
هفته گردشگری و روزهای سرد و خاموش صنعت توریسم در استان اصفهان؛ 

مرثیه ای برای یک آینده روشن

3

در شبانه روز آینده رخ می دهد؛

 کاهش ۵ درجه ای
 دمای هوا در اصفهان

اجرای طرح ساماندهی 
زاینده رود برای توزیع 

عادالنه آب

رییس سازمان صمت استان اعالم کرد:

 واگذاری۱۱ میز ملی
 به استان اصفهان

احداث ۱۴۶ واحد مسکن 
 مددجویی در چهارمحال 

و بختیاری

 افتتاح ۵۵ طرح 
 گردشگری همزمان 
 با هفته گردشگری 

در اصفهان
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3

3

4
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بر اساس اعالم مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در پی شیوع کرونا، ممنوعیت ورود ۴۶۰ هزار گردشگر خارجی به استان تاریخی اصفهان
 خسارت هنگفتی به ظرفیت گردشگری این استان وارد کرده است.
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 در نشست مدیر عامل سازمان
 اتش نشانی اصفهان مطرح شد:

علت اعتراض آتش نشانان  
دریافت»حقوق« نیست
 تفاوت هایی در فیــش حقوقی بین برخی 
کارکنان آتش نشانی اصفهان و سایر شهرها 
وجود دارد و از سوی دیگر برخی از این افراد 
تقاضا دارند که تبدیل وضعیت آنها از شرکتی 

به رسمی اعمال شود.

6

وقتی رسانه ملی، »میلی« عمل می کند؛
سانسور گل »آل کثیر« 

توسط آل قلیل!
از هول تان لحظه شــادی میلیون هــا ایرانی را 
باید چنین تباه سازید؟ چرا هر وقت این مردم 
می خواهند از ته قلب یک لحظه شاد شوند، به 
هوا بپرند و غریو شادی سر دهند، شما باید آن را 
پاره کنید و کاری کنید که فقط حال مان بد شود.

7

 با حضور مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس صورت گرفت؛

 رونمایی از منشور 
سبک زندگی جهادی

اولین نشست تخصصی زنان جهادی، به همراه 
آیین رونمایی از منشور سبک زندگی جهادی به 
همت مرکز تخصصی بانوان آفتاب با مشارکت 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 

استان و فرهنگسرای پایداری برگزار شد.

4

فرماندار اصفهان در آیین تودیع و معارفه بخشدار منطقه مرکزی عنوان کرد:

بخش مرکزی اصفهان ،ظرفیت فرمانداری مستقل را دارد

از میان تیترها

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: ۱000 تومان

»رزم حسینی« 
بر صندلی وزارت 
صمت تکیه زد 

بخش مرکزی اصفهان با حدود 200 هزار نفر جمعیت، معادل چند شهرستان این 
استان بوده و از استعداد و ظرفیت فرمانداری مستقل برخوردار است
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اما و اگرهای توسعه 
گردشگری باغات در 
چهارمحال و بختیاری

حال اصفهان خوب نیست. آمارهای رســمی از افزایش فاجعه بار آمار مبتالیان، 
بستری ها و فوتی های کرونا در این استان خبر می دهد و تازه این آمارهای رسمی 
است! اگر قرار باشد به برخی آمارهای غیررسمی هم استناد کنیم، وضعیت به مراتب وخیم تر می 
شود)رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشــوری، وضعیت و آمار فعلی مرگ و میرها را 
غیرقابل قبول دانسته و گفته:  اعالم شــد که ۴۱۲۰ نفر در حال حاضر در »آی  سی  یو«ها بستری 
هستند که اگر آمار ۵۰ درصدی فوت بیماران بستری در »آی سی یو« ها را در نظر بگیریم، متاسفانه 

تعداد فوتی ها رقم قابل توجهی خواهد بود.(
به تازگی عضو کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا با اشاره به روند صعودی بیماری کرونا در کشور، 
گفت: با توجه به افزایش موارد ابتال در شــرایط فعلی، انتطار داریم موارد مرگ ناشی از کرونا نیز 
طی هفته های آتی زیاد باشد. پیام طبرسی، رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری نیز 
هشدار داده که طبق تخمین های محاسبه شده،  در آبان ماه مرگ و میر ناشی از کرونا  به ۶۰۰ نفر در 
روز می رسد و اگر برنامه  ریزی درستی نداشته باشیم و این تخمین واقعی شود، واقعا یک فاجعه 
در کشور رخ می دهد.شرایط کرونایی در استان اصفهان »حاد« و حتی فراتر از حاد توصیف شده 
است. از هفته گذشته نرخ صعودی ابتال و بستری بیماران کرونا در استان اصفهان شدت گرفت و 
حتی به رکورد مرگ و میر در یک شبانه روز یعنی نزدیک به ۴۰ نفر رسید تا باالخره مسئوالن استانی، 
وضعیت را »قرمز« و »بحرانی« تشخیص داده  و  اوضاع اصفهان را بحرانی و فوق حاد بخوانند و 
زمزمه هایی مبنی بر برگشت برخی از محدودیت ها برای کنترل این بیماری به گوش برسد. همزمان 
انتشار فیلمی از جلسه ســتاد ملی مبارزه با کرونا ) مورخ بیست و نهم شــهریور( بر این موضوع 
صحه گذاشت که اصفهان و برخی شهرستان های آن از جمله خمینی شهر در وضعیت نامطلوبی به 

سر می برند و مسئوالن درباره پیک آمار ابتال و مرگ و میر ناشی از کرونا، دغدغه بسیاری دارند.
علیرضا رییسی، معاون بهداشــت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی در این جلسه گفت: 
اصفهان از نظر مدیریت خوب عمل می کرد، ولی جایی مانند خمینی شــهر به این استان آسیب 
بسیار بزرگی وارد کرد و بر اساس اطالعاتی که از این شهرستان به ما رسید، بیشتر افراد ابتالی بسیار 
باالیی دارند که دلیل آن برگزاری مراسم بدون پروتکل )بهداشتی( بود و به طور واضح تاثیر داشت.

در بخشــی از این فیلم که مربوط به جلسه ستاد ملی مقابله با کروناســت نیز سعید نمکی، وزیر 
بهداشت تاکید کرد: پیش بینی می شود میزان مرگ و میر هفته آینده در اصفهان وحشتناک باال 

برود.رفتارهای پرخطر در چهارهفته گذشــته که شــامل جابه جایی جمعیت، مسافرت، تجمع و 
برگزاری  مراسم بدون رعایت موازین بهداشتی بود، با کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی توسط 
اصفهانی ها)طبق گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از ۸۲ به ۶۲ درصد( ترکیب شد تا حاال 
این فاجعه و بحران را رقم بزند و کار را به جایی برساند که بازهم حرف از تعطیلی استان و دورکاری و 
... باشد.  بازگشت محدودیت ها و راه اندازی »گشت ارشاد کرونایی« راه حل هایی بود که مسئوالن 

ستاد مقابله با کرونا در استان آن را مطرح کردند؛ اما حاال صحبت از تعطیلی اصفهان است. 
رییس مجمع نمایندگان اســتان در همین باره گفته: به نظر الزم است که تعطیلی استان اصفهان 
صورت گیرد و یا حداقل تعداد کارمندان ادارات را کم کنند تا هم کار مردم انجام شود و هم ترددها کمتر 
شود.سیدمسعود خاتمی درخصوص وضعیت استان و شهرستان های اصفهان در زمینه بیماری کرونا 
می گوید: آمار کرونا در استان اصفهان باال رفته و دوباره وارد پیک شده ایم، در شهرستان گلپایگان و 
خوانسار نیز آمار باال رفته؛ اما ثابت است. صعود سوم کرونا وحشی تر و بی محاباتر از قبل آغاز شده 
و به نظر می رسد در زمینه مواجهه با این ویروس، حتی برخی مسئوالن هم درمانده شده اند و نمی 
دانند باید چه کنند! آن هم در حالی که آمار روز به روز باالتر می رود و ظرفیت بیمارستان ها تکمیل شده 
و کادر درمان به شدت خسته هستند. صحبت از تعطیلی استان های در وضعیت قرمز هم درحالی 
مطرح می شود که به نظر می رســد دولت و در رأس آن رییس جمهور  به عنوان رییس ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، نظر مثبتی نسبت به مقوله تعطیلی ندارند و هنوز یادمان نرفته تنها چند روز از اعالم 
رسمی ورود ویروس کرونا به کشورمان نگذشته بود که حسن روحانی گفت »از شنبه به روال عادی 
کارهایمان برمی گردیم!« و ماجرای »شنبه« پس از »صبح جمعه«ماندگار شد و واکنش های طنازانه 
و منفی و کنایه آمیز زیادی هم نسبت به آن در شــبکه های اجتماعی شکل گرفت. به هرحال حال 
اصفهاِن خشک شده، خوب نیست و اعالم شد که به زودی در این استان »وضعیت بحران« اعالم 
می شود؛ اما به نظر می رسد مسئوالن بیشتر از مردم روی کلمه »بحران« )هراندازه هم ملموس و 
واقعی باشد( حساس هستند و تصور می کنند با تعطیل کردن، اعالم وضعیت بحرانی و هرچیزی 
در این زمینه، مردم نگران می شوند! مردم  دالر 3۰ هزارتومانی و پراید ۱۰۰ میلیونی را تجربه کرده اند 
و با بحران  ناآشنا نیستند و جان و سالمت مردم هم بازیچه دست تصمیمات آنی و ضد و نقیض 
 نیست. برای سفیدشدن آژیرخطری که ماه هاست، قرمز اســت، فکری بکنید لطفا، البته اگر در

 خواب نیستید!

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به  منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود، بر اساس مصوبه ۵-۱۰ مورخ ۱399/۰۴/۲۴ 
هیأت مدیره شرکت، اقدام به جذب تعداد 3۰9 نفر از واجدین شرایط در مشاغل اپراتوری و کارشناسی می نماید.

داوطلبان گرامی می توانند در صورت دارا بودن شرایط الزم براساس دفترچه راهنمای آزمون، نسبت به ثبت نام اقدام تا پس 

از برگزاری آزمون کتبی )علمی(، ارزیابی مهارتی و مصاحبه )برای مشاغل اپراتوری(، ارزیابی شایستگی و مصاحبه )برای 

مشاغل کارشناسی(، انجام معاینات طب صنعتی )جهت سنجش سالمت، توانایی جسمی و ویژگی های روانشناختی( و 

طی مراحل گزینش، نسبت به جذب نفرات برگزیده به صورت قرارداد موقت، براساس ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی 

اقدام گردد. 

داوطلبان جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام می بایست از روز سه  شــنبه مورخ ۱399/۰7/۰۸ تا روز سه  شنبه مورخ 

۱399/۰7/۲۲ به سامانه   esco.uiazmoon.ir مراجعه نمایند.

 )اطالعیه آزمون استخدام(
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

 شبی که خواب کامل شد!
 صعود سوم کرونا؛ ترسناک تر از قبل در اصفهان 
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وعده »ترامپ« به سودان برای خروج از فهرست تروریسم
سفیر سودان در واشنگتن پیش بینی کرد دونالد ترامپ طی چند روز آینده احتماال دستور حذف نام این 
کشور از لیست تروریسم را صادر کند.نورالدین ساتی، سفیر سودان در واشنگتن در مصاحبه با روزنامه 
الشرق االوســط گفت: زمانی که استوارنامه خود را به عنوان ســفیر به دونالد ترامپ، رییس جمهوری 
آمریکا تقدیم کردم، او وعده داد که پرونده حذف نام سودان از لیست تروریسم را بررسی کند. به ترامپ 
گفتم که ما انتظار داریم روابط خوبی داشته باشیم و ترامپ گفت که نهایت تالش خود را برای حذف نام 
سودان از لیست تروریسم به کار می گیرد.وی گفت: ترامپ می تواند دستور اجرایی حذف نام سودان از 
لیست تروریسم را صادر کند؛ اما تصمیم درباره قانون قدیمی در نهایت به عهده کنگره است. با تعدادی از 
مشاوران اعضای کنگره صحبت کردم و خواسته هایمان را به آن ها گفتم اما آن ها بر حوادث ۱۱ سپتامبر 

و دست داشتن سودان در آن پافشاری می کنند حال آنکه سودان هیچ دخالتی در این قضیه ندارد.

عفو بین الملل از توقف فعالیتش در هند خبر داد
گروه حقوق بشری عفو بین الملل اعالم کرد، فعالیتش در هند را به خاطر اینکه دولت این کشور حساب های 
بانکی آن را مسدود کرده، متوقف می کند.این جدیدترین اقدام دهلی نو علیه این سازمان حقوق بشری به 
خاطر گزارش دادن درباره نقض حقوق بشر است.عفو بین الملل در بیانیه ای تصریح کرد: این سازمان مجبور 
شد تا کارمندانش را در هند مرخص کرده و کل کمپین در جریان خود و کارهای پژوهشی اش را متوقف کند.

در ادامه این بیانیه تصریح شد: این جدیدترین مورد از عملیات تعقیب موهوماتی است که دولت هند بر 
مبنای اتهامات بی پایه و مغرضانه بی وقفه علیه سازمان های حقوق بشری به راه انداخته است.عفو بین 
الملل همچنین اعالم کرد حساب های بانکی آن در هند در تاریخ ۱۰ سپتامبر مسدود شده اند. این سازمان 
عنوان کرد، به برجسته ساختن موارد نقض حقوق بشر در جامو و کشمر و آشوب ها در دهلی پرداخته و به 

همین خاطر دولت هند تالش کرده این گروه را به این خاطر مجازات کند.

تداوم تحرکات مشکوک آمریکا در پایگاه »عین االسد« 
منابع آگاه عراقی با اشاره به تداوم اقدامات مشکوک آمریکا در»عین االسد« از ورود یک فرمانده ارشد 
آمریکایی به این پایگاه هوایی و تمرکز واشــنگتن بر احیای داعش در مثلث صحرایی االنبار، نینوی و 
صالح الدین خبر دادند.»علی الوائلی« کارشناس امنیتی عراق اعالم کرد که تروریسم داعش احتماال با 
حمایت و پشتیبانی نیروهای آمریکایی حاضر در پایگاه »عین االسد« در برخی مناطق به ویژه در صحرای 
الغربیه و الجزیره در حد فاصل میان صالح الدین و االنبار و نینوی فعال باشد.وی در گفت وگو با پایگاه 
خبری »المعلومه« تصریح کرد: نیروهای آمریکایی در اعترافاتی که پیش تر داشتند تاکید کرده بودند 
که شمار زیادی از فرماندهان داعش را در اختیار دارند و آنها را دستگیر کرده اند.الوائلی افزود: آمریکا بر 
اساس یک برنامه، نیروهای امنیتی و الحشد الشعبی را هدف قرار می دهد و احتماال در حال فعال سازی 

مجدد تروریسم داعش در مناطق الجزیره ما بین االنبار، صالح الدین و نینوی و صحرای الغربیه است.

چشم امید انگلیس به توافق تجاری با آمریکا 
انگلیس می   گوید مایل است تا اواسط سال میالدی آتی به توافق تجاری با آمریکا دست پیدا کند حال 
آنکه وقت آن رسیده که لندن با دور شدن از اتحادیه اروپا، بخت تجاری با دیگر کشورها را هم بیازماید.»لیز 
تراس« وزیر تجارت انگلیس ابراز امیدواری کرد که این کشور تا اواسط سال آینده با آمریکا به یک توافق 
تجاری برسد. وی همچنین گفت که به مرور زمان رابطه تجاری انگلیس-اتحادیه اروپا نیز دستخوش 
تغییر خواهد شد.به گفته وی، لندن و واشنگتن تقریبا تمام متن ها را کنار هم گذاشته اند و در حال حاضر 
می توانند آنها را با هم ادغام کنند؛ بنابراین پایه توافق چیده شده است.تراس همچنین گفت: انگلیس 
عالقه مند اســت تا جایی که می تواند تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پیشرفت هایی در 

حصول توافق داشته باشد تا از مزایای آن زودتر بهره مند شوند.

با وجود مخالفت ها و در غیاب رییس جمهور؛

»رزم حسینی« بر صندلی وزارت صمت تکیه زد 

جلسه رای گیری برای پست وزارت صمت در  علیرضا کریمیان
حالی برگزار شد که روحانی همچنان ترجیح 
داد تا با نظر ستاد مقابله با کرونا در مجلس حاضر نشود و انتقاد مخالفان را 
به جان بخرد. این عدم حضور البته عالوه بر اعتراضات، جو  کلی مجلس را 
هم بر هم زد و عمال نمایندگان تا آستانه عدم رای به کاندیدای دوباره وزارت 
صمت هم پیش رفتند. هر چند جلساتی از این دست همواره با حاشیه ها و 
جنجال هایی همراه است؛ اما این بار استفاده از نام شهدا و شخصیت های 
مذهبی و سیاسی برای جلب حمایت نمایندگان اتفاق تازه ای بود که در کمتر 
جلسه رای اعتمادی دیده شــده بود. برخی از نمایندگان تالش کردند رزم 
حسینی را فردی مورد تایید سردار سلیمانی و آیت ا...علم الهدی نشان دهند 
تا شاید از این طریق بتوانند روی خوش مجلســی ها را در مورد کاندیدای 
جدید وزارت صمت ببینند. این مسئله البته با واکنش های تندی از سوی 
برخی نمایندگان روبه رو شد. در جلسه دیروز احسان ارکانی، نماینده مردم 
نیشابور و فیروزه  یکی از موافقان رزم حسینی برای تصدی او در وزارت خانه 
صمت بود. ارکانی، دلیل موافقــت اش را اینگونه اعالم کرد: »انقالبی ها از 
دروغ بیزار هستند و هیچگاه حاضر نیستند آبروی دیگران را لکه دار کنند از 
این رو نباید تهمت دوتابعیتی به رزم حسینی زده شود.« عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت:» لقب شهید زنده و خط شکن از 
سوی سردار شهید سلیمانی به رزم حسینی داده شده و در گفت وگویی با 

آیت ا...علم الهدی؛ وی نقل کرد حاج قاسم گفت رزم حسینی هدیه بنده به 
شماست. استانداری که به خراسان رضوی می آید عادی و معمولی به عنوان 
نماینده دولت نیست بلکه یک عنصر پرورش یافته در دفاع مقدس است که 
مجموعه ای از تجربیات و دانش ها را کسب کرده است«. عالوه بر این در 
میان نمایندگانی که پشت تریبون قرار گرفتند تا بگویند رزم حسینی مناسب 
وزارتخانه صمت است؛ علی اصغر عنابستانی  به عنوان موافق رزم حسینی در 
جایگاه ناطقان قرار گرفت؛ اما بعد از چند دقیقه از اتا ق فرمان خواســت تا 
کلیپی از سردار سلیمانی و صحبت هایش درباره رزم حسینی را منتشر کنند. 
در این کلیپ سردار قاسم سلیمانی در کنار رزم حسینی در جلسه ای نشسته 
بود که به گفته عنابســتانی، مربوط به سال ۱۳۹۵ اســت که البته صدای 
واضحی از این کلیپ شــنیده نمی شــد.پخش این کلیپ از مانیتورهای 
مجلس شورای اسالمی اعتراض و فریاد نمایندگان را به دنبال داشت.پیش 
از اظهارات عنابستانی، ویس کرمی نماینده مردم خرم آباد نسبت به استفاده 
از نام سردار قاسم سلیمانی در حمایت از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و 
تجارت تذکر داد و گفت: خون شهید لغزنده است وقتی آن را سر امور جزئی 
خرج می کنید مراقب باشید لیز نخورید. در جواب به پخش این کلیپ محمد 
حسین فرهنگی، ســخنگوی مجلس یکی از مخالفانی بود که از بلندگوی 
مجلس ادعاهایی را درباره رزم حسینی و عدم صالحیتش برای سکان داری 
وزارتخانه صمت مطرح کرد و گفت: » از مخالفان و موافقان خواهش می کنم 

در این جایگاه از نام سردار سلیمانی استفاده نکنند. هیچ ایرادی به مدت 
حضور آقای رزم حسینی در لشکر و جبهه نیست و من نقطه قوت ایشان را 
همان ۱۰ سال اول می دانم اما بعد از آن ابهامات زیادی وجود دارد«.وی ادامه 
داد:  »چرا ایشان از کشور خارج شــدند و چرا مدت طوالنی در کشورهای 
مختلفی که تروریست ها و فراریان در آنجا پناه گرفتند حضور یافته و واردات 
انجام دادند؟«  اما عجیب تر از همه نقل قولی بود که فرهنگی از زبان محمود 
واعظی به زبان آورد. نماینده مردم تبریز در مجلس اضافه کرد: »حرفی نقل 
شده از رییس دفتر دولت که گفته اگر ما چوب را هم به مجلس معرفی کنیم 
مجبورنــد رای دهند، آیا این اســتدالل درســتی اســت؟«وی در پایان 
خاطرنشان کرد: آقای رزم حســینی گفته من مسائل سال ۹۶ در مشهد را 
مدیریت کردم در حالی که ایشان آن سال در مشهد نبوده بلکه در کرمان بوده 
و در اسفندماه نیز برای ســه هفته به استرالیا رفته اســت.بعد از دقایقی 
حســینعلی حاجی دلیگانی،نماینده شــاهین شــهر و میمه  یادداشت 
حســینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهور را به این شرح قرائت 
کرد:»نقل قول از جناب آقای واعظی، رییس دفتر رییس جمهور مبنی بر 
این که اگر چوپ هم به مجلس معرفی کنیم مجبورند رای دهند، اساسی 
ندارد«. با وجود تمام حاشیه ها رزم حسینی از سوی مجلس برای تصدی 
پست وزارت صمت رای الزم را اخذ کرد تا برای کمتر از ۹ ماه آینده بتواند بر 

این صندلی تکیه زده و بازار آشفته اقتصاد ایران را سر و سامان دهد

سخنگوی رسمی ریاســت امنیت کشور در عربستان 
سعودی مدعی شد که یک گروه ۱۰ نفره دستگیر شدند 
که اعضــای آن در ایران آموزش دیده اند.ســخنگوی 
رسمی ریاست امنیت کشــور در عربستان سعودی، 
شامگاه روز دوشنبه، ادعایی بی اساس علیه جمهوری 
اسالمی ایران مطرح کرد.به گزارش خبرگزاری رسمی 
عربستان سعودی »واس«، سخنگوی امنیت کشور 
عربستان سعودی با تروریستی خواندن گروه یادشده، 
ادعا کرد ده شخص مرتبط با ایران را دستگیر کرده است 
که سه نفر از اعضای این گروه، در ایران تعلیمات نظامی 
دریافــت کرده اند.این ادعا در حالــی علیه جمهوری 
اسالمی ایران مطرح می شود که در اظهارات سخنگوی 
امنیت کشور عربســتان ســعودی هیچ گونه مدرک 

موثقی دال بر اثبات این ادعا ارائه نشده است. در همین 
ارتباط ســخنگوی وزارت امور خارجه ضمن رد ادعای 
ساختگی عربســتان ســعودی مبنی بر کشف گروه 
تروریستی منتسب به ایران، به این کشور توصیه کرد که 
به جای سناریونویسی های بی ارزش و سفارشی مسیر 
صداقت و حکمت را انتخاب کند. سخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اســالمی ایران در واکنش به ادعای 
سراسر ساختگی عربستان ســعودی در کشف گروه 
تروریستی منتسب به جمهوری اسالمی ایران اظهار 
داشت: اتهامات اخیر مسئوالن سعودی به جمهوری 
اسالمی ایران، در امتداد مواضع بی اعتبار و تکراری این 
کشور طی سال های گذشته است.خطیب زاده، افزود: 
حاکمان سعودی با کنار گذاشتن عقالنیت سیاسی، و 

این بار در قالب نمایشــی دست چندم، پرونده سازی 
دروغین علیه ایران را به عنوان حربه ای برای انحراف 
افکار عمومی و روشــی برای ســرپوش گذاشتن بر 
اقدامات شکست خورده خود برگزیده اند. خطیب زاده 
در پایان تصریح کرد:  اتهام زنی های تکراری، کلیشه ای 
و بی ارزش حاکمان سعودی، راهی نیست که عربستان 
را به مقصد برساند و توصیه ما این است که عربستان 
ســعودی به جای سناریونویســی های بی ارزش و 

سفارشی، مسیر صداقت و حکمت را انتخاب کند.

 ادعای سعودی ها درباره دستگیری یک گروه 
مرتبط با ایران  رد شد

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد:

برگزاری اولین دادگاه های جرائم سیاسی در آبان ماه
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در آبان ماه اولین دادگاه های مربوط به جرم سیاسی را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضاییه آمادگی رسیدگی به موارد 
در چهارچوب قوانین را دارد.غالمحسین اسماعیلی درباره  اینکه احزاب چگونه افراد و مسئوالن را باید امر به معروف کنند که مشمول جرم نشوند و اینکه جرم سیاسی 
چطور رسیدگی خواهد شد؟ افزود: جرم سیاسی در دادگاه سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می شود و ریاست قوه اعالم و بخشنامه ای صادر کردند و مطابق بخشنامه 
تعدادی از پرونده های دادسرا برای شان  کیفرخواست جرم سیاسی صادر و به  دادگاه کیفری یک ارسال شد.  در آبان ماه اولین دادگاه های مربوط به جرم سیاسی را 
شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضاییه آمادگی رسیدگی به  موارد در چهارچوب قوانین را دارد.وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست که 
بخواهد سیاسی یا امنیتی باشد و همانگونه که جرم سیاسی با امنیتی فرق می کند امر به معروف با ارتکاب جرم و تشویش اذهان عمومی  فرق دارد.سخنگوی قوه 
قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت سنگان گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی های عمده اش انجام شده است و در رابطه با متهمان تحقیقات صورت 

گرفته و در رابطه با قضاتی که در این پرونده مطرح هستند، این بخش از پرونده منتظر نظر دادسرای انتظامی قضات است. 

کنایه معنادار روحانی به مدیر مسئول 
روزنامه کیهان:

 نقش آیت ا... سیستانی
  در امنیت و ثبات عراق 

بی بدیل است

خبر روز

وز عکس ر

 رایزنی های عبدا...
 در پاکستان

دو ماه و نیــم پس از ابالغ دعوت رســمی 
دولت پاکســتان به رییس شــورای عالی 
مصالحه ملی افغانستان، عبدا... عبدا... در 
رأس یک هیئت بلندپایه به اسالم آباد سفر 
کرد و طی دیدار با مقام های عالی رتبه دولت 
میزبان، طرفین از تالش های مشترک برای 
گشایش در مناسبات، توسعه همکاری ها 
به ویــژه ترمیم اعتماد دوجانبــه برای حل 

تنش هایی که سال های اخیر خبر دادند.

محموله جدید بنزین ایران وارد ونزوئال شد
 رویترز اعالم کرد نفتکش فارســت با پرچم ایران که در خاورمیانه بارگیری شــده، وارد آب های 
ونزوئال شد.به گزارش رویترز، اطالعات ردیابی نفتکش های رفینیتیو آیکن نشان می دهد اولین 
نفتکش از ســه نفتکش ایرانی حاوی 
ســوخت به مقصد ونزوئــال، وارد آب 
های این کشــور آمریکای جنوبی شده 
است.نفتکش فارســت با پرچم ایران 
که در خاورمیانه بارگیری شــده بدون 
مزاحمت وارد آب های ونزوئال شد.دو 
نفتکش دیگر ایران با نام های فاکسون 
و فورچون با همیــن مقصد از اقیانوس 
اطلس عبور می کنند و احتماال در اوایل 
اکتبر به ونزوئال می رسند.انتظار می رود 
این ۳ نفتکش روی هم رفته حدود 82۰ هزار بشــکه بنزین و ســایر ســوخت های موتوری را به 
ونزوئال برســانند. صف رانندگان در پمپ بنزین های ونزوئال طی هفته هــای اخیر به خاطر نبود 
تولید داخلی طوالنی تر شده اســت. انتظار می رود یک نفتکش بسیار بزرگ ایرانی در این هفته 
 بندر خوزه ونزوئال را ترک کرده و ۱.۹ میلیون بشــکه نفت سنگین این کشور را به شرکت ملی نفت

 ایران برساند.

تصویب کلیات طرح تامین کاالهای اساسی
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی با کلیات طرح یک فوریتی تامین کاالهای اساسی موافقت 
کردند.نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در صحن علنی  سه شــنبه مجلس شورای اسالمی 
با 2۱۳ رای بــا  طرح یک فوریتــی تامین کاالهای اساســی موافقت کردند.پــس از تصویب این 
طرح محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شــورای اســالمی در ســخنانی گفت که بــرای اینکه 
جزییات طرح برای تامین منابع بهتر مشخص شــود، این طرح به کمیسیون باز گردانده می شود 
 که با رای گیــری در صحن علنی، 2۰۴ نماینده با بازگشــت طــرح به کمیســیون برنامه و بودجه 
موافقت کردند. محمد مهدی مفتح، ســخنگوی کمیســیون برنامه و بودجه درباره این طرح طی 
سخنانی گفت: در این طرح که با همفکری مرکز پژوهش های مجلس، نمایندگان دولت و اعضای 

کمیسیون تدوین شده است، تالش شده که طرح تورم زا نباشد.

 واکنش »خطیب زاده« به ادعای انتقال سالح و مهمات
 از خاک ایران

 ســخنگوی وزارت خارجــه گفت: جمهوری اســالمی ایران ضمــن نظارت دقیــق و کنترل الزم 
بر روند جابجایی و ترانزیت کاال به کشــورها، به هیــچ وجه اجازه نمی دهد از خاک کشــورمان 
برای انتقال ســالح و مهمات استفاده شود.سعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه در 
پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص برخی ادعاهای مطرح شــده رسانه ای  در انتساب دروغ 
ترانزیت ســالح و ادوات نظامی از مســیر خاک جمهوری اســالمی ایران به مقصد ارمنستان،  
تاکید کرد: تــردد کامیــون و ترانزیت کاالهــای متعــارف غیرنظامی میان جمهوری اســالمی 
ایران و کشــورهای همســایه، به طور معمول همواره برقرار بوده و کامیون های مورد اشــاره نیز 
صرفا در همیــن چارچوب بــه فعالیت خود مشــغول هستند.ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
افزود: جمهوری اســالمی ایران ضمن نظارت دقیــق و کنترل الزم بر رونــد جابجایی و ترانزیت 
 کاال به کشــورها، به هیچ وجه اجازه نمی دهد از خاک کشــورمان برای انتقال ســالح و مهمات 

استفاده شود.

کافه سیاست

رییــس جمهور بــا تاکید براینکــه آیت ا... 
سیســتانی همواره نزد مردم و دولت ایران 
مورد احترام بوده است، تصریح کرد: نقش 
 مرجعیت ایشــان در ثبــات و امنیت عراق

 بی بدیل است.
به گزارش خبرگــزاری خبرآنالین به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت 
االسالم و المسلمین حسن روحانی هنگام 
دریافت اســتوارنامه »نصیر عبدالمحسن 
عبدا...« سفیر جدید عراق در تهران، با بیان 
اینکه روابط جمهوری اسالمی ایران با عراق 
به عنوان کشــور دوســت، برادر و همسایه 
بسیار حائز اهمیت است، تاکید کرد: دولت 
جمهوری اســالمی ایران مصمم به حمایت 
از صلح، ثبات و امنیت عراق اســت.رییس 
جمهور  با اشــاره بــه اینکه ایــران در دوران 
مبارزه با داعش با تمــام توان و امکانات در 
کنار دولــت و ملت عراق بود، خاطرنشــان 
کرد: شهادت سردار ســلیمانی و ابومهدی 
المهندس به عنوان دو فرمانده بزرگ نشانگر 
این اســت که مــردم ایران وعــراق در کنار 
یکدیگر در مقابله با تروریســم ایســتادگی 

می کنند.
»نصیر عبدالمحســن عبدا...« سفیر جدید 
عراق در تهران نیز با تقدیم استوارنامه خود 
به رییس جمهــور بر ضرورت گســترش و 
شکوفایی بیش از پیش روابط تهران-بغداد 
تاکید کرد و افزود: دولت و ملت عراق کمک 
ها و تالش های جمهوری اسالمی ایران در 

مبارزه با داعش را از یاد نمی برند.

ویس کرمی نماینده مردم خرم آباد نسبت به استفاده 
از نام سردار قاسم سلیمانی در حمایت از وزیر 
پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تذکر داد و گفت: 
خون شهید لغزنده است وقتی آن را سر امور جزئی 

خرج می کنید مراقب باشید لیز نخورید

بین الملل
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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان خبر داد:

 اجرای طرح ساماندهی زاینده رود
 برای توزیع عادالنه آب

برای توزیع عادالنه آب میان تمام کشــاورزان، طرح ســاماندهی رودخانه زاینــده رود با اعتباری 
بیــش از ۵۰ میلیــارد تومان اجــرا می شــود.معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتاندار اصفهان 

در جریــان بازدید از مزارع شهرســتان 
گفت: در زمان تخصیص آب برای کاشت 
تابستانه کشاورزان در تیرماه، ذخیره آب 
پشت ســد زاینده رود ۶۲۰ میلیون متر 
مکعب بــود که جهت به خطــر نیفتادن 
تامین آب آشامیدنی اســتان، رسیدن 
این میــزان به ۲۰۰ میلیــون مترمکعب 
را به عنوان خــط قرمز تعییــن کردیم.
حجت ا...غالمــی افزود: بــا همکاری 
کشــاورزان، توانســتیم بــا کــم کردن 

 پلکانی آب در روز های پایانی شــهریور، آب مورد نیاز کشــاورزان را تا ۲۹ شــهریور در اختیارشان 
قرار دهیم.

رییس سازمان صمت استان اعالم کرد:

واگذاری11 میز ملی به استان اصفهان
تعداد میز های ملی توسعه صادرات استان اصفهان به ۱۱ عدد رسید.رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان اصفهان گفت: حدود ۴۰ میز ملی صادرات در سازمان توسعه تجارت ایران وجود 
دارد که این تعداد میز به اســتان اصفهان واگذار شده است و در این اســتان برگزار می شود.ایرج 
موفق با بیان اینکه ۱۰ میز توســعه صادرات به استان تهران واگذار شــده و بقیه به سایر استان ها 
تعلق دارد، افزود: واگذاری ۱۱ میز توســعه صادرات به اســتان اصفهان نشان دهنده ظرفیت های 
فراوان این اســتان در زمینه های مختلف صادراتی است.وی، طال، نســاجی، سنگ های قیمتی، 
کیف و کفش، مبل، فرش دســتباف و پوشــاک را از جمله میز های صادراتی اســتان اعالم کرد.

موفق، شناســایی و تشــکیل بانک اطالعاتی از واحد هــای صنفی دارای توان صادرات، توســعه 
و فعال ســازی خوشــه های کســب و کار صادرات گرا، حمایت برای افزایش بهــره وری و تولید 
محصوالت صنفی دارای مزیت رقابتی صادراتی را از مهم ترین اهداف تشــکیل میز های صادراتی 
 دانست.۴۲۴ هزار واحدصنفی تولیدی فعال در کشور وجود دارد که ۱۰ درصد آن ها در استان اصفهان

 فعال هستند.

شهرک های صنعتی با کمبود نیروی کار  مواجه هستند
تولیدکنندگان واحدهای صنعتی می گویند، شــهرک های صنعتی در اســتان با کمبود نیروی کار 
مواجه شده اند.  تولید کننده شاغل در صنعت نســاجی گفت: در حال حاضر، دو هزار و ۸۰۰ نیروی 
کار در این مجموعه تولید مشغول به فعالیت هستند و ظرفیت ۳۰۰ نفر دیگر نیز برای اشتغال زایی 
وجود دارد.مال احمدی، با تشکیک درباره آمار بیکاری کشور گفت: شاید آمار ارقام بیکاری در کشور 
صحیح نباشد، چرا که ما بار ها درخواست نیروی کار داده ایم، اما هنوز ظرفیت خالی داریم و با این 
اوصاف باید در آینده به فکر واردات نیروی خارجی باشیم.رییس هیئت امنای شهرک دهق اصفهان 
افزود: روزانه، تقاضای زیادی برای استخدام در شهرک های صنعتی می شود؛ اما توازن نیروی کار 

و کارخانه ها به هم خورده است.

هفته گردشگری و روزهای سرد و خاموش صنعت توریسم در استان اصفهان؛

مرثیه ای برای یک آینده روشن

در هفته گردشگری قرار داریم؛ صنعتی که  مرضیه محب رسول
روزی امیدهــای زیــادی بــرای نجات 
اقتصاد کشــور به واســطه آن وجــود داشــت و برنامه ریــزی ها و 
سرمایه گذاری در آن می رفت تا روزهای خوشی برای کشور رقم بزند؛ 
اما سایه شوم کرونا عمال همه رشــته ها را در این صنعت پنبه کرد. هر 
چند در نگاهــی کلی همه بخش هــای صنعتی دچار افول و دســت 
اندازهای زیادی هستند ولی شــاید هیچ بخشی مانند گردشگری از 
شــیوع کرونا آســیب ندیده اســت. قطع عبور و مرور و کنسل شدن 
مسافرت ها عمال این بخش را فلج کرد و اختالل در این صنعت بخش 
های وسیعی در اســتان اصفهان را هم زمین گیر کرده است.اصفهان 
قرار بود به یکی از قطب های گردشگری کشور و حتی دنیا تبدیل شود، 
اما بخش های آسیب دیده وسیعی از صنایع دستی راکد تا بیکاری در 
آژانس های مسافرتی حاصل ســال ها برنامه ریزی برای تقویت زیر 

ساخت های صنعت توریسم در استان است. 
بر اساس اعالم مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در پی شیوع 
کرونا، ممنوعیت ورود ۴۶۰ هزار گردشــگر خارجی به استان تاریخی 
اصفهان خسارت هنگفتی به ظرفیت گردشگری این استان وارد کرده 
اســت.به گفته الهیاری، در دوران کرونا با جلوگیری از ورود گردشگر 

خارجی به حدود هزار و ۳۵۰ واحد گردشگری این استان آسیب مالی 
وارد شده است.

فریدون الهیاری افزود: آســیب جدی به فعاالن صنعت گردشگری 
عالوه بر خســارت مالــی صاحبــان واحد های گردشــگری موجب 
تعدیل نیرو در واحد های گردشــگری شده اســت. هتل ها از بخش 
های دیگر این صنعت بوده که روزگار خوبــی ندارند؛  در همین زمینه 
کریم بیگی  رییس جامع هتلداران استان اصفهان اعالم کرده شیوع 
کرونا، تعدیل ۵۰ درصد نیرو های هتل ها را به دنبال داشــته همچنین 
به دنبال این معضل، هتل های بزرگ گردشــگری در اســتان تعطیل 
شــد. اما اختالل اصلی رخ داده در صنعت توریسم استان در بخش 
دفاتر خدمات مسافرتی دیده می شــود؛ این صنف با از دست دادن 
مزایای فروش بلیت های مســافرتی و تعطیلی تورهای گردشگری و 
کاهش مسافرت ها در آســتانه ورشکستگی وســیعی قرار دارد و به 
 دلیل حمایت های ناقص و ناکارآمد بخــش دولتی در خطر تعطیلی 
قرار گرفته است. نایب رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات گردشگری 
اصفهان گفته اســت: با وضع موجــود به طور کلــی موجودیت دفاتر 
خدمات مسافرتی زیر سوال خواهد رفت و تا آخر سال چیزی از رسته 
دفاتر خدمات مســافرتی در صنعت گردشــگری باقی نخواهد ماند.

محمدحسن ظریفی اظهار کرد: در سال جاری نمی توان هفته جهانی 
گردشــگری را تبریک گفت، زیرا روزانه با دفاتری که پس از ســال ها 
فعالیت تصمیم به تعطیلی گرفته اند مواجه می شــویم. این شــرایط 
جای افســوس دارد، توقعی نیست که کســی جلوی شیوع ویروس 
کرونا بایســتد؛ اما حداقل کمک هایی را می توانستند انجام دهند که 
یک دفتر خدمات گردشگری پس از ۲۵ سال فعالیت، تعلیق نشود.
نایب رییس انجمن صنفی دفاتر گردشگری، مسافرتی و هوایی استان 
اصفهان ادامه داد: هرچند اصل قول و قرارهایی که داده شــد دردی را 
از صنعت گردشگری دوا نمی کرد، اما متاسفانه در تحقق همان ها هم 
سلیقه ای و گزینشی عمل شد. بســیاری از دفاتر خدمات گردشگری 
مجبور به تعدیل نیرو و در نتیجه تعداد بســیاری از نیروی های شاغل 

بیکار شدند.
وی با بیان اینکه »شیوع ویروس کرونا برای دفاتر خدمات گردشگری 
مانند یک دو ماراتــن بود« خاطرنشــان کرد: در ابتدا ســعی کردیم 
نفس ها را نگه داریم، اما هرچه پیش می رویم شــرایط ســخت تر و 
بدتر می شــود. با وضع موجود به طور کلی موجودیت دفاتر خدمات 
مسافرتی زیر سوال خواهد رفت و تا آخر ســال چیزی از رسته دفاتر 
خدمات مسافرتی در صنعت گردشــگری باقی نخواهد ماند.ظریفی 
گفت: بــا نمایندگان مجلس و بخش های دولتی جلســات مختلفی 
را برگزار کردیم، اما نتیجه ای حاصل نشده است. تا چند روز دیگر هم 
اداره دارایی و ســازمان تامین اجتماعی مطالبات خود را درخواست 
می کنند و این در حالی است که دفاتر خدمات گردشگری از اسفندماه 

سال گذشته تا کنون هیچ فعالیتی نداشته اند.
وی با اشاره به نقش دولت در مدیریت بحران گردشگری تاکید کرد: 
توقع زیادی از دولت نداشتیم، حداقل توقع ما حل مشکالتی است که 
بخش های دولتی ایجاد کرده اند و خود بدنه دولت به راحتی می تواند 
آن ها حل کند. متاسفانه اقدام شایسته ای صورت نگرفت و بیشترین 

فشار از سوی نهادهای دولتی وارد می شود.
ظریفــی افزود: حــدود ۳۰ تــا ۴۰ دفتر خدمــات ســفر در اصفهان 
فعالیت هــای خــود را تعلیــق کرده اند. بســیاری از آن هــا دفاتر با 
ســابقه و معتبری بودند که ســابقه ای بیشــتر از ۱۰ ســال داشتند. 
ایــن وضعیــت گردشــگری در حالــی هــر روز بدتر می شــود که 
با شــدت یافتن کرونا معلوم نیســت آینده گردشــگری در اســتان 
چــه وضعیتی خواهد داشــت و فعــاالن ایــن عرصه تا چــه زمانی 
 با کاهش درآمــد و قطع زنجیــره مشــتریان بتوانند خود را ســرپا 

نگه دارند.

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس 
شورای اســالمی گفت: به نظر الزم است که تعطیلی 
استان اصفهان صورت گیرد و یا حداقل تعداد کارمندان 
ادارات را کــم کنند تا هم کار مردم انجام شــود و هم 
ترددها کمتر شود.سیدمســعود خاتمی درخصوص 
وضعیت استان و شهرســتان های اصفهان در زمینه 
بیماری کرونا اظهار داشت: آمار کرونا در استان اصفهان 
باال رفته و دوباره وارد پیک شــده ایم، در شهرســتان 
گلپایگان و خوانسار نیز آمار باال رفته؛ اما ثابت است.

رییس مجمــع نمایندگان اســتان اصفهــان ادامه 
داد: در زمینه امکانات و وســایلی کــه برای پذیرش 
بیمارستان های کرونایی الزم است، مشکلی نداریم 
اما باید هر طور شده از طریق ممنوع شدن تجمعات، 
مســافرت ها و هر اقدامی که الزم اســت، شیوع آن 
کاهش پیدا کند.وی تصریح کرد: امروز دیگر کشور، 
حکومت و مســئوالن اجرایی باید به میــدان آیند، 
یعنی دیگر کار کادر درمان نیســت، باید ارتباطات را 
کم کرد تا تعداد بیماران کمتر شود و پیشگیری الزم 
نیز صورت گیرد زیرا به هر حــال بیماران هنگامی که 
عالئم را احساس می کنند باید به بیمارستان مراجعه 
کنند.خاتمی با بیان اینکــه این روزها کمی ارتباطات 
و تجمعات بیشتر شده اســت، افزود: باید اقدامات 

پیشگیری انجام شــود تا مبتالیان با دیگران ارتباط 
نداشته باشــند؛ به نظر الزم است که تعطیلی استان 
اصفهان نیز صورت گیــرد و یا حداقل تعداد کارمندان 
ادارات را کم کنند تــا کار مردم هم انجام شــود ولی 
ترددها کمتر شــود.وی در خصوص وضعیت آب در 
استان اصفهان اظهار کرد: اصفهان پروژه های مختلفی 
برای آب رسانی بیشتر در پیش داشت که مشکالتی 
برای آن ها پیش آمده که امید اســت با جلساتی که 
برگزار می شود این مشکالت حل شود.خاتمی عنوان 
کرد: مجمع نمایندگان اســتان اصفهان نیز جلسات 
مختلفی برای مسئله آب داشتند و با مقامات مسئول 
ارتباط گرفتند و جلسه با وزرای مربوطه هم در برنامه 

است.

لزوم اجرایی کردن طرح تعطیلی استان اصفهان؛

 تعداد کارمندان ادارات باید کمتر شود

خبر روز

شست و شوی 1۷ کیلومتر از شبکه فاضالب منطقه یک
به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه یک اصفهان، طی یک ماه اخیر ۱۷ هزار متر از شــبکه فاضالب 
سطح آبفای منطقه یک شست و شو شد.الزم به توضیح اســت که این عملیات توسط پیمانکاران 
 و با نظارت اداره توســعه و بهره برداری شــبکه فاضالب آبفای منطقه یک در راستای جلوگیری از 

پس زدگی و رفع انسداد شبکه فاضالب انجام شده است.

اتمام 2 هزار متر عملیات لوله گذاری پروژه شهید سلیمانی
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه شــش اصفهــان، با توجه به اجرای پــروژه عمرانی تقاطع 
غیرهمسطح شهید ســلیمانی توســط شــهرداری اصفهان و همچنین اتمام عملیات لوله گذاری 
به اقطار ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی متری فوالدی به طول ۲ هزار متر جهت بهبود و تامین فشــار آب شــهرک 
 مروارید ومناطق خاتون آباد و کارخانه قند، اتصال خط قدیم لوله ۲۰۰ میلی متری به خط جدید ۳۰۰

 میلی متری انجام و این پروژه مورد بهره برداری قرار گرفت.

پروژه اصالح و تعویض شبکه روستای حسین آباد
به گزارش روابط عمومی آبفای اردستان، عملیات اصالح و تعویض شبکه آب روستای حسین آباد 
به طول ۳۵۰۰متر و تعویض تعداد ۱۰۰ فقره انشعاب با اعتباری بالغ بر ۳هزار و ۵۰۰ میلیون ریال به 

اتمام رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت .

احداث شیر فشارشکن روستای سهامیه
به گزارش روابط عمومی آبفای اردستان، عملیات ســاخت یک باب حوضچه و نصب یک دستگاه 
شیرفشارشکن ۳ اینچ روی خط انتقال روستاهای سیدآباد، سهامیه، امیدیه و دشت آزادگان جهت 
کاهش فشار خط و شبکه توزیع روستاهای مذکور اجرا و به بهره برداری رسید. گفتنی است؛ هدف 

از اجرای این عملیات جلوگیری از استهالک شبکه و شکستگی است.

الیروبی چاه شماره 8 آبفای بادرود
عملیات الیروبی چاه شماره هشت آبفای منطقه بادرود پایان یافت. این چاه که اوایل سال جاری حفاری 
و پمپاژ  شده بود، به دلیل پر شدن حدود ۸ متر از چاه، با هماهنگی های صورت گرفته با اداره منابع آب 

منطقه و پیمانکار مربوطه، عملیات الیروبی انجام و متراژ پر شده چاه تخلیه شد.

تعویض شیرفلکه ورودی مخزن شماره 2 بادرود
به گزارش روابط عمومی آبفای بادرود، عملیات تعویض شــیرفلکه ورودی مخزن شماره دو آبفای 
منطقه بادرود پایان یافت. الزم به توضیح است شیر فلکه ورودی مخزن شماره دو به علت بریدن 

شفت شیر فلکه و خارج شدن مخزن از مدار بهره برداری تعویض  شد.

اصالح بیش از 4۵ نقطه از شبکه جمع آوری فاضالب شهر اژیه
به گزارش روابط عمومی آبفای جلگه، شبکه جمع آوری فاضالب شهر اژیه در بیش از ۴۵ نقطه اصالح و 
بازسازی شد. الزم به ذکر است که شبکه فاضالب این شهر حدود ۱۰ سال است که اجرا شده اما به دلیل 
عدم اجرای تصفیه خانه فاضالب و ایستگاه پمپاژ رها شده اســت. گفتنی است؛ باال بودن سطح آب و 
اسیدی بودن آن موجب تخریب سازه های بتنی منهول ها و همچنین عوامل طبیعی و انسانی دیگر باعث 

تخریب و مسدود شدن شبکه جمع آوری شد. 

کافه اقتصاد

آبفا

رییس اداره اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: هدف از راه اندازی ســامانه کارا مشاغلی بود که به شدت بر اثر کرونا 
آسیب دیده و مشاغلی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بودند.کمال الدین میرهادی،  افزود: بر اساس این دسته بندی، در مجموع افزون بر ۹۰ هزار نفر 
در استان اصفهان مشمول دریافت این تسهیالت شناسایی شدند که اعتبارات متناسب با بنگاه های اقتصادی آنان را بانک ها تخصیص دادند.وی در خصوص 
بیشترین تسهیالت ارائه شده، گفت: مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای تا امروز بیشترین رقم را از ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیالت تخصیصی 
دریافت کرده اند.میرهادی اضافه کرد: در این مشاغل که بیشتر آن ها شامل آموزشگاه هاست، برای ۲۹۰۰ پرونده، اشتغال ۱۴ هزار نفر در حال پیگیری است که به 
همین نسبت رقم تسهیالتی که دریافت کرده اند در مقایسه با دیگر مشاغل بیشتر است.وی در پاسخ به گالیه برخی کارآفرینان در مورد نحوه دریافت تسهیالت 
تصریح کرد: در سامانه کارا همه زیر ساخت ها فراهم شده و همه مشکالت قبل برطرف شده است. البته فرآیند تامین وثیقه ممکن است برای افراد سخت بوده 

باشد که در این خصوص دستور داده شده بانک ها نهایت همکاری را برای پرداخت تسهیالت داشته باشند.

رییس اداره اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:
به بانک ها برای پرداخت تسهیالت دستور داده شده است

کوچ عشایر لک
عشایر لک لرســتان هر ساله 
با شــروع فصل بهار از مناطق 
گرمسیر لرستان مانند پلدختر 
به سمت مناطق سردسیر کوچ 
می کنند و با شروع فصل پاییز 
و البته اواخر شهریورماه کوچ 
آنها به سمت قشالق در جنوب 
لرســتان ، اندیمشک شروع 

می شود.

وز عکس ر

عکس: تسنیم

امام جمعه اصفهان:

بانک ها از سرمایه گذاران 
واقعی حمایت کنند

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با بیان 
اینکه در جنگ اقتصــادی هرکس گره ای را 
باز کند اجــر جهاد در راه خــدا را دارد، گفت: 
بانک هــا در شــرایط اقتصادی از ســرمایه 
گذاران و تولیدکنندگان واقعی حمایت کنند 
تا چرخه تولید تداوم داشــته باشد.آیت ا...

سید یوسف طباطبایی نژاد  افزود: متاسفانه 
برخی از افرادی که توان مالی مناسبی ندارند 
پس از دریافت وام ها و تســهیالت کالن، در 
بازپرداخت آن مشــکل پیدا کرده و پس از 
مدتی، فعالیت با بدهی فــراوان، نیروهای 
خود را اخراج می کنند و چرخه تولید محصول 
آنان متوقف می شود.وی ادامه داد: بانک ها 
می تواننــد امالک و کارخانه هایــی که بابت 
مطالبات معوق خود تصرف کرده اند را به فرد 
وام گیرنده اجاره داده تــا او بتواند به تولید 
خود ادامه دهد و اقســاط تسهیالت خود را 
پرداخت کند.نماینده ولی فقیه در اســتان 
اصفهان تصریــح کرد: رهبــر معظم انقالب 
فرمودند ما در جنگ اقتصادی قرار داریم و 
بدون شک هر کس بتواند در این جنگ، کار 
مفیدی انجام دهد و گره ای را باز کند، ثواب 
جهاد در راه خدا و مقابله با دشمنان را دارد.

وی با اشــاره به ضرورت گسترش فرهنگ 
قرض الحســنه در جامعه بیان کرد: نباید به 
فردی که هیچگونه توان مالــی ندارد وامی 
پرداخت شــود، این فرد نمی تواند اقســاط 
خود را پرداخت کنــد و بیش از پیش گرفتار 
می شود، در اینجا نهادهای حمایتی و دولت 
باید از افــراد نیازمند حمایــت کنند. جواد 
قاســمی موقر، مدیر شــعب بانک تجارت 
اســتان اصفهان نیز در ادامه گفت: امسال 
۱۱ هزار میلیــارد ریال طی  ۶ ماهه گذشــته 
تسهیالت در قالب تسهیالت ازدواج، خسارت 
سیل، ستاد دیه، بیماری های خاص، افراد 
تحت پوشش بنیاد شــهید و امور ایثارگران، 
بهزیستی، نیروهای مســلح ، قوه قضاییه 
و آســیب دیدگان ناشــی از کرونا پرداخت 

شده است.
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 سرپرست معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

 برداشت گزانگبین در چهارمحال و بختیاری 
با مالحظات اکولوژیکی 

سرپرســت معاونت فنــی اداره کل منابع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحــال و بختیاری گفت: 
برداشــت گزانگبین در قالب ارائه طــرح و با مالحظات اکولوژیکی در اســتان انجام می شــود.

هومان خاک پــور با بیان اینکــه گیاه گون از جمله گیاهان مهم پوششــی مراتــع به خصوص در 
مناطق کوهپایه اســت، عنوان کرد: این گیاه به دلیل تراکم و خصوصیات رویشی، نقش موثری 
در حفاظت خــاک و جلوگیری از فرســایش های بادی و آبــی به خصوص هنــگام بارندگی در 
شــیب ها و خاک های ســبک دارد. وی افزود: بهره بــرداری از محصوالت فرعی بــه عنوان یک 
ظرفیت در راســتای اقتصادی کــردن مراتع و جلب مشــارکت مردم برای حفــظ و بهره برداری 
پایدار از عرصه های ملی انجام می شــود.خاک پور با بیان اینکه یکی از محورهای طرح جهشــی 
9 در 99 منابع طبیعی ســاماندهی بهره برداری محصوالت فرعی جنگلی و مرتعی اســت، اضافه 
کرد: از این رو برداشــت محصــوالت فرعی در قالــب ارائه طرح بــا در نظر گرفتــن مالحظات 
 اکولوژیکی و بررســی وضعیت گونه ها تحت شــرایط خاص و وارد نشــدن خســارت به مراتع 
انجام می شود.وی ادامه داد: با توجه به اینکه شــروع فعالیت حشره مولد گزانگبین )پسیل گز( 
در استان چهارمحال و بختیاری در شهریورماه است، زمان برداشــت این محصول از 10 شهریور 
تا 15 مهرماه و به صورت سنتی انجام می شود.سرپرســت معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: میزان بهره برداری گونــه گون گزی در محدوده فعالیت 
حشره مولد گزانگبین با در نظر گرفتن حد مجاز از هر پایه گون حدود دو گرم، و در هر هکتار حدود 

چهار کیلوگرم گزانگبین است.
وی عنوان کرد: با درنظر گرفتن مســاحت مفید و قابل برداشــت گزانگبین در منطقه، به ازای هر 
50 هکتار مرتع با پوشــش گون گزی زمینه اشــتغال 438 نفر روز کارگر ســاده فراهم می شود.

خاک پور اضافه کرد: با توجه بــه اینکه این ماده منحصرا در بعضی مناطق ایران تولید می شــود، 
 خریــداران خارجی مهم تریــن منبع تامیــن این مــاده را در کشــور چهارمحــال و بختیاری و

 اصفهان می دانند. سرپرســت معاونــت فنــی اداره کل منابع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال 
 و بختیــاری افــزود: هم اکنــون یک میلیــون 70 هــزار هکتــار از مســاحت اســتان را مراتع 

تشکیل می دهد.

اما و اگرهای توسعه گردشگری باغات در چهارمحال و بختیاری

توســعه باغات گردشــگری به عنوان یکــی از مزیت های گردشــگری 
چهارمحال و بختیاری سال هاســت که معطل اما و اگرهای قانون تغییر 
کاربری اراضی کشاورزی است، در حالی که به گفته برخی از کارشناسان 
می توان با هماهنگی های بین بخشــی، تحقق این ایده را تســهیل کرد.

امروزه یکی از عوامل اصلی رشد و توســعه اقتصادی در سطح شهرها و 
کشورها، صنعت گردشگری است.این صنعت روز به روز در حال گسترش 
است و کشورها با توجه به پتانسیل های خود سعی در جذب هرچه بیشتر 
گردشگران دارند.در این میان یکی از پتانسیل های منحصربه فرد در استان 
چهارمحال و بختیاری، وجود باغات در حاشیه شهرها و روستاها و از جمله 
در حاشیه رودخانه زاینده رود است.شهرستان سامان به سبب موقعیت 
جغرافیایی منحصربه فرد خود که 44 کیلومتر از حاشیه رودخانه زاینده رود 
را در خود جای داده، دارای ظرفیت باالیی در رونق باغات گردشگری است.

سامان در کنار سراشیبی ها و دره های عمیق قرار گرفته است، این منطقه 
دارای آب و هوای معتدل کوهستانی، با زمستان های سرد و تابستان هایی 
مالیم اســت. باغ ها و دیگر چشــم اندازهای کم نظیر طبیعی توام با آثار 
تاریخی چون پل زمانخان، پل کاهکش و روستاهای هدف گردشگری نظیر 
هوره، سوادجان، یاسه چای و مارکده ظرفیت باالیی در حوزه گردشگری 
طبیعی در این منطقه ایجاد کرده است.در این میان این شهرستان به سبب 
وسعت باالی باغات خود که مســاحت آن به 18 هکتار می رسد و شامل 
درختان گردو، بادام، هلو، زردآلو و سایر میوه های باغی می شود، می تواند 
به یکی از مناطق مهم کشور در حوزه گردشگری باغات تبدیل شود، اما این 
مهم آنطور که متناسب با ظرفیت های موجود است، شکوفا نشده و با انتقاد 

کارشناسان گردشگری روبه رو شده است.

باغات گردشگری معطل تفسیرهای سخت گیرانه 
از قانون تغییرکاربری اراضی

کارشناسان معتقدند در کنار باغات گردشگری می توان با ایجاد تاسیساتی 
که به تولیدات باغی آسیب نزند، فضایی برای جذب گردشگران و اقامت 
آنها فراهم کرد اما این مهم با برخوردهای ســخت گیرانه در تفسیر قانون 
به طور کامل شــکوفا نشــده و می طلبد در این خصوص برنامه ریزی و 

هماهنگی بیشتری بین دستگاه های مربوطه انجام گیرد.

گردشگری باغی، بدون زیرساخت مناسب نقش مخربی در پی دارد
یک کارشناس گردشگری در همین خصوص گفت: باغات گردشگری با 
چشم انداز رودخانه زاینده رود یکی از مهم ترین ظرفیت های گردشگری 
شهرستان سامان اســت که در کنار هویت تاریخی منطقه و روستاهای 
تاریخی نظیر یاسه چای، سوادجان و هوره جاذبه قابل توجهی برای جذب 

گردشگر به شمار می رود.مرتضی محمدیان افزود: این باغات گردشگری 
بدون زیرساخت مناسب نمی تواند منجر به تحول گردشگری و اقتصادی 
در این منطقه شود چرا که برعکس می تواند نقش مخربی را ایفا کند که 
نمونه آن را می توان به رهاسازی پسماندها و زباله گردشگران در باغات 
مشاهده کرد.وی با بیان اینکه شهرستان ســامان ساالنه میزبان بیش 
از یک میلیون گردشگر است، تصریح کرد: نبود زیرساخت ها و امکانات 
رفاهی در این شهرستان هم از یک سو، گردشگران را ناراضی به خانه های 
خود بازمی گرداند و هم از ســوی دیگر طبیعت منطقه را پژمرده کرده ، از 
همین رو ایجاد تاسیسات و زیرساخت های مناسب برای جذب گردشگر 
یک ضرورت اساسی اســت.محمدیان، راه اندازی باغات گردشگری را 
یکی از راهکارهای برون رفت از این وضعیت دانست و گفت: این باغات 
عالوه بر ســاماندهی بخش گردشگری شهرســتان، می تواند باالترین 
ضریب اشتغال را با خود به همراه داشته باشد.کارشناس اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
در همین راستا تفاهم نامه ای با ســازمان جهاد کشاورزی استان منعقد 
شد تا در قالب آن به برخی از باغات اســتان مجوز راه اندازی تاسیسات 
گردشگری با حفظ کاربری کشاورزی داده شود؛ اما این موضوع از سوی 
دستگاه های نظارتی تحت عنوان تغییر کاربری اراضی با مخالفت روبه 
رو شد.محمدیان افزود: در حالی که استدالل ما این است که با تجهیزات 
سیار نظیر سکو و میز و صندلی، کاربری باغات تغییر نمی کند چه بسا اینکه 
در حفظ باغات و میوه درختان نیز تاثیر مثبتی داشته باشد.به گفته وی، 

ایجاد سکو در حاشــیه رودخانه زاینده رود و ایجاد کمپ های موقت زیر 
درختان مانعی برای تولید ایجاد نمی کند و این موضوع در بسیاری از نقاط 
کشور شکل گرفته و مانعی برای رونق گردشگری و کشاورزی ایجاد نکرده 
است.این کارشناس گردشگری خاطرنشان کرد: قوانین برای صیانت از 
حقوق انسان ها و افزایش رفاه آن وضع شده از همین رو چنانچه قانون 
تغییر کاربری اراضی با نگاه توسعه ای و همه جانبه اجرا شود بسیاری از 
موانع فراروی توسعه گردشگری در استان برطرف می شود.با این وجود 
مسئوالن جهاد کشــاورزی اســتان عنوان می کنند هر نوع تاسیساتی 
که به تولید کشاورزی در منطقه آســیب بزند و امنیت غذایی مردم را به 
خطر اندازد، مغایر قانون تغییر کاربری اراضی است و بهتر است توسعه 
گردشگری به بخش های دیگر که آسیبی به محیط زیست و کشاورزی 
نزد، هدایت شــود.متولیان امر در عین حال موافقت خود را نســبت به 
ایجاد باغات گردشگری که به درختان و فعالیت های کشاورزی آسیبی 
وارد نکند، اعالم کردند.به گفته وی، هدف اصلی وضع قوانین خدمت به 
بشر است اما چنانچه بتوان در کنار اجرای صحیح قوانین زمینه ای برای 
بهبود شرایط اقتصادی و اشتغال مردم ایجاد کرد می طلبد تا دستگاه های 
مربوطه در این خصوص همفکری و هماهنگی الزم داشــته باشند.این 
کارشناس حقوقی تصریح کرد: نوع برخورد متولیان امر در استان نسبت 
به اجرای قوانین سخت گیرانه نیست و در جاهای دیگر به حسن اجرای 
این قوانین توجه الزم نمی شود، پس نباید بهانه ای برای ایجاد این رویه 

در استان ما وجود داشته باشد.

 رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه کشــاورزی ارگانیک یکی از رویکردهای 
اساســی رســیدن به رژیم غذایی ســالم در جامعه 
است، گفت: برگزاری نمایشگاه اســتانی و استفاده 
از شــبکه های الکترونیک برای توزیــع محصوالت 
ارگانیک یک راه حل اســت، اما نظارت و بازرســی به 
منظور جلوگیری از فروش محصوالت تقلبی و بدون 
تایید انجمن ارگانیک باید مورد توجه قرار گیرد.عطاا... 
ابراهیمی در خصوص بازاریابی محصوالت کشاورزی 
در چهارمحــال و بختیاری اظهار کــرد: باید بازاریابی 
محصوالت در سطح محلی، داخلی و صادراتی مدنظر 
باشد، امروز پروژه توســعه و ترویج صادرات پذیری 
کاالهای کشاورزی اســتان در دســتور کار قرار دارد، 
اما این امر تنها تکلیف جهادکشــاورزی نیست، بلکه 
باید به عنوان یک امر فرابخشــی تلقــی و پیگیری 

شود.رییس ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال 
و بختیاری افزود: خام فروشــی برخــی تولیدات نه 
تنها سود ندارد بلکه امکان فســاد و خرابی محصول 
را ایجاد می کند و خسارت بســیاری بر جا می گذارد، 
بنابراین باید افرادی که بالقوه  در امر صادرات تجربه 
موفق دارند را شناســایی و به کار  بگیریم.وی گفت : 
باوجود ظرفیت های بالقــوه زیربخش های مختلف 
کشــاورزی چهارمحال و بختیاری بــرای صادرات با 
چالشی به نام نبود تقاضای موثر برای بسیاری از کاالها 
مواجه هستیم، باید برای تغییر رویکرد تولیدمحور به 
بازار صادرات محور به اقداماتی همچون کشــاورزی 
دانش بنیان، تقویت زنجیره تامین، ارزش افزوده  و 
کشاورزی قراردادی توجه کرد.ابراهیمی تصریح کرد: 
در کشاورزی قراردادی باید قبل از تولید با بازار به توافق 
رسید، حتی  می توان پیش فروش های محصوالت 

کشــاورزی را با دریافت مبالغ پیش پرداخت انجام 
داد تا بخشی از نیازهای اقتصادی مسیر تولید نیز از 
این شیوه برطرف شود و از طرفی اطمینان بازار فروش 
را هم داشته باشیم.رییس سازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به مزایای توســعه 
کشاورزی ارگانیک، افزود: کشاورزی ارگانیک یکی از 
رویکردهای اساسی رسیدن به رژیم غذایی سالم در 
جامعه است،  به واسطه توسعه بازار محلی و شناخت 
رفتا رمصرف کنندگان، ارتقای سطح زندگی کشاورزان 
به وســیله جذب بازارهای خارجــی و ارزش افزوده 

صادرات اتفاق می افتد.

استفاده از شبکه های الکترونیک؛ راهی برای توزیع 
محصوالت ارگانیک

47 رشته صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری نشان ملی 
مرغوبیت دارند

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی چهارمحال و بختیــاری در آیین تجلیل از 
هنرمندان دارای نشان ملی مرغوبیت، گفت: هم اکنون 1۲ هزار هنرمند در  5۲ رشته صنایع دستی 
شهری، روستایی و عشایری استان در حال فعالیت هستند.مهرداد جوادی ادامه داد: در حال حاضر 
47 رشته صنایع دستی استان دارای نشان ملی مرغوبیت و هفت رشته دارای نشان یونسکو است.

وی افزود: در سال گذشته چهار هنرمند چهارمحال و بختیاری موفق به دریافت نشان ملی مرغوبیت 
صنایع دستی شدند.جوادی اضافه کرد: لیال خسروی در رشته بافته های داری با نام اثر گلیم، مریم 
شاکری چالشتری در رشته نگارگری با نام اثر آئینه جیبی، مسیب بهرامی چالشتری در رشته قفل 
سنتی با نام اثر قفل سنتی چالشتری و نرگس حســین پور در رشته سبدبافی با نام اثر تویزه، سبد 
نان تهیه شده با ســاقه های گندم و جو افرادی هستند که در سال گذشــته موفق به دریافت نشان 
ملی مرغوبیت صنایع دستی شدند.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال 
و بختیاری عنوان کرد: بافته هــای داری مانند فرش بافی، گلیم بافــی، جاجیم بافی و قالی بافی، 
چوخابافی، نمدمالی، کاله مالی، گیوه دوزی، سرمه دوزی، منبت کاری، سفال گری، خورجین بافی، 
بافت سیاه چادر، قفل سازی، حجاری، گره چینی، احجام فلزی خاتم و مشتقات آن ها از مهم ترین 

صنایع دستی شهری، روستایی و عشایری استان به شمار می روند.

احداث 14۶ واحد مسکن مددجویی در چهارمحال و بختیاری
در نیمه نخســت امســال، 14۶ واحد مســکونی برای خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام در 
چهارمحال و بختیاری احداث شد. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( چهارمحال و بختیاری گفت: در 
شش ماهه نخست امسال 14۶ واحد مسکن برای خانواده های تحت حمایت این نهاد در استان احداث 
شــد. علی ملک پور با بیان اینکه احداث مسکن ایمن، مقاوم و براســاس اصول فنی و مهندسی برای 
خانواده های نیازمند از سیاست های این نهاد است، افزود: مسکن از نیاز های اساسی هر خانواده است که 
زمینه توانمندی مددجویان را فراهم می کند.ملک پور ضمن تاکید بر اینکه این واحد های مسکونی برای 
مددجویان فاقد مسکن و دارای شرایط احداث شده است، اضافه کرد: مددجویان دارای شرایط عالوه بر 
دریافت کمک بالعوض از این نهاد، تسهیالت خرید و یا احداث مسکن را از محل صندوق قرض الحسنه 
امداد والیت دریافت می کنند.وی با اشاره به تعمیرات کلی و جزئی واحد های مسکونی مددجویان ادامه 

داد: از ابتدای امسال تاکنون 140 واحد مسکونی به صورت کلی و جزئی تعمیر شده است.

2 میلیون و ۵00 هزار تن ماده معدنی در چهارمحال و 
بختیاری استخراج شد

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: در نیمه نخست امسال 
۲ میلیون و 500 هزار تن ماده معدنی در استان استخراج شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
از پنج درصد رشد برخوردار شده است.مهرداد قاسمی افزود: مواد معدنی استخراج شده از 103 معدن 
فعال شامل خاک نسوز، سنگ گچ، سنگ آهنک، سنگ الشه، سیلیس و سنگ های تزیینی است.وی 
ادامه داد: عالوه  بر آن امسال برای نخستین بار فرآیند اســتخراج منیزیم از معادن دولومیت استان به 
بهره برداری می رسد و تمامی مراحل آن انجام شده و در همین راستا یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی 
سفیددشت مستقر شده که پیش بینی می شود تا پایان سال استحصال منیزیم از دولومیت در استان 
محقق شود.معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در ادامه از انجام 
مطالعات اکتشافی در مناطق شمالی استان از سوی دو گروه ایمیدرو و سازمان زمین شناسی خبر داد و 
گفت: این مطالعات که از دو سال گذشته در استان آغاز شده به تازگی به پایان رسیده و گزارش مطالعات 

حاکی از محدوده های امیدبخش کانی های فلزی در این مناطق است.

بام ایرانخبر خوان

با مسئولان خبر روز

افتتاح سیزدهمین 
اقامتگاه بوم گردی 
شهرستان کوهرنگ 

مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی چهارمحال و بختیاری  همزمان 
بــا ســومین روز از هفته گردشــگری در آیین 
بهره برداری از سیزدهمین اقامتگاه بوم گردی 
شهرســتان کوهرنگ گفــت: ایــن اقامتگاه 
بوم  گردی در زمینی به وسعت دو هزار متر مربع 
و با چهار ســوئیت به بهره برداری رسیده است.

مهرداد جوادی افزود: بــرای احداث اقامتگاه 
بوم گردی ملک آباد شهرستان کوهرنگ چهار 
میلیارد و 740 میلیون ریال هزینه شــده که از 
این مبلغ سه میلیارد و 40 میلیون ریال از محل 
تسهیالت بانکی و بقیه از محل آورده شخصی 
متقاضی بوده است.وی ادامه داد: با بهره برداری 
از ایــن اقامتــگاه بوم گردی، زمینه اشــتغال 
مستقیم چهار نفر در شهرستان کوهرنگ فراهم 
شــد.جوادی با بیان اینکه هم اکنون 49 واحد 
فعال اقامتگاه بوم گردی با سرمایه گذاری 77 
میلیارد و 8۶8 میلیون ریــال در چهارمحال و 
بختیاری فعالیت دارد، اضافه کرد: از این میزان 
۲8 میلیارد و 43۲ میلیون ریال تسهیالت بانکی 
و بقیه از محل آورده متقاضیان بخش خصوصی 
تامین و هزینه و زمینه اشتغال مستقیم 117 

نفر فراهم شده است.

  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی چهارمحال و بختیاری طی ســفری به لردگان با هنرمندان شهرســتان های لردگان و خانمیرزا دیدار و گفت وگو کرد.در این 
دیدار ابراهیم شریفی ضمن تقدیر از تالش های بی شائبه رییس و کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان لردگان گفت: با توجه به تفکیک شهرستان 
خانمیرزا از شهرستان لردگان، هنوز دســتورالعملی برای ایجاد اداره یا نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسالمی برای این شهرســتان به اداره کل ابالغ نشده  است و 
رییس و کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرســتان لردگان به خوبی توانسته اند از اصحاب فرهنگ و هنر این دو شهرســتان حمایت کنند.وی در ادامه 
به پتانســیل و توانایی های اصحاب فرهنگ و هنر این دو شهرســتان اشــاره کرد و گفت: با وجود  کمبود بودجه و امکانات، برخی هنرمندان این شهرستان ها 
توانستند به جوایز و افتخارات ملی دســت یابند.شــریفی در ادامه، حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر را از اولویت های این اداره کل عنوان کرد و گفت: همکاران 
ما در تمامی شهرســتان ها با ایجاد امکانات و فراهم آوردن تســهیالت، در حد توان، در صدد خدمت به اصحاب فرهنگ و هنر استان هستند.سپس هر یک از 
 هنرمندان نظرات، پیشنهاد ات و راهکارهای خود در خصوص انجام فعالیت های فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی و همچنین  مشکالتی که در این زمینه وجود دارد

 را بیان کردند.

دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال با هنرمندان شهرستان های لردگان و خانمیرزا

مفاد آراء
7/41  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 139960302031000492-99/6/20 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نایین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین فردین فرزند علی 
اکبر به شماره شناســنامه 55 صادره از نایین در یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
باغ به مســاحت ششــدانگ 585 مترمربع پالک ثبتی 152 اصلی واقع در نایین بخش 
1 حوزه ثبت نائین خریداری مع الواســطه از مالک رســمی آقای محمد حسین مصباح 
نائینی بصورت عادی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطــالع عمومی مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

 در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/6/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/9

م الف: 984696  اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نایین
مفاد آراء

7/42  آگهی ابالغ مفــاد رای موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون تعیین 
تکلیف اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز
نظر به اینکه برابر رای شماره 139960302033000020 مورخ 1399/06/18 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
 فاقد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک نطنز تصرفــات و مالکیت 
 خانم طاهره میرزاده حســینی فرزند ســید عبــاس کدملی 0046232532 شــماره
 شناســنامه 3351 در ششــدانگ یکبــاب خانــه قســمت بــه مســاحت 142/23 

متــر مربــع مفــروزی از پــالک 314 فرعــی از شــماره 1- اصلــی واقــع در 
اوره جــزء بخــش 9 حــوزه ثبتــی نطنــز خریــداری عــادی و مــع الواســطه 
 از مالکیــن رســمی آقــای ســید علــی اکبــر میــرزاده حســینی و خانــم ربابه
  تقــی زاده طباطبائی و عــادی از زهرا بیگــم غــروی امامی محرز گردیده اســت 
لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عموم 
از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شــود تا چنانچه شخص یا اشخاصی 
به رای مذکور اعتراضی داشته باشــند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
 خود را به اداره ثبت محل تســلیم و رســید اخذ نماید و معترض بایســتی ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواســت 
در مراجع ذیصالح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواســت را به این اداره تســلیم 
نماید بدیهی اســت در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشــد یا معترض 
 گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه محل را ارائه ننمایــد اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت خواهد نمود صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/6/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/9

م الف: 984918 علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
حصر وراثت

7/43 آقا/خانــم زهــره چمنی بــه شناســنامه شــماره  1260590208  به شــرح 
دادخواست به کالســه  1480/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنیــن توضیح داده که شــادروان فاطمه ریاحی کاشــانی  به شــماره شناســنامه  
35082 در تاریــخ 99/4/9  اقامتــگاه دائمــی خود بــدرود زندگی گفتــه ورثه حین 
الفوت آن مرحــوم منحصر اســت به: 1(محمــد چمنی بــه ش.ش 1261908147 
فرزند متوفــی. 2(زهره چمنــی بــه ش.ش 1260590208 فرزند متوفــی. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک نوبت و یــک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشــد از 
 تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شــد.

م الف: 1002026 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 



چهار شنبه 9 مهر   1399 / 12 صفر  1442/ 30 سپتامبر 2020/ شماره 3082
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان:

سفر به عراق برای پیاده روی اربعین امکان ندارد
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان گفت: برای ســفر به کربال به طور قطع کشور عراق ویزایی صادر 
نخواهد کرد و کشور ما نیز اجازه سفر به مناســبت اربعین را نخواهد داد.زهرا شیخی با بیان اینکه اگر 

برخی مسئوالن یا حتی افرادی در داخل 
دولــت عکس العمل هایــی در خصوص 
مقابله جدی تر با شــیوع کرونا و رسیدگی 
به مسائل پیرامون آن دارند، به علت ورود 
جدی مجلــس به مســائل مختلف این 
عرصه اســت، افزود: در هفته های اخیر 
چندین جلسه ویژه جهت بحث رسیدگی به 
سرنوشت یک میلیارد یورو در کمیسیون 
بهداشت و درمان برگزار شده است.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 

با اشاره به پیگیری مستمر کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس برای مشخص شدن سرنوشت یک 
میلیارد یورو برداشت شــده از صندوق توســعه ملی، تصریح کرد: تمام عوامل مرتبط با این موضوع از 
جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشــت و درمان، دیوان محاسبات و خزانه کل 
کشور همگی حضور داشتند و آمار و ارقامی ارائه دادند که باهم هم خوانی نداشت.سخنگوی کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی پیرامون تصمیمات ستاد کرونای استان اصفهان اظهار کرد: 
آنچه که به من گزارش شده این است که بنابر عملیاتی شدن هرچه سریع تر تصمیمات بوده است و حتی 

مسئله تعطیالت مطرح شده ، بعضا هم بنا نبوده که منتظر جواب نامه از سمت ستاد ملی کرونا باشند.

در شبانه روز آینده رخ می دهد؛
کاهش ۵ درجه ای دمای هوا در اصفهان

دمای هوا در شبانه روز آینده در بیشتر مناطق استان دو تا پنج درجه کاهش خواهد داشت.نقشه های 
هواشناسی بیانگر جوی نسبتا ناپایدار در اســتان طی چند روز آینده است.بر این اساس در بیشتر 
مناطق اســتان وضعیت جوی صاف تا کمی ابری در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید 
در مناطق شرقی و مرکزی همراه با گردوخاک محلی و کاهش کیفیت هوا به دلیل افزایش غلظت 
گردوخاک پیش بینی می شــود. همراه با ناپایداری در جو شــاهد افزایش ابر، وزش باد شدید و 
بارش های پراکنده و احتمال رعدوبرق به ویژه در مناطق غربی، شــرقی و جنوبی اصفهان خواهیم 

بود. امروز دما بین ۷ تا ۱۰ درجه کاهش خواهد داشت.

ممنوعیت اجتماعات اربعین در بقاع متبرکه ناحیه یک اصفهان
برگزاری اجتماع اربعین حسینی در بقاع متبرکه ناحیه یک شهرستان اصفهان ممنوع شد.رییس اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان ناحیه یک گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و برای پیشگیری 
از باال رفتن ســرعت شــیوع بیماری و بر اساس مصوبه ســتاد کرونای اســتان، برگزاری مراسم های 
مذهبی تجمعات عزاداران حســینی در اربعین در بقاع متبرکه این ناحیه  طبــق مصوبه کرونا تعطیل 
شد.حجت االسالم اصغر توسلی گفت: بنا به فرموده رهبر معظم انقالب هرچه ستاد کرونا تعیین کند اجرای 
آن الزامی و حفظ سالمتی ضروری اســت.وی افزود: با توجه به توصیه های موکد بهداشتی در شرایط 
کنونی که پیشگیری از خطر ابتال به بیماری کرونا ضروری است، اداره اوقاف و امور خیریه نیز تمهیداتی 
می اندیشید تا بتواند از سالمت آحاد جامعه صیانت کند.حجت االسالم اصغر توسلی ادامه داد: در اربعین 
حسینی امسال همایش پیاده روی برگزار نمی شود و برای کاهش خطر ابتال به بیماری کرونا توزیع هرگونه 

غذای نذری در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه این ناحیه نیزممنوع است.

در نشست مدیر عامل سازمان آتش نشانی مطرح شد:

علت اعتراض آتش نشانان  دریافت»حقوق« نیست

نشست مدیر عامل سازمان آتش نشانی  حدیث زاهدی
به مناسبت روز آتش نشان در حالی برگزار 
شد که این صنف با چالش هایی در اصفهان روبه رو هستند و  با وجود 
وعده های چندین ساله مسئوالن این مشکالت همچنان پابرجاست و 
رفع نشده است. از معوقات پرداختی و نبود سختی کار تا عدم وجود زیر 
ساخت های ایمنی در نقاط وسیعی از شهر و دست و پنجه نرم کردن با 
خطرات بیشتر به دلیل برخی از کمبود امکانات از جمله مخاطراتی است 
که آتش نشانان در اصفهان با آن دسته و پنجه نرم می کنند؛ مسائلی که 
بخشی از آنها در نشســت خبری دیروز مدیر عامل این سازمان مطرح 
شد.  در این نشســت، محســن گالبی در مورد علل تجمع اخیر آتش 
نشانان در مقابل اســتانداری اصفهان گفت: مشکل این افراد دریافت 
حقوق نیست و تمامی حقوق کارکنان در موعد مقرر پرداخت شده است.

وی ادامه داد: البته در خواســت این بخش از کارکنان دریافت ســایر 
حقوق و مزایای قانونی اســت زیرا تفاوت هایی در فیش حقوقی بین 
برخی کارکنان آتش نشانی اصفهان و سایر شهرها وجود دارد و از سوی 
دیگر برخی از این افراد تقاضا دارند که تبدیل وضعیت آنها از شرکتی به 

رسمی اعمال شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 

گفت: در این راستا جلسات متعددی برگزار شد و بررسی های مختلفی 
صورت گرفت تا براســاس قوانین موجود تطابق هایی صورت گیرد که 
حل نهایی آن نیازمند مجوز مجلس است ولی در مجموع میزان حقوق 
کارکنان آتش نشــانی پایین اســت.وی اظهارکرد: در جلسه  با معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان مقرر شد با محوریت 
دفتر امور شــهری کمیته ای تشــکیل و همه این مســائل با بررسی 
بخشنامه ها و فرمول ها برای ارتقای حقوق این دست از کارکنان پیگیری 
شود.گالبی تصریح کرد: البته در خصوص تبدیل وضعیت افراد، مسئله 
منوط به نظر مجلس است ولی در این زمینه پیشنهادی از سوی اصفهان 
ارائه شده است و از آن طریق نیز حل مشکل این بخش از کارکنان دنبال 
می شــود.وی با بیان اینکه اعماق زمین تا مرتفع ترین قله ها جوالنگاه 
ماموریت آتش نشانان اســت، افزود:  میانگین حضور نیروهای آتش 
نشانی در حادثه طی سال گذشته چهار دقیقه و ۲۲ ثانیه و در ۶ ماهه اول 
سال جاری این میزان به سه دقیقه و ۵۳ ثانیه رسیده است.مدیرعامل 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: آمارها 
حاکی است در یک سال منتهی به مهر ۱۳۹۹،در مجموع ۱۰ هزار و ۱۴۰ 
عملیات امداد، نجات و اطفای حریق توسط این سازمان انجام شد که 
از این تعداد چهار هزار و ۲۴۸ مورد حریق و پنج هزار و ۸۹۲ مورد حادثه 

بوده است.وی اظهارکرد: روزانه به طور متوسط یک هزار و ۱۴۸ تماس 
با خطوط ۱۳۶ برقرار می شــود که حدود ۸۷ درصد آن مزاحمت تلفنی 
و بیش از ۵۰ درصد این مزاحمت ها از طریق تلفن های عمومی اســت.

گالبی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشــته چهار هزار و ۵۰۰ شهروند 
گرفتار نجات پیدا کردند که از این تعداد قریب ۲ هزار نفر زن و دســت 
کم ۲ هزار و ۵۰۰ نفر مرد بودند.وی اضافه کرد: از مجموع نجات یافتگان 
۴۱ درصد مربوط به جوانان و ۲۱ درصد مربوط به کودکان و نوزادان بوده 
است.مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه فراوان ترین حریق ها و حوادث در تابستان به وقوع 
پیوست، گفت: تابستان امسال سه هزار ۸۹ حادثه و حریق داشت که از 
این تعداد یک هزار و ۱۰۹ مورد مربوط به تیرماه گزارش شده است.وی 
خاطرنشان کرد: طی ۶ ماهه گذشته، شاهد کاهش ۲۷ درصدی حوادث 
مربوط به کودکان، کاهش ۱۰ درصدی آمار تصادفات رانندگی، کاهش ۱۵ 
درصدی حریق وســایل نقلیه، کاهش ۹ درصدی حریق منزل، کاهش 
۳۵ درصدی حوادث مربوط به آسانسور، افزایش ۱۸ درصدی رویت مار 
و در مجموع کاهش ۲ درصدی کل آمار حوادث نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته بودیم.گالبی اظهارکرد: سال گذشته  ۲۰۰ نفر جذب سازمان 
شدند که از این تعداد  ۱۰۶ نفر پس از اتمام آموزش ها راهی ایستگاه ها و 
بقیه در حال طی آموزش هستند و امسال به دنبال دریافت مجوزهای 

الزم برای جذب ۴۶۵ نیروی جدید هستیم.
وی با بیان اینکه تقویت ناوگان موتوری سازمان آتش نشانی در دستور 
کار اســت، افزود: در این راســتا هشت دستگاه شاســی اسکانیا، ۲۰ 
دستگاه ایسوزو، ۶ دستگاه موتور سیکلت تریل، چهار دستگاه پژو و یک 
دستگاه اتوبوس جهت فرماندهی سیار خریداری شد و مناقصه خرید 

۱۰ دستگاه خودروی تویوتا برگزار شده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه در زمان حاضر ۲۵ ایستگاه آتش نشانی در اصفهان فعال 
است، افزود: تالش ما برای افق ۱۴۰۴ رسیدن به ۴۰ ایستگاه و اکنون 
۱۳ پروژه اجرایــی از جمله چهار پروژه با پیشــرفت ۴۵ درصد در حال 
اجراســت .وی با اشــاره به وضعیت بد برخی بازارهای اصفهان گفت: 
۲ سال است که شــبانه روزی ایمنی بازار را دنبال می کنیم و دادستان 
اصفهان ما را بسیار یاری کرده است ولی به وضع مطلوب نرسیده ایم.وی 
افزود: البته ما تذکرات را داده ایم و حتی حکم پلمب برخی مجتمع های 
تجاری دریافت شد ولی در زمانی که همه با مشکالت اقتصادی و کرونا 
مواجه هستند و معیشت جامعه با مشکالتی مواجه است، امکان اعمال 

آن  وجود ندارد.

خانه های جوان، بستری برای هم افزایی بین جوانان 
به ویژه فعــاالن اجتماعی این قشــر و فرصتی برای 
تبادل نظر و گفت وگو برای حل مشــکالت اجتماعی 
و رشــد خالقیت هاســت.معاون فرهنگی و جوانان 
اداره کل ورزش و جوانان اصفهان با اشاره به آخرین 
وضعیت ایــن ماموریت دولت تدبیــر و امید در این 
استان گفت: با توجه به اختصاص بودجه ۱۲۰ میلیارد 
ریالی مدیرکل ورزش و جوانان بــه این پروژه های 
نیمه تمام، تا پایان دولت دوازدهم شاهد بهره برداری 

و افتتاح این مراکز در شهرســتان های پر جمعیت 
خواهیم بود.عباس مرادیان با بیان اینکه این پروژه 
در شهرســتان های نجف آباد، شــهرضا، فالورجان، 
خمینی شــهر، گلپایگان، کاشــان و مبارکه در حال 
انجام است، افزود: ساالنه اعتبار محدودی در گذشته 
به این پروژه مهــم اختصاص یافتــه و این موضوع 
موجب طوالنی شــدن فرآیند احداث و بهره برداری 
شده است.وی اضافه کرد: اولویت احداث خانه جوان 
با شهرستان های با جمعیت بیشــتر و پس از آن در 
سایر مناطق استان است.به گفته وی کتابخانه، کافی 
شاپ، سالن جلســات، کالس آموزشی و محیطی 
برای فعالیت ســازمان های مردم نهــاد از ظرفیت 
این مراکز بیان کرد که  جوانان از آن در اوقات فراغت 

استفاده می کنند.وی با اشاره به اینکه هویت بخشی 
به فعالیت های جوانان مهم اســت، تصریح کرد: در 
خانه های جوان، این گروه ســنی همراه با دوستان 
و هم گروهی های خود بــه فعالیت های اجتماعی و 
فراغتی مشغول شده و بخش زیادی از فعالیت های 
عام المنفعه و اجتماعی در ایــن مراکز تهیه و عرضه 
می شود.معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و 
جوانان اصفهان ادامه داد: طوفان همدلی و رزمایش 
مهربانی و کمک به نیازمندان در شرایط بحران کرونا 
و سیل سال گذشــته با محوریت خانه های جوان و 
مشارکت جوانان و ســازمان های مردم نهاد انجام 
گرفت و محرم امســال این نهاد سیه پوش و حامی 

مدافعان سالمت عزاداران شد.

 اختصاص 120 میلیارد ریال برای تکمیل خانه های
 جوان در اصفهان

جامانده های 
 حیات زنده رود
 در تور صیادان

با بســته شــدن دریچه های 
سد زاینده رود به دلیل کمبود 
شــدید آب، بار دیگر رودخانه 
زاینــده رود خشــک شــد و 
ماهیــان و آبزیــان زیادی در 

حال تلف شدن هستند. 

دستگیری اعضای باند 3 نفره سارقان طالجات اطفال در اصفهان
جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری اعضای باند ۳ نفره سارقان طالجات اطفال 
در اصفهان و اعتراف آن ها به ۱۳۰ فقره سرقت خبر داد.سرهنگ محمدرضا هاشمی فر بیان داشت: در 
پی وقوع چندین فقره سرقت طالجات اطفال در منطقه شرق اصفهان ماموران هویت فردی که به وسیله 
یک دستگاه موتورسیکلت در کوچه ها پرسه زده و با اغفال کودکان دختر، طالجات آنها را سرقت کرده و 
متواری می شد را به دست آوردند. وی گفت: ماموران با کسب اطالعات الزم مخفیگاه متهم را شناسایی و 
طی هماهنگی با مقام قضایی در یک عملیات ضربتی وی را به همراه ۲ نفر دیگر از همدستانش دستگیر 
کردند.این مقام انتظامی با بیان اینکه بررسی ها نشان داد متهم و دو هم دست دیگرش در سرقت های 
متعددی دست دارند، گفت: در بازرسی از مخفیگاه ســارقان، اموال مسروقه زیادی از جمله طالجات 
سرقت شده از اطفال، یک دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه خودروی سواری، ۳ دستگاه گوشی تلفن 
همراه،وجه نقد، ابزار آالت ، باند و سیستم پخش خودرو کشف شد.جانشین فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان، با بیان اینکه برابر ارزیابی های به عمل آمده توسط کارشناسان مربوطه ارزش اموال مکشوفه از 
مخفیگاه متهمان بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال است، عنوان کرد: سارقان در تحقیقات صورت گرفته به ارتکاب 
۱۳۰ فقره سرقت از جمله سرقت محتویات داخل خودرو، خودرو، طالجات اطفال، اموال از باغ و ویالهای 

خصوصی اعتراف کردند.

دستگیری 2 برادر گرداننده سرقت هاي سريالي
 جانشین فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی از دستگیری دو متهم كه با روش خوراندن مایعات 
حاوی مواد بیهوش كننده، مرتكب سرقت های سریالی در استان های مختلف كشور شده بودند، خبر 
داد.ســردار قربان زاده افزود: پلیس در تحقیقات اولیه دریافت دو متهم پرونده مسلط به زبان خارجی 
هستند و با روش های حیله گرانه افراد ساده لوح را فریب داده و پس از خوراندن آب میوه و قهوه آلوده به 
مواد بیهوش كننده از آن ها سرقت می كنند.وی گفت: كارآگاهان پلیس آگاهی توانستند با بررسی سرنخ 
های موجود دو متهم پرونده را چهره زنی و مورد شناسایی قرار دهند.این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان 
كرد: كارآگاهان پلیس آگاهی در اقدامی اطالعاتی و با ردزنی های گسترده موفق شدند دو متهم را كه برادر 
هستند سوار بر خودروی سواری در حالی كه قصد سرقت از شهروند دیگری را داشتند، در مشهد دستگیر 
كنند.جانشین فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی گفت: بررسی های بعدی این پرونده نشان می 
داد این دو متهم از سوی پلیس استان اصفهان و خوزستان نیز تحت تعقیب هستند و با انجام تحقیقات 
تكمیلی متهمان، در برابر شواهد و ادله غیرقابل انكاری قرار گرفتند كه ناچار به بیان حقیقت شدند.سردار 
قربان زاده تصریح كرد: تحقیقات از دو متهم كه در استان های خراسان رضوی، اصفهان، اهواز، مازندران، 

تهران و قم نیز مرتكب سرقت های مشابه شده اند، ادامه دارد.

واژگونی خودروی حامل مهاجران غیرقانونی در محور 
شهرضا-اصفهان

واژگونی یک دستگاه خودروی سواری حامل مهاجران غیرقانونی خارجی ، در جاده شهرضا به اصفهان 
۱۳ مصدوم برجای گذاشت.غفور راستین، اظهار کرد: این حادثه ساعت ۲۳ و ۴۵ دقیقه در جاده شهرضا 
به اصفهان بعد از شهرک صنعتی رازی رخ داد و سه دستگاه آمبوالنس از اورژانس پیش بیمارستانی و 
یک واحد امدادی از هالل احمر مهیار به محل حادثه اعزام شــدند.وی افزود: در این سانحه رانندگی ۱۱ 
تبعه افغانستان، یک تبعه پاکستان و راننده ایرانی خودرو مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه 
درمانی به بیمارستان امیرالمومنین )ع( شهرضا برای انجام دیگر اقدامات پزشکی منتقل شدند.مدیر 
حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان، تصریح کرد: واژگونی خودروهای حامل مهاجران غیرمجاز 
خارجی موضوعی است که در برخی جاده های استان اصفهان به ویژه محورهای کاشان و نایین ساالنه 

تعداد قابل توجهی کشته و مصدوم به دنبال دارد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: فارس

تحلیل روزاخبار

 عضو فدراسیون جهانی 
آینده پژوهی:

وظیفه مدیران، ارائه 
ضمانت موفقیت 

استارت اپ ها نیست
عضو هیئــت علمی گــروه آینــده پژوهی 
دانشگاه اصفهان و عضو فدراسیون جهانی 
آینده پژوهی گفت: وظیفه مدیران شهر ارائه 
ضمانت بــه جوانان در خصــوص موفقیت 
اســتارت اپ های آنها نیست، بلکه باید تنها 
زمینــه فعالیت را فراهم کــرده و موانع را از 
ســر راه بردارند.محســن طاهری با اشاره 
به اهمیت و جایــگاه همراهی و هماهنگی 
اداره شهر با اکوسیســتم و اجزای آن اظهار 
کرد: نســل امــروز دیگر همچــون جوانان 
دهه های قبل به مشاغل کارمندی و پشت 
میزنشینی عالقه ای نشان نمی دهند و کار 
کردن برای یک کارفرما و دریافت حقوق از 
او را دور از شــأن خود می دانند.وی با بیان 
اینکه استارت اپ ها می توانند موجب جلب 
مشارکت مردم در فرآیندهای شهری شوند، 
افزود: مدیران شهری اصفهان نیز باید زمینه 
ورود جوانان به این عرصــه را فراهم کنند.

عضو فدراسیون جهانی آینده پژوهی تاکید 
کرد: وظیفه مدیران شــهر ارائه ضمانت به 
جوانان در خصوص موفقیت استارت اپی آنها 
نیست، بلکه باید زمینه فعالیت را فراهم کنند 
و موانع را از سر راه بردارند.عضو هیئت علمی 
گروه آینده پژوهی دانشگاه اصفهان فعالیت 
اســتارت اپ ها را یکی از ضروریات شهرها 
دانســت و تاکید کرد: فضاهای کارآفرینی 
باید در بافت شــهری قرار گیرد تا تیم های 
کارآفرینی که بیشتر از قشــر جوان جامعه 
هســتند به بازار، ســرمایه گذاران و فعاالن 
اقتصادی دسترسی داشته باشند و سریع 
تر به اهداف خود برســند. طاهــری با بیان 
اینکه شهر برلین توانسته به لحاظ فرهنگی 
در زمینه استارت اپ و کارآفرینی پیشرفت 
خوبی داشته باشد، خاطرنشان کرد: اصفهان 
به دلیل برخورداری از سابقه غنی فرهنگی 

می تواند در این حوزه موفق باشد.

مسئول برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی و دیابت مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: مصرف صحیح و مناسب داروها در بیماران قلبی عروقی، دیابت 
و فشار خون باعث پیشگیری از ابتال به کرونای شدید و کاهش مرگ و میر ناشی از آن می شود، بنابراین این بیماران حتما به مصرف دارو و مراقبت ها توجه کنند.رامش 
حسین خانی با اشاره به اینکه هر سال آخرین یکشنبه سپتامبر به عنوان روز جهانی قلب نام گذاری شده که امسال هشتم مهر ماه بود، اظهار کرد: شعار امسال روز جهانی 
قلب »با تمام وجود از سالمت قلب مراقبت می کنیم« و پیام اصلی این است که با تدبیر، اثرگذاری و همدلی از سالمت قلب خود، خانواده و جامعه مراقبت می کنیم.وی 
با اشاره به اینکه بیماری های قلبی عروقی، اولین علت مرگ و میر در دنیا محسوب می شود، افزود: به طور میانگین سالی ۱۸ میلیون نفر در دنیا به دلیل بیماری های قلبی 
عروقی فوت می کنند، یعنی اولین علت مرگ در دنیا، کشور ما و استان اصفهان بیماری های قلبی است.مسئول برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی 
و دیابت مرکز بهداشت استان با بیان اینکه در دنیا از هر ۳ نفر، یک نفر به دلیل بیماری های قلبی عروقی فوت می کند، گفت: متاسفانه در کشور و استان ما از هر دو نفر، 
یک  نفر به علت بیماری های قلبی عروقی فوت می کند، بنابراین شیوع بیماری های قلبی و عروقی باال و اهمیت آن بسیار زیاد است.وی خاطرنشان کرد: ابتال به بیماری 
کووید۱۹ عوارض شدید برای مبتالیان دارد، به ویژه اگر فرد مبتال بیماری قلبی عروقی، دیابت یا فشار خون داشته باشد، عوارض این بیماری شدیدتر و احتمال مرگ بیشتر 

است، به طوری که تقریبا ۶۵ درصد فوت شدگان کووید۱۶ بیماری قلبی عروقی، دیابت یا فشار خون داشته اند.

بیماری های قلبی عروقی همچنان در صدر علل مرگ و میر قرار دارند



یک سایت روسی در تحلیلی از لیگ کشتی ایران از حسن یزدانی به عنوان پردرآمدترین کشتی گیر نام برد.در تحلیل این سایت روس آمده است: از اول اکتبر )۱۰ 
مهرماه( بیستمین دوره مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد در ایران آغاز می شود و به رغم آنکه مسئوالن بهداشت ایران مخالف برگزاری این مسابقات بودند، اما در 
نهایت با پا فشاری جامعه کشتی آن ها تسلیم شدند.برای اولین بار، مسابقات قهرمانی لیگ ایران بدون تماشاگر و در سالن مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار 
می شود.در ادامه این گزارش به تیم بازار بزرگ پرداخته شده که بیشترین کشتی گیران مطرح را جذب کرده و در سال های اخیر همواره قهرمان ایران بوده است. در 
این میان به نام حسن یزدانی، قهرمان جهان و المپیک که باالترین رقم قرارداد را درلیگ ایران امضا کرده نیز اشاره شده است.در این سایت عنوان شده که یزدانی 

برای حضور در مسابقات لیگ کشتی ایران حدود ۱۴ هزار دالر دریافت می کند که این بیشترین درآمد در بین کشتی گیران ایرانی است.

حسن یزدانی، پردرآمدترین کشتی گیر لیگ ایران

چهار شنبه 9 مهر   1399 / 12 صفر  1442/ 30 سپتامبر 2020/ شماره 3082

قلیان گیت در فوتبال ایران!
با افشاگری مدیرعامل استقالل درباره ورود قلیان به اردوی اســتقالل در قطر، حواشی زیادی به 
راه افتاده است. همه به دنبال آن هســتند که بدانند کدام بازیکن دست به چنین کاری زده است؟ 

پیش از این روایت دیگــری هم وجود 
داشــت؛ اینکه دو بازیکن اســتقالل در 
فرودگاه دوحه و در مســیر بازگشــت به 
تهران قلیانی خریــداری کردند که باعث 
به راه افتادن جنجال شد. ماجرا اما فقط 
این نبوده و حاال مشخص شده یکی دیگر 
از بازیکنان هم همراه خــود قلیان برده 
بود.وقتی نام قلیان وســط می آید همه 
به یاد ماجرای قلیان گیت در اردوی تیم 
ملی امیــد می افتند. تیمــی که علیرضا 

منصوریان سرمربی اش بود و بازیکنانش در سفره خانه هتل، قلیان می کشیدند. افشاگری زیادی 
در آن ســال ها صورت گرفت و بعد منصوریان مجبور به استعفا شــد. در دوره ای محمد رویانیان، 
مدیرعامل اسبق پرسپولیس هم فاش کرد بعضی بازیکنان این تیم قلیان می کشند و او حتی برای 
آنها مامور گذاشته تا مراقب شان باشند و آمارشان را بدهند!در این سال ها چند بار عکس بازیکنان 
قلیان به دست منتشر شد که برای شان دردسرهایی داشت. تصاویری از حنیف عمران زاده، محسن 
مسلمان، وریا غفوری، فرشاد احمدزاده، مهدی رحمتی و.... حتی کمیته اخالقی در دوره ای حکم داد 
با بازیکنان قلیانی که تصویرشان منتشر شود، برخورد خواهد شد. به همین دلیل مسلمان و غفوری 
را احضار کردند.چندی قبل خداداد عزیزی در مصاحبه ای تلویزیونی و در واکنش به این مســائل 
گفت: »آقا من به جرات می گویم 99 درصد فوتبالیســت ها قلیان می کشند. من خودم هم جزو 
کسانی هستم که هر روز قلیان می کشم.« در تاریخ باشگاه استقالل قلیان کم حاشیه ساز نبوده. 
در دهه 8۰ بارها مربیان استقالل به بازیکنانی پریدند که در سعادت آباد در سفره خانه ها دیده می 
شدند. پاتوق آنها دو سه سفره خانه بود. بعضی وقت ها بازیکنان استقالل و پرسپولیس در یکی از 
سفره خانه های معروف با هم دیده می شدند. در همان سال ها بود که امیر قلعه نویی به کاپیتان 
تیمش پرید چون اردو را به او سپرده بود تا خودش به مادرش سر بزند ولی با تعقیب این بازیکن 
فهمید خود او سردمدار قلیان کش هاست. در پرسپولیس هم کم از این اتفاق ها نیفتاده است. مثال 
در اوایل دهه 9۰ شایعه شد که ســرمربی این تیم در یک سفر خارجی همراه خود قلیان برده است 
و بازیکنان حتی قلیانش را دیده اند!از آنجا که این شغل، شغل پردرآمدی است گاهی فوتبالیست 
ها خودشان هم در آن سرمایه گذاری کردند. مثال دو بازیکن اسبق استقالل در عالمه جنوبی سفره 
خانه ای راه انداختند. تا سال ها می گفتند سفره خانه باالی میدان هفت تیر متعلق به یکی از چهره 
های فوتبال است. همین حاال می گویند یکی  دیگر از چهره های فوتبال در فرحزاد سفره خانه دارد 

و خیلی وقت ها میزبان فوتبالی هاست.

وجه تشابه علی کریمی و شجاع خلیل  زاده
علی کریمی، بهترین بازیکن اســتقالل در این ســه مسابقه آســیایی بود. کریمی مدتی تمرین 
نداشت و به عنوان آخرین نفر به دوحه رسید، اما با همین شــرایط هم نشان داد تیم چقدر به او 
وابسته اســت. کریمی نبض جریان بازی را تنظیم می کند، توپ گیری انجام می دهد، پاس های 
خالقانه و کلیدی می دهد و شم گلزنی باالیی هم دارد. باشگاه استقالل حتی قبل از لیگ قهرمانان 
هم کار سختی برای حفظ این بازیکن داشت. حاال حتما این ماموریت دشوارتر شده است. کریمی 
در زمین نشان داد در جدل با باشگاه دســت باال را دارد؛ کاری که مثال شــجاع خلیل زاده هم در 

مسابقات آسیایی پرسپولیس انجامش داد.

عبور موفقیت آمیز »رضایی« از چالش های ذوب؛

اردوگاه سبزپوشان سروسامان می یابد

سرمربی جوان ذوب آهن که در مدت کوتاه   سمیه مصور
یــن تیــم، توانســته  حضــورش در ا
سروسامانی به بازار نقل وانتقاالت سبزپوشــان بدهد در جلسه ای با 
اعضای هیئت مدیره این باشگاه خواستار تقویت تیمش برای حضور 
بهتر در فصل جدید رقابت های لیگ برتر شــد. تیم فوتبال ذوب آهن 
روزهای سختی را در لیگ نوزدهم پشت سر گذاشت. این باشگاه که با 
تغییر ســعید آذری فصل را آغاز کرد، در ادامه مشــکالت زیادی را از 

سرگذراند.
 ذوبی ها که دو فصل پیش با امیرقلعه نویی نایب قهرمان مســابقات 
شده بودند، در لیگ نوزدهم با شکست به کار خود خاتمه دادند و اگر 
عملکرد ضعیف تر پــارس جنوبی جم نبود، معلــوم نبود که همچنان 
در لیگ برتر سهمیه داشــته باشــند یا نه. عملکرد ضعیف ذوب آهن 
در لیگ نوزدهم موجب شــد تا هواداران این تیم خواهان تقویت تیم 
محبوب شان برای فصل جدید رقابت های لیگ برتر باشند؛ اما ذوبی 
ها در اوایل بازار تابســتانی نقل و انتقاالت نیز ناموفق عمل کرده اند تا 
ســرمربی جدیدشــان به گالیه از این عملکرد بپردازد. با پایان یافتن 

نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر کشور، بسیاری از بازیکنان ذوب 
آهن ساز جدایی کوک کرده  و با فســخ قرارداد از این تیم جدا شدند. 
احسان پهلوان، دانیال اســماعیلی فر، محمد نژاد مهدی، محمد رضا 
عباســی و مهدی مهدی پور از جمله این بازیکنــان بودند که از جمع 

سبزپوشان اصفهانی جدا شدند .
 ســرمربی جدید تیم فوتبال ذوب آهن، مدعی شــد نقل و انتقاالت 
ذوبــی را آچمز کرده اســت. وی در این باره گفتــه بود:»هیچ مالکی 
نیست و بازیکنان ۳۰۰ ، ۴۰۰ میلیونی با پیشــنهاد سه چهار میلیاردی 
به جلســه می آیند. تیم های پولدار راحت تر بازیکن می گیرند و ما هم 
باید طبق ضوابط و چهارچوب باشــگاه بازیکن بگیریم.با توجه به منع 
جذب بازیکن و مربی خارجی، قرارداد بستن بسیار مشکل شده است. 
بعضی تیم ها بودجه های خوبی دارند و هزینــه می کنند و دغدغه ای 
ندارند. البته بودجه برخی تیم ها محدود اســت و توان کمتری در نقل 

و انتقاالت دارند. 
قانون منع جذب بازیکــن خارجی از این نظر کــه از بازیکنان داخلی 
استفاده کنیم خوب اســت، اما باید به این نکته دقت کنیم که نگاه ما 

تنها لیگ برتر و رویداد های داخلی نیســت. ما باید سطح توانمندی 
فوتبال مان را برای رویداد های آســیایی و ملی بــاال ببریم و الزمه آن 
تبادل بازیکن و مربی خوب و با کیفیت خارجی هاســت.« رضایی با 
این وجود تالش کرد تا در مدت حضورش در جمع سبزپوشــان سرو 

سامانی به بازار  نقل و انتقاالت این تیم بدهد. 
 او در ایــن مدت توانســته میالد جهانی و ســید محمد قریشــی که 
بازیکنــان تاثیرگذار صنعت نفــت بودند را جذب کــرده و پس از آن، 
شهاب گردان دروازه بان باتجربه و ســابق این تیم را از فوالد برگرداند 
و همچنین مهــرداد قنبری که فصل خوبی را در مس کرمان ســپری 
کرده بود، به تیمــش بیاورد؛ ضمنــا جدیدترین خریــدش را هم به 
ســید عبدا... حســینی، مدافع جوان گل گهر و  احمــد جبوری  برای 
رفع مشــکالت دفاعی اختصاص داد . به تازگی هم شنیده می شود 
که جــذب دو بازیکن شــهر خودرو نیز در لیســت ســرمربی جدید 
ذوبی ها قــرار دارد؛ امین قاســمی نژاد و اکبر صادقــی، دو بازیکن 
 کلیدی فصل گذشــته شــهر خودرو هســتند که قرار اســت به جمع

 سبزپوشان بپیوندند.

رییس هیئت ووشوی استان در خصوص انتخاب 
هیئت ووشــوی اصفهان به عنــوان برترین هیئت 
کشــور برای ششــمین ســال متوالی، اظهار کرد: 
خوشــبختانه با همــکاری مربیــان، کادر اداری و 
ورزشکارانی که در کنار هیئت حضور داشتند، هیئت 
ووشوی استان برای ششمین سال متوالی عنوان 
برترین هیئت کشور را به دست آورد و از هزار امتیاز، 
99۰ امتیــاز در ابعاد قهرمانــی، اداری و فرهنگی را 
کسب کرد که نشان از شایســتگی استان اصفهان 
دارد.محسن روناسی با اشاره به افتخارات مختلف 
هیئت ووشو در سال گذشــته، افزود: سال گذشته 
اتفاقات بهتــری برای مان در فدراســیون رخ داد. 
مربی ساندای تیم ملی بانوان از اصفهان بود و در رده 
سنی پایه نیز مربی داشــتیم. ۳۵ نفر دعوت شده 
به تیم ملی داشــتیم که در مــدت فعالیت هیئت، 
باالترین آمار معرفی به تیم ملی بوده اســت. سال 

گذشته در انتخابی تیم ملی عالوه بر اینکه قهرمان 
شدیم، ورزشکاران اصفهانی نیز که در تیم کردستان 
بودند، به مقام سومی دست یافتند.رییس هیئت 
ووشوی اســتان اصفهان در رابطه با فعالیت های 
انجام شــده در حوزه فرهنگی، خاطرنشــان کرد: 
کارهای بسیار خوبی در حوزه فرهنگی انجام شده 
و توانســتیم نیازهایی که اداره کل و فدراسیون در 
نظر دارد را برگــزار کنیم. همایــش تای چی برای 
روز جهانی ووشو داشــتیم و روند صعودی خوبی 
در تعداد بیمه شــدگان تحت پوشش هیئت وجود 
داشــت. در بحث آموزش و مکاتبــات اداری نیز 
شــرایط خوبی وجود دارد و ســال گذشــته مقام 
نخست قسمت آموزش را داشتیم.روناسی، درباره 
برگزاری مسابقات اســتانی تالو و ساندا در شرایط 
شیوع ویروس کرونا، تصریح کرد: در بخش ساندا 
امکان برگزاری مســابقات وجود نداشــت؛ اما در 

بخش تالوی انفرادی طی شش ماه نخست سال 
سه دوره مســابقه آنالین برگزار کردیم. همچنین 
دوره های آموزشی خود را به صورت آنالین به اجرا 
درآوردیم.وی با بیان اینکه امکان برگزاری مسابقات 
ساندا با این شرایط و به دلیل اینکه ورزشکاران باید 
حضور فیزیکی داشــته باشــند وجود ندارد، گفت: 
باشگاه های خود را برای رعایت کردن پروتکل های 
بهداشــتی که اعالم شده اســت کنترل می کنیم و 
خوشبختانه از میان ورزشکاران مان، موردی مبتال 
به ویروس کرونا نداشــته ایم. در بخش قهرمانی 
نیز سانس های انفرادی در اختیار ورزشکاران برای 

پیگیری تمرینات قرار می دهیم.

رییس هیئت ووشوی استان:

کسب مقام برتر  ووشوی کشور، نشان از شایستگی اصفهان دارد

تحلیل روز

وقتی رسانه ملی، »میلی« عمل می کند؛
سانسور گل »آل کثیر« توسط آل قلیل!

یکشنبه 6 مهر ۱۳99  بازی حساس پرسپولیس - السد قطر ، دقیقه  کاوه معین فر 
89 و حساس ترین زمان بازی، عالیشــاه ضربه کرنر را می زند، توپ 
باالی سر عیسی آل کثیر است و او به ســمت دروازه السد ضربه می زند. توپ کنار دست دروازه بان 
السد و قطع تصویر به صحنه ای بی ربط ... گزارشگر بازی داد می زند که توپ گل شد؟ نه؟ آره گل شد، 

بله گل برای پرسپولیس و ... ولی بیننده تلویزیون تصویری از این لحظه حساس نمی بیند.
دلیل هم با فاصله چند ثانیه ای معلوم می شود؛ آل کثیر بعد از زدن گل پیراهنش را در آورده است!

یک یادآوری هم الزم است که در اسفند سال 97 بازی پرسپولیس - السد بغداد بونجاح )مهاجم 
تیم الســد( بعد از زدن گل پیروزی به پرســپولیس در دقیقه 9۵ بازی ، پیراهن خود را در آورده و 
خوشحالی خود را نشان داد. انگار لحظه گل، آل کثیر یاد آن صحنه افتاد و او هم همان کار را در برابر 

تیم حریف تکرار کرد.
االن اگر تصاویر بازی را ببینیم، متوجه می شویم که از زمان سانسور گل آل کثیر تا نشان دادن آن چند 
ثانیه بیشتر نیست ولی همین چند ثانیه برای مخاطب و طرفداران پرسپولیسی و در این بازی خاص 
تمام طرفداران فوتبال ایران ) که تعدادشان هم کم نیست( انگار چند دقیقه است، زمان می ایستد و 
کشدار می شود، چون طرفدار  با تمام وجود انتظار دیدن صحنه دلخواهش را دارد ولی آن را نمی بیند! 
اساسا بحث بر سر همین چند ثانیه هاست. در شبکه های اجتماعی این قضیه بسیار مورد انتقاد قرار 
گرفت.مازیار فکری ارشاد، منتقد سینما در صفحه اینستاگرامش با انتشار عکسی از عیسی آل کثیر 
نوشت:» این پست و این عکس را بیشــتر به نیت اعتراض به سانسور آزار دهنده ناظرهای پخش 
و متولی های ممیزی تلویزیون می گذارم. کسانی که در میانه این همه غم و نگرانی و قحطی خبر 
خوب، لحظه ای از گرفتن حال مردم و بی رنگ کردن شادی لحظه ای ما غافل نیستند. مهم ترین 
اتفاق یک مسابقه حساس که دو طرفش غم یا شادی حتی زودگذر میلیون ها نفر است باید حذف 
شود، مبادا خشک مغزان و متحجرها از اعالم حضور و نظارت فرساینده خود ثانیه ای عقب بمانند.«

مهدی ملکی، روزنامه نگار ورزشی هم نوشت: » واسه این صحنه، صداوسیمای میلی، میلش کشید 
که تصاویر رو قطع کنه. به همین ســادگی برای شــادی گل آل کثیر و میلیون ها بیننده تلویزیونی 

تصمیم می گیرن و باید و نباید تعیین می کنن. همین قدر مسخره و عذاب آور!«
شاهرخ دولکو ،کارگردان و ســینمایی نویس هم با انتشار عکســی توئیت زد: » طوری که قرار بود 
صحنه گل  پرسپولیس نمایش داده بشــه که البته به لحاظ فنی کمی به مشــکل برخورد. بعد کال 

صرف نظر کردن ازش«
اتفاق با مزه آن است که در اینترنت و فضای مجازی به سرعت هم آن لحظه گل زدن آل کثیر منتشر 

و با تیترهایی چون گل سانسور شده پرسپولیس و ... همراه شد.
صفحه اینســتاگرام خبرگزاری فارس تمام ویدئو را با صدای گزارشــگر عربی یکی از شــبکه های 

ماهواره ای منتشر کرد و ...
انگار دوستان صداوسیمایی اصال از انفجار اطالعات و ارتباطی زمانه حاضر هیچ خبری ندارند! جناب 
ناظر پخش یا مسئول نشان دادن و ندادن هر چه شما نشان ندهی، 2 دقیقه بعد می توان آن را دید 

و البته بیشتر هم دیده می شود. 
واقعا باید به ناظر پخش صداوســیما یادآوری کرد آیا نمی توانستید اجازه دهید تا توپ وارد دروازه 
شــود و بعد صحنه لباس در آوردن را سانســور کنی؟ )خودم از نوشــتن چنین جمالتی حالم بد 
می شود!( اگر با معیار شما نباید آن صحنه را نشان داد، کمی صبر کنید تا توپ وارد دروازه شود بعد 

آن را سانسورکنید؟ )واقعا این پیشنهاد زیبا نیست؟!(
از هول تان لحظه شادی میلیون ها ایرانی را باید چنین تباه سازید؟ چرا هر وقت این مردم می خواهند 
از ته قلب یک لحظه شاد شــوند، به هوا بپرند و غریو شادی سر دهند، شــما باید آن را پاره کنید و 
کاری کنید که فقط حال مان بد شود. چرا باید همواره قطع کننده و سانسورچی لحظات شاد باشید؟

یادداشت

غیرت؛ کلیدواژه ای که 
دوستش داریم

شــاید در مالحظات و مناسبات دنیای فوتبال 
مدرن، استفاده از واژگانی مثل غیرت و تعصب 
منسوخ شده باشــد. همه قبول داریم که باید 
کار کرد و با دانش و تخصص دنبال نتایج بهتر 
رفت. همه اینها قبول، اما گاهی سخت جانی و 
سختکوشــی گروهی از بازیکنان، چاره ای جز 
استفاده از چنین کلماتی باقی نمی گذارد. این 
حکایت پرســپولیس ایران است؛ تیمی که در 
پنجمین مسابقه پیاپی اش در لیگ قهرمانان 
آسیا از سد السد قطر هم گذشت و به یک چهارم 
نهایی رســید. آخرین بازمانده فوتبال ایران که 
انگار تک تک بازیکنانش برای حیثیت و اعتبار و 
همه زندگی شان می جنگند.بازیکنان نازپروده 
ایرانی که اگر هر پنج روز یک بار بازی می کردند 
صدای فریاد اعتراض شــان به آســمان بلند 
می شد، در این تورنمنت خوش درخشیده اند. 
باورکردنی نیســت که این بچه ها اینطور پشت 
سر هم، بدون تنفس و وقفه به میدان می روند و 
تا آخرین ثانیه تک تک توپ ها را دنبال می کنند. 
به بشار رســن دقت کنید که چطور یک تنه بار 
بازیسازی تیم را به دوش می کشد، به شجاع 
خلیل زاده که در همه درگیری های یک ســوم 
میانی حاضر است، به سیامک نعمتی که فقط 
کارت قرمز ناحق توانســت به چهارصدوپنجاه 
دقیقه حضورش در یک پســت غیرتخصصی 
پایان بدهــد، به احســان پهلوان، به ســعید 
آقایی و سرلک، به حامد لک شگفت انگیز، به 
کنعانی خســتگی ناپذیر، به نوراللهی جنگجو، 
به وحید امیری که خسته نمی شود و به عیسی 
آل کثیر کــه مقاومت تاریخی تیــر دروازه هم 
نمی تواند تسلیمش کند..حتما این پرسپولیس 
توانایی هــای فنی زیادی دارد کــه اینطور جلو 
می رود، اما اجازه بدهید فعال از تکرار کلیدواژه ای 
لذت ببریم که دوســتش داریــم؛ غیرت. این 
غیرت عالوه بر ســاق پــای بازیکنــان و نگاه 
هواداران، در حنجره تدارکات موسفید تیم هم 
متجلی است؛ کسی که دور استادیوم می چرخد 
و یک تنه تیمش را تشــویق می کند. همچنان 
در قطر بمانید بچه ها؛ ســزاوارتر از شما برای 

قهرمانی، مگر پیدا می شود؟

رضایی در این مدت توانسته میالد جهانی و سید 
محمد قریشی که بازیکنان تاثیرگذار صنعت نفت بودند 
را جذب کرده و پس از آن، شهاب گردان دروازه بان 

باتجربه و سابق این تیم را از فوالد برگرداند

در حاشیه

وز عکس ر

اضافه وزن سرمربی 
تراکتور

علیرضا منصوریان سرمربی تراکتور، 
ظاهرا در روز هــای دوری از فوتبال 
نتوانســته اضافه وزن خود را کنترل 
کند. او البته همیشه ورزش می کند، 
ولی با این حال نتوانسته مثل خیلی 
از چهره های فوتبــال جلوی اضافه 
وزن خود را بگیرد. تازه ترین تصویر 
او در تمرین تراکتور کامال گویای این 

مسئله است.

 عصر ایران
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 عوامل موثر در بهبود خدمات الکترونیکی 
شهرداری ها چیست؟

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان گفت:جهت بررسی عوامل موثر در 
بهبود خدمات الکترونیکی شهرداری ها برای نمونه موردی در محله لنبان اصفهان به عنوان پروژه 
پژوهشی مســئله محور حوزه بهره بردار معاونت شهرســازی و معماری توسط »افسانه آقایی« 
دانشــجوی دانشــگاه یزد مورد پژوهش قرار گرفت.مرتضی نصوحی اظهار کرد: توسعه بی رویه 
شهرها در سال های اخیر موجب بی توجهی به محیط انسانی و طراحی برای جوامع انسانی شده 
است.وی افزود: از پیامدهای منفی اجتماعی توسعه بی رویه شهرها می توان به نداشتن عدالت 
اجتماعی، هویت و… اشاره کرد.مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه بعد اجتماعی پایداری رویکردی است که در دهه ۱۹۹۰و ۲۰۰۰ به منظور رفع این مشکالت 
پدید آمده مطرح شد، افزود: در این خصوص به منظور دستیابی به پایداری و باالخص پایداری 
اجتماعی در شهر باید از کوچک ترین واحد سازنده شــهر یعنی محله و به طور ویژه مرکز محله که 
دارای باالترین سطح اجتماعی در هر محله است، اقدام کرد تا در پایان شاهد شهری پایدار باشیم.

وی ادامه داد: با اســتفاده از روش توصیفی و طراحی، ابتدا به بررسی مفهوم پایداری اجتماعی 
و مرکز محله )میدان محلی( به عنوان یکی از فضاهای عمومی در شــهر بپردازیم و سپس برای 
اســتخراج شــاخص هایی جهت احصای پایداری اجتماعی در یک مرکز محله به منظور داشتن 
فضای شهری پایدار از لحاظ اجتماعی اقدام شده اســت.نصوحی خاطرنشان کرد: هدف از این 
پژوهش باال بردن کیفیت فضای شهری )مرکز محله( با استفاده از مولفه های پایداری اجتماعی 
است تا آن فضا برای اجتماع ساکن و در راستای رفع نیاز آن ها در حال حاضر و آینده طراحی شود.

وی گفت: موارد استخراج شده از مبانی نظری که شامل معیارها و شاخص های پایداری اجتماعی 
اســت، در مرکز محله لنبان اصفهان به عنوان یکی از محالت تاریخی، مورد ارزیابی قرار گرفته و 
راهبردها و راهکارهای طراحی تدوین شده و طرحی مبتنی بر احصای پایداری اجتماعی در مرکز 

محله لنبان اصفهان ارائه شده است.

مدیر منطقه ٩ شهرداری اصفهان خبرداد:

آزادسازی ٩٠ درصد فاز سوم خیابان بهشت در منطقه 9
مدیر منطقه ٩ شهرداری اصفهان از آزادسازی بیش از ٩٠ درصد فاز سوم خیابان بهشت خبر داد و 
گفت: برای تکمیل فاز سوم خیابان بهشت )حدفاصل خیابان آتشگاه و شهید اشرفی( هزینه ای 
بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.علیرضا رفیعی اظهار کرد: هدف از آزادسازی فاز 
سوم خیابان بهشت افزایش عرض ترافیکی است که در مرحله تکمیل روند آزادسازی و عملیات 

عمرانی قرار دارد.
وی با بیان اینکه فاز سوم خیابان بهشــت به طول ٤٥٠ متر و عرض ۳۶ متر در حال احداث است، 
تصریح کرد: برای تکمیل فاز ســوم خیابان بهشــت )حدفاصل خیابان آتشگاه و شهید اشرفی( 
هزینه ای بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شــده اســت.مدیر منطقه ٩ شــهرداری اصفهان 
ادامه داد: عملیات آزادســازی و اجرایی فاز ســوم خیابان بهشت شــامل ایجاد دو باند جدید، 
احداث پیاده رو و مدیریت آب های سطحی اســت، افزود: با اجرای عملیات آزادسازی احداث 
کانیو و جدول گذاری، زیرسازی، آســفالت، جا به جایی تیرهای برق در حال انجام است.وی از 
باز زنده ســازی محور نمونه مادی لنبان و بدنه ســازی این نهر به صورت پایلوت در خیابان میرزا 
طاهر خبر داد و گفت: اجرای پروژه بدنه سازی مادی لنبان با اعتبار دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
در دست اقدام است.رفیعی خاطرنشــان کرد: پیمانکار در حال بدنه سازی و زیرسازی و احیای 
دیواره های این مادی به طول ٢٥٠ متر و بازسازی پل های طول این نهر و پیرایش شهری در خیابان 
میرزا طاهر اســت.وی ادامه داد: مادی لنبان که از دل محالت نصرآباد می گذرد یکی از بارزترین 

منابع طبیعی شهر اصفهان است که نقش موثری بر شکل گیری شهر و محالت ایفا می کند.

فرماندار اصفهان در آیین تودیع و معارفه بخشدار منطقه مرکزی عنوان کرد:

بخش مرکزی اصفهان ،ظرفیت فرمانداری مستقل را دارد

بخش مرکزی اصفهان دارای وســعتی  دیانا سنابادی
حــدود۱۴۶۴ کیلومترمربع اســت که از 
شمال به شهرستان برخوار و میمه، از شرق به بخش کوهپایه و جلگه، 
از غرب به شهرستان خمینی شــهر و فالورجان، از جنوب به شهرستان 
شــهرضا، از جنوب غربی به شهرســتان مبارکه و از جنوب شــرقی به 
بخش جرقویه سفلی محدود می  شود و شامل ۶ دهستان به نام های 
براآن شمالی، براآن جنوبی، جی، کرارج، قهاب شمالی و قهاب جنوبی 
و ۳ شهر به نام های بهارستان، قهجاورستان و خوراسگان و تعداد ۷۸ 
روســتا و تعدادی مزرعه است. با توجه به کمبود شــدید آب از لحاظ 
سوق الجیشی بســیار با اهمیت محسوب می شــود و بخشدار این 
منطقه باید آگاه و مسلط به علم روز باشد تا بتواند نقش مدیریتی خود 
را به درستی اجرا کند.در همین راستا در روز شنبه ۵ مهر ۹۹ آیین تکریم 
از تالش های علیرضا حسینی بخشدار پیشین بخش مرکزی و معارفه 
سید سعید موسوی با حضور معاون استاندار و فرماندار اصفهان و جمع 
کثیری از شهردار ها و اعضای شورای شــهر مناطق برگزار  شد.در این 
مراسم حسین سیســتانی، فرماندار اصفهان ضمن تقدیر و تشکر از 
زحمات علیرضا حسینی  اظهار داشت: فعالیت های عمرانی در بخش 

مرکزی شهرســتان اصفهان به دلیل مشــارکت باالی مردم و حضور 
خیران و سرمایه گذاران بخش خصوصی نمود بسیار باالیی پیدا کرده 
و مالیات بر ارزش افزوده نیز رقم قابل توجهی بوده است.وی یادآور 
شــد: مالیات ارزش افزوده در شهرها و روســتاها به شهرداری ها و 
دهیاری ها اختصاص پیدا می کند.سیســتانی افــزود: بخش قابل 
توجهی از اعتبارات عمرانی اصفهان در بخش مرکزی این شهرســتان 
هزینه می شود، هرچند با توجه به شــاخص ها و معیارهایی که برای 
محرومیت زدایی وجود دارد، بخش های دیگر هم به تناسب شرایط از 
این امتیازات بهره مند می شوند.وی اضافه کرد: بخش مرکزی اصفهان 
با حدود ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، معادل چند شهرستان این استان بوده 
و از استعداد و ظرفیت فرمانداری مستقل برخوردار است.سیستانی 
خاطرنشــان کرد: جایگاه و نقش بخش مرکزی اصفهان در پیشبرد 
اهداف نظام و دولت و خدمات ارائه شده در آن، باید مورد توجه جدی 

قرار گیرد.
وی با بیان اینکــه تعداد نیروها و امکانات این بخش محدود اســت، 
گفت: مســئوالن باید با همت و تالش و بهره گیری از همه ظرفیت ها 
خدمات شایسته ای به مردم این بخش ارائه دهند.فرماندار اصفهان 

گفت: مباحث اجتماعی، سیاســی، فرهنگی و اقتصادی بسیاری در 
بخش مرکزی اصفهان وجود دارد و در صورتی که به طور جدی به آنها 

پرداخته نشود، ما را با بحران مواجه خواهد کرد.
وی با بیــان مباحث امنیتی جــدی در این بخش خاطرنشــان کرد: 
بخشــدار و دیگر مســئوالن باید با درایت و بهره گیری از ظرفیت های 
نیروی انتظامی، سپاه پاســداران، اطالعات و ارتش این مسائل را به 

بهترین شکل ممکن مدیریت کنند.
سیســتانی اضافه کرد: حوزه های کشــاورزی، فرهنگی، اجتماعی و 

اقتصادی این بخش ها حرف های زیادی برای گفتن دارند.
وی با اشــاره به لزوم اهمیت توجه جدی به جلوگیری از ســاخت و 
سازهای غیرمجاز در این بخش افزود: ساخت و سازهای غیرمجاز در 
برخی از روستاهای این بخش آسیب جدی به اراضی کشاورزی وارد 
کرده است. معاون اســتاندار و فرماندار اصفهان تصریح کرد: باید به 
طور جدی به مقوله های آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 
بخش مرکزی اصفهان پرداخته شود.در پایان این مراسم از خدمات 
۶۷ ماهه علیرضا حســینی بخشدار ســابق بخش مرکزی اصفهان، 

تجلیل و سیدسعید موسوی به عنوان بخشدار جدید معرفی شد.

نایب رییس کمیسیون حمل وتقل و فناوری اطالعات 
شــورای اســالمی شــهر اصفهان با حضور در برنامه 
زنده تلویزیونــی »اینجا اصفهان«با اشــاره به تاکید 
شورای شهر بر توسعه حمل ونقل عمومی و اختصاص 
بخش عمده بودجه به این حوزه، بازگشایی گلوگاه ها، 
ساماندهی معابر، اصالحات ترافیکی، روکش آسفالت 
و جدول کشی را از جمله فعالیت های روزمره شهرداری 
در حوزه ترافیک شهری عنوان کرد.اصغر برشان با بیان 
اینکه کرونا زیان مالــی و محدودیت های بودجه ای 
فراوانی برای شــهرداری ایجاد کرد، گفت: حدود ۷۵۰ 
دســتگاه اتوبوس شــهری اصفهان تا پیش از شیوع 

کرونا روزانه حدود ۵۵۰ هزار مسافر را جابه جا می کرد 
که این رقم اکنون به ۲۲۰ هزار مسافر رسیده و مسافران 
مترو نیز به یک سوم تقلیل یافته است.عضو شورای 
اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد: رعایت فاصله گذاری 
فیزیکی، هزینه تمام شــده برای هر سفر با اتوبوس و 
مترو را افزایش داده اما سعی شده از ظرفیت ناوگان 
حمل و نقلی کاسته نشود.وی گفت: ضدعفونی شدن 
روزانه اتوبوس ها، آموزش رانندگان برای رعایت موازین 
بهداشتی و قرار دادن حائل میان راننده و مسافر از جمله 
اقدامات در حوزه حمل ونقل عمومی در زمان شــیوع 
کرونا بوده است. برشــان، با اشاره به اجرای سیستم 
AVL و AFC روی ۱۰۰ دســتگاه اتوبــوس شــهری، 
خاطرنشان کرد: تعیین مکان مبدأ و مقصد، مشخص 
کردن زمان رفت و آمد و کنترل سیستمی اتوبوس ها از 
مزایای سامانه های هوشمند حمل ونقل عمومی است.

وی ادامه داد: از طرفی با اجرای کامل این سیستم ها 
می توان تخفیف هــا و دو نرخی کــردن بلیت خطوط 
اتوبوس برای اقشار مختلف را دقیق تر محقق کرد.وی، 
اصفهان را شهر دوچرخه خواند و خیابان های این شهر 
را به دلیل مسطح بودن مناسب برای دوچرخه سواری 
دانست.برشان گفت: شورای شهر با مصوبه خود تاکید 
کرده که مســیر دوچرخه در تمــام خیابان های تازه 

احداث پیش بینی و ایجاد شود.
وی با بیان اینکه اکنون مســیرهای ویژه دوچرخه در 
شهر پراکنده بوده و به هم پیوسته نیست، اظهار کرد: 
این شرایط باعث شده دوچرخه سواران برای تردد در 
شهر احســاس امنیت نکنند در حالی که برای ترویج 
حمل ونقل پاک تاکید شــده تا حد امکان مسیرهای 
دوچرخه با پیوستگی و ارتباط با یکدیگر ایجاد شود تا 

ایمنی دوچرخه سواران حفظ شود.

عضو شورای شهر:

کرونا هزینه تمام شده سفر با حمل ونقل عمومی را افزایش داد

 بخش مرکزی اصفهان با حدود ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، 
معادل چند شهرستان این استان بوده و از استعداد و 

ظرفیت فرمانداری مستقل برخوردار است

خبر خوان

اولین نشســت تخصصی زنان جهادی به همراه آیین رونمایی از منشور سبک 
زندگی جهادی به همت مرکز تخصصی بانوان آفتاب وابسته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با مشارکت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان اصفهان و فرهنگســرای پایداری برگزار شد.مدیرکل بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان با بیان اینکه باغ موزه 
دفاع مقدس متعلق به شهدا، پیشکسوتان جنگ، رزمندگان، جانبازان و به ویژه 
خانواده معظم شهداســت، گفت: خانواده شــهدا و ایثارگران هر آنچه سرمایه 
داشتند، در خدمت نظام جمهوری اسالمی گذاشتند.سردار شیروانیان با بیان 
اینکه هدف از برگزاری این مراسم تجلیل و تبیین نقش بانوانی است که زینب 
گونه راه شــهدا را ادامه می دهند، افزود: پیش از به ثمر رسیدن انقالب اسالمی 
نیز برخی بانوان در راهپیمایی ها در صــف اول بودند، همچنان که در راهپیمایی 
هفتم محرم، بانوان اصفهانی در صف اول ایستادند و با رشادت خود، برگ زرینی 
بر افتخارات این شــهر افزودند.  وی ادامه داد: پس از پیــروزی انقالب نیز در 
بحران هایی که در مناطق مرزی رخ داد، بانوان به همراه همسران خود در منطقه 
خطر حضور داشــتند و با آغاز جنگ تحمیلی که چهلمین ســالگرد آن را پشت 
سر می گذاریم، بانوان در خط دوم و ســوم منطقه عملیاتی، در بیمارستان های 
صحرایی و ستادهای پشتیبانی سعی می کردند رسالتی که برعهده آن ها گذاشته 
شده را انجام دهند.وی با اشــاره به نقش مهم بانوان در دوران جنگ تحمیلی، 
تصریح کرد: بانوان ایثارگر با شــجاعت و تالش، به پشتیبانی از فرزندان خود و 
همچنین فرزندان ایران زمین پرداختند و حضورشــان در جبهه های مختلف، 
روحیه ای برای رزمندگان بود.مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان اصفهان یاد و خاطره سردار شهید سلیمانی را گرامی داشت و یادآور شد: 
رشادت رزمندگان اسالم به رهبری شهید سلیمانی ریشه داعش را خشکاند و 
همان طور که رهبر معظم انقالب فرمودند، اگر مدافعان حرم نبودند، درکوچه پس 

کوچه های شهرهای کشور باید با داعش می جنگیدیم.

خانواده، کانون اصلی فرهنگ یک جامعه است
مدیر مرکز تخصصی بانوان آفتاب دیگر سخنران این برنامه بود که با عرض خیر 
مقدم به حاضران، خانواده شهدا را زینت مجلس دانست.لیال لندی تاکید کرد: 

خانواده، هســته اولیه هــر جامعه و مهم 
ترین رکن آن اســت و اهمیت بســزایی 
دارد که این مهم متاثــر از کارکرد خانواده 
است زیرا افراد در خانواده آماده پذیرش 
نقش های اجتماعی خود می شــوند.وی 
ادامــه داد: اهمیت این نهــاد مهم باعث 
شده تا دشــمنان جوامع اسالمی به ویژه 
کشور عزیزمان، هجمه بی سابقه ای به نهاد 
خانواده وارد کرده و در تالش برای کاستن 
از ارزش های آن و تغییرات سبک زندگی 

ایرانی و اسالمی باشند.وی با بیان اینکه سبک زندگی افراد جامعه نشأت گرفته 
از مولفه فرهنگی آن جامعه است، تصریح کرد: خانواده کانون اصلی فرهنگ یک 
جامعه است که باید برای تحکیم آن تالش کرد.این فعال جهادی تاکید کرد: با 
توجه به اهمیت این موضوع، دفتر امور بانوان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان اصفهان با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری 
اصفهان و دفتر تخصصی بانوان آفتاب وابســته به سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان، نقشه پیشــنهادی قرارگاه مهندسی سبک زندگی 
جهادی را بر اســاس منویات مقام معظم رهبری در خصــوص کاربردی کردن 
ســبک زندگی جهادی ایرانی تدوین کرده و با دعوت از نظر صاحب نظرانی که 
در راستای سالمت اجتماعی تالش می کنند، به تقویت این سند پرداخت.وی 
با اشاره به تشکیل این قرارگاه از ســال ۹۷، اهداف آن را چگونگی پیاده کردن و 
ارائه شیوه های زندگی سالم بر اساس مبانی و مولفه های اسالمی برای مادران 
و دختران خانواده، ارائه الگوی اسالمی در تشــکیل خانواده، بررسی جایگاه و 
کارکرد خانواده و بررسی تاثیرات فضای مجازی و ترویج فرهنگ استفاده سالم 

از آن عنوان کرد.

ضرورت ترویج فرهنگ جوانمردی و ایثار
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه فرهنگ جوانمردی و ایثار را باید 
ترویج داد، اظهار کرد: در کنار مردانی که از خاک وطن و ناموس شان دفاع کرده 
و راه شــهادت را برگزیدند، زنانی نیز هم پای آن ها ایثار و از خودگذشتگی کرده 
و داوطلبانه در جبهه و پشــت جبهه فعالیت می کردند.فریده روشن ادامه داد: 
تقدیم ۲۰۰ شهید زن به انقالب و حضور فعال بیش از ۴۰۰ زن جهادگر و داوطلب در 
جبهه های حق علیه باطل، از جمله خدمات اصفهان به عرصه دفاع مقدس است 
بنابراین نباید نقش زنان و حمایت های آن ها نادیده گرفته شود.روشن با اشاره به 
حضور موثر بانوان در تمام عرصه های اجتماعی بیان داشت: امروزه تعداد زیادی 
از بانوان در جبهه سالمت به عنوان پزشک، پرستار و نیروهای خدماتی فعالیت 
دارند، ضمن اینکه نباید از نقش موثر مادران در خانواده ها به سادگی عبور کرد که 
در شرایط کرونایی فعلی، وظیفه مهمی را جهت حفظ سالمتی خانواده برعهده 
دارند.در پایان این مراسم با حضور مســئوالن حاضر و مادران شهدا، از منشور 
سبک زندگی جهادی رونمایی شد 
و تعدادی از بانــوان فعال جهادی 
اســتان به بیان رویدادهای دوران 
دفاع مقــدس و اقدامات صورت 
گرفته توسط بانوان اصفهانی در آن 
دوران پرداختند و به فعالیت های 
فعلــی در جبهــه ســالمت برای 
تامیــن ملزومــات بهداشــتی 
 در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا

 اشاره کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان اظهار داشت: امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور ناچاریم مراسمات مربوط به 
هفته گردشگری را به صورت محدودی برگزار کنیم. هر ساله ۲۷ سپتامبر روز جهانی گردشگری نامیده می شود که معموال با روزهای پایانی هفته دفاع مقدس 
نیز تطابق می یابد. امسال نیز به رسم هر ساله برنامه های هفته گردشــگری را با تجدید میثاق با آرمان های امام و رهبری و عطرافشانی و گل آرایی مزار پاک 
شهیدان در گلزار شهدای اصفهان آغاز کردیم.فریدون اللهیاری با بیان اینکه ۵۵ طرح گردشگری در استان در هفته گردشگری افتتاح خواهد شد ،گفت: در نظر 
داریم در این هفته مراسم افتتاح برخی از این طرح های گردشگری که شامل افتتاح هتل ها، اقامتگاه های بومگردی، سفره خانه های سنتی و دیگر پروژه های 
مربوط به گردشگری را انجام دهیم؛ اما با توجه به آمار باالی مبتالیان به ویروس کرونا و امکان انتقال این ویروس، ممکن است برخی از این طرح ها که همگی 
آماده شروع فعالیت هستند نتوانند تا اطالع ثانوی آماده خدمت به گردشگران باشند. وی ادامه داد: این ۵۵ طرح مربوط به حوزه گردشگری با سرمایه ای 

بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال به بهره برداری خواهند رسید که بخش خصوصی حضور چشمگیری در تامین این هزینه ها داشت.

 افتتاح ۵۵ طرح گردشگری همزمان با هفته گردشگری در اصفهان

تجدید میثاق کارکنان 
اداره کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای 
استان اصفهان با شهدا

کارکنان اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اســتان اصفهان بــه منظور 
غبارروبی و ادای احترام به مقام واالی 
شهیدان  هشت سال دفاع مقدس در 
گلستان شهدای اصفهان حضور یافتند 
و بــا آرمان هــای امــام)ره( و انقالب 

تجدید پیمان کردند.

وز عکس ر

با حضور مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس صورت گرفت؛

رونمایی از منشور سبک زندگی جهادی
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مراقبت از سالمندان هنگام مواجهه با بیماری کرونا

 عالئم شایع 
اولین نشانه بیماری، تب است و در حدود نیمی از افراد تب با درجات 

باال دیده می شود؛ اما در یک چهارم از بیماران، تب گزارش نشده است.سرفه، 
تنگی نفس، خســتگی و گاهی درد عضالنی، از جمله عالمت های شایع دیگر 
هستند. بی اشتهایی، تهوع، استفراغ و دل درد و یا گیجی نیز می تواند دیده شود.

میانگین فاصله زمانی بین شروع عالئم تا بروز تنگی نفس و یا عالئم قابل توجه 
به طور متوسط حدود 7 روز )متغیر بین 1 تا 20 روز( گزارش شده است.موارد 

منجر به مرگ ناشــی از بیماری کرونا اغلب در افراد میانسال و سالمند و یا 
افراد با سابقه بیماری زمینه ای دیده شده است.در صورت بروز هر یک 

از این عالئم باید سالمند توسط پزشک معاینه و در صورت 
لزوم برای انتقال به بیمارستان اقدام شود.

 .نگهداری
 و مراقبت از سالمندان 

کارکنان مراکز نگهداری و مراقبت از سالمندان باید توجه داشته 
باشند در صورت بروز هر یک از موارد ذکر شده، فرد مشکوک را با رعایت 

نکات زیر در اتاقی جداگانه ایزوله کنند:
1- اقدامات احتیاطی استاندارد تماسی و قطره ای در مواجهه با بیمار رعایت 

شود
2- مراتب به پزشک مرکز اطالع رسانی شود

3- بیمار توسط پزشک معاینه و در صورت لزوم طبق دستورالعمل به مراکز 
درمانی منتقل شود

4- در صورت نیاز به هر گونه اقدام اورژانسی پزشکی، همه اقدامات 
در اتاق ایزوله و با رعایت احتیاط های هوابرد انجام شود

 شدت عالئم  
بیماری در سالمندان 
سالمندان در رویارویی با مشکالت 

سالمتی اغلب ضعیف تر هستند.
باید به یاد داشت که عالئم و نشانه 
هــای بیمــاری در ســالمندان 
می توانند با گروه های ســنی 
دیگر متفاوت و کامال غیر 

اختصاصی باشد.

 انتقال سالمندان به منزل
مجوز ترخیص از بیمارســتان باید حتما توســط 
پزشک معالج در بیمارســتان، صادر شود.بیماران 
با عالئم خفیف بــدون وجود عالئم هشــداردهنده 
می توانند در محیط خانه مورد مراقبت قرار گیرند. در این 
صورت همان اصول مراقبت کلی بیماران مبتال، از جمله 
لزوم اســتفاده دائمی از ماسک توسط بیمار، در مورد 
این بیماران نیز بایستی اعمال شود.پرسنل مراقبت 
های بهداشــتی باید وضعیت بهداشتی بیمار را از 
طریق تماس تلفنی و یا با مراجعه حضوری به 

صورت روزانه بررسی کنند.  طرح : زاینده رود 

شركت آب وفاضالب آگهی برگزاری مناقصه عمومی
استان اصفهان

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه 
عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

    نام روزنامه:زاینده رود

    تاريخ انتشار:1399/07/09

مبلغ تضمين)ريال (برآورد)ريال (محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

99-3-127
عملیات اجرایی اصالح و توسعه 
شبکه فاضالب در سطح منطقه 
سه اصفهان)با ارزیابی کیفی(

7.544.881.622317.000.000جاری

99-3-131
لوله گذاری خط انتقال فاضالب 
زیباشهر)بخش اول( منطقه 

مبارکه)با ارزیابی کیفی(
2.535.884.529127.000.000جاری

99-3-132
اجرای خط انتقال فاضالب 

سورچه سیاهبوم شهر کرکوند 
منطقه مبارکه)با ارزیابی کیفی(

7.317.989.071310.000.000جاری

99-3-133
لوله گذاری خط انتقال فاضالب 
زیباشهر)بخش دوم( منطقه 

مبارکه)با ارزیابی کیفی(
19.380.519.410672.000.000جاری

99-3-134
توسعه کلکتور فاضالب دکتر حسابی 
تا میدان 9 دی سه راه قائمیه منطقه 

دو اصفهان)با ارزیابی کیفی(
32.059.328.8581.052.000.000جاری

 مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:00 روز دوشنبه
 به تاریخ 1399/07/28

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز سه شنبه به تاریخ 99/07/29
دريافت اسناد: سايت اينترنتی

WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031)داخلی 395(

نوبت اول
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