب دور زدن قانون وجود دارد که ما در مجلس یازدهم اجازه این کار را نخواهیم داد.بابایی 
تصریح کرد: ضروریست که به جای استفاده از بازنشستگان از حضور مدیران جوان، با انگیزه، شایسته و با برنامه برای  پیشبرد  اهداف عالی اقتصادی،اجتماعی  

و سیاسی کشور استفاده کنیم.

نقل قول روزافشاگری نماینده مجلس درباره عدم اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان

وز عکس ر

سفر رییس ستاد 
ارتش آمریکا به 
اراضی اشغالی

فرمانده ستاد مشترک ارتش 
آمریــکا در جریــان ســفر به 
اراضی اشــغالی، با مقامات 
 نظامــی ایــن رژیم دیــدار و 

گفت وگو کرد.

پایان شایعات درباره دستگیری مقام بلندپایه ارتش
امیر ســیاری با حضور در مراســم رونمایی از چند طرح ضــد کرونایی ارتش عمال به شــایعات 
پیرامونش پایان داد.طی روزهای گذشــته شایعه گسترده ای مبنی بر دســتگیری امیر سیاری 
معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در  فضای مجازی منتشر 
شــده بود.عالوه بر این که شــایعه در 
روزهــای گذشــته تکذیب شــد ، وی 
در مراســم رونمایی از چنــد طرح ضد 
کرونایی ارتش حضــور پیدا کرد تا عمال 
چنین شــایعه ای را تکذیــب کند.امیر 
دریادار حبیب ا... سیاری، رییس ستاد 
و معاون هماهنگ کننده ارتش صبح روز 
گذشــته با حضور در مرکز بهینه سازی، 
نوسازی و ساخت قطعات شهید زرهرن نیروی زمینی ارتش)نزاجا( از این مجموعه بازدید کرد.

دریادار سیاری در این بازدید از خط بازسازی و اورهال تانک اسکورپیون، خط بازسازی و اورهال 
تانک چیفتن و تانک تی ۷۲ بازدید به عمل آورد.همچنین رییس ســتاد ارتش در این بازدید از 

مجموعه تولید مواد ضدعفونی و ماسک کارخانجات شهید زرهرن بازدید کرد.

بیانیه هیئت اعزامی ایران به پاریس پیرامون سانحه 
هواپیمای اوکراینی

رییس هیئت اعزامی ایران به پاریس برای بازخوانی هواپیمای سانحه دیده اوکراینی با صدور بیانیه ای 
تاکید کرد: گروه بررسی ســانحه تایید می کند که اقدامات BEA در تطابق کامل با استانداردهای ایکائو 
و ترتیبات تفاهم شــده بین مسئول بررسی ســانحه و مدیر BEA بوده و شــفافیت و همکاری کامل 
برقرار بوده اســت.این بیانیه می افزاید: »همچنین نمایندگانی از کشورهای ســوئد، انگلستان و کانادا 
به همراه نماینده ای از سازمان بین المللی هوانوردی )ایکائو( جهت مشــاهده فرآیند بازخوانی در این 
ماموریت حضور داشتند.«خدایی افزوده است:  »نتایج به دست آمده از بازخوانی جعبه های سیاه برای 
صحه گذاری و تکمیل اطالعات موجود و ارائه توصیه های ایمنی الزم برای پیشگیری از رخدادهای مشابه 
استفاده خواهد شد.« رییس هیئت ایرانی یادآور شده اســت:  »گروه بررسی سانحه تایید می کند که 
اقدامات BEA در تطابق کامل با استانداردهای ایکائو و ترتیبات تفاهم شده بین مسئول بررسی سانحه 
و مدیر BEA بوده و شفافیت و همکاری کامل و سطح باالی تخصص و حرفه ای گری در BEA ستودنی 
است.«خدایی خاطرنشان کرد: »حضور NTSB و بوئینگ در این فرآیند سازنده و موثر بوده و عالوه بر 
ارائه مشورت های فنی راهگشا، نماینده NTSB اطالعات الزم برای تحلیل داده ها  را در اختیار مسئول 

بررسی سانحه قرار داده است.«

 درخواست زیاده خواهانه سفارت سعودی در واشنگتن
 درباره ایران

ســفارت عربســتان ســعودی در واشــنگتن در اظهاراتی زیاده خواهانه خواســتار تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران شد.ســفارت عربستان سعودی در آمریکا با انتشــار ویدئویی در حساب کاربری 
توئیترش نوشت:  تاریخ ممنوعیت سازمان ملل برای فروش تسلیحات به ایران به زودی به پایان 
می رسد. جامعه بین المللی باید برای امنیت منطقه و جهان تحریم تسلیحاتی علیه ایران را تمدید 
کند!اظهارات سفارت عربستان در آمریکا در پی این مطرح می شود که تاریخ تحریم تسلیحاتی ایران 

در ماه اکتبر سال جاری به پایان می رسد.

کافه سیاست

معاون رییس جمهور: 

 ارائه گزارش ساالنه دولت 
به مجلس، تکلیفی نیست

معاون پارلمانی رییــس جمهوری گفت: بر 
اســاس نظر »هیئت عالی حــل اختالف و 
تنظیم روابط قوای ســه گانه« حضور رییس 
جمهور و وزیران جهت ارائه گزارش ســالیانه 
به مجلس شورای اسالمی در مرداد ماه هر 
ســال تکلیفی نیست.»حسینعلی امیری« 
اظهارداشت: در جلســات ابتدایی مجلس 
یازدهم، بعضی نماینــدگان طی مصاحبه و 
تذکر به هیئت رییسه و در اجرای ماده ۲۳۵ 
قانون آیین نامــه داخلی مجلس شــورای 
اسالمی، از رییس جمهور و وزیران خواستند 
تا در مرداد ماه هر ســال در مجلس حاضر و 
عملکرد و برنامه خود را اعــالم کنند.معاون 
پارلمانی رییس جمهور ضمن ارائه ســابقه 
تقنینی موضــوع در مجلس دهــم گفت: با 
عنایت به اختالفی بــودن موضوع، دولت با 
استفاده از ظرفیت های قانون اساسی به ویژه 
بند ۷ اصل ۱۱۰، موضوع را پیگیری و بر اساس 
نظر»هیئت عالی حل اختالف و تنظیم روابط 
قوای سه گانه«  که رســما توسط دفتر مقام 
معظم رهبری به مجلس و دولت ابالغ شد، 
حضور رییــس جمهور و وزیــران جهت ارائه 
گزارش سالیانه به مجلس شورای اسالمی در 
مرداد ماه هر سال  تکلیفی نیست.وی ضمن 
تاکید بر ضرورت گفت و گوی مستمر اعضای 
دولــت و نماینــدگان مجلس گفــت: البته 
وزیران و رؤسای سازمان های دولتی آمادگی 
دارند داوطلبانه و بر اســاس توافق با رییس 
و هیئت رییســه مجلس در جلسات علنی 
و غیرعلنی حضور پیــدا کنند.امیری با بیان 
اینکه گفت و گوی مستمر دولت و مجلس و 
اتخاذ راه حل های مشترک برای مشکالت 
جاری کشور از سیاست های راهبردی دولت 
دوازدهم است، اضافه کرد: جلسات مشترک 
دولت و مجلس و دیدارهــای نمایندگان با 
رییس جمهور، معــاون اول رییس جمهور 
و وزیران در وزارتخانه ها یــا مجلس مطابق 
برنامه زمان بندی شده در این معاونت انجام 

می پذیرد.

تیمترامپدرماههایپایانیحضورخوددرکاخسفید،
سختدرتکاپواستتابرجامرابههرقیمتیبهطور
کاملازمیانببردتاآثاریازآنبرایدولتاحتمالی
دموکراتوبازگشتاحتمالیآمریکابهاینتوافق

باقینماند

بین الملل
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 واگذاری اختیارات تنظیم بازار به صورت آزمایشی
 در اصفهان

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت درخصوص واگذاری برخی اختیارات ســتاد تنظیم بازار 
به کار گروه های استانی اظهار کرد: برخی از اختیارات ســتاد تنظیم بازار از جمله قیمت گذاری 
و توزیع کاال به کار گروه های هر اســتان واگذار خواهد شد.محمدرضا کالمی افزود: در جلسات 
آینده ســتاد تنظیم بازار جزییات این موضوع با حضور کار گروه استان های اصفهان و خراسان 
رضوی مطرح خواهد شد و به طور آزمایشی نیز در این استان ها اجرا می شود.معاون بازرگانی 
داخلی وزارت صمت در پاسخ به این پرسش که چرا تمام اختیارات به کار گروه استان ها واگذار 
نمی شود، بیان کرد: در صورتی که اختیارات را به طور کلی واگذار کنیم، ممکن است ناهماهنگی 
میان قیمت برخی کاالها مانند مرغ در اســتان ها به وجود آید که نظارت های ستاد تنظیم بازار 

از این مشکل های احتمالی جلوگیری می کند.

مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان:

 برداشت محصول گیالس دراصفهان
 10 درصد افزایش یافت

مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان از افزایش ۱۰ درصدی محصول گیالس 
از باغات اســتان اصفهان خبر داد.احمدرضا رییس زاده با اشــاره به برداشت محصول گیالس از 
باغات استان اصفهان اظهار داشت: برداشت محصول گیالس که از اواسط خرداد ماه از ۹۰۲ هکتار 
سطح باغات بارور گیالس استان آغازشــده بود، به پایان رســید.وی اعالم کرد: سطح کل باغات 
گیالس اســتان ۹۸۶ هکتار اســت که ۸۴ هکتار آن در مرحله قبل از باردهی قــرار دارد.مدیرامور 
باغبانی سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان بیان داشــت: میزان برداشت گیالس استان در 
سال ۹۹ به حدود هفت هزار و ۹۰۰ تن رسید که نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش یافته 
است.وی با اشاره به ارقام عمده گیالس باغات اســتان اصفهان گفت: گیالس تک دانه، قاهری و 
آزادی از جمله ارقام عمده گیالس استان اصفهان هستند.رییس زاده کمبود آب را مهم ترین عامل 
محدود کننده عملکرد وتوسعه باغات گیالس استان دانســت و افزود: شهرستان های فالورجان، 
 نجف آباد، اصفهان، مبارکه، کاشان و خمینی شهر بیشترین سطح باغات گیالس استان را به خود 

اختصاص داده اند.

نماینده مردم گلپایگان:
واردات گوشت، دامپروران را متضرر کرده است

نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس با بیان اینکه واردات گوشت دامپروران گلپایگانی را 
متضرر کرده است، گفت: سیاست های غلط و غیر کارشناســی به ضرر تولیدکننده تمام می شود.

مسعود خاتمی  درباره وضعیت دامداران در گلپایگان و خوانســار،گفت: استان اصفهان به عنوان 
یکی از قطب های دامداری و دامپروری در کشــور مطرح اســت و در اســتان اصفهان،گلپایگان 
به عنوان قطب دامداری شــهره دارد بنابراین الزام آور اســت کــه تمهیداتی برای بهبود شــرایط 
اقتصادی دامداران در گلپایگان تدارک دیده شــود.نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکه دیرینه تولید در دامداری های گلپایگان باالســت و این ســابقه و 
تاریخ نشــان از ظرفیت مهم تولید در حوزه دامپروری دارد، تصریح کرد: سیاســت های ناهمگون 
درحوزه تولید در دامپروری یکی از مشــکالت اساســی دامپــروران در گلپایگان اســت بنابراین 
مسلم اســت که سیاســت های ناهمگون دولتی دامپروران را متضرر کرده است.عضو کمیسیون 
 بهداشت و درمان در مجلس یادآورشــد: سیاست های غلط و غیر کارشناســی به ضرر تولیدکنند 

تمام می شود.

وقتی یکی از ثروتمند ترین نهادهای اقتصادی کشور پول خرید ماسک ندارد؛

بانک ها کرونا را جدی نمی گیرند

با شدت گرفتن کرونا در اصفهان بر اساس  مرضیه محب رسول
دستور استانداری، خدمات دهی در ادارات 
دولتی و نهادهای خصوصی منوط به رعایت پروتکل های بهداشــتی، 
رعایت فاصله اجتماعی و داشتن ماسک شد. شرط و شروطی که اگر چه 
درصد استفاده از  ماسک و برخی از قوانین بهداشتی را باال برد؛ اما هنوز 
تا رسیدن به حد ایده آل فاصله زیادی دارد. آمار شیوع در حالی همچنان 
در اصفهان باالست که  تخلفات در ادارات دو لتی و بخش های اقتصادی 
عمال دیده می شــود. مســئوالن وعده داده اند با این مســئله برخورد 
خواهند کرد؛ اما حاال مدیر گروه بهداشــت حرفه ای اصفهان برخی از 
نارســایی ها و کم کاری ها در این بخش ها را ناشی از نبود زیر ساخت 
های کافی و حتی بودجه الزم برای رعایت پروتکل های بهداشتی می 
داند در حالی که دولت اعالم کرده نزدن ماسک در محیط ادارات دولتی 
رسما برای کارمندان دولت تخلف محســوب می شود. همچنان الزام 
های الزم برای استفاده از ماسک برای مراجعه کنندگان وجود ندارد با 
این وجود مسئوالن زیر ساخت ها و بودجه را در برخی از سهل انگاری ها 
موثر می دانند. بانک ها از جمله بخش هایی هستند که تخلفات در آن 
در کنار احتمال ابتال به کرونا زیاد مشاهده می شود. بر اساس اعالم گروه 
مهندسی بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، ســاختارهای فیزیکی برخی بانــک هــا، ادارات و یا دفاتر 

پیشخوان دولت برای مقابله با کرونا مناسب نیست، چراکه آنها پیش از 
کرونا و با اندک فضا و بضاعت راه اندازی شــده بودند و مشکالت آنها 
زیرساختی است.مجید مشایخ در خصوص وضعیت ادارات دولتی و 
خصوصی و همچنین بانک ها در برخورد با کرونا، اظهار کرد: بازرســان 
بهداشت حرفه ای در قالب تیم های تعریف شده در سطح شهر اصفهان 
به صورت شبکه شماره یک و دو و با حضور ۵۰ نفر نیرو به شکل دوره ای 

در ادارات دولتی و خصوصی بازرسی و نظارت می کنند.
مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان افزود: اگرچه بسیاری از ادارات و دستگاه ها پروتکل ها 
را رعایت می کنند، اما برخی ادارات به صورت اندک نه تنها تمام پروتکل 
ها، بلکه برخی موارد را رعایت نمی کنند که اخطارهایی در این خصوص به 
آنها داده می شود و در صورت ارائه دو اخطار، آن مجموعه جهت  برخورد 
به مراجع قضایی ارجاع داده می شود.مشایخ در خصوص آمار ابتالی 
کارمندان بانک ها به کرونا و اینکه برخی مدیران بانک ها در این زمینه 
سلیقه ای عمل می کنند، توضیح داد: اگرچه بسیاری از بانک ها پروتکل 
ها را رعایت می کنند، اما تعدادی از آنها برخی موارد را رعایت نمی کنند، 
البته وجود برخی تخلفات به فضای فیزیکی بانک ها برمی گردد و در 
برخی مناطق شــعب بانک ها کوچک اســت که در عمل فاصله گذاری 
اجتماعی در بانک ها رعایت نمی شود و اگر بخواهند نوبت دهی کنند در 

بیرون بانک شاهد تجمع مردم خواهیم بود و اگر بخواهیم شعبه ای را 
تعطیل کنیم، سرریز مراجعات به شعب دیگر می رود که موجب شلوغی 
آنها خواهد شد.وی با بیان اینکه بانک ها این توان مالی را ندارند که به 
تمام مراجعان خود ماســک بدهند، تصریح کرد: در این شرایط وظیفه 
افراد این است که برای خود ماسک تهیه و به بانک مراجعه کنند و اگر 
این مورد رعایت شود می توان بر اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی 
تاکید کرد.مشــایخ با بیان اینکه کارمندان به طور عمده با زدن ماسک 
نسبت به اجرای دستور رییس جمهور متعهد هستند و استفاده نکردن 
از ماســک به نوعی جرم اســت، اظهار کرد: البته ارباب رجوع در قالب 
مســائل دولتی قرار نمی گیرند و کارمندان باید افراد را مجاب کنند تا از 

ماسک استفاده کنند. 
این مسئول اصفهانی در حالی از نبود بودجه در بانک ها سخن می گوید 
که در روزهایی که مردم با وجود  تنگناهای اقتصادی، هزینه زدن ماسک 
را پرداخت می کنند برخی بانک ها حتی از ارائه مواد ضد عفونی کننده به 
مراجعان هم خوداری  می کنند. به نظر می رسد بهتر بود استاندار در کنار 
الزام مراجعان به ادارات و بانک ها آن سوی این ماجرا یعنی شعب را هم 
ملزم به ارائه خدمات بهداشتی و رعایت حداقل پروتکل های بهداشتی 
می کرد تا شاید بانک ها به عنوان بخش ثروتمند اقتصاد کشور ، اینگونه 

از زیر بار مسئولیت اجتماعی شانه خالی نکنند.

ثبت نام طرح تسهیالت بانکی کمک ویعه اجاره مسکن 
در اصفهان آغاز شــد.مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان پایان نام نویســی متقاضیان را ۹ مرداد بیان 
کرد و افزود: برای رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از 
گسترش بیماری کرونا و رفاه حال متقاضیانی که قصد 
دریافت تسهیالت کمک ودیعه مسکن را دارند، ثبت نام 
از متقاضیان با استفاده از سامانه پیامکی انجام خواهد 
شد.وی، سقف تســهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن 
برای مستاجران کالن شهر اصفهان را ۳۰۰ میلیون ریال 

بیان کرد وگفت: تسهیالت بانکی موضوع این مصوبه 
از محــل منابع تســهیالت تخصیصی بــه واحد های 
کسب و کار های آسیب دیده کروناســت.مدیرکل راه 
وشهرسازی استان اصفهان افزود: تسهیالت تخصیصی 
با کارمزد ۱۳ درصد و با سررسید یک ساله به مستاجرین 
واجد شرایط پرداخت می شــود و در دوره قرارداد سود 
تســهیالت را مســتاجران پرداخت می کننــد و اصل 

تسهیالت در سررسید تسویه خواهد شد.
علیرضا قاری قــرآن گفت: متقاضیــان دریافت این 
تسهیالت ابتدا از طریق ارســال پیامک ثبت نام اولیه 
می کنند و ســپس در زمان بندی اعالمی الزامی است 
www. در ســامانه وزارت راه و شهرســازی به نشانی

tem.mrud.ir ثبــت نــام کنند.وی افزود: شــرایط 
متقاضیان طرح تســهیالت بانکی کمک ودیعه اجاره 

مسکن شامل داشتن فرم )ج( سبز، نداشتن سابقه 
مالکیت از ســال ۱۳۸۴ به بعد، متاهل یا سرپرســت 
خانوار بودن، داشتن سابقه پنج سال سکونت در شهر 
مورد تقاضا برای دریافت این تسهیالت الزامی است.
مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان گفت: همچنین 
متقاضیان الزامی اســت دارای اجاره نامه رســمی یا 
اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معامالت امالک 
و مستغالت و دارای کدرهگیری باشند.علیرضا قاری 
قرآن افزود:گروه های مشــمول دریافت تســهیالت 
موضوع ایــن مصوبه، کارگران و حقــوق بگیران ثابت، 
)با اولویت ازدواج های جدید و خانواده های پنج نفره 
و بیشتر(، مشموالن تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی )ره(، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست 

خانوار تعیین شده است.

آغاز نام نویسی در طرح تسهیالت بانکی کمک ودیعه اجاره مسکن

خبر روز

اگرچه بسیاری از بانک ها پروتکل ها را رعایت می کنند، اما 
تعدادی از آنها برخی موارد را رعایت نمی کنند، البته وجود 

برخی تخلفات به فضای فیزیکی بانک ها برمی گردد

غرامت 3.9 میلیارد دالری فساد بانک آمریکایی در مالزی
بانک گلدمن ساکس آمریکا قصد دارد به خاطر نقش پررنگ خود در یک فساد اقتصادی در مالزی 
۳.۹ میلیارد دالر به این کشور غرامت دهد.بانک گلدمن ساکس آمریکا، به خاطر نقش پررنگش 
در یک فســاد بزرگ مالی در مالزی قصد دارد برای مصالحه و بستن پرونده شکایت کواالالمپور 
۳.۹ میلیارد دالر جریمه بپردازد.انتشار این خبر و نزدیک شدن گلدمن ساکس به مصالحه و بسته 
شدن این پرونده جنجالی که سال ها پای این بانک بزرگ آمریکایی وسط آن قرار دارد، باعث شد 
تا ارزش سهام گلد من ســاکس در معامالت رشد کند.به نظر می رســد با بسته شدن این پرونده 
با کوآالالمپور این بانک بتواند با وزارت دادگســتری آمریکا نیز در این زمینه مصالحه کند.استیون 
چوباک، کارشناس موسســه تحقیقات وولف در نیویورک، می گوید ما به این مسئله با دید مثبت 
نگاه می کنیم و این بانک با مصالحه یکی از موانع ورود سرمایه گذاران را برمی دارد.توافق مصالحه 
بین بانک آمریکایی و کواالالمپور شامل پرداخت ۲ و نیم میلیارد دالر پول نقد و ارائه تضمین برای 
برگرداندن حداقل ۱.۴ میلیارد دالر دارایی مرتبط با صندوق ملی سرمایه گذاری مالزی موسوم به 
۱MDB است. در عوض مالزی متعهد شده تا از شکایت خود علیه گلدمن ساکس صرف نظر کند.

 بانک مرکزی روسیه برای کنترل تورم
 نرخ بهره را 4.25 درصد پایین آورد

بانک مرکزی روســیه نرخ بهره را تا ۴.۲۵ درصد پایین آورد و اعالم کرد بــا توجه به تورم و کوچک 
شدن اقتصاد، احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد. روسیه در ۲۰۲۰ برای حمایت از اقتصاد 
آسیب دیده از همه گیری ویروس کرونا و تعطیلی های ناشی از آن و همچنین سقوط قیمت نفت، ۴ 
بار نرخ بهره را پایین آورده است. نفت اصلی ترین صادرات روسیه است.الویرا نابیولینا، رییس بانک 
مرکزی روسیه ضمن اعالم کاهش نرخ بهره گفت احتمال پایین تر رفتن این نرخ وجود دارد. وی 
اضافه کرد بانک مرکزی باید تاثیر کاهش های قبلی در نرخ بهره را بررسی کند. پس از کاهش ۹ تا 
۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه، بانک مرکزی این کشور انتظار دارد اقتصاد در سال جاری 
میالدی ۴.۵ تا ۵.۵ درصد کوچک شود و در ۲۰۲۱ روند رشــد را آغاز کند. بانک مرکزی روسیه قبال 

کاهش ۴ تا ۶ درصدی را برای تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده بود. 

با کاهش تقاضای چین؛

نفت با تخفیف سنگین فروخته می شود
با کاهش تقاضای خریداران آســیایی، تولیدکنندگان نفت مانند عراق، روســیه و امارات متحده 
عربی قیمت فروش نفت خود را پایین آورده اند تا بتوانند آن را به فروش برســانند. جدیدترین 
نمونه کاهش قیمت، دو محموله نفت سبک بصره اســت که شرکت BP و شرکت »چاینا نشنال 
یونایتد اویل« ناچار شدند به دلیل استقبال ســرد خریداران، با تخفیف باالیی عرضه کنند. پیش 
از این محموله های نفت روســیه و امارات متحده عربی هم برای پیدا کردن خریدار، با تخفیف 
عرضه شدند.این خبر نگران کننده محسوب می شود زیرا عمده اخبار اخیر درباره چین و نفت از 
جمله خبر فعالیت باالی پاالیشگاه های چینی و رکورد باالی واردات نفت این کشور، مثبت بوده 
است. با این حال طی چند روز گذشته اخباری درباره ضعیف شدن عطش چین برای واردات نفت 
به گوش می رسد.خریداران چینی از نخستین روز بروز بحران سالمتی جهانی که با جنگ قیمت 
عربستان سعودی و سقوط شدید قیمت ها همزمان شد، به ذخیره سازی نفت ارزان پرداخته اند؛ 
اما این روندی که آغاز شــده بود به هرحال در مقطعی به پایان می رســید به خصوص با توجه به 
این که ظرفیت مخازن نفت تکمیل شده اند و تقاضا برای سوخت در بازار داخلی به آن سرعتی که 

پیش بینی شده بود، احیا نشد.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیرکل اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان و تحویل آن به سیلو های استان در مقایسه با 
سال گذشته ۲ برابر بیشتر شده است.سید کسری بابایی اظهارداشــت:  با توجه به افزایش میزان تولیدات گندم در اراضی کشاورزی استان اصفهان پیش بینی 
می شود میزان خرید تضمینی گندم کشاورزان و تحویل آن به سیلو های استان در مقایســه با سال گذشته ۲ برابر بیشتر باشد.وی افزود: برداشت غالت اراضی 
استان  از ابتدای سال جاری آغاز و همچنان ادامه دارد که از این میزان غالت برداشت شده در استان اصفهان ۹۸ هزار و ۹۷۰ هکتار مربوطه به برداشت محصول 
گندم و جو است.مدیر کل اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: از این مقدار ۵۳ هزار و ۶۳۳ هکتار از اراضی استان اصفهان در کل 
مربوط به سطح برداشت گندم و ۴۵ هزارو ۳۳۸ هکتار مربوط به سطح برداشت جو است.بابایی ادامه داد:بیشترین میزان برداشت گندم در استان اصفهان به 
شهرستان اصفهان با ۳۰ هزار و ۵۰۰ هکتار اختصاص دارد که پس از این شهرستان به ترتیب شهرستان برخوار با ۳ هزار و ۸۵۰ هکتار و شهرستان فالورجان با ۲ هزار 
و ۴۰۰ هکتار بیشترین میزان برداشت گندم را دارا هستند.وی اضافه کرد:همچنین بیشترین میزان سطح برداشت جو در استان اصفهان مربوط به شهرستان هایی 

همچون اردستان با ۸ هزار و ۶۰۰ هکتار، شهرضا با ۴ هزار و ۹۵۰ هکتار و گلپایگان با ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار است.

افزایش 2 برابری خرید تضمینی گندم

هواپیمای 
برداشت خیار!

کارگــران در مــزارع یکــی از 
شهر های آلمان روی ماشینی 
کــه اصطالحا بــه آن هواپیما 
برداشــت خیار می گویند، در 

حال برداشت خیار هستند.

وز عکس ر

عکس: میزان

مدیرکل امور مالیاتی استان:

هیچ واحد تولیدی به 
خاطر مالیات در  اصفهان 

بسته نشده است
مدیرکل امــور مالیاتی اســتان اصفهان 
در مــورد میــزان تخفیفــات و چگونگی 
گرفتــن مالیات گفــت: هیــچ مالیاتی 
وضع نمی شــود مگر به موجــب قانون 
و هیچ گونــه تخفیفــات و ترجیحــات و 
معافیت های مالیاتی وضع نمی شــود 
مگر بر اســاس قانون. وی بــا  تاکید بر 
نحوه تکمیــل اظهارنامه هــای مالیاتی 
اشخاص حقیقی و حقوقی اظهار داشت: 
لیاتی می بایســت  مؤدیان محتــرم ما
اطالعات خود را به صورت دقیق و شفاف 
و درآمدها و هزینه هــای واقعی خود را 
فارغ از میزان مالیات پرداختی سال قبل 
اعالم کنند. به گفتــه وی،  تا به حال هیچ 
واحد تولیدی به خاطر مالیات در استان 
اصفهان بســته نشده اســت و سازمان 
امور مالیاتی همــواره حامی تولید بوده و 
اقدامات پیشگیرانه و خوبی در این زمینه 
انجام داده ایم. بهــروز مهدلو با تاکید بر 
فرهنگ ســازی مالیاتی به عنوان یکی از 
برنامه های اساسی اداره کل امور مالیاتی 
اســتان تاکید کرد: اگر در گذشته ندادن 
مالیات در ذهن برخی افراد به اشتباه یک 
نوع زرنگی و امتیاز محسوب می شد در 
حال حاضر به عنــوان از بین بردن حقوق 
شــهروندی تلقی می شود. وی افزود: با 
توجه به الکترونیکی شدن کلیه فرآیندها 
در نظام مالیاتی و اســتفاده حداکثری 
مؤدیان از ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی 
با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا، 
مؤدیان محتــرم مالیاتی پــس از ورود 
به ســامانه ســازمان مالیاتی کشــور و 
تکمیل فــرم مربوطه جهت اســتفاده از 
ابــالغ الکترونیکــی اوراق مالیاتی خود 
اعالم آمادگی کــرده و بدین ترتیب اوراق 
مالیاتی ایشــان به صــورت الکترونیکی 

ابالغ می شود.



یکشنبه 5 مرداد  1399 / 5 ذی الحجه 1441/ 26 جوالی 2020/ شماره 3029

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری:

هیچ موردی از ابتالی عشایر به کرونا ثبت نشده است
مدیرکل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون هیچ گزارشــی مبنی بر ابتالی عشایر به 
ویروس کرونا در این استان و در سطح کشور ثبت نشده است.یحیی حسین پور افزود: آموزش های 
الزم برای عشایر از طریق شبکه بهداشت صورت می گیرد.حسین پور ادامه داد: شرکت های تعاونی 
نیز در امر آموزش و اطالع رسانی همکاری کردند و در طرح کمک مومنانه بسته هایی از سوی سپاه 

عشایری در بین آن ها توزیع شد.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری:

مردم عرضه کاالهای فاقد نشان استاندارد  را  گزارش دهند
مدیرکل اســتاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: از عموم هم استانی های عزیز درخواست دارم که در 
صورت مشاهده کاالهای فاقد عالمت استاندارد، مشخصات کاال را به اداره کل استاندارد استان اطالع 
دهند.عبدا... نظری با اشاره به صدور چهار فقره پروانه کاربرد عالمت استاندارد در چهارمحال و بختیاری  
اظهار کرد: اعضای کمیته عالئم استاندارد استان موافقت خود را با صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
اجباری، اعالم کردند.مدیرکل اســتاندارد چهارمحال و بختیاری توضیح داد: کاالهایی که مشــمول 
استاندارد اجباری هستند، باید جهت تولید، تمرکز، توزیع و فروش از پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
معتبر برخوردار باشند و شماره پروانه استاندارد نیز باید در ذیل عالمت استاندارد کاالی عرضه شده، درج 
شود.وی در پایان گفت: از عموم هم استانی های عزیز درخواست دارم که در صورت مشاهده کاالهای 
فاقد عالمت استاندارد در مراکز عرضه استان، مشخصات کاال را به اداره کل استاندارد استان اطالع دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری:

خط تولید غیرمجاز یک واحد مواد غذایی متوقف شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: پس از بررسی کارشناسان معاونت غذا و دارو 
و طرح در کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی استان در مورد خط تولید غیرمجاز یک واحد صنعتی 
مواد غذایی، تخلف این خط احراز و از ادامه فعالیت آن جلوگیری و با تشکیل پرونده ویژه، از سوی این اداره 
نظارتی اعمال قانون شد.محمدرضا عمرون اظهار داشت: با بررسی محتویات پرونده از جمله گزارش هایی 
در مورد رعایت نشدن فرمول ساخت استفاده از چربی گیاهی در تولید محصول پنیر و تولید بدون شناسه 
نظارت، تخلف محرز و مسلم شناخته شد.به گفته وی، این واحد، به ضبط کاالی تولیدی و تعطیلی خط 
تولیدی غیرمجاز و پرداخت مبلغ ۵۲۰ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم شد.مدیرکل تعزیرات 
حکومتی چهارمحال و بختیاری، همچنین از فعال بودن ۶ شعبه تعزیرات حکومتی در شهرکرد، بروجن، 
لردگان، اردل و فارسان و پنج هیئت رسیدگی به تخلفات صنفی در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: با 
توجه به حساس بودن حقوق شهروندان، این اداره نظارتی در حیطه وظیفه خود از هیچ گونه تخلف صنفی 

که منجر به تضعیف حقوق مردم شود، چشم پوشی نخواهد کرد.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کشف محموله کاالی قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال 
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشــف محموله کاالی قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در 
محور لردگان به یاسوج خبر داد.ســردار غالمعباس غالمزاده افزود: در پی کسب خبری مبنی بر انتقال 
یک محموله کاالی قاچاق به استان، موضوع در دســتورکار ماموران اداره مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی 
شهرســتان لردگان قرار گرفت.وی گفت: ماموران پس از اخذ مجوز قضایی در یک عملیات ایســت و 
بازرسی، یک دســتگاه خودرو وانت مزدا ۲ کابین مشــکوک به حمل کاالی قاچاق را در محور  لردگان 

شناسایی و با به کارگیری عالئم هشدار دهنده و رعایت نکات ایمنی، این خودرو را متوقف کردند.

تکمیل بزرگراه شهرکرد به شلمزار؛

تالش دولت برای ایمنی بخشی به جاده های چهارمحال و بختیاری
تکمیل چهارخطه شهرکرد به شلمزار از مطالبات جدی مردم چهارمحال 
و بختیاری با همت دولت دوازدهم ســرعت بیشــتری به خود گرفته 
اســت که می تواند در ارتقای ایمنی راه های اســتان نقش بســیاری 
مهمی ایفا کند.چهارمحال و بختیاری به ســبب موقعیت جغرافیایی 
خود، دارای جاده های پرپیــچ و خم و نقاط حادثه خیری اســت که 
ســاالنه تصادفاتی را در این محورها منجر می شــود.هرچند به همت 
دولت تدبیر و امید و اختصاص اعتبارهای قابل توجه به حوزه راه های 
استان، بخشی از مشکالت این بخش برطرف شده است ،اما همچنان 
می طلبد تا به واسطه موقعیت این اســتان به عنوان نقش ترانزیتی و 
حلقه ارتباط استان های خوزستان و اصفهان به عنوان قطب های انرژی 
و صنعت کشور و کاهش تلفات رانندگی و خسارات مالی و جانی آن در 
راستای رفع نقاط حادثه خیز و تکمیل محورهای چهارخطه این استان 
توجه بیشتری شــود.به گفته معاون عمرانی اســتاندار چهارمحال و 
بختیاری، همچنان ۴۹ نقطه حادثه خیز در این اســتان وجود دارد که 
برای رفع آن، برنامه ریزی شده تا ســاالنه ۱۰ نقطه حادثه خیز برطرف 

شود.
مجید نظری در همین خصــوص گفت: با توجه به ســخت گذر بودن  
محورهای ارتباطی اســتان می طلبد تا به این حوزه توجه جدی شود، 
از همین رو دولت ســاالنه با اختصاص اعتبارات قابل توجهی درصدد 
تامین ایمنی این محورهاست.وی تصریح کرد: ۴۲ درصد از اعتبارات 
عمرانی سال گذشته اســتان مربوط به فصل حمل و نقل بود که این 
موضوع اهمیــت و جایگاه مهم راه ها در تخصیص اعتبارات را نشــان 
می دهد که امید اســت با جذب به موقع و اهتمام جــدی در تکمیل 
راه های استان شاهد ارتقای امینی و حفظ جان مردم در این محورها 

باشیم.
نظری افزود: از ســه هزار و ۷۰۰ کیلومتر احداث شده در استان، ۲۶۰ 
کیلومتر بزرگراه، ۸۱۶ کیلومتر راه اصلی، ۲۹۰ کیلومتر راه فرعی و مابقی 
راه شوسه و درون شهری اســت.یکی از مهم ترین محورهای ارتباطی 
استان که بسیار حادثه خیز است و ساالنه شاهد تصادفات دلخراشی 
است، محور شهرکرد به شلمزار اســت که از سال ۸۸ عملیات اجرایی 
چهارخطه کردن این محور آغاز شــد؛ اما تا سال های اخیر از پیشرفت 

چشمگیری برخوردار نشد.
جاده شهرکرد به شلمزار در مسیر استان خوزستان یکی از محورهای 
اصلی اســتان اســت  که وجود پیچ و گردنه های بســیار و تصادفات 
جاده ای در این محور بارها اعتراض مردم را به همراه داشــته و همین 
مطالبه جدی سبب شــده تا دولت با اختصاص اعتبار مناسب در رفع 

موانع اجرایی این طــرح همت بلندی به کار گیرد.به گفته مســئوالن 
پلیس راه چهارمحال و بختیاری، یک سوم تصادفات شکل گرفته در 

استان در محور شهرکرد به شلمزار رخ می دهد.
 رانندگانی که روزانــه از این محور عبــور می کنند معتقدنــد: ترافیک 
باال و نداشــتن ظرفیت جاده، پیچ های تند و شیب دار و آشکارسازی 
نشدن بســیاری از نقاط حادثه خیر منجر به بروز تصادفات و حوادث 
ناگواری در این محور می شــود.با این وجود مدیرکل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیــاری ابراز امیــدواری کرد، تا پایان ســال جاری، 
عملیات چهارخطه کردن ۲۰ کیلومتــر از ۴۶ کیلومتر این محور تکمیل 

شود.
حســینعلی مقصودی افزود: عملیــات اجرایی بانــد دوم چهارخطه 
شهرکرد به شلمزار از سال ۹۶ آغاز شده اســت که اجرای آن به سبب 

مشکالت تملک اراضی کشاورزی با کندی انجام می شد.
وی ادامه داد: از محدوده سه راهی شمس آباد به سه راهی امیرآباد به 
طول ۱۳ کیلومتر پبمانکار برای اجرای آن به کار گرفته شده است، اما به 

سبب اینکه عمده این مسیر در زمین های کشاورزی قرار دارد و هزینه 
تملک این در سال های گذشــته تامین نشد و کشاورزان نیز همکاری 

الزم را در این خصوص نداشتند، با موانعی مواجه شد.
مقصودی تصریح کرد: با این وجــود تاکنون پنج کیلومتر از این محور 
آزادسازی و زیرسازی شده و آماده آسفالت است و بخش دیگری از 
مسیر را با اهالی شمس آباد در حال مذاکره هستیم تا روند آزادسازی 

آن نیز انجام گیرد.
به گفته مدیــرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیــاری، اجرای 
قطعه اول از ســه راهــی خوزســتان به ســه راهی شــمس آباد به 
طول ۱۳ کیلومتر نیز مناقصه گذاشــته شــده و پیمانــکار آن تعیین 
شــده اســت.مقصودی خاطر نشــان کرد: در ســفر اخیــر رییس 
ســازمان برنامــه و بودجه بــه اســتان و اختصــاص اعتبــار قابل 
توجــه به طرح های راه ســازی اســتان امید اســت بتوان تــا پایان 
 ســال ۲۰ کیلومتر از مســیر ۴۶ کیلومتری محور شــهرکرد به شلمزار

 تکمیل شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیســت استان گفت :مراکز 
تکثیر وپرورش حیات وحش  باید با جذب گردشگر 
خارجی و داخلی، مرکزی برای عالقه مندان به طبیعت 
و حیات وحش شــود. در حال حاضر دو مرکز تکثیر و 
پرورش حیات وحش در اســارت، در استان مشغول 
به فعالیت هســتند.مدیرکل حفاظت محیط زیست  
استان در بازدیدی از این دو طرح، گفت: این طرح ها، 
طرح هایی اشتغال زا بوده و می توانند جنبه گردشگری 
طبیعی داشــته باشــند و با جذب گردشگر خارجی و 
داخلی، مرکزی برای عالقه مندان به طبیعت و حیات 
وحش شود.شــهرام احمدی اذعان داشت: زاد و ولد 
گونه وحشــی کل و بز در این مکان ها، در حفظ گونه و 
احیای آن نقش بسزایی داشــته و زمینه خوبی برای 

انجام مطالعات علمی و پژوهشــی فراهم می آورد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست این گونه مراکز را برای 
حفظ زیستگاه ها، پناهگاه ها و مناطق حفاظت شده و 
حیوانات در خطر انقراض، موثر دانســت.وی در ادامه 
به تشریح شرایط احداث این مراکز پرداخت و گفت: 
ظرفیت یک هــزار مترمربع برای هــر رأس، فاصله 
حداقل ۳ کیلومتر از مناطق حفاظت شده، ارائه طرح 
توجیهی زیست محیطی توسط متقاضی، ارائه پاسخ 
مثبت ســایر ارگان ها، اخذ موافقت کمیته کارشناسی 
مربوطه، معرفی دامپزشک به عنوان کارشناس فنی 
و ... از جمله این شــرایط است.شــهرام احمدی در 
پایان از ارســال گزارش به موقع اتفاقــات و تلفات و 
بیماری های مسری، عدم رهاسازی در طبیعت، عدم 

اقدام به دورگه گیری و ... به عنوان تعهدات متقاضیان 
نام برد. وی افزود: طی سالیان اخیر نظارت های اداره 
کل حفاظت محیط زیســت در موارد فوق و وضعیت 
ساماندهی پسماند، پایش مســتمر و اعالم به موقع 
تلفات، احداث قرنطینه نگهداری موقت، اســتفاده از 
جیره غذایی مناســب و ... افزایش یافته و به صورت 
ماهانه با تکمیل فرم هــای مربوطه صورت می پذیرد.

در چهارمحال و بختیاری یک طــرح تکثیر و پرورش 
با پیگیری  متقاضی بخش خصوصــی پس از بازدید 
کارشناسان محیط زیست و تایید مراجع در سال ۱۳۸۱ 

مورد موافقت حفاظت محیط زیست قرارگرفت.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان:

مراکز تکثیر و پرورش حیات وحش، ظرفیت گردشگری 
چهارمحال و بختیاری را باال می برد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری:

کادر درمانی بخش کرونا نیازمند حمایت همه جانبه هستند
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشــتی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به خستگی کادر درمانی و بهداشتی این اســتان پس از شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال ۹۸ 
تاکنون، گفت: برای تجدید روحیه و رفع خستگی این مدافعان سالمت می طلبد تا مشوق های مالی 
و معنوی برای آنها در نظر گرفت.فریدون رحمانی افزود: ۱۴۳ نفر از کادر درمانی و بهداشتی استان 
درگیر ابتال به ویروس کرونا هســتند که از این تعداد آزمایش ۹۵ نفر قطعی و ۴۸ نفر مشکوک به 
ویروس کرونا تشخیص داده شده اند.وی ادامه داد: با گذشت ۶ ماه از شیوع ویروس کرونا، کارکنان 
فعال در بخش های عفونی و کرونایی استان خسته شده اند و این موضوع در نحوه خدمات رسانی نیز 
می تواند اثرگذار باشد پس بهترین کار برای جلوگیری از خستگی کادر درمانی رعایت پروتکل های 
بهداشتی از جمله ماسک زدن است.رحمانی تصریح کرد: کارکنان بخش های ویژه کرونا ماه هاست 
که بی وقفه فعال هستند و چون فعالیت در این بخش مستلزم برخورداری از تخصص و تجربه الزم 
است، نمی توان از پرسنل دیگر  بخش ها در بخش عفونی استفاده کرد، از همین رو نیاز به نیروهای 
کمکی متخصص همین حوزه وجود دارد.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و 
بهداشــتی چهارمحال و بختیاری افزود: پرداخت کارانه، اعطای مرخصی تشویقی، برخورداری از 
خدمات رفاهی تفریحی سایر نهادها، چاپ تمبر یادبود برای کادر درمان و برخورداری فرزندان این 
پرسنل از تخفیف های آموزشی از جمله اقداماتی است که می تواند در روحیه بخشی و رفع خستگی 
پرسنل موثر واقع شود. رحمانی، با تاکید بر خودداری مردم از ترددهای غیرضروری در مراکز درمانی 
استان، اظهار داشــت: بیمارانی که جواب آزمایش آنها مثبت اعالم شده است، نیازی نیست برای 
اطمینان بیشتر به مطب ها و مراکز درمانی متعدد مراجعه کنند چرا که در این ترددها امکان انتشار 
ویروس در بین مردم و پرسنل وجود دارد.وی، رعایت فاصله ۲ متری، استفاده همگانی از ماسک 
و دوری از حضور در تجمعات را سه اقدام ضروری در پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا دانست و 
خاطر نشان کرد: اگر همه مردم استان نسبت به رعایت این سه اصل اهتمام جدی به کار گیرند، از 

هفته های آینده شاهد کاهش محسوس تعداد بیماران بستری و سرپایی خواهیم بود.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال وبختیاری:

حل بسیاری از مشکالت آموزش و پرورش در گرو دانشگاه 
فرهنگیان و هسته گزینش است

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال وبختیاری در دیدار با کارکنان هسته گزینش این اداره ضمن 
تاکید بر اهمیت فرآیند گزینش نیروی انسانی، گفت: دانشگاه فرهنگیان و هسته گزینش دو مولفه 
اساسی تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش هستند و اگر به درستی به رسالت خطیر خود عمل 
کنند بسیاری از مشکالت آموزش و پرورش حل خواهد شد؛ چراکه هسته گزینش انتخاب کننده 
نیروی انســانی کارآمد و دانشــگاه فرهنگیان متولی آموزش و تربیت آنهاست.فرحناز قائدامینی 
با اشاره به اهمیت تعامالت و ارتباطات ســازنده در زمان کنونی خاطرنشان کرد: تعامالت مثبت و 
سازنده هسته گزینش با بدنه آموزش و پرورش موجب خواهد شد که نگاه به گزینش مثبت ارزیابی 
شود.وی ،گفتمان سازی را یکی از ضروریات فعلی هسته گزینش دانست و افزود: گفتمان سازی 
نیاز امروز هسته گزینش است و با گفتمان سازی، ارتباط با مدیران مدارس، جامعه معلمان و رؤسای 
ادارات برقرار خواهد شد.قائدامینی با بیان اینکه در شــاخصه های گزینش معلمان، شخصیت و 
تعهد آنان موضوعیت دارد، عنوان کرد: در این زمینه می بایســت صالحیت های فردی، حرفه ای و 
شخصیت و میزان تعهد افراد لحاظ  شود.مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره 
 به اینکه در کلیه فرآیندها مقتضیات زمانی و مکانی و تنوع و تغییر روش ها با توجه به تغییر شرایط، 
می بایســت در نظر گرفته شــود گفت: فرآیند گزینش که از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت نیز 

می بایست قانون مدار، دقیق و بروز باشد.

بام ایرانبا مسئولان

خبر خوان دیدگاه

نماینده مردم شهرستان های اردل، 
فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس:

جهاد دانشگاهی مورد حمایت 
مالی و معنوی  قرار گیرد

نماینده مردم شهرســتان های اردل، فارسان، 
کیار و کوهرنگ در مجلس شــورای اســالمی 
با اشــاره به اینکه اقدامات پژوهشی و انجام 
فعالیت های کارآفرینی نیازمند حمایت مالی 
و معنوی اســت، گفت: جهاددانشگاهی امروز 
پلی میان دانشگاه و صنعت ایجاد کرده است، 
بنابراین باید مــورد حمایت مــادی و معنوی 
قرار بگیرد.قدرت ا... حمــزه با بیان اینکه جهاد 
دانشــگاهی نهادی برخواســته از دل انقالب 
اسالمی است، اظهار کرد: این نهاد توسط شورای 
انقالب فرهنگی با هدف تقویت امورات فرهنگی 
و اســالمی شــدن دانشگاه ها شــکل گرفت، 
همچنین از دیگر اهداف شکل گیری این نهاد 
پرداختن به مباحث علمی در کنارهای اقدامات 
فرهنگی بود.نماینده مردم شهرستان های اردل، 
فارســان، کیار و کوهرنگ در مجلس شــورای 
اسالمی ادامه داد: جهاددانشگاهی امروز پلی 
میان دانشگاه و صنعت ایجاد کرده است و در 
این رابطه شاهد تالیف و انتشار کتب و مقاالت 
علمی و فرهنگی توســط این نهاد هستیم، از 
دیگر اقدامات این نهاد توسعه همکاری حوزه 
و دانشگاه در طول ۴۰ سال گذشته بوده است.

وی، حمایت از نخبگان و پژوهشگران را از دیگر 
اقدامات جهاد دانشــگاهی عنوان کرد و گفت: 
این نهــاد مقدس مورد حمایــت مقام معظم 
رهبری بوده و شــاهد بودیــم در دوره فعالیت 
خــود در راســتای اشــتغال فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی گام های موثری برداشته است، 
بنابراین برای رســیدن به اهداف عالیه نیازمند 
حمایت همه جانبه از ســوی مسئوالن است.

حمــزه در خصوص آموزش هــای کوتاه مدت 
جهاد دانشگاهی در راستای توانمندسازی اقشار 
مختلف جامعه، یادآور شــد: ایــن آموزش ها 
در راســتای ایجــاد اشــتغال، کارآفرینــی و 
توانمندسازی اقشار مختلف جامعه بسیار موثر 
است و  می تواند در بســیاری از موارد با تربیت 
نیروی ماهر مشــکل اشــتغال در جامعه را 

حل کند.

فرماندار بروجن :

 22 طرح عمرانی و خدماتی امسال تحویل روستاییان بروجن می شود
فرماندار بروجن از تکمیل ۲۲ طرح عمرانی و خدماتی و تحویل آن به روستاییان این شهرستان تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: این طرح ها در زمینه های آبخیزداری، 
اشتغال زایی و محرومیت زدایی است.مسعود ملکی در نشست با مدیر پروژه محرومیت زدایی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در تکمیل و بهره برداری از این طرح ها 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، جهاد کشاورزی و آب و فاضالب روستایی مشارکت دارند.ملکی تصریح کرد: برای تکمیل و بهره برداری از این طرح ها افزون بر ۱۴ میلیارد 
ریال از محل اعتبارات قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران اختصاص یافته  و سپاه در رفع محرومیت و آبادانی روستاها و مناطق محروم و کم برخوردار اقدامات قابل 
توجهی انجام داده است.فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بروجن نیز گفت: احداث هشت باب خانه محرومان، حفر چاه آب آشامیدنی، بهسازی پل، الیروبی چهار رشته 
قنات، آب رسانی روستایی و کشاورزی، ساخت مسجد، ایجاد کارگاه های خیاطی و قالی بافی از مهم ترین طرح های محرومیت زدایی به شمار می رود.سرهنگ پاسدار 
اسماعیل عظیمی تاکید کرد: ۱۵ گروه جهادی در احداث طرح های عمرانی شهرستان بروجن مشارکت می کنند.وی اظهار داشت: بسیجیان در طرح های محرومیت زدایی 

خدمات را با هدف رویش امید در روستاها، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر و ارائه خدمت بی منت به مردم ارائه می دهند.

وز عکس ر

راه اندازی پنل خورشیدی 
سیار برای عشایر بازفت

ســازمان امور عشایر اســتان چهارمحال 
و بختیــاری به منظور تامین روشــنایی و 
امکان شارژ دستگاه های ضروری عشایر، 
اقــدام بــه تهیــه و راه انــدازی پنل های 
خورشیدی سیار  کرده است. در این مرحله 
تعدادی از ایــن پنل ها در میان عشــایر 
مناطق صعب العبــور و خانواده های کمتر 

برخوردار عشایر بازفت توزیع  شد.

عکس: مهر



یکشنبه 5 مرداد  1399 / 5 ذی الحجه 1441/ 26 جوالی 2020/ شماره 3029
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

 روند کرونا در اصفهان کاهشی نباشد 
محدودیت ها باز می گردند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: درست است که وضعیت مبتالیان 
در استان اصفهان افزایش محسوسی نداشته اما متاسفانه کاهشی هم نداشته و این عدم کاهش 

تعداد مبتالیان، یک هشدار است.
سید مســعود خاتمی پیرامون وظایف مجمع نمایندگان اســتان اصفهان اظهار داشت: در مجمع 
نمایندگان همواره جلســاتی با محوریت  بررسی و تحلیل مباحث کالن اســتانی برگزار می شود تا 
نمایندگان اســتان با گفت و گو و تبادل نظر به موضوعات بپردازند و مسائل قابل پیگیری را دنبال 
کنند.خاتمی در خصوص سازمان ها و اداراتی که به صورت متداوم به برگزاری برنامه های جمعی 
می پردازند، تصریح کرد: سازمان ها و ادارات باید در چهارچوب سیاست گذاری های ستاد کرونا عمل 

کنند و بین سازمان ها هیچ تفاوتی وجود ندارد.

در نامه سازمان غذا و دارو به وزارت صمت مطرح شد:

ماسک در داروخانه ها توزیع شود
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در نامه ای به وزارت صمت خواستار توزیع 

ماسک در داروخانه های سراسر کشور شد.
در نامه دکتر حیدر محمدی به گلپور ، دبیر ســتاد مقابله با ویــروس کرونا وزارت صنعت معدن 
تجارت آمده اســت: »احتراما با عنایت به مســائل مطرح شده در رســانه ها و اظهارات برخی 
از مقامــات آن وزارت در خصوص گران فروشــی ماســک در داروخانه ها ضمن پیوســت نامه 
مورخ ۱۹ تیرماه ســال جاری انجمن داروســازان ایران، جهت تنویر اذهان عمومی و استحضار 
حضرتعالی، به اطالع می رســاند از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشــور تا امروز هیچ سهمیه 
ای بابت ماســک صنعتی از ســوی وزارت صنعت، معــدن و تجارت و هیچ مرجــع دیگری به 
داروخانه ها تخصیص نیافته است.این در حالی اســت که معتبرترین و ایمن ترین مرکز جهت 
عرضه اقالم بهداشــتی در همه کشــورها داروخانه ها هســتند و کادر داروخانه ها همانند سایر 
کادردرمانی کشور در طول مدت شــیوع کرونا در خط مقدم مقابله و درمان بیماری کرونا بوده و 
 همواره تالش کرده اند تا نیازهای مردم در حوزه اقالم حفاظتی مبارزه با ویروس کرونا را تامین

 و عرضه کنند«.

رییس اداره پیش بینی هواشناسی استان اعالم کرد:

روزهای شرجی در انتظار اصفهان
رییس اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان با بیان این که کمینه های دما در روزهای پیش رو 
روند افزایشی خواهد داشــت، گفت: با توجه به دمای باال و افزایش رطوبت موجود در جو منطقه، 
هوای اصفهان شرجی می شود.زهرا سیدان اظهار کرد: نقشه های هواشناسی بیانگر گذر جوی به 
نسبت ناپایدار از روی استان طی چند روز آینده است بر این اساس آسمان بسیاری از مناطق صاف 

تا قسمتی ابری و در ساعات بعد از ظهر و شب افزایش ابر پیش بینی می شود.
وی افــزود: بارش هــای پراکنــده در مناطق غربی و جنوبی اســتان بــه ویژه در ســاعات بعد از 
ظهــر دور از انتظــار نیســت.رییس اداره پیش بینی هواشناســی اســتان اصفهان با اشــاره به 
افزایش یک تــا دو درجــه ای دما بیان کرد: بیشــینه دمــا در کالن شــهر اصفهان بــه ۴۰ درجه 
ســانتی گراد بــاالی صفــر و کمینــه دما بــه ۲۴ درجه ســانتی گــراد بــاالی صفر می رســد.

ســیدان با بیان این کــه کمینه هــای دما در روزهــای پیش رو روند افزایشــی خواهد داشــت، 
 خاطرنشــان کرد: بــا توجه بــه دمــای بــاال و افزایش رطوبــت جو، هــوای اصفهان شــرجی

 خواهد بود.

 برخی از رسانه ها مدعی شده اند در اصفهان سیاست بیمارستان های اسپانیایی اتخاذ شده است؛ 

انتخاب میان مرگ و زندگی

برخی حرف و حدیث ها و حتی فیلم های  پریسا سعادت
منتشر شــده در فضای مجازی در هفته 
های اخیر موجب شده تا مسئوالن علوم پزشکی اصفهان که تا همین 
سال گذشته بارها از فرسودگی بیمارستان های دولتی و کمبود تخت 
های بیمارستانی و آی سی یو در استان گالیه مند بودند، در اطالعیه ها 
و مصاحبه های خود تاکید کنند که هیــچ گونه کمبود تخت و امکانات 
پزشــکی در اصفهان وجود ندارد ؛ اما حتی این ضمانت های جسته و 
گریخته هــم نتوانســته حجــم نگرانی هــا ی مردم  بــرای درمان 
بیماران شــان را  کم کند.یکــی از اولین اظهارنظرهای رســمی درباره 
ممکن نبودن بستری همه بیماران مرحله حاد بیماری در بخش های 
ویژه بیمارستانی به سخنان روز ۳۰ تیر رییس بخش پزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان برمی گردد. 
در آن روز ویدئویی منتشر شــد که در آن »علی نعمت بخش«، رییس 
دانشکده پزشکی دانشــگاه اصفهان، در جلسه ای خصوصی وضعیت 
بیماران کرونایی را وخیــم اعالم کرد و گفت: »بحث اختیار نیســت؛ 
)ببخشــید دیروز هم دکتر محمدی زاده را احساساتی کردیم(، بحث 
این است که در آی سی یوی بیمارستان خورشید ما مجبور شدیم مثل 
اسپانیا کار کنیم که بیمار ۵۰ساله برود آی ســی یو و ۷۰ساله بماند تا 

بمیرد«. این اظهارنظر البته بالفاصله با واکنش و تکذیبیه این دانشگاه 
روبه رو شد که فیلم منتشره تقطیع شــده که البته این دانشگاه فیلم 
کامل را هم منتشر نکرد. در پاسخ روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان آمده است: »در دانشکده پزشکی با حضور ریاست دانشکده، 
معاون درمان، اساتید بالینی و دستیاران دوره های تخصص، جلسه ای 
درخصوص افزایش ظرفیت تخت های ICU اختصاص یافته به بیماران 
مبتال به کووید ۱۹ و برنامه ریزی برای مشارکت اعضای هیئت علمی و 
دستیاران در این زمینه تشکیل شد. متاسفانه بخش کوتاهی از جلسه 
با ســوء نیت به صورت حرفه ای تقطیع و بدون توجه به صحبت های 
پیش و پس از آن منتشر شده است. الزم به ذکر است که در موج دوم 
کرونا تاکنــون حداکثر بیماران نیازمند تخت هــای مراقبت های ویژه 
تعداد ۱۵۰ بیمار در ۲۲ شهرستان استان بوده است، این در حالی است 
که شهر اصفهان دارای بیش از ۵۰۰ تخت مراقبت ویژه است و با توجه 
به افزایش تعداد بیماران امــکان افزایش تخت های اختصاص یافته 
به بیماران کوویــد۱۹ وجود دارد و ایــن موضوع که بیمــاری به علت 
کمبود تخت ICU فوت کرده باشد، از اساس نادرست است و صحبت 
اشاره شــده در فیلم معطوف به ضرورت درگیرشدن ظرفیت بیشتری 
از تخت های ICU سایر بیمارســتان ها به بیماران کووید۱۹ بر اساس 

افزایش تعداد باالی بیماران بوده اســت«. ایــن تکذیب ها در حالی 
صورت می گیرد که در ماه های اخیــر بارها صحبت از کمبودها و بعضا 
رها شــدگی برخی از بیماران در اصفهان مطرح شده است؛ شائبه ای 
که در کمتر شهری مشابه آن دیده شــده و البته اگر چه هر بار توسط 
مســئوالن ماجرا تکذیب و به فراموشی سپرده شــده است؛ اما این 
مسئله چیزی از نگرانی های عمومی در مورد کیفیت درمان در اصفهان 
کم نکرده است. بحث احتمال برخورد گزینشی با بیماران کرونایی در 
حالی مطرح می شود که مسئوالن علوم پزشکی خبر از شدت یافتن 
این بیماری در میان جوانان در اســتان اصفهــان داده اند. یک عضو 
هیئت  علمی گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
هفته گذشــته اعالم کرد: »افزایش مرگ ومیر در بین جوانان مبتال به 
کرونا که هیچ بیماری زمینه ای نداشتند در روزهای اخیر نگران کننده 

است«.
فرزین خوروش افزود: »در جوانان مبتال به کرونا که بدحال هستند، 
ریه ها به شــدت درگیر بیماری می شــود و شــدت بیماری به دالیل 
مختلف و نامشــخص مانند احتمال تغییر ماهیت ویروس افزایش 
یافته است«.در نهایت این بحران اگر با همین شتاب پیش برود حتی 

انتخاب را برای پزشکان و بستری بیماران دشوار خواهد کرد.

کمیته امداد امــام خمینی )ره( اســتان اصفهان با 
فراهم کردن زیرساخت های فیزیکی و الکترونیکی، 
آماده دریافــت نذورات و قربانی نیکــوکاران در عید 
قربان و توزیع در میان مددجویان و نیازمندان است.

مدیرکل کمیته امداد امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه عید قربان یکی از خاص ترین 
مناســبت های مذهبی برای کمک بــه نیازمندان و 
فرصت مغتنمی برای جمــع آوری نذورات خیران و 
نیکوکاران اصفهانی است، اظهار کرد: در شرایط کنونی 

که قیمت مواد پروتئینی افزایش داشته، مشارکت 
بیشتر مردم در امر پسندیده قربانی و اهدای نذورات 
باعث کمک معیشتی قابل توجهی به خانواده های 
نیازمند می شود.کریم زارع، اولویت اصلی این نهاد 
در همه برنامه های مبتنی بر مشارکت مردم را ترویج 
فرهنگ خیر و احســان اعالم کرد و گفت: در جامعه 
ای که کمک به همنوعان و نیازمندان به یک فرهنگ 
غالب تبدیل شده باشد، بسیاری از مشکالت مانند 
فقر، آسیب های اجتماعی و مشکالت فرهنگی وجود 
نخواهد داشت.وی، تامین نیازهای خانوارهای تحت 
پوشــش را از دیگر اولویت های اصلی برنامه های 
کمیته امداد اســتان معرفی کرد و یادآور شد: جمع 
آوری قربانی و نذورات مردم و توزیع گوشــت گرم و 

مواد پروتئینی به خانوارهــای تحت حمایت به ویژه 
ایتام از برنامــه های این نهاد در عید ســعید قربان 
است و همشهریان نیکوکار و خیراندیش می توانند 
با هر مبلغ و هر میزان کمک در این امر خیر ســهیم 
شوند.مدیرکل کمیته امداد اصفهان، برپایی قربانگاه 
را از جمله خدماتی عنوان کرد که در سال های اخیر 
توسط این نهاد به همشهریان اصفهانی ارائه می شود 
و خاطرنشان کرد: در عید قربان سال گذشته بیش 
از ۱۲۰ پایگاه و قربانگاه در سراسر استان با همکاری 
سازمان دامپزشــکی و با نظارت ناظران ذبح شرعی 
برای رفاه حال نیکوکاران برپا شــد که برای امسال 
نیز برنامه ریزی های الزم برای این پایگاه ها انجام 

شده است.

 نیازمندان اصفهانی چشم انتظار یاری نیکوکاران
 در عید قربان

 
بحث احتمال برخورد گزینشی با بیماران کرونایی در 
حالی مطرح می شود که مسئوالن علوم پزشکی خبر 
از شدت یافتن این بیماری در میان جوانان در استان 

اصفهان داده اند

دختر 1۷ ساله ای از سی وسه 
پل سقوط کرد

سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان از ســقوط دختر ۱۷ 
ساله از سی و ســه پل اصفهان خبر داد.فرهاد 
کاوه آهنگــران  با بیان اینکــه اکیپ غواصی از 
ایستگاه شماره یک برای امدادرسانی به محل 
این حادثه اعزام شــد، ادامه داد: مصدوم این 
حادثه از ناحیه کمر و گردن و شکســتگی پا به 

شدت آسیب دیده است.

ردپای کرونا در فاضالب خام
از روزهای ابتدای شیوع بیماری کرونا در ایران، نگرانی درباره احتمال انتقال این ویروس از طریق 
منابع آب به ویژه آب آشامیدنی وجود داشته اســت با این حال در هفت ماه گذشته بارها وزارت 
بهداشــت و درمان و وزارت نیرو وجود 
کرونا ویروس در منابع آب آشامیدنی 
و پســاب فاضالب را به دلیــل فرآیند 
گندزدایی، افزودن کلر و ازون رد کردند.

به رغم آنکــه کوویــد -۱۹ در برابر مواد 
ضدعفونی کننده تــاب مقاومت ندارد و 
از بین می رود یافته های دانشــمندان 
نشــان داده که این ویــروس از طریق 
مدفوع افراد مبتال به این بیماری انتقال 
می یابد و در فاضالب وجود دارد.این امر 
در کشوری مانند ایران می تواند بسیار نگران کننده باشد زیرا فاضالب خام سال هاست که با وجود 
هشدار وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست در کشاورزی استفاده می شود؛ کشاورزان 
در بسیاری از اســتان ها مانند البرز، تهران، اصفهان، اراک، لرستان، خراسان رضوی و … به دلیل 
کمبود منابع آبی به اســتفاده از آب های نامتعارف و حتی فاضالب خــام روی آورده اند که تهدید 
جدی برای امنیت غذایی و سالمت جامعه به شــمار می رود و در شرایط کنونی همه گیری کرونا، 

انتقال آن از طریق فاضالب خام بسیار نگران کننده است.
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه این سازمان با همکاری 
وزارت نیرو به تازگی تحقیقات خود را در زمینه وجود کروناویروس در منابع آب و خاک آغاز کرده 
اما هنوز در این باره به قطعیت نرسیده اســت، اظهار کرد: مقاالت معتبر بین المللی احتمال وجود 
کووید -۱۹ را در فاضــالب خام تایید می کنند؛ اما این ویروس در فاضالب تصفیه شــده به دلیل 
گندزدایی و کلرزنی از بین می رود.علی مریدی افزود: ســازمان حفاظت محیط زیست با توجه 
به اهمیت این موضوع اقداماتی را در دســتور کار قرار داد که از جمله می توان به تحقیقات درباره 
احتمال وجود این ویروس در منابع آبی و خاک با همکاری سازمان های اجرایی مرتبط و برگزاری 
منظم کارگروه های مدیریت کیفی آب و ایمنی فاضالب در سطح استان ها با هماهنگی وزارت نیرو 

و وزارت بهداشت و درمان اشاره کرد.
وی با بیان اینکه موضوع آلودگی محصوالت کشاورزی از طریق آبیاری با فاضالب خام در گذشته 
نیز مطرح بوده است، ادامه داد: با توجه به شــیوع ویروس کرونا نظارت سازمان حفاظت محیط 
زیست، جهاد کشــاورزی و دو وزارت نیرو و بهداشــت و درمان در این مدت شدت یافته است؛ 
همچنین با دادستانی اســتان ها هماهنگی الزم انجام شــد و آنها برای همکاری اعالم آمادگی 
کردند که از اســتفاده فاضالب خــام در مزارع کشــاورزی جلوگیری کنیم.مدیــرکل دفتر آب و 
خاک سازمان حفاظت محیط زیســت به اهمیت اطالع رسانی به کشاورزان و افرادی که به دلیل 
ناآگاهی از فاضالب خام برای آبیاری محصوالت اســتفاده می کنند، اشــاره و خاطرنشان کرد: 
خطر استفاده از فاضالب خام ابتدا سالمتی خود کشــاورز را تهدید می کند از این رو به کشاورزان 
 در این باره اطالع رســانی شــده و نیاز اســت رســانه ها نیز این خطر را برای آگاه کــردن جامعه 

منعکس کنند.
مریدی دربــاره الزام برخی اســتان های درگیر چالش کمبــود آب برای اســتفاده از فاضالب و 
پساب نیز اظهار کرد: پســاب و فاضالب از نظر علمی و فنی متفاوتند؛ مخاطرات زیست محیطی 
و بهداشتی پســاب به دلیل تصفیه و گندزدایی، ناچیز است مضاف بر اینکه اگر پساب و فاضالب 
در اختیار کشاورزان قرار می گیرد کشت مناسب و یا ممنوعیت کاشت برخی محصوالت با آن نیز 

اعالم می شود.

با مسئولان جامعه
ق نیوز

س: مشر
عک

وز عکس ر

خبر روزمحیط زیست

 ورود سازمان بازرسی
  به موضوع برداشت های

 بی رویه آب
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بررسی 
برداشت های بی رویه آب در دستور کار سازمان 
بازرسی قرار گرفته است.حســن درویشیان 
در دیدار با رضا اردکانیان، وزیر نیرو با اشــاره به 
تالش های موثری که در صنعت آب و برق کشور 
شده است، در خصوص چالش های این حوزه 
طی ســال های اخیر گفت: برداشــت از منابع 
تجدید پذیر آب کشور بیش از ظرفیت طبیعی 
بوده و طی سال های گذشــته، برداشت های 
بی رویه از منابع آبی زیرزمینی، اغلب دشت های 
کشور را با بحران مواجه کرده است.درویشیان، 
سدسازی غیراصولی را معضل دیگر حوزه آب 
دانســت و گفت: بحث سدســازی بی رویه و 
بدون بررسی دقیق، آسیب هایی در حوزه آب به 
دنبال داشته است که خشک شدن رودخانه ها، 
تاالب ها و دریاچه ها از عوارض اصلی آن است.

وی ادامــه داد: تدوین نکردن اســناد آمایش 
سرزمین و عدم لحاظ ظرفیت های مناطق در 
بحث منابع آب، به خصوص در حوزه کشاورزی 
که بهره وری بسیار پایینی دارد، ازجمله معضالت 
دیگر حوزه آب است.این عضو شورای عالی قوه 
قضاییه با اشاره به نابسامانی حریم رودخانه ها 
گفت: عــدم توجه بــه حریــم رودخانه ها در 
دوره های مختلف خسارت های فراوانی مانند 
سیل ســال گذشــته ایجاد کرده است. بستر 
رودخانه ها جزو منابع و اموال »ملی« محسوب 
می شــود و کســی نمی تواند تملک قانونی بر 
آن داشــته باشد که متاســفانه طی سال های 
گذشته اقدام جدی در راستای تعیین و تثبیت 
این مالکیت صورت نگرفته است. به این لحاظ 
بعضا شاهدیم برای ساخت وساز حتی در بستر 
رودخانه ها مجوز و حتی سند هم صادر می شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشــور در ادامه با 
اشاره به حساسیت موضوع ادغام شرکت های 
آبفای شهری و روستایی و ماهیت متفاوت این 
شرکت ها، دغدغه های ســازمان بازرسی کل 
کشــور درباره وضعیت نیروی انسانی، انتقال 
اموال و دارایی ها و حفظ کیفیت خدمت رسانی 

به مشترکین در ساختار جدید را مطرح کرد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

تولید انبوه داروهای مقابله با کرونا در گرو ارائه نتایج مستند است
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با توجه به ادعاهایی مبنی بر تولید داروی کرونا در اصفهان گفت:اگر مدارک الزم و مستدل در این ارتباط ارائه شود، یقینا 
این دارو به تولید انبوه خواهد رسید.آرش نجیمی ، با توجه به ادعایی مبنی بر تولید داروی کرونا در اصفهان و عدم اجازه برای تولید انبوه آن در کشور پس از چندین 
ماه متوالی اظهار داشت: چنانچه ادعایی دال بر تولید داروی کرونا توسط محققان اصفهانی وجود دارد، الزم است مدارک و اسناد کافی و مستدل درباره نتایج و 
موثر بودن این دارو بر بهبود بیماری کرونا ارائه شود.وی با اشاره به اقدامات موثر و مهم در عرصه تولید دارو در داخل کشور افزود: البته اختراع دارو، فرآیندی زمان 
بر است و پس از ارزیابی های علمی می توان نسبت به تولید انبوه اقدام کرد.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به انتشار ویژگی های فیزیکی دارو 
در مجالت علمی پژوهشی معتبر و شرح توصیف اختراع تصریح کرد: با انتشار اسناد مربوط به ساختار یک محصول دارویی، داروی مذکور از سوی متخصصان 
اهل فن مورد تجزیه و تحلیل و بهره برداری قرار می گیرد.وی بیان داشت: اختراع یک »فرآیند دارویی« پروسه ای زمان بر و دقیق است و الزم است نتایج و اسناد 

مربوط به طی شدن مراحل آزمایشگاهی، حیوانی و انسانی آن بررسی و آشکار شود .



زندگی علیرضا حیدری، کشتی گیر ایرانی در قالب مجموعه رادیویی »سکو« از رادیو جوان و رادیو نمایش پخش می شود.»سکو« به سفارش رادیو جوان در اداره 
کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است. این مجموعه هفت قسمتی رادیویی را مرضیه بامیری نوشته که درباره زندگی علیرضا حیدری از کشتی گیران معروف 
ایرانی است.اشرف السادات اشرف نژاد، تهیه کننده »ســکو« دراین زمینه گفت: این کار افکت و فضا سازی بسیار زیادی داشت و به همین دلیل سعی کردم از 
فضاسازی مناسب برای صحنه ها استفاده کنم، از طرفی چون انتخاب موســیقی برای ورزش کشتی به دلیل محدود بودن این نوع از موسیقی بسیار کم است، 
تالش کردم تا موسیقی را انتخاب کنم که شایسته این شخصیت قهرمان باشد.وی افزود: این سریال رادیویی جزو مجموعه هایی بود که برای تهیه آن زمان زیادی 
گذاشتم و امیدوارم مورد توجه شنوندگان رادیو نیز قرار بگیرد.در »ســکو«، راضیه مومیوند در نقش کودکی علیرضا حیدری به ایفای نقش می پردازد و مجتبی 
طباطبایی در نقش بزرگسالی این کشتی گیر ایرانی بازی کرده است. همچنین شمسی صادقی به عنوان مادر او در این مجموعه رادیویی حضور دارد.»سکو« به 
تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد، کارگردانی مینو جبارزاده، افکتوری نازنین حسن پور، صدابرداری فرزاد شریفی و با هنرمندی بازیگران اداره کل هنرهای 

نمایشی رادیو از روز شنبه چهارم مرداد ماه، ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد از رادیو جوان پخش شده و ساعت ۸:۴۵ دقیقه به روی آنتن رادیو نمایش می رود.

زندگی »علیرضا حیدری« را بشنوید!
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کار  »قلعه نویی« به بیمارستان کشیده شد
امیر قلعه نویی، سرمربی سپاهان در بیمارستان بستری شد.در حال حاضر او در بیمارستان چمران 
و در بخش مراقبت های ویژه بستری شده است.پزشکان تشخیص حمله عصبی داده اند و از او 

خواسته اند تا دو روز استراحت مطلق داشته باشد.

حمله آقای گل سابق استقالل به روح ا... زم!
آرش برهانــی از دســت روح ا... زم شــاکی اســت. او مــی گویــد کانالــی کــه زم در آن 
اخبار خود را منتشــر می کــرد، بــه دروغ خبر از دســتگیری و درگیــری او با یکــی از ماموران 
نیروی انتظامــی را داده بــود. برهانی در تازه تریــن گفت و گوی خــود در این بــاره می گوید: 
»یادم هســت کانالــی خبر دســتگیری من را منتشــر کــرد که دو ســه روز بعد هــم تعطیل 
شــد! آقای زم را گرفتنــد. ایشــان خبرهایی را منتشــر می کرد کــه می دانید دنبــال صحت و 
واقعیــت آن نبود. هر چیزی به گوشــش می رســید، مــی زد. وقتــی خبر دســتگیری من را 
 منتشــر کردند، خبرگزاری های داخلی هم زدند. در واقع ایشــان منبع اصلی خبر حاشــیه ای

 درباره من بودند.«

 کتکی که »پیام صادقیان« از برادر  
علی دایی خورد!

پیام صادقیان از جمله بازیکنانی بود که قدر خود را ندانست و خیلی زود از فوتبال رفت.علی دایی 
و برادرش تالش زیادی کردند تا پیام صادقیان از حاشــیه فاصله بگیرد و توانایی کامل خود را در 
فوتبال کشــف کند. او بازیکنی بود که تکنیک خوبی داشــت و پاس های فوق العاده ای می داد. 
همه تصور می کردند حاشیه های صادقیان روزی تمام خواهد شد و او روزی سر به راه می شود و 

می شود آن بازیکنی که همه دوست دارند.
 عمر حرفه ای پیام اما کوتاه بود و حتی کارلــوس کی روش هم روی نامش در تیم ملی خط قرمز 
کشید. تصاویری هم مربوط به یکی از تمرینات سال های گذشــته پرسپولیس منتشر شده  که 

برادر دایی صادقیان را به شوخی کتک می زند!

وقتی »محمود فکرى« سوژه شد!
اظهارنظر محمود فکری پیش از دیدار با اســتقالل حاشــیه ســاز شــد. »این یک بازى درون 
خانوادگی است« اظهار نظر ســاده لوحانه محمود فکرى باعث شد تا پیج ها و کانال هاى نساجى 
و البته کانال های هوادار پرسپولیس و سپاهان و تراکتور به او بتازند و او را متهم به تبانی و باخت 
احتمالی مقابل اســتقالل کنند؛ اما تیم فکری با بازی خوب و محکمی که مقابل استقالل انجام 
داد به منتقدان پاسخ داد که اهل تبانی و زد و بند نیست. محمود فکرى در تمام این سه دهه که در 
فوتبال است شرافتش را نفروخته است و البته همبازیان سابقش او را یک انسان ساده و صادق 
می دانند که نان قلبش را مى خورد. البته فکری همیشــه به فوتبال فکر کرده و سعی نکرده وارد 

ماجراهای حاشیه ای و اطراف فوتبال شود. 
فکــری در دوران بازیگــری در زمین حــرف می زد و با شــوت ها و پــاس گل ها و بازیســازی 
هایش محبوب هواداران اســتقالل شــده بود نــه با مصاحبــه و ادا و اطــوار. او بــا چهره ای 
خشــن و محکم و با تعصب و با ابروهای پیوســت و پرپشــت در زمین بازی می کرد و عاشــق 
شــوت زنی و گل هایی بود که با شــوت از راه دور بــه ثمر می رســد.دو گل او به پرســپولیس و 
 گل اول اســتقالل به دالیان چین در نیمه نهایی جام باشــگاه های آســیا هنــوز در یاد هواداران

 استقالل مانده است.

مروری بر سرخ پوشانی که در هر چهار قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر نقش آفرینی کرده اند؛

هفت تفنگدار
 سمیه مصور سرخ پوشان پایتخت در حالی جمعه شب 
با برتری دو بر یک مقابل تیم نفت مسجد 
سلیمان موفق شدند برای چهارمین بار پیاپی به عنوان قهرمانی لیگ 
برتر ایران دســت یابند کــه هنوز چهــار هفته به پایــان فصل جاری 
مسابقات باقی مانده است. تیم پرسپولیس با قهرمانی در این دوره از 
رقابت ها با کسب شش عنوان قهرمانی، رکوردار تمامی ادوار لیگ برتر 
ایران شد. در جمع پرسپولیســی های حاضر در لباس این تیم، هفت 
بازیکن وجود دارند که در شکل گیری این چهار عنوان قهرمانی نقش 
داشــته اند و در این مدت لباس پرســپولیس را به تن کرده اند. این 
بازیکنان از ارکان اصلی پوکر ســرخ پوشــان پایتخت محسوب می 
شوند. در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به عملکرد این بازیکنان:

1- سید جالل حسینی
سید جالل حسینی، کاپیتان ارزشمند سرخ پوشان در تمام این چهار 
ســال با حضور در لباس پرســپولیس افتخار آفرینی کرده است.در 
جمع بازیکنان نیز طبیعتا سیدجالل حســینی پرافتخارترین بازیکن 
پرسپولیس و البته لیگ برتر است. سید سه بار با پرسپولیس، سه بار با 
سپاهان و یک بار هم با سایپا قهرمان لیگ برتر شده و حاال هشتمین 
قهرمانی را جشن می گیرد. کاپیتان دوســت داشتنی سرخ ها که در 
برخی از بازی های این فصل هم روی نیمکــت قرار گرفت ولی هیچ 
گاه اعتراض نکرد و با تمــام قدرت در تمرینات پرســپولیس حاضر 
شــد تا در روزهای آینده همراه دیگر همبازی هایش جام قهرمانی را 

باالی سر ببرد.
2-علیرضا بیرانوند

 علیرضا بیرانوند که چندی پیش از این تیم جدا شــد و به تیم آنتورپ 
بلژیک پیوست در این سال ها ســنگربان شماره یک پرسپولیسی ها 
بوده و هر چند در زمان تثبیت قهرمانی چهارم از این تیم جدا شده بود 
ولی نقش بسزایی در قهرمانی های سرخ ها داشت. بیرانوند در تمام 
این چهار سال در حفاظت از آخرین سنگر پرسپولیس کم نگذاشت و 
در بسیاری از بردهای اقتصادی این تیم نقش کلیدی ایفا کرد. بیرانوند 
با پرسپولیس به جمع برترین تیم های فوتبال آسیا نیز صعود کرد؛ در 
لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۷ و در جایی که پرسپولیس از گروه خود صعود 
کرد و با گذشتن از ســد لخویا قطر به عنوان تنها نماینده ایران در آسیا 
تبدیل شده بود، عملکرد مناسب بیرانوند قابل توجه بود، به نحوی که 

او تا قبل از بازی با االهلی ۴ کلین شیت انجام داده بود.
3- علی علیپور

علی علیپور، مهاجم سرخ پوشان و بهترین گلزن این تیم در سال های 

گذشته یکی دیگر از بازیکنانی است که در تمام قهرمانی های این تیم 
حضور داشته و با گلزنی های متعدد خود، سهم بسزایی بر پوکر سرخ 
پوشان داشته است. علیپور دردیدار پرســپولیس با تیم نفت مسجد 
سلیمان نیز موفق به گلزنی شــد تا در دیداری که حکم قهرمانی سرخ 
پوشان امضا شــد  نیز گلزنی کرده باشــد. او در لیگ شانزدهم هم با 
گلزنی مقابل تیم ماشین ســازی در دقیقه یک بازی نقش خود را در 

قطعی کردن قهرمانی پرسپولیس به خوبی بازی کرد.
4- کمال کامیابی نیا

 کمال کامیابی نیا، از دیگر بازیکنانی است که در قهرمانی پرسپولیس 
در این چهارســال نقش موثری ایفا کرده اســت. کامیابی نیا پس از 
عملکرد موفق در تیم نفت تهران، نظر برانکــو را برای حضور در ترکیب 
سرخ پوشان پایتخت جلب کرد و در  تیرماه ۱۳9۴ به این تیم پیوست 
و از آن زمان تاکنون یکی از بازیکنان موثر پرســپولیس در لیگ برتر و 

همچنین لیگ قهرمانان آسیا بوده است.
5- محمد انصاری

محمد انصاری، پسر خوش اخالق سرخ پوشان پایتخت نیز با وجود 
این که چند هفته ای اســت به دلیل مصدومیت در کنار پرسپولیس 

حضور ندارد؛ اما از دیگر بازیکنانی است که در هر چهار قهرمانی متوالی  
این تیم در رقابت های لیگ برتر نقش آفرینی کرده اســت. انصاری 
عملکرد خوبی در خط دفاعی پرســپولیس از خود برجای گذاشت و 
به عنوان یک ســد نفوذ ناپذیر در مقابل مهاجمان تیم های رقیب به 

خوبی عمل کرد.
6- محسن ربیع خواه

 محسن ربیع خواه هم اگرچه حاال به دلیل مصدومیت سرخ پوشان 
پایتخت را همراهی نمی کند ولی در تمام طول این چهار ســال همراه 
آنها بوده و در خط میانی پرســپولیس به خوبی انجــام وظیفه کرده 
است. ربیع خواه از جمله بازیکنانی است که در اولین حضورش در تیم 

پرسپولیس موفق به باال بردن جام قهرمانی شده است.
7- بوژیدار رادوشوویچ

به جمع هفت تفنگــدار قرمز ها باید بوژیدار رادوشــوویچ، دروازه بان 
کروات ســرخ ها را نیز اضافه کرد؛ دروازه بانی کــه اگرچه بازی های 
بسیاری را از روی نیمکت به نظاره نشســته است ولی در هربازی که 
فرصت حضور در میدان را یافته به خوبــی انجام وظیفه کرده و نقش 

موثری در بردهای اقتصادی پرسپولیسی ها ایفا کرده است.

 کارشناس والیبال درباره ۱۴ تیمی شدن رقابت های 
لیگ برتر والیبــال گفت: با توجه به شــرایط موجود 
و شــیوع ویروس کرونا، هیچ چیز قابل پیش بینی 
نیست. از چند بعد می توان ۱۴ تیمی شدن مسابقات 
را مطرح کرد؛ اگر تعــداد تیم ها زیاد باشــد بالطبع 
بخش عمــده ای از بازیکنان مخصوصــا نوجوانان و 
جوانان شرایط حضور در لیگ برتر و نشان دادن خود را 
دارند.محمدرضا دامغانی ادامه داد: این فرصت برای 
بازیکنان جوان وجود دارد که در مسابقات شرکت کنند 
تا فرصتی برای نمایش توانایی هایشــان باشد. مگر 
محمد موسوی در خوزستان چطور دیده شد؟ شاید 
همین فرصت بــرای یک بازیکن کردســتانی نیز به 
وجود آید و او بتواند در رقابت های لیگ برتر نمایش 
خوبی داشــته باشــد و برای آینده والیبال ایران نیز 

بازیکن تاثیرگذاری شود. حضور ۱۴ تیم در رقابت های 
لیگ برتر می تواند این فرصت را به تعداد بیشتری از 
بازیکنان و مربیان بدهد تا فضایی برای دیده شــدن 
در اختیار داشته باشــند و بتوانند به آینده والیبال نیز 

کمک کنند.
وی تاکید کــرد: در وزارت ورزش بحثی تحت عنوان 
آمایش سرزمین ها داریم. یعنی ما در ارومیه بستر 
را برای والیبالیست شدن مهیا کنیم. اگر تعداد تیم ها 
به ۱۴ افزایش پیدا کند، بازیکنان نوجوان و جوان آینده 
دار فرصت خوبی برای به نمایش گذاشــتن توانایی 
هایشان پیدا خواهند کرد.دامغانی تصریح کرد: البته 
این را نیز باید در نظر گرفت که هر چــه تعداد تیم ها 
بیشتر باشد، برخی از آنها توانایی حضور در لیگ برتر را 
ندارند و زنگ تفریحی برای مسابقات خواهند شد و 

این خود معضلی است و کیفیت های لیگ را کاهش 
خواهد داد؛ اما در مجموع حضور ۱۴ تیم بهتر است.وی 
در پاسخ به این سوال که بهتر نیست تیم ها و بازیکنان 
آینده دار در لیگ دسته یک خود را نمایش دهند، گفت: 
این نیز یک راهکار اســت اما به شرط اینکه اصحاب 
رسانه توجه بیشتری به لیگ دسته یک داشته باشند و 
فدراسیون نیز حمایت بیشتری انجام دهد ولی  لیگ 
دسته یک مشکالت بسیاری دارد که در شأن والیبال 

نیست و نمی خواهم درباره آن صحبت کنم.

کارشناس والیبال:

افزایش تعداد تیم های لیگ برتری والیبال به نفع جوانان است

خبر روز

ادعای جدید لمپارد:
 نیمکت لیورپول  نیشخند می زدند!

جنگ لفظی بین فرانک لمپارد و یورگن کلوپ متعاقب درگیری روز چهارشنبه آنها در جریان دیدار 
لیورپول و چلسی در آنفیلد همچنان ادامه دارد. هر دو مربی در کنفرانس های مطبوعاتی یکدیگر را 
هدف گرفته و اتهاماتی به هم وارد کردند.کلوپ در مصاحبه مطبوعاتی خود به ادعای لمپارد مبنی 
بر تکبر داشتن لیورپولی ها حمله کرد و گفت هنوز خیلی چیزها هست که مربی جوان چلسی باید 
یاد بگیرد. لمپارد هم مدعی شــد کادر فنی یورگن کلوپ با فریاد زدن و نیشخند زدن در مقابل او 

خط قرمز را رد کرده و خالف استانداردهای حرفه ای عمل کرده اند.
لمپارد در صحبت های خــود در این باره گفت: تقصیر نیمکت لیورپول بــود. کارهایی که آنها روی 
نیمکت کردند خالف اصول حرفه ای بود. مربی ها همیشــه به داور انتقاد می کنند و ممکن است 
نظرشان درست یا غلط باشد. بعد هم با همدیگر صحبت می کنند، ولی وقتی نیمکت لیورپول به 
خاطر حرف من باال و پایین می پرند و می خواهند از آن طرف با مــن صحبت کنند و حتی لبخند 
می زنند یا در واقع نیشــخند می زنند این یعنی قانون حرفه ای نقض شــده است.یورگن کلوپ 
شــخصا کاری نکرد بلکه اعضای کادر فنی او این کارهــا را کردند و همین بود که باعث شــد من 

عصبانی شوم.

تمدید قرارداد برنده توپ طال با السد تا 2024
عبدالکریم حســن، بهترین بازیکن آســیا در ســال ۲۰۱۸ قرادادش را به مدت چهارسال دیگر با 
تیم الســد تمدید کرد. این دفاع چپ ملی پوش و قطری الســد بعد از تمدید قــرارداد گفت:» از 
حضور در الســد احســاس خوشــبختی می کنم. با تمام قوا به کارم ادامه خواهم داد تا بهترین را 
به دســت آورده و در آینده به مقام های قهرمانی برســیم.« او همچنین گفــت:» به حضور ژاوی 
هرناندز روی نیمکت و کار کردن بــا او افتخار می کنم و اعتماد آن ها مســئولیت بزرگی را برایم به 
وجود می آورد به خصوص آنکه تیم درگیر چالش های جدی داخلی و آســیایی است و هدفش 
کســب موفقیت در تمامی تورنمنت هاست.« عبدالکریم حســن البته که به غیر از تصاحب توپ 
طالی آسیا و قهرمانی با قطر در جام ملت های آسیا ۲۰۱9 در ســال گذشته تجربه های تلخی هم 
داشــته اســت. او بعد از اخراج در بازی نیمه نهایی برابر الهالل و درگیری با داور مسابقه ۵ ماه از 
سوی ای اف سی محروم شــد. عبدالکریم حسن همراه الســد در گروه چهارم رقابت های لیگ 
 قهرمانان آســیا در صدرجدول گروه حضور دارد. در این گروه ســپاهان با یک امتیــاز کمتر در رده 

سوم است.

عصبانیت توخل از آسیب دیدگی »ام باپه«
پاری سن ژرمن در فینال جام حذفی فرانســه توانست با یک گل ســن آتین را از پیش رو بردارد 
و جام قهرمانی را باالی سر ببرد.آســیب دیدگی شــدید ام باپه کام هواداران و کادر فنی تیم پاری 
ســن ژرمن را تلخ کرد.کاپیتان ســن آتین در همان دقیقه ۳۰ نیمه نخســت تک خشن و دو پای 
روی پای ام باپه رفت که  هــم خودش با کارت قرمز مواجه شــد و  هم مهاجم سرشــناس پاری 
 سن ژرمن با چشــمان گریان از زمین خارج شد.توخل از آســیب دیدگی مهاجم تیمش ناراحت 
است.ســرمربی پاری ســن ژرمن در نشســت خبری بعــد از بازی گفــت: نمی دانم چــرا باید 
چنین حرکاتی صورت گیرد. این ســومین کارت قرمزی اســت که بازیکنان ســن آتین در ســه 
دیدار اخیر برابــر ما گرفته انــد. اگر این کارت قرمــز در دقایــق پایانی بود می توانســتیم بگویم 
کــه بازیکنــان خســته هســتند. کاپیتــان ســن آتیــن در دقیقــه ۳۰ بــه عمــد روی ام باپه 
مرتکب خطای شــدید شــد.پیش از این هم آنهــا نیمار را مصــدوم کردند. واقعــا معنای چنین 
 رفتارهــای را نمی فهمم.او ادامــه داد: نمی دانیم کــه وضعیت ام باپه چه خواهد شــد. این واقعا 

تاسف آور است.

فوتبال جهان

سکوت خلیل زاده در 
ماجرای »استراماچونی«

با وجود اینکه هنوز چند مــاه از جدایی آندره آ 
اســتراماچونی از اســتقالل می گذرد، هنوز 
بحث های زیــادی درباره علــت جدایی این 
مربی مطرح می شــود و هــواداران و برخی 
پیشکسوتان استقالل، وزارت ورزش و جوانان 
را عامل سهل انگاری برای رفتن مرد ایتالیایی 
می دانند.مسعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و 
جوانان جلسه ای را با علی جباری پیشکسوت 
استقالل و یکی از منتقدان اصلی اش برگزار 
کرد. ســلطانی فر در این جلسه در خصوص 
ابهامات مطرح شده توسط جباری در حمایت 
از پرسپولیس گفت: اگر برای حل مشکالت 
پرسپولیس با تیم ترکیه ای رایزنی کردیم، برای 
پرداخت پول استراماچونی شخصا روز جمعه 
از بانک مرکزی خواستم که با ضمانت خودم 
پول را به حســاب این مربی واریــز کنند و از 
اسماعیل خلیل  زاده )سرپرست وقت باشگاه 
استقالل( خواستم که در خصوص درخواست 
۱۱ بندی اســتراماچونی همکاری کنند.اظهار 
نظر وزیر ورزش درباره موضوع مطرح شــده، 
چند نکته دارد، نخست اینکه چرا مدیرعامل 
وقت باشگاه استقالل را به دلیل سهل انگاری 
در پرداخت پول اســتراماچونی بازخواســت 
نکرد، مدیری که خــودش انتخاب کرده بود.

نکته دوم این اســت که وقتی استراماچونی 
ایران را ترک کرد، خلیل  زاده طبق پیگیری ها 
شــخصا از طریق رایزنی ها مبلغ پول قرارداد 
ســرمربی ایتالیایی را فراهم کرد تا این پول 
به حساب شخص استراماچونی واریز شود.

ســومین نکته این اســت که چرا خلیل  زاده 
رییــس هیئت مدیره باشــگاه پاســخی به 
اظهارات وزیر ورزش نمی دهد که آیا با ضمانت 
او پول به حساب اســتراماچونی واریز شد یا 
شــخص وزیر ورزش.بهتر اســت خلیل  زاده 
که ظاهرا از برخــی اتفاقات رخ داده ناراحت 
است، به اصحاب رســانه ها توضیح دهد که 
چه چیزهایــی می داند که او را جعبه ســیاه 
استقالل می دانند. آیا سکوت فردی که درباره 
مســائل مختلف باشــگاه به قول خودش 

شفاف صحبت می کرد، علت خاصی دارد؟

در حاشیه

وز عکس ر

 ماجرای دیدار اسکوچیچ
 و محرم نویدکیا

روز  جمعه  تصویری از مالقــات محرم نویدکیا و 
دراگان اسکوچیچ منشر شــد که برداشت های 
مختلفی از آن صورت گرفت. بعضی ها می گویند 
سرمربی تیم ملی با سرمربی بعدی سپاهان دیدار 
و گفت و گو کرده اســت. این مالقــات اما خیلی 
اتفاقی صورت گرفت. اسکوچیچ به رستورانی رفت 
که محرم هم به آنجا رفته بود. به همین دلیل پس 
از مالقات اتفاقی یکدیگر دقایقی صحبت کردند و 

عکسی به یادگار گرفتند.
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بهره برداری از پروژه خط انتقال پساب شمال شهر تا پایان سال
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان با اشاره به تامین آب فضای سبز شمال شهر با اجرای یک پروژه 
زیربنایی، گفت: خط انتقال پساب تصفیه شده یک پروژه زیرساختی و اساسی در شهر برای حفظ و 
توسعه فضای سبز شمال شهر است که تا پایان سال مورد بهره برداری قرار می گیرد.علی اصغر شاطوری 
اظهار کرد: ســه مخزن آب هر کدام با حجم ۲۵۰۰ مترمکعب در این منطقه آماده بهره برداری بوده و 
تجهیزات آن نصب شده است.وی افزود: خط کلکتور آب فضای سبز منطقه هفت که در مخازن آب در 
حاشیه بلوار فرزانگان چاه های آب را به هم متصل کرده و تا میدان شهدا امتداد می یابد،کامل شده و 
ساختمان پست برق در مرحله تجهیز است.مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان تصریح کرد: سال 
گذشته مناقصه احداث تصفیه خانه شمال شهر برگزار و پیمانکار آن مشخص شد که در حال حاضر 
عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده است.وی با بیان این که شــش کیلومتر خط انتقال پساب در 
محدوده منطقه هفت و همین مقدار در منطقه ۱۴ قرار گرفته است، گفت: این پروژه تاکنون ۹۹ درصد 
پیشرفت داشته و پروژه ایستگاه پمپاژ آن برای انتقال پســاب توسط حوزه خدمات شهری در حال 
اجراست.شاطوری خاطرنشان کرد: در صدد هستیم امسال خط انتقال پساب را کامل و آب را داخل 
سه مخزن احداث شده، هدایت کنیم.وی ادامه داد: خط انتقال پساب یک پروژه زیربنایی و اساسی 
در شهر برای حفظ و توسعه فضای سبز شمال شهر است و یکی از درخواست های مردم شمال شهر 

برای حفظ سرزندگی فضای سبز بود.

 اصفهانی ها با رعایت دستورالعمل های بهداشتی
 به ناژوان مراجعه کنند

مدیر طرح ساماندهی ناژوان اظهار کرد: در حال حاضر مراکز گردشگری ناژوان، مجموعه های تفریحی، 
سرویس های بهداشتی و ساختمان اداری مدیریت طرح ساماندهی ناژوان روزانه سه مرتبه ضدعفونی 
می شوند.سیدرسول هاشمیان با بیان اینکه دستورالعمل های بهداشتی ویژه ورودی مراکز گردشگری 
و تفریحی ابالغ شــده و هیچ گونه جای نگرانی وجود ندارد، گفت: از شهروندان درخواست می کنیم 
با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی به مراکز تفریحی ناژوان مراجعه کنند.مدیر طرح 
ساماندهی ناژوان با اشاره به لزوم جدی گرفتن رعایت مسائل بهداشت فردی در همه محیط ها تصریح 
کرد: ناژوان نیز که به دلیل موقعیت گردشگری و تفریحی خود همواره مورد توجه عموم مردم بوده و 
هست، برای مقابله با شیوع ویروس کرونا آمادگی کامل دارد. وی  از همکاری مشترک بین مجموعه 
ناژوان و اداره کل دامپزشکی استان اصفهان برای برگزاری دوره های آموزشی ویژه شهروندان خبر داد 
و اظهار کرد: با توجه به اقبال مردم نسبت به آشــنایی با پرندگان، جلسات آموزشی با رعایت فاصله 

اجتماعی و پروتکل های بهداشتی ویژه عموم شهروندان برگزار می شود.

 ایجاد انگیزه، دسترسی و مهارت
 گام های موثر  برای تقویت کتاب خوانی

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان گفت: یکی از اقدامات مهم و موثر دولت یازدهم 
و دوازدهم در عرصه ارتقای کتاب خوانی، ایجاد دسترسی، انگیزه و مهارت در این عرصه بوده است.

امیر هالکویی افزود: در حوزه ایجاد دسترسی با افزایش تعداد کتابخانه ها از ۱۵۵ باب در سال ۹۲ به 
۱۹۲ باب در سال گذشته، امکان مطالعه  برای تمامی اقشار و افراد در استان فراهم شد.وی به برپایی 
۳۷ ایستگاه مطالعه در مراکز پرتردد استان اشاره کرد و گفت: با تجهیز این ایستگاه ها به یک میلیون 
جلد کتاب، امکان مطالعه برای عموم مردم استان فراهم شد.این مسئول یکی از برنامه های نهاد 
کتابخانه های عمومی استان در سال جاری را افتتاح ۲۰ باب کتابخانه تا پایان سال ذکر کرد و افزود: 
طی سه سال اخیر درمجموع حدود ۲۴ باب کتابخانه با مساحت ۲۰ هزار مترمربع به کتابخانه های 

عمومی استان افزوده شده است.

شهردار: امکان پرداخت الکترونیک کرایه در هزار تاکسی اصفهان فراهم شد

توفیق اجباری!

شهردار اصفهان گفت: امکان پرداخت الکترونیک کرایه در هزار تاکسی 
شهر اصفهان فراهم شد.  قدرت ا... نوروزی با اشــاره به اینکه از این 
هفته با توجه به افزایش شیوع کرونا همه اجتماعات و گردهمایی ها 
لغو شده اســت، اظهار کرد: برنامه های »هر یکشنبه یک افتتاح« به 
قوت خود برگزار می شــود؛ اما شــیوه متفاوت خواهد بود. افتتاحیه 
ها با کمک اصحاب رســانه، رســانه های جمعی در اســتان، رادیو و 
تلویزیون اصفهان و دیگر ابزارهای رســانه ای به صورت غیرحضوری 

اجرا می شود. 
شهردار اصفهان تصریح کرد: در هفته های گذشته خبر از ایجاد امکان 
پرداخت الکترونیک در تاکسی های ســطح شهر دادیم که به صورت 
آزمایشی در تعدادی از تاکسی ها اجرا شــده است؛ خوشبختانه این 
امکان هم اکنون در هزار تاکســی سطح شــهر فعال شده و به حدی 
رسیده که می توانیم آن را به مردم معرفی کنیم.وی با بیان اینکه برای 
اجرای این طرح هیچ هزینه ای از تاکســیرانان بــرای نصب هرگونه 
سخت افزار دریافت نمی شــود، گفت: این کار باعث تضمین امنیت 
در نقل و انتقال امن و واریز به موقع به حساب تاکسیرانان می شود.

نوروزی افزود: در شرایطی که رد و بدل کردن پول می تواند به زنجیره 
انتقال ویروس کرونا کمک کند، این کار نقش مهمی در حذف پول در 
تاکسی ها دارد. وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با سرعت بیشتر این 
امکان را در همه تاکسی ها ایجاد کنیم، از همه رانندگان تاکسی که برای 
برقراری این امکان کمک می کنند و همچنین از ســازمان تاکسیرانی 
اصفهان تشکر می کنم.شــهردار اصفهان اضافه کرد: از همه رانندگان 
تاکسی، رانندگان اتوبوس و نیروهای خدمات شهری که در این شرایط 
سخت کرونایی با رعایت اصول بهداشتی و با توصیه به مسافران به فکر 

سالمتی خود و دیگران هستند، قدردانی می کنم.

 QR امکان پرداخت کرایه تاکسی با بارکد خوان 
در یک هزار تاکسی شهر

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: مهم ترین اهداف استفاده از بارکد خوان در تاکسی های 
شــهر افزایش ضریب ایمنی و امنیت، جلوگیــری از برخورد فیزیکی 
برای رد و بدل کردن اســکناس به خصوص در این شــرایط کرونایی 

و افزایش بهره وری و چابک ســازی ناوگان اســت.هادی منوچهری 
با بیان این که با اســتفاده از بارکد خوان QR نرخ های کرایه دریافتی 
رانندگان از شهروندان بررسی می شــود، گفت: در واقع پایش نظارت 
تاکسیرانی بر فعالیت تاکسیرانان با این روش افزایش خواهد یافت.

منوچهری افزود: زیرســاخت الزم برای استفاده از بارکد خوان توسط 
اصفهان کارت و شــرکت به پرداخت بانک ملت ایجاد شده است.وی 
ادامه داد: مسافران تاکســی در اصفهان می توانند در صورت استفاده 
از تاکســی های متصل به ســامانه اصکیف )کیف پول الکترونیکی 
شــهروندان اصفهانی( کرایه خود را بدون دغدغه بابت داشــتن پول 
نقد یا وجود پول خرد برای دریافت مابقی کرایه و نیز بدون نگرانی از 
 )QR( سرایت بیماری های واگیردار، تنها با اسکن کردن بارکد دوبعدی
نصب شده در داخل تاکسی پرداخت کنند.مدیرعامل سازمان مدیریت 
و نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: اگر بانک 
طرف حساب راننده تاکسی »ملت« باشــد، پول در لحظه به حساب 
راننده تاکسی واریز شده و قابل برداشت خواهد بود در غیر این صورت 
انتقال وجه در لحظه قابل رؤیت اســت؛ اما برداشت آن تا ۱۲ ساعت 

بعد امکان پذیر می شود.
وی اظهار کرد: در مرحله اول روش اجرای کار به صورت میدانی است 
و بازاریابان به صــورت حضوری و چهره به چهره نصــب، راه اندازی و 
آموزش اســتفاده از نرم افزار را به رانندگان آموزش خواهند داد؛ البته 
هزینه انجام این امور بر عهده شرکت زیرساخت است و رانندگان بابت 
آن هیچ هزینه ای پرداخت نخواهنــد کرد.منوچهری افزود: در مرحله 
بعد لینکی از طریق پیامک در اختیار رانندگان قرار می گیرد و رانندگان 
پس از وارد شــدن به آن با روش مکمل ثبت نام خود را انجام داده و 
پذیرنده ها به رانندگان مراجعه و نسبت به نصب و آموزش بارکد خوان 
اقدام می کنند.وی تصریح کرد: شــهروندان می توانند از طریق ارسال 
عدد سه به شماره ۳۰۰۰۱۷۳۰۳۰ و یا از طریق مارکت های معتبر )کافه 
بازار و گوگل پلی( نســبت به دریافت و نصب اپلیکیشــن »اصکیف« 

اقدام کنند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
با بیان اینکــه در آینده نزدیــک بارکد خوان QR بــرای آژانس های 
محالت و بی سیم نصب خواهد شد، اظهار کرد: تاکسی های اینترنتی 
به این بارکــد خوان احتیــاج ندارند چــون در حال اســتفاده از نرم 
افــزار مربوطه هســتند.وی افزود: پیش بینی می شــود تا ســه ماه 
QR آینده ۴۰ درصد رانندگان تاکســی شــهر اصفهان از بارکد خوان 

 استفاده کنند.

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
در دیدار کارگروه حفاظت و امنیت ســپاه صاحب 
الزمان)عج( اســتان اصفهــان با اشــاره به لزوم 
رعایت قوانیــن و مقررات نظامی توســط تیم های 
حفاظتی و امنیتی اظهار داشــت: غفلت از دشمن 
و اینکه گمان کنیم چون تا کنون دشــمن نتوانسته 

کاری بکند، از ضربه زدن به ما ناامید شــده است، 
بســیار خطرناک بوده و می تواند ضربــه مهلکی را 
به انسان وارد کند.آیت ا... ســید یوسف طباطبایی 
نژاد افزود: از خودتان غافل نباشــید و آنچه که الزم 
است را مراعات کنید، آموزش های الزم را پشت سر 
بگذارید و برای حفاظت از خود و هر شــخصیتی که 
مســئولیت حفاظت از او را قبول کرده اید، آمادگی 
داشته باشید.نماینده ولی فقیه در استان اصفهان 
با اشاره به گسترش ویروس کرونا و آثار مخرب آن 
بر اقتصاد و ارتباطات مــردم تصریح کرد: برخی از 
مردم می گویند تا کنــون کرونا نگرفته ایم و بعدا نیز 

نخواهیم گرفت و از خطرناک بــودن این ویروس 
منحوس غفلت می کنند و متاســفانه امروز شاهد 
افزایــش روزافزون آمــار جان باختگان در کشــور 
هستیم؛ در موضوع حفاظت نیز همین گونه است، 
مبادا کار روزانه، برایتان عادی شود و از رعایت قوانین 
و دستورالعمل ها غفلت  کنید.آیت ا... طباطبایی نژاد 
با بیان اینکه شیطان تا آخرین نفس انسان به دنبال 
گمراه کردن انسان است، گفت: گروه های حفاظتی 
باید اعتقادات خود را تقویت کرده و شــبهات دینی 
خود را برطرف کننــد، چراکه یک شــبهه می تواند 

اعتقادات انسان را تباه سازد.

 نماینده ولی فقیه  در استان در دیدار با کارگروه حفاظت و امنیت سپاه
صاحب الزمان)عج( مطرح کرد:

از خودتان غافل نشوید! مدیر عامل سازمان قطار شهری مطرح کرد:

خط دوم قطار شهری اصفهان روی ریل توسعه
مدیر عامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده عملیات 
سازه ای ۱۶ ایستگاه فاز اول خط دوم قطار شهری اصفهان در موعد مقرر یعنی تا سال ۱۴۰۲ تکمیل 
می شود.محمد رضا بنکدار هاشمی، ادامه داد: عملیات عمرانی خط دوم متروی اصفهان از سال ۹۶ 
شروع شده و با منابعی که در سال ۹۷ به پروژه اختصاص داده شد، موفق شدیم عملیات عمرانی را 
گسترده تر ادامه دهیم و خوشبختانه از سال ۹۷ تا به حال ۱۱ ایستگاه از ۱۶ ایستگاه فاز اول عملیاتی 
شده و عملیاتی کردن ۵ ایستگاه دیگر را نیز در برنامه خود داریم. وی افزود: پیش بینی می شود تا 
سال ۱۴۰۰ بحث سازه و سیویل ۱۶ ایستگاه فاز اول به پایان برسد البته بخش دوم، تامین تجهیزات 
و ناوگان است و بالغ بر ۵۰ % ریالی پروژه را شامل می شود که مربوط به دولت و شورای اقتصاد است 

که منابع را تامین کنند.
بنکدار ادامه داد: خط دو متروی اصفهان از شــمال شــرق یعنی ایســتگاه دارک شروع شده و به 
میدان شهدای خمینی شهر ختم می شود. این خط به طول ۲۴ کیلومتر و شامل ۲۳ ایستگاه است. 
مدیر عامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه افزود: قطار شــهری با بحث بودجه عجین شده 
که خوشبختانه با عزم و اراده و حمایت های شهردار اصفهان و شورای شهر به پیشرفت های زیادی 
رسیدیم و از سال ۹۷ که عملیات عمرانی شروع شــده، ۲۵% از کل سازه را اجرا کردیم که پیشرفت 

قابل توجهی محسوب شده و یک رکورد برای شهر اصفهان محسوب می شود.
وی تشریح کرد: ساخت مترو از دارک تا کهندژ به طول ۱۴.۵ کیلومتر با ۱۶ ایستگاه در فاز اول اجرایی 
قرار گرفته است که با توجه به برنامه های زمان بندی و منابع تخصیص بودجه به سه قسمت تقسیم 
شده؛ قسمت اول از دارک تا میدان امام علی، قسمت دوم از از ایستگاه امام علی تا ایستگاه امام 

حسین و ایستگاه سوم از ایستگاه امام حسین تا ایستگاه مدرس نجفی یا کهندژ امتداد دارد.
بنکدار گفت:عنوان ایستگاه های عملیاتی شده از سمت شمال شرق عبارتند از دارک، زینبیه، عاشق 
اصفهانی، عمان سامانی، الله، شاهد، طوقچی و از سمت غرب ایســتگاه مدرس نجفی، ایستگاه 
خرازی، چارسوق و ایستگاه خلجا .مدیر عامل قطار شهری بیان کرد: از آنجایی که احداث خط یک  
مدت زیادی طول کشــید و مردم در بحث ترافیک دچار مشکل شدند، روش احداث خط ۲ به طور 
زیرزمینی است و در سطح خیابان معارض ترافیکی نداریم و در هر ایستگاه حدود ۱۰ میلیارد تومان 
صرفه جویی داشتیم.وی با اشــاره به قول هایی که در زمینه مترو به مردم داده شده بود گفت: قرار 
بود ساالنه کار های عمرانی دو ایستگاه از هر سمت به اتمام برسد که در سال گذشته ایستگاه زینبیه 
و عاشق اصفهانی فتح شد و امسال ایستگاه عمان سامانی و الله و از سمت غرب ایستگاه خرازی 
در حال عملیاتی سازی هستند و احتماال تا پایان پاییز به اتمام می رسند.بنکدار اضافه کرد: االن ۱۱ 
ایستگاه در حال ساخت داریم که در هر ایستگاه بیش از ۱۵۰ نفر به طور مستقیم مشغول به کارند و 

بالغ بر این تعداد به طور غیر مستقیم فعالیت دارند.

عضو شورای شهر اصفهان:
عکاسان خبری آسیب های شهر را به تصویر می کشند

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه عکس خبرگزاری ایمنا با عنوان 
»نگاه کن، با من بمان« در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه عکس ها با ثبت رخدادها به عبارتی 
تاریخ را ورق می زنند، اظهار کرد: عکاسان با هنرمندی خود مطالبی را که راحت نمی توان بر زبان آورد 

با ثبت یک عکس بیان می کنند.
فریده روشن با اشاره به نمایش عکس های خبرگزاری ایمنا، افزود: ارزش گذاری و خوب و بد بودن 
رخدادهای اجتماعی را می توان در آثار این نمایشــگاه دید؛ با لنز دوربین عکاسان خبری، می توان 
دریافت که چه آسیب ها و اتفاقاتی در شــهر رخ می دهد و برای رفع معضالت کنونی چه اقداماتی 

باید  انجام داد.

خبر خوان

خبر روزبا مسئولان

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

عزت و سربلندی انقالب 
مدیون خون شهداست

فرمانده نیــروی دریایی ارتش در ســفر به 
اســتان اصفهان و در دیدار با خانواده شهید 
ناوستوار یکم »جعفر کوهی فارق« از شهدای 
حادثه شناور کنارک با اشــاره به اینکه همه 
ابزارهای چشم پرکن و تسلیحات دشمن در 
برابر ایمان و توانایی های نیروی انســانی ما 
ناکارآمد است، گفت: امروز انقالب اسالمی 
ایران عزت و ســربلندی خود را مدیون خون 
پاک شــهدا می داند.امیر دریادار حســین 
خانزادی صبر و شــکیبایی خانــواده های 
شــهدا را یک موهبت الهی دانست و افزود: 
حامل پیام تســلیت و تبریک از طرف دفتر 
فرماندهی معظم کل قوا و همچنین فرمانده 
کل ارتش به شما عزیزان هستم که بی شک 
همــه فرماندهان و کارکنان نیــروی دریایی 
ارتش به شما خانواده های شهدای گرانقدر 
افتخار می کنند و این دلدادگی قلبی شما به 
نظام، باعث غرور مردم ایران و سرشکستگی 

دشمن شده است.
دریادار خانزادی با اشــاره به اینکه شهدای 
گرانقدر ما با الگو گرفتن از آموزه های دینی و 
اتفالبی مسیر واالیی را برای خدمت به میهن 
انتخاب کردنــد، گفت: طــی دیدارهایی که 
توفیق داشتیم در محضر مقام معظم رهبری 
باشیم ایشان همواره حضور نیروی انسانی 
مومن، معتقد و  شــجاع را بسیار ارزشمند و 
تاثیرگذار در نیروی دریایی ارتش دانستند و 
خاطرنشان کردند: ملتی که  شهادت افتخار 
آن است اسارت ندارد.فرمانده نیروی دریایی 
ارتش افزود: امروز جمهوری اسالمی ایران با 
تمام فشارها و تحریم های ظالمانه با اقتدار 
در برابر همه دسیســه های دشمن ایستاده 
است و در سربلندی و افتخار عرض می کنم 
که نیروهای مســلح و بــه خصوص نیروی 
دریایی ارتش در ســاخت تجهیزات به طور 
صددرصد خودکفاســت و هیچ زمانی دست 
نیاز به سوی دشمن دراز نخواهد کرد که این 

یک افتخار است.

کشف اسکلت 
 بانوی اشکانی 

در اصفهان
 اســکلت یک بانوی اشکانی 
در عملیات نجات بخشی آثار 
تاریخی شــمال تپه تاریخی 
اشرف اصفهان کشف شد. این 
سلســله از ۲۴۷ ق.م. تا ۲۲۴ 
بر قســمت اعظم غرب آسیا 

حکومت می کردند.

وز عکس ر

عکس: ایرنا

فقدان سند مالکیت
۵/۳۹ شماره نامه: ۱۳۹۹8۵۶۰۲۰۲۳۰۰۲۲۷۴-۹۹/۵/۲ سند مالکیت بمقدار ششدانگ پالک ثبتی ۲۰۵۶ و ۲۰۵۷ و ۲۰۵8 و ۲۰۵۹ واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان 
بصورت سه باب دکان و یک کارخانه متصل به یکدیگر معروف به موقوفه میرزا محمد امین طبابت خان با قید به اینکه نه عشر عوائد موقوفه مورد ثبت بین اوالد 
میرزا امین واقف موقوفه تقسیم و یک عشر بمصارف عامه برسد بنام عباس وخشوری فرزند صادق بدعوی تولیت و حسین اویسی فرزند فتح اله بدعوی متصدی 
موقوفه مورد ثبت در دفتر ۲۶ صفحه ۶۷ می باشــد و اکنون اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان ناحیه یک بموجب نامه ۹۹/۳۴۳۵۵۰-۱۳۹۹/۰۴/۲۴ 
درخواست ســند المثنی موقوفه مرقوم به تولیت آقای مرتضی طبیبی جبلی را با ارائه پیشنهاد شهود به شــماره ۱۳۹۹۰۲۱۵۰۳۷۵۰۰۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ 
دفترخانه ۴۳۲ اصفهان درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.  م الف: 924511 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه مرکزی اصفهان
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چند ماهی است درگیر ویروس کرونا شــده ایم و تمام مردم 
جهان با این ویروس دست وپنجه نرم می کنند. در این شرایط 
دشوار، داشتن حس خوب یا انجام برخی کارها همانند قبل، 
غیرممکن و سخت به نظر می رسد؛ اما چند کار ساده  را معرفی 

می کنیم که حال خیلی از مردم دنیا را بهتر می کند.
 نوشیدن یک فنجان قهوه: نوشیدن یک فنجان قهوه باعث باال 
رفتن روحیه  تان می شود. برخی ها در برخورد با شرایط سخت 
و دشوار، به سراغ یک فنجان قهوه موردعالقه شان می روند تا 
آرامش بگیرند. البته اگر از خوردن قهوه لذت نمی برید، این کار را 
نکنید. می توانید نوشیدنی محبوب خود مانند یک لیوان چای، 

دم نوش یا یک شربت خنک بنوشید.
 داشتن برنامه ریزی: منظورمان این نیست برای اهداف رویایی 
خود برنامه ریزی کنید؛ بلکه برای انجام کارهای ساده ای چون 
شستن لباس یا تماشای تلویزیون در یک ساعت خاص برنامه 
بریزید. برخی افراد با ایجاد یک عادت جدید برای پیاده روی 
در طبیعت به صورت روزانه، انگیزه و امید بیشتری پیدا می کنند. 
تداوم این عادت بسیار آرام بخش است و باعث ایجاد احساس 

ثبات می شود.
 بی مقصد رانندگی کردن: برخی ها با رانندگی بی مقصد، حس 
بهتری نسبت به خودشان پیدا می کنند. البته بی هدف به جاده 

زدن روزهای خوش قبل از کرونا را یادآوری می کند.
 برپا کردن دورهمی آنالین: میزبانی یک دورهمی آنالین تفاوت 
زیادی با مهمانی های حضوری دارد؛ البته در زمان شیوع کرونا 
یک روش عالی برای حفظ ارتباط با دوستان و اعضای خانواده 
خواهد بود. میزبانی آنالین برای کسانی که عاشق مهمانی دادن 

هستند، روزهای خوش گذشته را یادآوری می کند.
  داشــتن برنامه روزانه صبحگاهی: اگر قبل از کرونا و قرنطینه 
خانگی، صبح خود را با تماشــای برنامه  صبحگاهی و خوردن 
صبحانه شروع می کردید، لباس می پوشــیدید و به بیرون از 
خانه می رفتید، اکنون هم می توانید همین کارها را انجام دهید. 
دنبال کردن برنامه صبحگاهی روزمره باعث می شود از حس 
بالتکلیفی رها شوید و احساس بهتری داشته باشید. بله درست 
است، اتفاقات بیرون را نمی توان کنترل کرد؛اما کنترل رفتارمان 

تا حد زیادی دست خودمان است.
نقاشــی و رنگ آمیزی با کودکان: یکی از بهتریــن راه ها برای 
کاهش استرس، نقاشــی و رنگ  آمیزی است. انجام این کار 
به همراه کودکان تجربه  بسیار خوبی است. نقاشی کنار بچه ها 
با تخیالت خاص شان باعث می شود از استرس و تنش های 

موجود دور بمانید.
 فعال بودن: ورزش به صورت حرفه ای یا با برنامه  مشــخص، 

ازجمله کارهایی است که خیلی ها تا قبل از شیوع ویروس کرونا 
به آن پای بند بودند. اکنون در شــرایط جدید، خیلی از افراد در 
خانه ورزش می کنند. پس همچنان فعــال بمانید زیرا انجام 
حرکات ورزشی باعث حفظ روحیه و بهبود حال تان می شود.

کســانی که قبل از قرنطینه خانگی به  ســختی زمانی را برای 
ورزش در نظر می گرفتند، اکنون فرصت بیشتری دارند تا کمی 
تحرک داشته باشند. باید ببینید چه ورزشی برایتان بهتر است. 
پیاده روی، شرکت در کالس های ورزشی آنالین یا همراهی با 

برنامه های تلویزیونی از بهترین پیشنهادات موجودند.
 رویاپردازی در مــورد آینده: حفظ تمرکز در برخــی روزها کار 
سختی است؛ اما تنها کافی اســت چند دقیقه به مسائلی جز 
کارهای روزانه فکر کنید تا حال تان همانند قبل خوب شــود. 
برخی ها با رویاپردازی درباره آینده، در روزهایی که همه چیز به 
شکل دیگری پیش می رود، برای حرکت به سوی اهداف شان 

انگیزه می گیرند.
مراقبت از پوست: داشتن یک برنامه مراقبت از پوست می تواند 
احساس خوبی به شما بدهد. مراقبت های پوستی نه تنها باعث 
آرامش تان می شوند، بلکه می توانند به یک عادت مهم تبدیل 
شوند. درست کردن ماسک های صورت خانگی و پاک سازی 

پوست از بهترین روش ها برای داشتن پوستی عالی است.

آشپزی

 تهیه خوراک بادمجان
 و نخود مراکشی 

مواد مورد نیاز : بادمجان550 گرم، نمک دریا یک دوم قاشق چای خوری،روغن 
زیتون یا نارگیل2 قاشق غذاخوری،پیاز یک  عدد،  آب یک دوم  پیمانه،پوره گوجه 

فرنگی500 گرم،نخودیک پیمانه،روغن زیتون و یا نارگیل 2 قاشق غذاخوری،سیر3 
حبه،فلفل پاپریکا یک قاشق غذاخوری،زیره سبز  یک قاشق غذاخوری، شربت افرا یک  

قاشق غذاخوری،نمک دریا یک چهارم قاشق غذاخوری،سس تند 2 قاشق غذاخوری
مراحل تهیه :  ابتدا فر را روشن کرده تا داغ شود. سپس بادمجان ها را پوست گرفته و مکعبی خرد 
کرده به روغن و نمک دریا آغشته می کنیم و در سینی فر می چینیم و به مدت 35 دقیقه با دمای 

220 سانتی گراد داخل فر می گذاریم تا برشته شود. سینی را خارج کرده و بادمجان ها را زیر و 
رو می کنیم و دوباره به مدت 20 دقیقه در فر قرار می دهیم. حال پیاز ها را نگینی خرد کرده و در 

تابه تفت می دهیم. سیر له شده و ادویه جات )فلفل پاپریکا، زیره سبز( را نیز به ماهیتابه 
اضافه و تفت می دهیم.مقدار آب گفته شده در دستور و پوره گوجه فرنگی را به مواد 

داخل ماهیتابه اضافه می کنیم درب ظرف را می گذاریم تا 5 دقیقه با هم بپزند.
حال نخود و سس را به مواد افزوده و می گذاریم مدتی بجوشند.در 

آخر بادمجان ها را نیز اضافه کرده تا 10 دقیقه با هم بپزند. 

کارهایی که حال خیلی از مردم دنیا را خوب می کند

 معرفی کتاب

�تازه ها

»حاج احمد« 

موزه آستانه مقدسه؛ گنجینه ای نفیس در حرم حضرت معصومه)س(

»حاج احمد« روایتی اســت داستان گونه از زندگی فرمانده آســمانی شــهید حاج احمدکاظمی که همزمان با سالروز تولد 
این شهید عزیز توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شــد.دوم مرداد سالروز تولد این سردار رو سفید است، 

فرمانده ای که حاج قاسم سلیمانی بارها از فراقش گریست و همیشه با سوز خاصی از او یاد می کرد و آرزویش 
پیوستن به او بود  و حاال بعد از سال ها کتاب زندگی و خاطرات این شهید عزیز توسط  انتشاراتی منتشر شده 
است که به نام و یاد اوســت. انتشــاراتی جهادی که یکی از افتخاراتش حضور و فعالبت شهید مدافع حرم 

محسن حججی در آن بوده است.  این کتاب در سه فصل به خاطرات ناگفته و جدید از زوایای زندگی 
حاج احمد کاظمی می پردازد. خاطرات دوران کودکی و مبارزات انقالب احمد کاظمی، خاطرات دوران 

آموزش های چریکی در ســوریه و لبنان،  حضور پرماجرا در کردستان،  چگونگی عزیمت به جنوب 
و تشکیل تیپ هشت نجف اشــرف، حضور در عملیات های مختلف و رشادت های این شهید 

بزرگوار از ویژگی های این اثر اســت.کتاب »حاج احمد« به قلم محمد حسین علیجانزاده در 
قطع رقعی و 336صفحه که همزمان با سالروز تولد این شهید عزیز توسط انتشارات شهید 

کاظمی منتشر شد.

موزه آستانه مقدسه حضرت معصومه)س( یکی از قدیمی ترین موزه های کشور است که در حرم حضرت معصومه )س( در شهر قم قرار دارد و یکی از  مکان های دیدنی 
قم  به شمار می رود. تا پیش از احداث مکانی برای نگهداری آثار تاریخی هنری و تاریخی حرم، این اشیا به صورت پراکنده در اطراف بقعه و حرم انباشته شده بودند و حتی 
برخی از آن ها از بین رفتند تا اینکه در سال 1314 شمسی؛ وزارت معارف وقت در فضای داخلی حرم و در محل مسجد شهید مطهری ، موزه ای را تاسیس کرد.فعالیت این 
موزه تا حدود دى ماه سال 1353 ادامه یافت و از آن تاریخ تا دهه 60 به دالیلی از جمله لزوم گسترش فضاى جانبى و احداث ساختمان فعلى، فعالیت موزه متوقف شد؛ 
تا اینکه در سال 1361 این مجموعه به ساختمان فعلی در میدان آستانه و کنار مدرسه فیضیه منتقل شد. ساختمان جدید موزه آستان قدس ابتدا 500 متر مربع مساحت 
داشت و بعد در سال 1371 در زمان تولیت حضرت آیت ا... مسعودى، زیرزمین نیز به آن اضافه شد و وسعت موزه حرم به بیش از 1200 متر مربع رسید.در طرح جامع توسعه 
حرم مطهر، پیشنهاد تاسیس موزه اى بزرگ در چندین طبقه و همراه با امکانات و تجهیزات الزم ارائه شده است. همچنین قرار است بخشی به نام تاالر حرم شناسی به 

موزه حضرت معصومه)س( اضافه شود.

وز عکس ر

 روستای فشک
 در قزوین

روســتای فشــک در الموت 
قزوین و برفراز کوه های بلند 
در کنار رودی زیبا و سر چشمه 
خارود و جنگل های انبوه زغال 
اخته و فندق قــرار دارد. این 
روســتا با جمعیتی در حدود 
500 نفر در بافتی کوهســتانی 
در 20 کیلومتری شمال غربی 
شهرستان رازمیان واقع شده 

است.

عکس: تسنیم

 سریال »نجال« به اربعین 
می رسد؟

 پایان صداگذاری فیلم »شهربانو« 
با نقش آفرینی مه لقا باقری

سعید سعدی تهیه کننده سریال »نجال« که این روزها در بوستان 
والیت در حال تصویربرداری است بیان کرد: این سریال به 
کارگردانی خیرا... تقیانی پور مراحل تولید خود را پشت سر  گذاشته 
تا برای پخش آماده شود. وی درباره اینکه امکان رسیدن سریال  به 
محرم و صفر ممکن است یا خیر بیان کرد: در حال حاضر تمام هم و غم 
ما این است که پخش سریال به اربعین امسال برسد .

صداگذاری فیلم سینمایی »شهربانو« به کارگردانی مریم بحرالعلومی و 
تهیه کنندگى پگاه احمدى با نقش آفرینی مه لقا باقری به واسطه صدا 
برای شخصیتی تاثیرگذار در فیلم، پایان یافت.»شهربانو« دومین ساخته 
بحرالعلومی، فیلمی مادرانه اســت که با مضمونی اجتماعی و مبتنی بر 
چالشی در یک خانواده روایت می شود.فرشته صدرعرفایی، بهناز جعفری، 
گالره عباسی، باحضور یوسف تیموری بازیگران اصلی »شهربانو« هستند.

مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان با ارســال تقدیرنامــه ای از همکاری فوالد 
مبارکه با برق منــطقه ای در تنظیــم و کاهــش برق مصــرفی در خطــوط 
تولیــد این شــرکت به منــظور پیشگیری از خاموشی های شهری قدردانی 
کرد. رســول موســی رضایی، مدیرعامل بــرق منطقه ای اصفهــان، در این 
تقدیرنامه عنوان کرد: شــبکه سراســری برق در روزهای اخیر، به لحاظ گرم 
شــدن هوا و افزایش مصرف برق شــهروندان، با کمبود تولید مواجه شــده 
است. به همین دلیل باید از تمام ظرفیت مشــترکین صنعتی جهت عبور از 
پیک مصرف شبکه سراسری برق اســتفاده کند و خوشبختانه شرکت فوالد 
مبارکه با وجود نیاز شدید خطوط تولید خود به برق، همانند سال های گذشته 
همکاری موثری در خصوص اجرای برنامه های پاسخ گویی بار به منظور گذر 
از پیک مصرف شبکه داشــته و در مواقع اضطراری با کاهش بار دریافتی، در 
پایداری شبکه به خوبی ایفای نقش کرده است.وی تصریح کرد: از همکاری 
شرکت فوالد مبارکه در گذر موفق از پیک سال های قبل و همچنین همکاری 
شاخص مدیریت بار در روزهای اخیر تشکر و قدردانی می کنیم.گفتنی است 
همکاری  فوالد مبارکه در این زمینه به طورقطع کاهش تولید در این شرکت را به 
همراه خواهد داشت؛ اما فوالد مبارکه در راستای تعهد به مسئولیت اجتماعی 

خود همانند سال های قبل با برق منطقه ای همکاری قابل مالحظه ای داشته 
است تا شهروندان با مشکالت احتمالی ناشی از قطعی برق مواجه نشوند.

شرکت فوالد مبارکه بنا بر اعالم انجمن جهانی فوالد، باالترین شاخص ایمنی را 
به خود اختصاص داد و کسب این دستاورد، قدردانی مدیریت ارشد این شرکت 
را در پی داشت. در همین خصوص حسین مدرسی فر ،  مدیر ایمنی، بهداشت 
حرفه ای و محیط زیست فوالد مبارکه با حضور در استودیو رادیو فوالد به سواالت 

مجری این برنامه این چنین پاسخ داد:
 پس از کسب این موفقیت، مدیرعامل شرکت از کارکنان به دلیل توجه به مباحث 

ایمنی قدردانی کرد. در این خصوص توضیح  دهید؟
مهندس عظیمیان از ابتدای امر دو موضوع ایمنی و توجه بیش از پیش به 
معیشت کارکنان را در دستور کار قرار دادند. این امر نشان داد که مدیریت 
شرکت قوی تر از هر زمان دیگری بر موضوع ایمنی و سالمت کارکنان تاکید دارد. 
هم اکنون هم خدا را شاکریم که با حمایت ها و راهنمایی های مدیرعامل شرکت 
در این زمینه، کارکنان توانستند در سال 98 به عملکرد درخشانی دست یابند. 
این امر که فوالد مبارکه بنا بر اعالم انجمن جهانی فوالد در بین کل فوالدسازان 
عضو این انجمن در ضریب تکرار و شدت حوادث بهترین عملکرد را داشته باعث 

افتخار است.
عملکرد ایمنی در همه نواحی یکسان بوده است؟

به طور کلی عملکرد در همه بخش ها خوب بوده، اما طبق اهدافی که در این 
زمینه تعریف و اعالم شده، مقرر بود به سه واحدی که بهترین عملکرد را در میان 
سایر واحدها داشته باشند پاداش ویژه ای تعلق گیرد و این کار انجام شد. به 
همه نواحی پاداش تعلق گرفت، ولی به نواحی برتر   1 و 2 و 3 که فوالدسازی، 

آهن سازی و نورد سرد بودند پاداش ویژه ای داده شد.
این هدف گذاری برای سال 99 چگونه است؟

در سال 99 هم عملکرد همه واحدها مورد ارزیابی قرار می گیرد و طبق یافته های 
ایمنی در نواحی به رتبه های اول تا سوم پاداش ویژه ای اختصاص می یابد.

حفظ و ارتقای سالمتی کارکنان در زمینه پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا یکی از 
موارد مطرح در زمینه ایمنی نیروی انسانی است. در ادامه اقدامات فوالد مبارکه، 

چه فعالیت های دیگری انجام شده است؟
در اردیبهشت ماه 25 هزار تست از کارکنان امانی و پیمانکار گرفته شد تا وضعیت 
سالمت کارکنان در بهترین سطح حفظ شود. غربالگری روزانه برای افراد به طور 
مرتب انجام می شود. تاکنون 8 هزار   و   500 تست از همکاران گرفته شده و این 
کار به صورت غلتان و روزانه ادامه دارد. کار بیماریابی نیز با جدیت دنبال می شود، 
تا جایی که می توان ادعا کرد ما جزو    معدود    واحدهای صنعتی کشوریم که در آن 
بیماریابی به صورت واقعی انجام می شود. عملکرد فوالد مبارکه توسط مسئوالن 
وزارت بهداشت و شبکه بهداشت استان رصد می شود و این اقدامات تا شکست 

کامل بیماری کرونا در کشور، در فوالد مبارکه هم ادامه خواهد یافت.

قدردانی برق منطقه ای اصفهان از فوالد مبارکه

رویکرد مدیریت فوالد مبارکه، رعایت ایمنی در باالترین سطح است

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


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

