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 سخنگوی ستاد مقابله با کرونای اصفهان: حدود یک سوم کارکنان در 
شهرهای قرمز استان با سطح هشدار 3 در محل کار حاضر می شوند. 

مراسم های مذهبی و فرهنگی در این شهرها به مدت دو هفته محدودیت 

خواهد داشت.

وزیر بهداشــت باالخره به اصفهان هم آمد. آن هم در حالی که اصفهان به همراه تهران و قم  زاینده رود
تقریبا از همان هفته های اول اعالم ورود کرونا به کشور، جزء استان های با شیوع باال بود و در این 

چندماه، متاسفانه جایگاه خود میان استان های وضعیت قرمز را حفظ کرده است. 
وزیر دیروز در میان مسئوالن و مدیران حاضر در ستاد استانی مقابله با کرونا، همچنان از موفقیت های کشورمان در عرصه مبارزه 
با کرونا حرف زد و البته اعتراف کرد در یک برهه زمانی حتی او هم تصور کرد کرونا تمام شده است و این خوش باوری یا فریب 
خوردن را به »جنگ احد« تشبیه کرد! از سردار سلیمانی یاد کرد. ترامپ را »رذل ترین« آدم خواند و به سبک و سیاق مصاحبه 
های این چندماهه اش، گفت که برای تکه تکه شدن همه وجودش به عرصه آمده است. آخر صحبت هایش هم شعر خواند و 

خالصه حرف ها همان بود و وعده ها همان و روز از نو و روزی از نو! 
»سعید نمکی« حاال چندوقتی است جای »جواد ظریف« و »آذری جهرمی« را گرفته است. در رسانه ها او را زیاد می بینیم و 
از واژه ها و تعابیر خاصی هم اســتفاده می کند! مدام خود را »فرمانده«ای می نامد که با سربازانش تنها مانده و نیاز به کمک 
دارد. می گوید از دل فقر آمده و نسبت به معیشت مردم بی تفاوت نیست ولی در این چندماه که کمر مردم زیر بار گرانی های 
بی سابقه و محدودیت های کرونایی بدون جیره و مواجب شکست و این همه ضرر و زیان دیدند، نه کاری کرد و نه کاری از او 

برمی آمد جز زدن همین حرفها که بارها از او شنیده ایم. 
حاال باید در قرنطینه بمانیم چون چاره دیگری نداریم. وزیر همچنان شعر می سراید، نوحه خوانی می کند، روضه می خواند، 
بحث سیاسی پیش می کشد، وعده آینده ســفید کرونایی می دهد، برای مردم پیامک می فرستد و البته دیگر از کشورهای 

اروپایی که زنگ زده بودند تا از تجارب ایران در زمینه کنترل و مهار کرونا استفاده کنند و الگو بگیرند، حرفی نمی زند! 
در جلسه دیروز اما هرچند وزیر حرف خاصی درباره اصفهان و وضعیت کرونایی این استان نزد اما صحبت های مسئوالن استانی از 
جمله استاندار و رییس دانشگاه علوم پزشکی، همگی حکایت از وضعیت بحرانی استان در زمینه کرونا داشت... دیروز  همچنین 

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان از افزایش 90 درصدی متوفیان در اصفهان و در مهرماه امسال خبر داد...

 استاندار: نگران دو هفته تعطیلی در تهران و مسافرت به شهرستان ها 
هستیم که به همین دلیل درخواست داریم برای شهرهای قرمز طوری 

برنامه ریزی شود که یک روز در میان تعطیل باشند تا جلوی مسافرت ها 

گرفته شود.

 رییس دانشگاه علوم پزشکی: در شهرستان اصفهان آنچه خسته کننده 
شده شیب مالیم بیماری است. پیک دوم و سوم نداشته ایم و بیماری 

پیوسته بوده که این باعث خستگی و فرسودگی کادر درمان شده است. 

آمار فوتی ها در اردستان و نطنز باالست. 

 فرمانده سپاه صاحب الزمان استان: اطلس مناطق مشخص باشد تا تمرکز 
و فعالیت در این مراکز برقرار باشد و اعزام تجهیزات و نیروها به آن مناطق 

انجام شود. این فعالیت ها، مشارکت و پشتیبانی همه جانبه می خواهد که 

جا دارد فرمانداران نیز همراه شوند تا امکان تقویت امکانات را داشته باشیم.

عکس: ایمنا

وقتیکرکرهکروناباکرکرهمغازههاپاییننمیآید؛

گره کور معیشت و سالمت
مشروح در صفحه ۳ و 5
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 »اوباما« از ترس جدایی همسرش به دولت »بایدن« 
ملحق نمی شود

رییس جمهور پیشین آمریکا به دلیل نگرانی از جدایی همسرش از او احتمال حضور خود در دولت 
جو بایدن را رد کرد. به نقل از شبکه آرتی، رییس جمهور پیشــین آمریکا امکان حضور خود در دولت 
جدید دموکرات ها را به دلیل نگرانی از بابت جدایی همســرش رد کرد.بــاراک اوباما در مصاحبه ای 
گفت، پیشنهاد همکاری در دولت جو بایدن را نخواهد پذیرفت، زیرا نگران است همسرش او را ترک 
کند. وی با لحنی آمیخته با شوخی افزود: کار هایی وجود دارد که انجام نخواهم داد وگرنه »میشل« 

مرا ترک خواهد کرد.

سفر »پمپئو« به ترکیه بدون دیدار با »اردوغان«
وزیر خارجه آمریکا در حالی وارد استانبول شده که در برنامه وی هیچ دیداری با اردوغان یا همتای 
ترک اش دیده نمی شود.به نقل از دیلی صباح، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا قرار است با اسقف 
بارتولومو، رهبر مسیحیان ارتدوکس جهان در استانبول دیدار و درباره آزادی مذهب در جهان گفت 

وگو کند و طی این سفر هیچ دیدار رسمی نخواهد داشت!

»سی ان ان« نامه محرمانه اسپر به کاخ سفید را افشا کرد
شــبکه »ســی ان ان« نامــه محرمانــه ای از وزیــر دفــاع پیشــین آمریــکا منتشــر کــرد 
کــه وی در مورد خروج بیشــتر نیروهــای آمریکا از افغانســتان هشــدار می دهد.طبق ســند 
افشــا شــده توســط ســی ان ان، اســپر در اوایــل این مــاه در نامــه طبقــه بندی شــده به 
کاخ ســفید اعــام کرده اســت کــه فرماندهــان نظامــی متفق القول هســتند کــه آمریکا تا 
زمان تحقق شــرایط دیگر حضــور نیروهای خــود را در افغانســتان کاهش نخواهد داد.ســی 
 ان ان مدعی اســت کــه این نامه یکــی از دالیل اصلــی ترامپ بــرای اخراج اســپر از پنتاگون

 بوده است.

پمپئو: 

روند انتقال قدرت در آمریکا انجام خواهد شد
وزیر خارجه آمریکا گفت: روند انتقال قدرت پس از انتخابات در نهایت رخ خواهد داد.

به نقل از خبرگزاری رویترز، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا درباره تعهد دولت دونالد ترامپ 
به روند انتخابات آمریکا براساس قانون اساســی این کشور ابراز اطمینان کرد.وی در گفت وگو با 
روزنامه فرانسوی فیگارو اعام کرد: »من کاما مطمئن هستم که روز ها و هفته های آینده نشان 
خواهد داد که ما چقدر به چهارچوب این انتخابات براســاس قانون اساسی پایبند هستیم«.وی 
افزود: »روند انتقال قدرت، موفق خواهد بود و به تکالیف داخلی و خارجی مان احترام گذاشــته 

خواهد شد«.

کشف 2۶00 رای شمرده نشده در ایالت جورجیا
منابع خبری از کشــف ۲۶۰۰ رای شمرده نشــده در ایالت جورجیا پس از بازشــماری آرای این 
ایالت خبــر داده اند.یک رســانه آمریکایی گــزارش داده مقام هــای ایالــت »جورجیا« پس 
از بازشــماری آرای این ایالت متوجه شــده اند بیــش از ۲۶۰۰ رای در شهرســتان »فلوید« در 
این ایالت شــمرده نشــده اســت. پایگاه خبــری AJC گــزارش داده به حســاب آوردن این 
 آرا می توانســت اندکی اختــاف »دونالد ترامپ« بــا »رقیبش جــو بایدن« در ایــن ایالت را 

کاهش دهد. 

اختاف بر سر دو نگاه است. اینکه اوضاع اقتصادی ناشی از وضعیت 
پیچیده تحریم ها علیه ایران است و یا ناشی از نحوه مدیریت اقتصاد 
کشــور. این اختاف بنیادین مدت هاست به صورت جسته و گریخته 
در بیان مقامات مسئول کشور دیده می شــود. رییس جمهور آدرس 
مشکات اقتصادی را کاخ سفید می داند و اصول گرایان می گویند این 

مشکات ناشی از خطا ها و ناتوانی های مدیریتی است.
در همین راســتا اخیرا محمــد باقر قالیبــاف در نطقــی در مجلس 
شورای اسامی گفت: »بی تفاوتی نسبت به گرانی ها و رها کردن بازار 
و بی توجهی به تولید ملی، به پاســتور، بهارســتان و بــاب همایون و 

میرداماد ارتباط دارد و نه به جورجیا و میشیگان و آریزونا.«
وی افــزود: »پس به مــردم آدرس غلــط ندهید، مهم ترین ریشــه 
مشکات کشور سوءمدیریت، اســتفاده نکردن از ظرفیت های عظیم 
داخلی، دســت روی دســت گذاشــتن و ناهماهنگی میان نهاد های 
سیاست گذار و مجری اســت و همین سوءمدیریت هاست که باعث 
عدم برقراری مناســب تجــاری با کشــور های همســایه و منطقه و 

کشور های دنیا مخصوصا کشور های آسیا و اوراسیا شده است.«
این اظهار نظر رییس مجلس در واقع واکنشــی بــه برخی اظهارات 
مقامات دولتی درباره ایجاد فرصت برای بازگشت آمریکا به برجام و 
احتمال مذاکره با پیروزی جو بایدن در انتخابات ایاالت متحده است.

مقامات دولتی خوش بین هســتند که با بازگشــت آمریکا به برجام 
بخش عظیمی از تحریم ها لغو شود و مشــکات اقتصادی ایران نیز 
کاهش یابــد؛ اما اصول گرایان سال هاســت که معتقدند مشــکات 
اقتصادی ربطی به تحریم ندارد، ادعایی که به نظر می رســد چندان با 
واقعیت همخوان نیست. با این حال سیاســتمداران اصول گرا بر آن 

پافشاری می کنند.
 قالیباف در این بــاره گفت: »عمیقا باور داریم که زندگی و معیشــت 
مردم را نمی توان و نباید به پیروی از شکســت یا پیروزی کســی در 
کاخ سفید گره زد. این تصمیمات ماست که مســتقل از این رفتن ها 
و آمدن ها پایه های اصلی اقتصاد ما را می ســازد و قدرت ما را در این 

عرصه مشخص می کند.«
وی با کنایه به کســانی که از پیروزی بایدن خوشــحال شدند، افزود: 
»باور کنیم کسی که واگن خود را به لکوموتیو دیگران ببندد باید منتظر 

بنشیند تا با آنچه در اختیارش نیست، شادی کند و یا عزا بگیرد.«
اظهارات قالیباف تنهــا واکنش به بحث پیرامون بازگشــت احتمالی 
آمریکا به برجام و مذاکره با این کشور بر نمی گردد، او در واقع به طور 

مستقیم به سخنان مهر ماه حسن روحانی پاسخ داده است.

رییس جمهور پنجم مهرماه درباره مشکات و مسائل اقتصادی کشور 
گفته بود: »مردم برای کمبود و مشکات اگر می خواهند لعن و نفرین 
کنند، این لعن و نفرین آدرسش کاخ سفید در واشنگتن است، کسی 

به مردم آدرس اشتباه ندهد.«
حاال هم پس از پیروزی جــو بایدن در انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا حســن روحانی با تاکید بر اینکه هر کجا ببینیم شــرایط برای 
لغو تحریم آماده است از آن اســتفاده خواهیم کرد، می گوید: »هدف 
ما لغو تحریم ها و تعامل ســازنده با جهان است و هر جا و هر فرصتی 
برای این کار مهیا باشد اقدامات خود را انجام خواهیم داد و هیچ کس 
حق فرصت ســوزی ندارد و از فرصت ها بر مبنای منافع و وحدت ملی 

استفاده خواهیم کرد. «
اظهارات روحانی با انتقادات زیادی از ســوی رســانه های اصول گرا 
همراه شد و بسیاری از این انتقاد کردند که چرا دولت از پیروزی بایدن 

خوشحال است؟
 محمد باقر قالیباف، پس از تکیه زدن بر کرسی  ریاست مجلس بارها 
اختاف رویکرد و نگاه خود را با حســن روحانی نشــان داده است. 
ماجرای ســفرها وبازدید های پیاپــی او در دوران کرونــا و انتقادات 

روحانی از او پیشتر خبرساز شده بود. 

 نســخه اصول گرایان برای اقتصاد همین است که در سخنان رییس 
مجلس دیده می شــود، آن ها می گویند باید تولید داخل را قوی کنیم 
و نیاز به خارج به حداقل برســانیم، آن ها می گویند، نباید نگاه ها فقط 
به اروپا و آمریکا باشــد بلکه باید با کشور های همسایه و منطقه روابط 

گرمی برقرار کنیم و از بازار های آن ها سود ببریم.
 قطعا خطا های مدیریتــی و ناکارآمدی ها در ســطح کان اجرایی و 
قانون گذاری در وضعیت کنونی تاثیر زیــادی دارد و عملکرد دولت در 
بسیاری از موارد زیر سوال است. آدرسی هم که رییس جمهور می دهد 

تمام واقعیت نیست.
 اما نسخه قالیباف بسیاری از مسائل را نادیده می گیرد، مثل این نکته 
که با وجود تحریم ها حتی نزدیک ترین شــرکای ایران هم نمی توانند 
با ایران تبادل مالی داشته باشــند. در حال حاضر ۴۰ میلیارد دالر پول 
ایران در کشــور های دیگر بلوکه شــده که حدود ۲۰ میلیارد دالر آن در 
چین است و این کشور به خاطر تحریم های بانکی قادر به انتقال پول 

به ایران نیست.
دیگر کشور هایی که ایران از آن ها طلب دارد، کره جنوبی، ژاپن، عراق، 
هند و... همگــی روابط خوبی با ایران دارند، امــا نمی توانند پول های 

بلوکه شده را به ایران بازگردانند.

خبر روز

ادعاهای  »عادل الجبیر« درباره برنامه هسته ای ایران
به گزارش روزنامه القدس العربی »عادل الجبیر« وزیر مشــاور در امور خارجه عربستان در مصاحبه با 
خبرگزاری آلمان ادعا کرد که کشورش در صورتی که امکان منع ایران از ساخت ساح های هسته ای نباشد، 
از حق تسلیحات هسته ای برای خودش محافظت می کند.وزیر سعودی در ادامه مدعی شد که اگر ایران 
تبدیل به یک قدرت هسته ای شود، بسیاری از کشورها از آن الگوبرداری می کنند و عربستان همه تاش 
خود را برای حمایت از ملت و سرزمین خود به کار می گیرد.عادل الجبیر در ادامه فرافکنی های خود ، ادعا 
کرد که ایران از دهه های گذشته از انرژی هسته ای استفاده می کند و در سال ۲۰15 با قدرت های جهان 

یک توافق هسته ای برای توقف تولید بمب هسته ای در ازای رفع تحریم ها امضا کرده است.

طبری: جرم من »پاکدست« بودن است!
در پی انتشار گزارشی در روزنامه »شرق« شماره ۳8۶۰ در تاریخ سه شنبه ۲۰ آبان 1۳۹۹ با تیتر »برگ 
جدیدی از تخلفات در لواسان«، اکبر طبری، از مسئوالن ســابق قوه  قضائیه که این روزها در زندان 
اوین به سر می برد، جوابیه ای برای »شرق« فرستاده است. در قسمتی از این جوابیه آمده است: 
»... در این بین قرعه قربانی شدن به نام بنده اصابت کرده، این جانب از بدو بازداشت )درحالی که 
در خارج از حوزه قضایی تهران و در شهرســتان آمل بدون دریافت نیابت قضایی از شهرستان آمل 
ناهار میهمان منزل ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و منصوب مقام عظمای والیت حضرت 
آیت ا... آملی الریجانی بودم، در منزل ایشان توسط گروه پنجاه نفره - که موجب درگیری با نیروهای 
حفاظتی حضرت آیت ا... آملی الریجانی قرار گرفت - بازداشــت و در ساعت سه ونیم شب توسط 
بازپرس رسیدگی کننده پرونده که در آن شب در بند ۲ الف بازداشتگاه منتظرم بود، تفهیم اتهام کرده 
)که در تاریخ تشکیل بیش از یکصدساله عدلیه در آن ساعت شب سابقه نداشته است( روانه سلول 
انفرادی شدم لذا شاکی عمومی و سازمان اطاعات سپاه پس از پانزده ماه، هیچ یک از ادله اثبات 
اتهام یا جرم را ارائه نداده اند. بلکه تنها گناه این جانب این است که بیست سال خدمت صادقانه در 

قوه قضاییه، مدیری الیق، توانمند و پاکدست بوده ام ...«

طعنه روزنامه جمهوری اسالمی به »قالیباف«
روزنامه جمهوری اسامی در سرمقاله خود نوشت: چه زود توصیه های اکید رهبری را بعضی نمایندگان 
مجلس یازدهم فراموش کرده اند! کمتر از یک ماه قبل بود کــه رهبر انقاب ضمن تقبیح اهانت بعضی 
نمایندگان و افرادی در خارج مجلس به رییس جمهور و دولتمردان، به آنها توصیه کردند در جهت تحکیم 
وحدت و انسجام تاش کنند و بر این نکته تاکید کردند که وحدت و انسجام ملی در حال حاضر مهم ترین 
نیاز کشور است.برخاف این سفارش روشن، روز یکشنبه رییس  مجلس در سخنان تعجب برانگیزی که 
بیش از هرچیز به شعارهای انتخاباتی شباهت داشت، به مسئولین اجرایی کشور حمله و به آنها توصیه کرد 
راه حل مشکات کشور را به جای ایالت های آمریکا در پاستور و میرداماد و باب همایون جست وجو کنند.

مردم ناراضی نیستند، ناراحتند
به گزارش اعتمادآناین؛ عضو جامعه روحانیت مبارز گفت : تنش آفرینی ها مردم را از سیاسیون زده  کرده 
است و آنها دیگر در انتخابات به دنبال کاندیدای اصول گرا یا اصاح طلب نیستند. به نظر من کاندیدایی در 
انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه قرار خواهد گرفت که اوال مشکات موجود را ببیند، درد را بشناسد و 
البته راه درمانی صحیح را برای کاهش مشکات ارائه دهد.سید رضا اکرمی، اظهار داشت: من قبول ندارم 
که مردم از وضع موجود ناراضی اند؛ در واقع مردم ناراضی نیستند، ناراحت هستند. باالخره فشارهایی 
که از خارج به جمهوری اسامی وارد می شود و همچنین مسئله کرونا گرفتاری ها را به بیشترین حالت 
ممکن خود رسانده است، به طوری که سفره ها روزبه روز کوچک تر و کاالهای ضروری گران تر می شود. 

طبیعی است ایرانی ها در چنین وضعیتی سختی  زیادی بکشند و زندگی برایشان دشوار شود.

کافه سیاست

انتقادات شدید 
 »تخت روانچی«
از شورای امنیت

نماینــده دائــم ایــران در ســازمان ملل 
متحد گفت: شــورای امنیــت باید اصاح 
شــود و اقدامــات آن مبتنــی بــر قانون 
 و تامین کننــده منافــع کل کشــورهای 

جهان باشد.
مجیــد تخت روانچی در نشســت مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد بــا موضوع 
اصاح شــورای امنیت افزود: این نهاد به 
خاطر عملکرد ضعیف، منفعانه و در برخی 
موارد غیرقانونــی و فراقانونــی، با بحران 

مشروعیت و اعتبار مواجه است.
وی ادامه داد: شورای امنیت به طور عمده 
تحت سلطه کشــورهای غربی قرار داشته، 
مورد سوء استفاده برخی اعضای دائم قرار 
گرفته و در قبال عملکرد خود نیز پاسخگو 
نبوده و همچنین بــه خاطر حضور ضعیف 
کشــورهای در حــال توســعه در ترکیب 

اعضای آن، غیردموکراتیک است.
نماینــده دائــم ایــران در ســازمان ملل 
متحد با اشــاره به اســتفاده زیاد و سریع 
شــورای امنیت از اختیــارات خود تحت 
فصل هفتم منشور ســازمان ملل همچون 
اعمال تحریم هــا، اضافه کرد: شــورا باید 
فقط به عنوان آخرین وســیله و زمانی که 
تمام مسیرهای حل و فصل مسالمت آمیز 
اختافــات را طــی و آثــار و تبعــات آنها 
را ارزیابی کرده باشــد، از ایــن اختیارات 

استفاده کند.
تخت روانچــی در عین حــال تاکید کرد: 
تحریــم، روشــی نســنجیده اســت که 
کارآمــدی و مشــروعیت اخاقــی آن به 
خاطر هدف قرار دادن اقشــار آسیب پذیر 
 در کشــورهای هدف به شــدت زیر سوال

 رفته است.
وی بر لزوم اصاح روش های کار شــورای 
امنیــت تاکید کرد و گفت شــورای اصاح 
شده باید قانونمند بوده و طبق منشور عمل 
کند و در برابر اقدامات و تصمیمات خود نیز 

پاسخگو باشد.

بین الملل

جدال بی برنده پاستور و بهارستان بر سر مشکالت معیشتی مردم؛

این درد، سیاسی نیست!

نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسامی با 
کلیات طرح اصاح ساختار بودجه سال 1۴۰۰ موافقت 
کردند.بررســی گزارش کمیســیون برنامه و بودجه و 
محاســبات در مورد طرح احکام کلی بودجه 1۴۰۰ در 
دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسامی قرار 
گرفت.محمد باقر قالیباف در ابتدای بررسی این طرح 
در مجلس گفت: اصاح ســاختار بودجه مهم ترین و 
اساسی ترین بحث است و دستور مقام معظم رهبری را 
دارد . ما باید به سمت درآمدهای پایدار و عدم وابستگی 
بودجه به نفت حرکت کنیم و از کسری بودجه جلوگیری 
شود.رییس مجلس شورای اســامی با بیان اینکه 
اصاح ساختار بودجه محور های جدی دارد، گفت: برای 
مثال طرح نوســازی نظام مالیاتی که در حال حاضر 
کمیســیون اقتصادی مجلس آن را بررسی می کند و 
به دنبال مقابله با فرار مالیاتی و اعمال مالیات جدی 
در بخش سفته بازی، داللی و سوداگری است، یکی از 

محور های جدی اصاح ساختار بودجه است.قالیباف 
افزود: بحث مربوط به اصاح نظام تامین اجتماعی و 
ارتباط آن با نظام مالیاتی، اصاح بودجه شرکت های 
دولتی و اصاح نظام یارانه ها از دیگر محور های اصاح 
ســاختار بودجه اســت،همچنین اصاحات نهادی 
بودجه ریزی، یکی دیگر از محور هاست.وی تاکید کرد: 
ما در حال حاضر بررســی احکام بودجه را در دســتور 
کار داریم که یکــی از بند های اصلی اصاح ســاختار 
بودجه اســت و به دنبال اصاحات نهادی در ساختار 
بودجه ریزی هستیم.محمدرضا پورابراهیمی به عنوان 
مخالف کلیات این طرح در مجلس گفت: من با اطاع 
دقیقی عرض می کنم که تا به امروز هیچ تصمیم و اراده 
ای از سوی دولت درباره اصاح ساختار بودجه وجود 
ندارد.وی بیان داشــت: موارد آورده شده موارد خوبی 
اســت ولی بعضا در قوانین دیگر آمده است. اساس 
اصاح ساختار بودجه مولد سازی دارایی های دولت 

است. درخواستم از کمیســیون بودجه این است که 
روی محورهای اساسی دست بگذارد.جعفر قادری در 
موافقت با این طرح بیان داشت: تاش ما بر این بوده 
تا بخشی از اصاحات بودجه را در این طرح منعکس 
کنیم و ایرادات و اشــکاالت به مرور برطرف می شود. 
شاید نیاز باشد مجال و فرصت بیشتری برای این کار 
بگذاریم. خیلی از اصاحات این طرح باید در کمیسیون 
اقتصادی بررسی شود.نمایندگان در ادامه این جلسه با 
کلیات طرح اصاح ساختار بودجه با 18۹ رای موافق، ۲۰ 

رای مخالف و 5 رای ممتنع موافقت کردند.

کلیات طرح اصالح ساختار بودجه تصویب شد

پاسخ »کدخدایی« به احتمال تایید صاحیت رؤسای جمهور پیشین در انتخابات 1۴۰۰:

فعال نظری ندارم
سخنگوی شــورای نگهبان درباره آخرین وضعیت قانون جدید انتخابات و اینکه اصاح قانون انتخابات  به انتخابات سال آینده می رسد یا خیر؟ گفت: درباره اصاح 
قانون انتخابات هنوز نمی توانم اظهار نظر کنم زیرا مصوبه مربوط به آن هنوز در مجلس نهایی نشــده و ظاهرا قرار اســت از هفته آینده در دستور کار صحن قرار گیرد، 
بنابراین باید فعا منتظر ماند.کدخدایی افزود: قدم خوبی را مجلس در جهت اصاح قانون انتخابات برداشته و خود ما هم پیگیر و مدعی آن بودیم که این کار انجام شود 
ولی اینکه در محتوا چه چیزی در صحن مجلس تصویب شود را باید دید که مشکات ما را حل می کند یا خیر و این موضوع منوط به این است که نمایندگان و مجلس 
محترم چه تصمیمی خواهند گرفت؛ اما به طور کلی نمایندگان در جهت اصاح قانون انتخابات پیش قدم شدند و گام های خوبی برداشته شده است. وی درباره حضور 
احتمالی افرادی مانند رییس دولت اصاحات و احمدی نژاد در انتخابات سال آینده، گفت: به طور کلی نمی توانم درباره حضور آنها اظهارنظری کنم و باید صاحیت 

آنها را در همان زمان بررسی کنیم و اگر مجلس شرایط جدیدی بگذارد نمی دانم شامل حال این افراد خواهد شد یا خیر. اکنون اظهارنظر در این رابطه سخت است.

وز عکس ر

دیدار فرماندهان 
نیروی هوایی 

ارتش ایران و عراق 
به منظــور بررســی زمینه های 
همکاری و هم افزایی دوجانبه 
امیــر ســرتیپ نصیــرزاده با 
 شــهاب جاهــد علی دیــدار و

 گفت و گو کرد.



چهار شنبه 28  آبان    1399 / 02 ربیع الثانی 1442/ 18 نوامبر 2020/ شماره 3120
رییس سازمان بسیج کارگری استان اصفهان خبرداد:

کمک 8 میلیاردی کارگران و کارفرمایان بسیجی در دو مرحله 
کمک مومنانه در استان

رییس سازمان بسیج کارگری استان اصفهان گفت: شش میلیارد و 260 میلیون تومان در مرحله اول 
شــیفت ایثار و یک میلیارد و 675 میلیون و 505 هزار تومان در مرحله دوم جمع آوری و با تهیه بسته 
های معیشتی در بین نیازمندان توزیع شده است.ســرهنگ محمدعلی محرابی در خصوص فعالیت 
های شیفت ایثار در مرحله سوم کمک مومنانه اظهار کرد: مرحله ســوم کمک مومنانه از ابتدای هفته 
بسیج شروع و تا 10 روز این برنامه ادامه دارد و این مرحله شیفت ایثار در 160 کارخانه و شرکت در سطح 
استان اجرا می شود.رییس سازمان بسیج کارگری استان اصفهان گفت: مرحله قبل حدود 200 میلیون 
عایداتی شیفت ایثار را داشتیم و در این مرحله هم پیش بینی این تعداد را برآورد می کنیم.وی افزود: 
عرصه هایی که شرکت ها اعالم کنند کارگان بسیجی فعالیت شیفت ایثار را انجام می دهند و طی تفاهم 
نامه ای که بین پایگاه و مدیران شرکت انجام می شود بابت این کار کارگران و کارمندان، حقوقی دریافت 
نمی کنند؛ اما مدیران شرکت متعهد می شوند که این هزینه را برای کمک مومنانه پرداخت کنند.سرهنگ 
محرابی بیان کرد: مرحله گذشته شــیفت ایثار با حضور 10 هزار و 13 نفر-ساعت  فعالیت انجام شد که 
هزینه ای بالغ بر 180 میلیون و 975 هزار تومان جمع آوری شــد؛ »دست یاری گر« برنامه دیگر کمک 
مومنانه سازمان بسیج کارگری است که مدیران و کارفرمایان کمک هایی را در این زمینه انجام می دهند.

اتصال آباده به آزادراه شیراز- اصفهان ضرورت دارد
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان فارس در مجلس شورای اسالمی با اشاره به دیدار 
با وزیر راه و شهرسازی گفت: با اســتفاده از آزادراه اصفهان-شیراز می توان صادرات میوه و کاشی و 
سرامیک این شهرستان را رونق بخشید.رحیم زارع افزود: بهره برداری از این آزادراه موجب می شود 
تا مسیر تهران تا بندرعباس در محور خسروشیرین 1۴1 کیلومتر نزدیک تر شود.وی با بیان اینکه با 
اتصال محور آباده- صغاد- بهمن به این آزادراه می توان عالوه بر کاهش مسافت به رونق منطقه کمک 
کرد،افزود: با توجه به عبور آزادراه شیراز – اصفهان از مناطق عشایر نشین، این پیشنهاد را مطرح کرده 
ایم که شهرک های عشایری، دامداری و کشاورزی در کنار این آزادراه ایجاد شود.این نماینده مردم در 
مجلس شورای اسالمی، همچنین از دستور وزیر برای اتصال راه صفاشهر)خرمی( – دهستان قشالق 
به آزادراه در بودجه سال 1۴00 یاد کرد.آزادراه در حال ساخت شیراز- اصفهان به گفته مقامات مربوط، 
مراحل پایانی را طی می کند و احتمال بهره برداری از آن تا پایان امسال یا اوایل سال 1۴00 وجود دارد.

مدیر جهاد کشاورزی برخوار خبرداد:

 آغار برداشت زعفران از 40 هکتار سطح زیر کشت 
در شهرستان برخوار

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان برخوار از افزایش 10 هکتاری سطح زیر کشــت زعفران در این 
شهرستان در ســال جاری خبر داد.بهرام کریمی با اشــاره به افزایش 10 هکتاری سطح زیر کشت 
زعفران در شهرستان برخوار، اظهارکرد: به خاطر کمبود آب در بخش کشاورزی شهرستان برخوار، راه 
چاره دیگری جز اصالح الگوی کشت نداریم و این کار در حال انجام است.وی افزود: یکی از روش 
هایی که ما برای اصالح الگوی کشــت در دستور کار قرارداده ایم، این اســت که بتوانیم گیاهانی را 
کشت کنیم و توسعه بدهیم که هم نیاز آبی کمی داشته باشند و هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه 
باشند که یکی از این محصوالت زعفران است.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان برخوار با بیان اینکه 
در حال حاضر ۴0 هکتار از اراضی کشاورزی شهرســتان زیر کشت زعفران رفته است، اظهار کرد: 10 
هکتار از آن در سال جاری کشت شده و از 30 هکتار گذشته، پیش بینی می شود بیش از 160 کیلو 

گرم زعفران خشک برداشت شود.

وقتیکرکرهکروناباکرکرهمغازههاپاییننمیآید؛

گره کور معیشت و سالمت

فقط می گویند »تعطیل کنید«، ولی انگار  زینب ذاکر
نمی دانند با پایین آمدن کرکره یک مغازه، 
گاهی کرکره آرامش و آسایش یک زندگی هم پایین می آید و این فقط 
مغازه و فروشــگاه و اداره و شرکت نیست که بســته می شود، معیشت 
مردم هم قفل می شود و گره کوری به وجود می آید که یک سر آن سالمت 
است و سر دیگرش معیشت. مردم آن قدر گالیه مند و خسته هستند که 
گاهی از زبان شان می شنویم بین معیشت و سالمت، اولی را انتخاب می 
کنند چون به هرحال وقتی شرمنده زن و بچه باشند یا به نان شب محتاج 
باشند، زندگی فرقی با مرگ برای شان ندارد. با این حال با سالمت مردم 
نمی شود شوخی کرد، نمی توان آن را نادیده گرفت و نباید قربانی هیچ 

چیز دیگری شود. 
مردم ، نه از ســر ناآگاهی و دهان کجی به هشــدارها، که از سر نداری و 
ناچاری ، ریسک کرونا گرفتن را به جان خریدند و در این چندماه کرکره 
مغازه هایشان با وجود تمام هشدارها پایین نیامد. گاهی حتی راه هایی 
برای دورزدن پیــدا کردند چون از دور تسلســل وار مصوبات متناقض و 
دستورات یکجانبه و یکســویه که بدون فکر به وضعیت معیشتی مردم، 

فقط می گویند »تعطیل کنید« به تنگ آمده اند. 
و البته به طور حتم عده ای از همین مردم هم نه به جان و سالمت خود 

ذره ای بها می دهند و نه نگران مبتال و آلوده شــدن مردم هستند. مثل 
همان کافه چی ها و قهوه خانه هایــی که مردم را از درب مخفی به داخل 

هدایت می کردند! 
به هرحال بازار راکد است و حتی اگر دستور تعطیلی هم ندهند، این رخوت 
و راکدی بدجور رخ نمایان کرده است آن هم در بدترین شرایط معیشتی 

که مردم دارند و کمبودها و تورم و گرانی کمرشان را خم کرده است. 
حتی وقتی قبل از اعالم تعطیلی فراگیر دو هفته ای ، اعالم شد ساعت کار 
تا 6 عصر است و بهانه ای برای مزاح با مصوبه جدید ستاد مقابله با کرونا 
ایجاد شد، بازهم می شد دید که مغازه ها از 6 به بعد هم باز هستند. برخی 
هم کرکره را تا نیمه پایین می کشیدند و مشتری ها از زیر کرکره نیمه باز 

وارد مغازه می شدند!
»ایســنا« در همین باره و از قول یکی از همین مغازه دارها می نویســد: 
شرایط اقتصادی آن قدر سخت و پیچیده شده که نمی توانم رأس ساعت 

6 یا 6 و ربع که مشتری داخل مغازه است، به آنها خدمات ارائه ندهم.
وی ادامه می دهد: اکنون تنها چند روز از اجرای طرح گذشته و به شخصه 
خبری از بازرسی و پلمب مغازه همکارانم، ندارم، البته ما مغازه داران به 
یکدیگر نگاه می کنیم، تا یکی دو تــا مغازه تعطیل نکنند، بقیه نیز تعطیل 
نخواهند کرد.فروشنده دیگری، اضافه می کند: اگرچه دولت می خواست 

تردد شبانه را کمتر کند، اما تردد و شلوغی در شهر به ساعات صبح و ظهر 
منتقل شده است، به عنوان مثال حوالی ساعت 2 تا 3 و نیم بعد از ظهر 
این مغازه پر از مشــتری بود و اگرچه مشتریان ماســک داشتند، اما به 

دلیل تجمع برای خرید، به نوعی بمب ساعتی کرونا در مغازه فعال بود.
فروشنده دیگری هم می گوید: طی چند روز گذشته مغازه را بین ساعت 
6 تا 6 و ربع تعطیل کردم و با وجودی که کرکره مغازه نیمه پایین بود، اما 

برخی مشتریان اصرار به خرید دارند.
وی درباره این تصمیم ســتاد ملــی کرونا، می گویــد: معتقدم تعطیلی 
ســاعت 6 عصر مغازه ها اشــتباه بود و نه تنها به ضرر کسبه است، بلکه 

تاثیری در مهار کرونا ندارد.
حاال دولت تصمیم به تعطیلی دوهفته ای تمام مشاغل )به جز مشاغل 
گروه یک که تعدادشان هم اندک نیست( گرفته است. قرار است جزییات 
دقیق این طرح اعالم شــود چون ابهامات درباره آن زیاد است. تعطیلی 
گسترده و فراگیر دوهفته ای احتماال عالوه بر فرصت دادن به کادر درمان 
برای اندکی استراحت، می تواند آمار مبتالیان در هفته های آتی را کاهش 
دهد اما سوال اینجاست که برای جبران ضرر و زیان دوهفته ای )که دولت 
تصریح دارد ممکن است تمدید شود( چه فکری شده است؟ برای بعد 
از این دوهفته که احتماال مثل تعطیلی فراگیر قبلی در اردیبهشــت ماه، 
با هجمه و هجوم مردم بــه خروج از قرنطینه مواجه خواهیم شــد، چه 

تدابیری اندیشیده شده است؟
این سوالی است که حسین میرزایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی هم مطرح کرده و با تاکید بر اینکه »کنترل کرونا نیازمند 
تغییر رویکرد 360 درجه ای اســت و به نظر بنده سیاست قرنطینه یک 
سیاســت شکســت خورده اســت«، گفته:» باید تمهیدات ویژه ای را 
اندیشــید و با کرونا زندگی کرد؛ اما نباید اجازه داد به اقتصاد معیشــتی 
مردم لطمه بخورد. زمانی که دولت اعتقاد دارد، بــرای مبارزه با بیماری 
کرونا کسب وکارها تعطیل شود آیا دولت هزینه های اقتصادی مردم را 

تامین می کند؟«
سالمت مردم مهم ترین اولویت همه حکومت ها و دولت ها بوده و برای 
دولت ما هم باید اینچنین باشــد؛ اما تصمیمی که می شد زودتر از اینها 
اتخاذ کرد، در گیر و دار تصمیمات متناقــض و مخالفت های عجیب به 
تعویق انداخته شد تا حاال با فاجعه قریب به 500 فوتی در روز )بنابر آمار 
رسمی( مواجه باشیم و بسیاری از کسب و کارها هم با ضرر و زیان های 
زیاد و قابل توجه روبه رو شده باشند و بیکاری هم به اوج برسد و فعال تنها 
نسخه همان تعطیلی گسترده فراگیر است که تنها می توان امید داشت 

شفابخش باشد!

نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان اظهار کرد: 
نهاده های دامی نســبت به سال گذشته تقریبا سه 
برابر شده است از این طرف هم مردم قدرت خرید 
ندارند.عبدالرضا آقاجانی تصریح کرد: در حال حاضر 
دام در بازار وجود دارد و  دامداران به اجبار بخشی از 
دام خود را برای تهیه آذوقه به فروش می رســانند 
و از طرفی خریدهای مردم به شــدت کاهش پیدا 

کرده است؛ البته با این قیمتی که دامدار به فروش 
می رساند هم مسلما با هزینه های تولید همخوانی 
ندارد.وی افزود: من حدود 50 سال است که در این 
صنف فعالیت می کنم، همیشــه بازار رونق بهتری 
داشــت و با توجه به افزایش تعداد رســتوران ها و 
تاالرها در اصفهان وضعیت بازار بهتر می شد؛ اما طی 
دو سه سال اخیر شرایط تغییر کرد و حتی برخی از 
واحدهای صنفی تعطیل کردند.آقاجانی عنوان کرد: 
تعداد زیادی از واحدهای صنفــی قصابی  به دلیل 
کسادی بازار در سال گذشــته و امسال پروانه خود 
را باطل کردند.حســین ایران دوست، معاون بهبود 

محصوالت دامی جهاد کشاورزی اصفهان نیز  اظهار 
کرد: میزان تولید گوشت قرمز در استان اصفهان در 
سال حدود 70 هزار تن است که این مقدار مجموع 

گوشت قرمز دام های سبک و سنگین است.
ایران دوســت تصریح کــرد: از این میــزان تولید 
35 درصد را دام ســبک و 65 درصد را گوشت دام 
سنگین تشــکیل می دهد و همیشــه صادر کننده 
گوشت قرمز به بیرون استان بوده و به خاطر اینکه 
ذائقه مردم استان بیشتر مصرف گوشت قرمز دام 
 سبک است وارد کننده گوشــت قرمز دام سبک به 

استان هستیم.

نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

کسادی بازار، قصابی های زیادی را تعطیل کرده است

خبر روز

عملیات شست وشوی مخازن هزار مترمکعبی قدیم وجدید 
شهرداران

به گزارش روابط عمومی آبفــای فریدن، بنابر برنامه دوره ای وجلوگیــری از آلودگی وبیماری های 
احتمالی میکروبی، مخازن هزار مترمکعبی قدیم وجدید شــهر داران با هماهنگی مسئولین شبکه 

بهداشت توسط اکیپ آبفای منطقه فریدن شست وشو وضدعفونی شد.

احداث اتاقک های تابلوهای برق تصفیه خانه فاضالب شهرداران
به گزارش روابط عمومی آبفای فریدن، باتوجه برضرورت حفط تاسیسات موجود شرکت وجلوگیری 
از تخریب وفرسودگی تابلوهای برق موجود در تصفیه خانه فاضالب شهر داران، آبفای منطقه اقدام 

به گود برداری فنداسیون وخرید ونصب سازه های پیش ساخته اتاقک ها کرد.

بازدید نماینده مردم شهرستان فریدن ، فریدون شهر ،چادگان 
و بویین و میاندشت از روستاهای پشتکو منطقه فریدون شهر

به گزارش روابط عمومی آبفای فریدون شهر، محمد صالحی، نمایند مردم شهرستان فریدن ، فریدون شهر 
، چادگان و بویین و میاندشــت به همراه مدیر آبفای منطقه از روســتاهای منطقه پشتکوه شهرستان 
فریدون شهر بازدید کرد.الزم به توضیح است که دراین بازدید که درراستای بررسی مشکالت روستاهای 
وهرگان ، مزرعه کیماس ، گوهردره ، شــیخ فاضل، بن کمر ،دربند و چغیورت به منظور تسهیل خدمات 
رسانی به بنگاه های زود بازده صورت پذیرفت، مقرر شد روستاهایی که با مشکالت فرسودگی شبکه توزیع 
آب و کم آبی مواجه هستند با ارائه طرح از طرف آبفا و تامین اعتبارات از طرف فرمانداری موارد مرتفع شود.

شست وشوی مخازن آبفای منطقه فریدون شهر
به گزارش روابط عمومی آبفای فریدون شهر، مخزن 5000 متر مکعبی و مخزن 500 متر مکعبی مسکن 
مهر شهرستان فریدون شهر مورد پایش و شست وشو قرار گرفت.الزم به توضیح است که با توجه به 
لزوم شست وشوی مخازن این امور با حضور کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان فریدون شهر اقدام به شست وشوی مخازن آبفا به صورت مداوم و دوره ای کرده است. 
گفتنی است این عملیات از روستای سرداب سفلی شــروع و تا 37 روستای تحت پوشش ادامه 

داشت و مخازن شهر فریدون شهر نیز مورد شستشو قرار گرفت.

رفع حادثه شبکه توزیع آب خیابان مفتح منطقه فریدون شهر
به گزارش روابط عمومی آبفای فریدون شهر، حادثه شبکه توزیع آب خیابان مفتح پس از دریافت 
حادثه از سوی سامانه 122 آبفای استان رفع و مورد بازسازی و اصالح قرار گرفت.الزم به توضیح است 
که قطر لوله شکسته 90 میلی متر و از جنس پلی اتیلن بوده که با اصالح آن از هدر رفت 10 لیتر آب در 
ثانیه جلو گیری به عمل آمد. گفتنی است؛ عوامل ایجاد حادثه عبور و مرور وسایل نقلیه سنگین عنوان 

شد و این عملیات در مدت زمان 2 ساعت به طول انجامید و هیچ گونه قطعی آبی در پی نداشت.

 رفع حادثه شبکه توزیع آب خیابان بسیج شهرستان فریدون شهر
به گزارش روابط عمومی آبفای فریدون شهر، حادثه شبکه توزیع آب خیابان بسیج پس از دریافت 
حادثه از سوی سامانه 122 آبفای استان رفع و مورد بازسازی و اصالح قرار گرفت.این در حالی است 
که قطر لوله 300 میلی متر و از جنس آزبســت بوده که با اصالح آن از هدر رفت 30 لیتر آب در ثانیه 

جلو گیری به عمل آمد.

با مسئولان

رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان اصفهان:آبفا

قیمت باالی گوجه در بازار معقول نیست
رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان اصفهان با اشــاره به قیمت 15 هزار و باالتر گوجه در بازار، گفت: در سال جاری میوه، سبزی و صیفی جات نسبت به سال 
گذشته 100 درصد و حتی بیشتر افزایش قیمت داشته و نگرانی مردم بابت این گرانی ها کامال معقول است.نوروزعلی اسماعیلی در خصوص افزایش قیمت گوجه 
در بازار و گالیه مردم، اظهار کرد: حدود چند هفته پیش به دلیل سرما بخشی از محصول گوجه مرودشت و اقلید از بین رفت، از سوی دیگر صادرات نیز بر افزایش 
قیمت این محصول دامن زد.وی با تاکید بر اینکه متاسفانه افزایش قیمت ها بر بازار صیفی و سبزی و میوه سایه افکنده است، گفت: متاسفانه عالوه بر گرانی 
گوجه نیز محصول خیار در سطح خرده فروشی 10 هزار تومان فروخته می شود، هویج نیز با افزایش قیمت به 8 هزار تومان رسیده است. همچنین گوجه با قیمت 
13 تا 15 هزار تومان نیز عرضه می شود البته امکان دارد با قیمت های باالتر هم فروخته شود.رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان اصفهان افزود: کمبود گوجه 
در بازار نداریم و احتمال بهبود شــرایط وجود دارد، البته نمی توان پیش بینی کاهش قیمت سبزی و صیفی جات را بکنیم، چراکه این میزان عرضه و قیمت این 
محصوالت به شرایط آب و هوا بستگی دارد احتمال می رود به دلیل سرمازدگی و یا سیل، قیمت این محصوالت افزایش یابد.وی تصریح کرد: متاسفانه هزینه 
های سبد، پالستیک و ... میوه و سبزیجات به دلیل افزایش هزینه های تمام شده تا رسیدن به دســت مشتری گران تمام می شود، از سوی دیگر هزینه های 
جابه جایی بار نیز نسبت به سال گذشته بین 60 تا 70 درصد نیز افزایش داشته است.اسماعیلی تاکید کرد: متاسفانه در سال جاری میوه، سبزی و صیفی جات 

نسبت به سال گذشته 100 درصد و حتی بیشتر افزایش قیمت داشته و نگرانی مردم بابت این گرانی ها کامال معقول است.

خبر خوش همتی به مردم؛

 خانوارهای یارانه بگیر 
تسهیالت قرض الحسنه 

می گیرند
رییــس کل بانــک مرکــزی از آمادگــی 
نظام بانکــی بــرای پرداخت تســهیالت 
قرض الحســنه به خانواده های یارانه بگیر 

فاقد حقوق ثابت خبر داد .
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی 
رشــد 60 درصــدی تســهیالت پرداختی 
بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی در 
6 ماهه نخست سال جاری را مثبت ارزیابی 
کرد و گفت: حمایت بانک ها از جهش تولید 
به صورت مســتمر ادامه خواهد داشــت. 
کل تامین ارز کشــور باوجــود تحریم ها و 
کاهــش درآمدهای نفتی از ابتدای ســال 
تاکنون معادل 21.7 میلیــارد دالر بوده که 
از این میــزان 6.7 میلیــارد دالر مربوط به 
کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی 
بوده و 15 میلیارد دالر نیز از طریق ســامانه 
نیمــا و واردات در مقابل صــادرات تامین 

شده است.
رییــس کل بانــک مرکزی تصریــح کرد: 
خوشــبختانه نرخ ارز در روزهای گذشــته 
کاهشــی بوده و با توجه به انتظارات مثبت 
ایجادشده در خصوص رشد اقتصادی، این 
روند با ثبات تداوم خواهد داشت و تعادل و 

آرامش در بازار برقرار خواهد بود.
وی در پایــان ســخنانش از آمادگــی 
نظام بانکــی بــرای پرداخت تســهیالت 
قرض الحســنه به خانواده های یارانه بگیر 
فاقــد حقوق ثابــت خبــر داد و گفت: این 
تسهیالت در صورت موافقت دولت و تقبل 
مابه التفاوت نرخ ســود این تسهیالت، از 
محل تســهیالت کرونایی پرداخت خواهد 

شد.

عیار پایین طالی 
سفید مانه و سملقان

»پنبه« این محصول استراتژیک که 
کشت غالب بسیاری از اهالی مانه 
و سملقان در خراسان شمالی است 
به دلیل هزینه باالی کاشت، داشت 
و برداشت، ارزش طال گونه برای این 

مردم زحمتکش ندارد.

وز عکس ر
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اعتبارات امهال تسهیالت کشاورزان خسارت دیده به ۶0 هزار 
میلیارد ریال رسید

سرپرست دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مدت امهال تسهیالت 
کشاورزان خسارت دیده ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه تا پایان امسال  تمدید شده است. خسرو 
کیانی افزود: براســاس بند )خ( ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه تسهیالت دریافتی کشاورزان 
خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه تا ۳۱ شهریورماه امسال تمدید شده بود.کیانی اضافه کرد: با مصوبه 
هیئت دولت، فرصت امهال تسهیالت کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه تا ۲۹ اسفندماه 
امسال تمدید شــد. ۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیز از ســوی دولت برای امهال تسهیالت کشاورزان 
خسارت دیده از حوادث اختصاص یافته بود.وی گفت: با تمدید این طرح ۱۰ هزار میلیارد ریال دیگر به 
مجموع اعتبارات امهال تسهیالت کشاورزان خسارت دیده از حوادث افزوده شد و به ۶۰ هزار میلیارد 
ریال رسید. از مجموع ۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته برای این طرح یک هزار و ۱۰۴ میلیارد 
ریال به منظور امهال امهال تسهیالت کشاورزان خسارت دیده از حوادث در این استان جذب شد.کیانی 
اضافه کرد: همچنین از ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار مرتبط با تمدید این طرح تا پایان امسال ۶۴ میلیارد 

ریال به امهال تسهیالت کشاورزان خسارت دیده از حوادث چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت.

پلمب 1۷ واحد صنفی متخلف در چهارمحال و بختیاری
رییس پلیس امنیت عمومی استان اظهار داشت: با توجه به اعمال محدویت های جدید در نحوه 
فعالیت واحدهای صنفی توسط ستاد مقابله با کرونای اســتان، طرح کنترل واحدهای صنفی در 
سطح استان اجرای شد.سرهنگ اســکندر سعیدی  بیان داشــت: در اجرای این طرح، تیم های 
مشترک متشــکل از مامورین اداره نظارت بر اماکن عمومی و مرکز بهداشت استان، با هماهنگی 
قضایی از ۹۸ واحد صنفی در سطح استان بازدید کردند.وی افزود: در این راستا برای ۲۲ واحد صنفی 
به علت عدم رعایت ضوابط اخطاریه کتبی صادر و ۱۷ واحد صنفی در رسته های مختلف به دلیل عدم 
رعایت ضوابط و مقررات بهداشــتی تا اطالع ثانوی پلمب شد.رییس پلیس امنیت عمومی استان 
گفت: طرح نظارت بر نحوه فعالیت واحدهای صنفی به منظور پیشــگیری از انتشار ویروس کرونا 

در دستورکار قرار دارد.

انهدام باند خرید و فروش موادمخدر در شهرکرد
فرمانده انتظامی اســتان چهارمحال و بختیــاری گفت: در پی دریافت گزارشــی مبنی بر فعالیت 
سوداگران مرگ در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در استان چهارمحال و بختیاری، پیگیری موضوع در 
دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان بروجن و کالنتری منظریه شهرکرد 
قرار گرفت.منوچهر امان اللهی گفت: پس از انجام تحقیقات، دو دستگاه خودرو سواری حامل مواد 
مخدر در ورودی شهر شهرکرد شناسایی و پس از اخذ مجوز قضایی با رعایت نکات ایمنی متوقف و 
مورد بازرسی قرار گرفتند.فرمانده انتظامی استان ادامه داد: در این عملیات مخفیگاه اعضای این 
باند قاچاق مواد مخدر نیز در شهرکرد شناسایی و با هماهنگی قضایی بازرسی شد.این مقام ارشد 
انتظامی بیان کرد: در بازرسی های انجام شــده در مجموع نزدیک به ۲۹ کیلوگرم تریاک که به طرز 

ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف و پنج نفر اعضای این باند قاچاق مواد مخدر دستگیر شد.

2۵0 جهیزیه به نوعروسان نیازمند چهارمحالی اهدا شد
  دبیر قرارگاه جهادی امام رضا )ع( چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: همزمان با ســالروز شهادت 
شهید امیرمحمد اژدری، شهید قرارگاه جهادی امام رضا )ع( در تهران و شهید محمدحسن قاسمی 
از شهدای مدافع حرم چهارمحال و بختیاری، ۲۵۰ جهیزیه بین نیازمندان استان توزیع شد. مجید 

حیدری بیان کرد: این جهیزیه ها با همکاری بسیج سازندگی استان تهیه شده است.

بام ایرانخبر خوان

»شبکه شاد« با تلخی نبود اینترنت همراه است؛ 

غیبت دانش آموزان محروم در کالس های شاد
بنا بر گفته مسئوالن به دلیل نبود زیرساخت های ارتباطی تمامی دانش 
آموزان کشور ازجمله چهارمحال و بختیاری از تکنولوژی های روز محروم 
بوده؛ اما در این میان معلمان با هر سختی که شده وضعیت تحصیلی 
دانش آموزان خود را دنبــال می کنند، از معلمی که »آیالند شــرافت« 
را بر زبان آورد تا دبیــری که روی یخچال خانه خود مطالب درســی را 
می نویسد، فیلم می گیرد و برای دانش آموزان خود می فرستد و یا معلم 
دیگر که  روی تخت بیمارستان است؛ اما رسالت خود را فراموش نکرده 

و از طریق فضای مجازی پیگیر درس دانش آموزان خود است.

ضرورت آموزش حضوری در مناطق محروم
آصفه یوســفی، یکی از معلمان اســتان چهارمحــال و بختیاری، در 
روستای »دشتک« از توابع شهرســتان اردل در رابطه با فواید آموزش 
مجازی، گفت: آموزش مجازی در مقابل آموزش حضور هیچ فایده ای 
ندارد، هرچند تمام سعی و تالش خود را می کنیم تا با تمام نرم افزارها 
کلیپ خوب و باکیفیت تهیه و در اختیار دانش آمــوزان قرار دهیم ؛اما 
دانش آموزان پایه ابتدایی با کلیپ و فیلم نمی توانند مفهوم اصلی درس 
را درک کنند .این معلم پایه ابتدایی با اشــاره به اینکه از۲۲ دانش آموز 
مدرسه ما تنها ۱۵ نفر در گروه شاد عضو هســتند؛ افزود: ازآنجایی که 
برخی از خانواده های این منطقه سواد کافی ندارند و در حدی نیستند 
که از طریق تلویزیون درس فرزندان شان را کنترل کنند و آموزش های 
تلویزیونی نیز به صورت عمومی اســت  بنابرایــن آموزش حضوری در 
این مناطق بهترین شــیوه یادگیری اســت.معلم روستای دشتک، با 
اشــاره به اینکه برخی از فیلم ها در گروه باز نمی شود و مجبور هستیم 
از نرم افزارهای خارجی اســتفاده کنیم، تصریح کرد: بیشتر آموزش ها 
حضوری هستند و چندنفری که در کالس حاضر نیستند اولیا و یا دیگر 
اعضای خانواده که از سواد کافی برخوردار باشند، آن ها را یاری می کنند.

وی با اشاره به نواقص آموزش مجازی اذعان کرد: در کالس اول ابتدایی 
برای لوحه نویسی دست تک تک دانش آموزان را در دست می گیریم تا 
روش های نوشتن صحیح حروف را یاد بگیرند؛ اما در آموزش مجازی 

تنها می توانیم حرکت دست را به آن ها نشان دهیم.

30 درصد دانش آموزان به شاد دسترسی ندارند
مدیرکل آموزش وپــرورش چهارمحال و بختیاری نیــز بابیان اینکه از 
۲۰۷ هزار دانش آموز ۶۰ا هزار نفر در شــبکه شــاد حضور دارند، افزود: 
مناطق محروم مانند »بازفت« و »کوهرنگ« تنها ۱۰ درصد زیرساخت 
اینترنتی دارند و حتی برخی بخش ها از نعمت برق نیز بی بهره اند لذا در 

این مناطق،که از جمعیت کمتری برخوردار هستند کالس ها به صورت 
حضوری برگزار می شــود.فرحناز قائد امینی با تاکیــد بر اینکه حضور 
دانش آموزان به صورت درصدی و روزانه بررســی می شــود، بیان کرد: 
باالترین حضور در مناطق »کوهرنگ«، »میانکو«، »لردگان« و عشایر 
که به ۹۶ درصد و کمترین حضور در شهرکرد و بروجن است  به ۱۰ درصد  
رسیده است.۳۰ درصد دانش آموزان چهار محال بختیاری به دلیل نبود 
زیر ساخت های ارتباطی  و حتی نعمت برق از مزایای  شبکه آموزشی 

شاد محروم بوده و حضوری آموزش می بینند.
وی افزود: با توجه بــه اینکه آموزش وپرورش تابع تصمیمات ســتاد 
ملی مبارزه با کروناســت، طی هفته جاری به علت تصمیم این ستاد 
کالس های مدارس ۱۲ منطقه و شهرستان مجازی و چند منطقه دیگر 
مانند: اردل، کوهرنگ، میانکوه و عشایر که دانش آموزان کمتری دارند  
به صورت حضوری برگزار شــد.قائد امینی، بابیان اینکه، در مدارســی 
که کالس ها به صورت غیرحضوری برگزار می شــود مدیران مدارس و 
کادر اجرایی برای پاسخگویی به سواالت دانش آموزان و رسیدگی به 
امورات اداری در مدارس حضور دارند، بیان کرد: زیرساخت های الزم در 
مدارس ویژه دانش آموزان نیازمند مهیا شده است تا این دانش آموزان 
که امکان تحصیل در منازل را ندارند بتوانند از امکانات و سیستم های 
مدارس استفاده کنند همچنین در مناطقی که زیرساخت های اینترنتی 

وجود نداشته باشــد نیز از رســانه های مکتوب و ســی دی استفاده 
می شود و هیچ چیز مانع تعطیلی آموزش نمی شود.

گوشی بدون اینترنت مشکلی را حل نمی کند
مدیرکل آموزش وپرورش استان با اشاره به اینکه هرچند هیچ روشی 
جایگزین آموزش حضوری نمی شــود، اظهار کــرد: آموزش مجازی 
آســیب های جســمی را برای دانش آمــوزان در بــردارد چراکه افراد 
مدت زمان طوالنی را مقابل لپ تاپ و گوشــی قــرار می گیرند که برای 
بینایی و سیستم فقرات آن ها مضر است. جهت کنترل این مشکل  بعد 
از هر کالس ۳۵ دقیقه ای ۱۰ دقیقه استراحت قرار داده شده است.وی 
با اشاره به اینکه آموزش وپرورش هیچ وظیفه ای در تهیه زیرساخت ها 
ندارد، افزود: در راســتای کمک به دانش آموزان تاکنون نزدیک به یک 
هزار و ۵۰۰ مدرسه به اینترنت رایگان متصل شده اند و در مناطق دیگری 
که فیبر نوری و یا دکل وجود ندارد توسط کابل پوشش دهی شده است.

وی در خصوص تهیه تبلت و گوشــی تلفن همراه بــرای دانش آموزان 
نیازمند نیز گفت:  پویش تهیه تبلت و گوشی همراه در استان راه اندازی 
شد و بسیاری از اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز نیز وارد این پویش 
شــدند اما  کمبودها همچنان وجود دارد و در برخی از مناطق حتی اگر 

گوشی و تبلت نیز باشد، زیرساخت اینترنتی وجود ندارد.
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ابالغ و اخطار
8/121 آقای کورش اژدهاکش ناموری فرزند حسین مجهول المکان برابر دادنامه 
شماره 9809973640501374 شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان لنجان صیغه 
طالق رجعی فیمابین شــما و همســرتان خانم مینا ملک محمدی گله در تاریخ 
1399/05/23 جاری شد. لذا الزم اســت ظرف مدت یک هفته پس از انتشار این 
آگهی در دفترخانه طالق شــماره 149 زرین شــهر به آدرس اصفهان زرین شهر 
خیابان شریعتی روبروی شبکه بهداشــت چمران حاضر در غیر این صورت طبق 
 مقررات اقدام به ثبت طالق خواهد شد و اعتراض بعدی شما مسموع نخواهد شد. 
م الف: 1044120 غالمرضا ترابیان سردفتر ازدواج 76 و طالق 149 زرین شهر

اخطار اجرایی
8/122 محکوم علیه آقای رضا کهزادی فرزند محمــد ابراهیم مجهول المکان و 
محکوم له خانم فاطمه احمدی دول امیری نشانی شاهین شهر خیام غربی 3 جنوبی 
نیم اول شرقی پ 73به موجب رای شماره 68 تاریخ 31 / 2 / 99 حوزه قضای شعبه 
سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان شاهین شــهر محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت روزانه 000 / 170 ریال ماهیانه 100/000 / 5ریال بابت نفقه ی 
فرزند مشترک از تاریخ 19 / 8 /1398 از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت تاریخ اجرای 
حکم که واحد اجرای احکام مدنی موظف به محاســبه هزینه دادرســی بر اساس 
میزان حکم در زمان اجرای آن  و اخذ آن بــدوا از محکوم له در حق صندوق دولت 
 سپس از محکوم علیه در حق محکوم له خواهد بود و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ
 000 / 520 ریال بابت هزینه دادرســی در حق محکوم له صادر و اعالم می گردد 
.  ماده 34 قانون اجرای احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید . م الف: 1045327  مظاهر محمدی پور قاضی شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف شاهین شهر 
اخطار اجرایی

8/123 محکوم علیه آقای حمید بخشــایش مجهول المــکان و محکوم له آقای 
مجتبی خسروی با وکالت خانم سپیده خسروی نشانی شــاهین شهر خانه کارگر 
 خ شــمس تبریزی 1 جنوبی پ 17 واحد 2 بــه موجب رای شــماره 201 تاریخ

 4/15/ 99 حوزه قضای شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان شاهین 
 شهر محکوم علیه محکوم است به استرداد چک ها به شماره های 290189 مورخ

 20 / 8 / 99 - 290190 مــورخ 97/10/15 - 290191مورخ 97/11/20 همگی 

عهده بانک رفاه به محکوم له و پرداخت مبلغ 000 / 430 ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانون در حــق محکوم له ضمنا پرداخت 
هزینه اجرای حکم به عهده محکوم علیه می باشد  .  ماده 34 قانون اجرای احکام 
همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید   .  
م الف: 1045333 سید محمد طباطبایی قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف شاهین شهر 
تبصره یک ذیل ماده 105

8/124 شماره نامه: 139985602023005214-1399/08/25 نظر به اینکه آقای 
حسن موذنی مالک بیست و دو حبه و دو-سیزدهم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ 5846/5 واقع در بخش سه ثبت اصفهان درخواست حذف استثنای ثمنیه 
اعیانی را از سند خود نموده اند لذا مراتب آگهی و بدین وسیله به ذینفع و خانم فاطمه 
سلطان مونسیان اصفهانی نسبت به بها ثمنیه اعیانی اخطار می گردد جهت دریافت 
بهای ثمنیه که توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان ارزیابی و به صندوق 
ثبت تودیع گردید به منطقه ثبت اســناد و امالک منطقه مرکزی اصفهان واقع در 
خ هشت بهشت شرقی خ الهور اداره ثبت اسناد و امالک منطقه مرکزی اصفهان 
مراجعه نمائید و در صورتی که مدعی تضییع حقی می باشید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی گواهی طرح دعوا را از دادگاه صالحه دریافت و به ثبت مربوطه 
تسلیم نماید در غیر این صورت وفق مقررات استثنا بها ثمنیه از اسناد مالکیت حذف 
خواهد شد. م الف: 1046253 ابوالفضل ریحانی محمدزاده  کفیل واحد ثبتی 

اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/125 شــماره نامه: 139985602025010124- 1399/08/26 نظر به اینکه 
آقای عبدالعلی زارع چاوشــی فرزند محمد با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
25014207 مورخه 99/4/25 به انضمام دو برگ استشــهادیه شــهود به شماره 
24752 مورخه 99/4/22 دفترخانه 337 اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت 
متوفی به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 44/223 واقع در بخش 14 
اصفهان که در دفتر 439 صفحات 148 و 151 صادر و تسلیم گردیده و نامبرده اظهار 
داشته که سند مالکیت وی به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند. لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی 

مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1046132  

ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/126  شــماره نامه: 139985602023005241-1399/08/26 سند مالکیت 
بمقدار ششــدانگ پالک ثبتی 1310/7  واقع در بخش 1 ثبت اصفهان بنام خانم 
مژگان فتــوت مورد ثبت دفتــر الکترونیک 139820302023004741 و ســند 
بشماره چاپی 284036-97- د صادر و تسلیم گردیده و اکنون آقای آرمان دوخه 
طی وکالت نامه 47727-99/08/11 دفترخانه 136 اصفهان و استشــهاد شهود 
بشــماره 139902157036000369 مورخ 1399/08/24 دفترخانه 58 اصفهان 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد 
 تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1046307  ابوالفضل ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/127 شماره نامه: 139985602210005908- 1399/08/18 تمامت ششدانگ 
پالک 8580 فرعی از 2250 اصلی در بخش 6 ثبت اصفهان در صفحه 495 دفتر 
149 ذیل ثبت 40203 بنام آقای مســعود نوری فرزند حســین سابقه ثبت و سند 
مالکیت دفترچه ای به شماره مسلسل 633762 دارد که طبق صورتجلسه تفکیکی 
1/7039 مورخ 1382/04/05 اصفهان تمامت شش دانگ بنامش مستقر گردیده 
است سپس قبل از ارائه ســند مالکیت و صدور سند مالکیت کاداستری جدیدش با 
ارائه درخواست کتبی بانضمام دو برگ استشــهادیه که امضا شود آن ذیل شماره 
35714 و شناسه یکتای 139902155711000193 و رمز تصدیق 854432 مورخ 
1399/07/30 گواهی دفترخانه 56 اصفهان رسیده است و مالک مدعی است سند 

مالکیت آن مفقود شد است و درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را 
نموده است لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1046642 ناصر صیادی صومعه مدیر 

واحد ثبتی حوزه ثلت ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/128 شماره نامه: 139985602210006231- 1399/08/27 تمامت ششصد 
و هفتاد سهم و شصت و چهار ســهم مشاع از دویســت و پنجاه هزار سهم شش 
دانگ پالک B 1 فرعی از 2187 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان که بر اساس 
بخشنامه استانداردســازی به پالک 32246 فرعی از 2187 اصلی تبدیل گردیده 
اســت در صفحه 548 دفتر 55 ذیل ثبت 7817 به نام ســید جالل سجادیه سابقه 
ثبت و سند مالکیت دفترچه ای به شماره مسلسل 473900- دارد که بموجب سند 
قطعی شماره 36870 مورخ 1337/02/23 دفترخانه 21 اصفهان به نامش انتقال 
قطعی گردیده است سپس احدی از ورثه نامبرده بنام  خانم نازنین سادات سجادیه 
به وکالت از زوجه خانم مرضیه تمیزی طبق سند وکالت نامه شماره 75187 مورخ 
1398/02/30 دفترخانه اسناد رسمی شــماره 55 اصفهان با ارائه درخواست کتبی 
بانضمام دو برگ استشهادیه که امضا شهود آن ذیل شماره 2382 و شناسه یکتای 
139902155690000140 و رمز تصدیق 682477 مورخ 1399/07/15 گواهی 
دفترخانه 257 اصفهان رسیده اســت و مالک مدعی است سند مالکیت آن مفقود 
شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب  
به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1046815 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثلت 

ملک جنوب شرق اصفهان

رییس هیئت مدیــره و نماینده دولــت در صندوق 
حمایت از توسعه منابع طبیعی گفت: صندوق حمایت 
از توسعه منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری 
در ســال ۱۳۹۵ به عنوان دومین صندوق در کشــور 
تاسیس شــد. هومان خاکپور هدف از تاسیس این 
صندوق را جمع آوری سرمایه های خرد مرتعداران و 
بهره برداران منابع طبیعــی عنوان کرد و افزود: جمع 
آوری این سرمایه از طریق شرکت های تعاونی فراگیر 
منابع طبیعی در سطح شهرستان ها انجام می گیرد.

خاکپور اضافه کرد: ۴۹ درصد ســرمایه این صندوق 

از بخش دولتی و ۵۱ درصــد از بخش غیردولتی که 
همان ســرمایه های خرد بهره بــرداران و مرتعداران 
منابع طبیعی تشکیل شده است.وی، ماموریت این 
صندوق را حمایت های مالی و مشاوره ای مجریان 
طرح های منابع طبیعی عضو صندوق عنوان داشت 
و افزود: تسهیالت این صندوق بدون بهره و با کارمزد 
چهار درصد در راســتای اجرای طرح های معیشتی 
و اشــتغال زایی در حوزه منابع طبیعی و همین طور 
طرح های اصالح و احیای مراتع و جنگل ها در اختیار 
ســهامداران صندوق قــرار می گیرد.خاکپــور ادامه 

داد: این صندوق با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال در اســتان 
تاسیس و در حال حاضر ســرمایه آن به ۲۸ میلیارد 
ریال رســیده اســت.وی گفت: تاکنون بالغ بر ۵۷ 
میلیارد ریال تسهیالت قرض الحســنه به مجریان 
طرح های منابع طبیعی و مرتع داری در راستای بهبود 
معیشت و اصالح و احیای مراتع پرداخت شده است.

خاکپور اضافه کرد: براساس طرح تاسیس صندوق 
قرار است تا پایان ســال ۱۴۰۰ سرمایه صندوق به ۵۰ 
میلیارد ریال برسد که ۴۹ درصد آن سهم دولت و ۵۱ 

درصد سهم مرتعداران و بهره برداران است.

معــاون امــور جوانان هــالل احمــر چهارمحال و 
بختیــاری، تعداد جوانــان عضو ایــن جمعیت در 
اســتان را ۱۰ هزار نفر اعالم کرد و گفت : ســاالنه ۵ 
درصد به جمع اعضای این جمعیت دراستان افزوده 
می شود.محمدرضا عرب اظهار داشت : تعداد  ۱۵۰ 
کانون دانــش آموزی، ۲۸ کانون دانشــجویی، ۲۲ 
کانون جوانان و ۸ کانون طالب  هالل احمر در استان 
فعال و به صورت آماده باش برای فراخوان  کمک در 
حوادث احتمالی ساماندهی شده است .به گفته وی 
، سازمان جوانان جمعیت هالل احمر بستر و زمینه 

مناسب حضور و مشارکت جوانان عالقمند به کارهای 
بشر دوستانه را فراهم و رواج می دهد.معاون امور 
جوانان هالل احمر چهارمحال و بختیاری، سازمان 
جوانان این نهاد خدمات رســان همراه با سازمان 
های امداد و نجات و داوطلبان در قالب کانون های 
مختلف از ســنین دانش آموزی  تا دانشگاه، آماده 
ســازی جوانان برای فعالیت های بشر دوستانه را 
برعهده دارد. عرب، با اشــاره به انعقاد قرارداد طرح 
ملی»یاس« با کمیته امداد امام خمینی )ره( در این 
استان در سال جاری افزود: در این طرح از ظرفیت 

افراد مورد حمایت های مالی و معنوی کمیته امداد 
امام )ره( به عنوان نیروهای داوطلب در زمینه نظام 
آموزشی و توانمندســازی در خصوص شیوه های 
مواجهه با بحران ها و بالیای طبیعی و پیشــگیری 
از آســیب های اجتماعی در مناطق کــم برخوردار و 
حاشیه شــهرها استفاده شده اســت.به گفته وی 
، بیشــتر مخاطبان این طرح دختران روســتایی و 
ساکن مناطق حاشیه شهرها هســتند که به دالیل 
مختلف تا کنــون ازدواج نکرده اند و به همین دلیل 

در معرض آسیب های متعدد اجتماعی هستند.

رییس هیئت مدیره و نماینده دولت در صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی:

سرمایه صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی 28 میلیارد ریال است
معاون امور جوانان هالل احمر چهارمحال و بختیاری:

ساالنه ۵ درصد به اعضای هالل احمر استان افزوده می شود



چهار شنبه 28  آبان    1399 / 02 ربیع الثانی 1442/ 18 نوامبر 2020/ شماره 3120
هشدار رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ستاد کرونا:

ثبت 21۷ فوتی طی یک هفته در اصفهان
رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان در سـتاد اسـتانی مقابلـه بـا کرونـای اصفهان به تشـریح 
آخرین وضعیـت کرونا در شهرسـتان های اصفهـان پرداخت.طاهره چنگیز در سـتاد اسـتانی مقابله 
با کرونـای اصفهان بـا بین اینکـه  در اسـتان تاکنون ۲۷۶ هزار تسـت انجام شـده اسـت، اظهـار کرد: 
از ابتدا تمام تسـت های بخـش خصوصی را هـم در آمـار آورده ایم که از کل تسـت های انجام شـده 
۴۳ درصـد مثبـت بـوده اسـت.رییس دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهان بـا بیـان اینکه درصـد فوت 
نسـبت به بسـتری در اسـتان 1۷ درصد اسـت،عنوان کرد: تعداد فوتی هـای مثبت در ۲۲ شهرسـتان 
تاکنون سـه هزار و 90 نفـر بوده که در کل سـه درصـد جمعیـت مبتالیان اسـت.وی با بیـان اینکه، 1۸ 
هـزار نمونه در هفته گذشـته انجام شـده که اگر تسـت هـای سـریع اضافه و دقـت آن ها تایید شـود 
کار سـرعت می گیرد، تاکید کرد: از شـهریورماه امسـال  بیش از ۵0 درصد تسـت های انجام شـده در 
اسـتان مثبت بوده و از اطرافیان بـدون عالمت هم تسـت می گیریم.چنگیـز ادامه داد: متاسـفانه به 
مـوازات افزایش تعداد بسـتری و ابتـال، فوتی ها هـم افزایش داشـته کـه باالترین فوتی ثبت شـده 

۲1۷ فـوت در هفته بوده اسـت.

سخنگوی سازمان انتقال خون:

کرونا هیچ ارتباطی با اهدای خون ندارد
سـخنگوی سـازمان انتقال خون بـا تاکیـد براینکه کرونـا هیچ ارتباطـی با اهـدای خون نـدارد، گفت: 
فقـط ۲ درصـد از بهبودیافتـگان بیمـاری کرونا بـرای اهدای پالسـما بـه مراکـز انتقال خـون مراجعه 
کرده انـد و در حـال حاضـر به تمامـی گروه هـای خونی نیـاز داریم.بشـیر حاجی بیگـی با بیـان اینکه 
سـازمان انتقال خون ایران بایـد جوابگوی نیاز بیمارسـتان های کل کشـور به خـون و فرآورده های آن 
نظیر گلبول قرمز فشرده شـده، پالکت، پالسما و پالسـمای کووید 19 تهیه شـده از بهبودیافتگان کرونا 
باشـد، گفت: در حال حاضر نزدیک به 900 بیمارسـتان و مرکز درمان در کل کشـور خون و فرآورده های 
آن را از سـازمان انتقال خون ایـران دریافت می کننـد.وی از تهـران به عنوان پرمصرف ترین اسـتان از 
نظر خـون و فرآورده های آن نام بـرد و افزود: در کالن شـهر تهـران نزدیک بـه 1۶0 بیمارسـتان و مرکز 
درمانی وجود دارد.سـخنگوی سـازمان انتقال خون با اشـاره به اینکه گذشـت ۲۸ روز از بهبود بیماری 
کرونا بهترین موقع جهت اهدای پالسـمای خون به شـکرانه سـالمتی و نجات جان بیماران بستری 
در بیمارستان ها اسـت، افزود: در حال حاضر بیشـترین مراجعه بهبودیافتگان در اسـتان های تهران، 

اصفهان، آذربایجان غربی، خوزسـتان، یزد، خراسـان رضـوی و مازندران بوده اسـت.

ارتباط مجازی، دغدغه اجرای طرح »یاریگران زندگی« در 
مدارس اصفهان است

رییس امـور تربیتی، مشـاوره و مراقبـت در برابر آسـیب های اجتماعـی اداره کل آمـوزش و پرورش 
اصفهان گفـت: یکـی از دغدغه هـای اجرای طـرح کانـون یاریگـران زندگـی در مـدارس اصفهان در 
سـال جـاری، ارتبـاط و تعامل مجـازی و غیرحضـوری دانش آمـوزان اسـت. مریـم ژاله با اشـاره به 
آغاز ششـمین دوره هفتـه مبارزه بـا اعتیاد و آسـیب های اجتماعـی افزود: بـا توجه به اینکـه ذات و 
ماهیـت این برنامـه براسـاس مشـارکت و تعامـل دانش آمـوزان با یکدیگر اسـت، وضعیـت فعلی 
به لحاظ شـیوع کرونـا موجب اجـرای غیرحضـوری آن شـده اسـت.وی ادامـه داد: مجازی شـدن 
حضور دانش آمـوزان در طـرح یاریگران زندگـی به عنوان یـک فوق برنامـه، موجب نگرانـی والدین 
و نارضایتی برخـی از آنها به دلیـل اولویت داشـتن برنامه های آموزشـی برای آنهاسـت.رییس امور 
تربیتی، مشـاوره و مراقبت در برابر آسـیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان افزود: 
برخی از والدین نگران عقب افتادن فرزندان شـان از درس و آموزش هسـتند و بر این اسـاس روند 

اجـرای برنامه هـای تربیتی و پرورشـی در این شـرایط ضعیف اسـت.

  استاندار اصفهان از نگرانی های قرنطینه، محدودیت های مقابله با کرونا و درخواست های اصفهان گفت؛

استاِن اولین ها، استاِن آخرین ها!

دیروز وزیر بهداشت میهمان ویژه ستاد مقابله  زاینده رود
با کرونای اصفهان بود. در این جلسه، استاندار 
و برخی مدیران استانی هم حضور داشتند. وزیر بهداشت که به نظر می رسد 
آمار دقیق از وضعیت کرونایی استان هایی که به آنها سفر می کند، ندارد، در 
این جلسه هم برخی از همان کلیات و آمار و ارقام و حرف هایی که پیش از 
این بارها تکرار کرده را تکرار کرد و البته این را هم گفت که »نمادی از همکاری 
و وفاق در بسیج استان اصفهان مشاهده کردم که در نظر داریم از آن برای کل 
کشور الگو بگیریم.« »عباس رضایی« استاندار اما ترجیح داد از نگرانی ها و 
کمبودها هم در کنار عملکرد استان در زمینه کرونا بگوید. رضایی به ویژه تاکید 
کرد: »نگران دو هفته تعطیلی در تهران و مسافرت به شهرستان ها هستیم که 
به همین دلیل درخواست داریم برای شهرهای قرمز طوری برنامه ریزی شود 
که یک روز در میان تعطیل باشند تا جلوی مسافرت ها گرفته شود.«پس از 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تعطیلی گسترده و فراگیر در کشور، 
وزیر کشور اعالم کرد که اختیار دستورالعمل ها و جزییات مربوط به طرح به 
فرمانداران و استانداران در هر استان تفویض می شود. در همین رابطه تا روز 
گذشته مسئوالن استانی اعالم کردند که هنوز مصوبه خاصی در این باره به 
اصفهان اعالم نشده است. با این حال جلسه ستاد کرونا برگزار شد و استاندار 
در این جلسه تاکید کرد که »بهتر بود تعطیلی ها یک روز می شد تا شاهد موج 

فراگیر مسافرت نباشیم.« 
در ادامه صحبت های عباس رضایی درباره این طرح و عملکرد اصفهان در 

زمینه مبارزه با کرونا و البته کم و کاستی ها و کمبودها را می خوانید:
  در شرایط بسیار ســختی قرار داریم که مدیریت این شــرایط قطعا کار 
دشواری اســت و جا دارد از زحمات همه مســئوالن وزارت بهداشت و کادر 

بهداشتی و درمانی قدردانی کنیم.
  در ستاد مقابله با کرونا، هیچ وقت نبوده که موضوعی مطرح کنیم و مورد 
استقبال و هم افزایی اعضای ستاد قرار نگیرد، اعضا همیشه همراهی کرده 
اند و خوشــبختانه در مواجهه با کرونا همکاری و همراهی بی نظیری بین 

مسئوالن، علما و روحانیون در استان وجود داشته است.
  اقدامات خوبی برای مقابله با کرونا در اســتان انجام داده ایم به طوری 
که شــبانه روزی و در هر قسمتی شاهد تالش مســئوالن استان هستیم. 
مجموعه های بزرگ اقتصادی در استان مانند فوالد مبارکه همکاری الزم را 
داشته اند. البته یکسری مشکالت و مسائل نیز وجود داشته که در جلسه ای 

به اطالع همه خواهم رساند.
  تصویب محدودیت ها الزم بود، اما نگرانی ام این است که اگر محدودیت 

های هوشمندانه با قرنطینه هوشمندانه  همراه نشود مشکل ایجاد شود. 
 افزایش مراکز غربالگری باید در دستور کار باشد. به شدت نگران مناطق 
حاشیه ای هستیم، درخواســت توجه ویژه به مناطق حاشیه ای در ستاد 

کرونا را دارم.  
 به عنوان ایمونولوژیست نگران به تاخیر افتادن تولید واکسن هستم.  

   تسهیالت الزم برای تولید تجهیزات پزشکی پیش بینی شد و هر واحدی 

که مشکلی داشت کال برطرف شد. تسهیالت قرص الحسنه به کادر درمان 
و همینطور آموزش و پرورش داده ایم و بیش از ۲ میلیون بسته معیشتی در 
استان توزیع شد. آسیب زیادی در گردشگری دیدیم و با هماهنگی های الزم 

حمایت های مالی دریافت و از ظرفیت خیران استفاده کردیم.
  اولین اســتانی بودیم که شــروع به تولید ماســک کردیم و هم اکنون 
تولیدکنندگان درخواســت صادرات دارند. همچنین اولین استانی بودیم 
که الکل  تولید کردیم و کیت تشــخیص ســریع کرونا در دانشگاه صنعتی 

تولید شد.
 ایستگاه های راه آهن، ســوخت، میادین میوه و تره بار و همه بخش ها 
درحال رصد هستند. برگزاری هر گونه مراسم در استان ممنوع شد و حتی 
پارک ها را بستیم. شــهرداری زیان زیادی دید، اما ناچار بودیم. اقدامات و 
تدابیر زیادی انجام شد که همه با همراهی مسئوالن و مدیران استان بود و 

مثل زمان جنگ تحمیلی همه پای کار آمدند. 
 نگران دو هفته تعطیلی در تهران و مسافرت به شهرستان ها هستیم که به 
همین دلیل درخواست داریم برای شهرهای قرمز طوری برنامه ریزی شود که 

یک روز در میان تعطیل باشند تا جلوی مسافرت ها گرفته شود.
  تعارف با کسی نداشته ایم و جریمه ها انجام می شود و بیش از هزار مغازه 

پلمب شده و ۸ هزار و ۲00 خودرو توسط پلیس برگشت داده شده است.
  سخت است محدودیت ها را اعمال کنیم، اما مردم فهیم استان همکاری 
بسیار خوبی دارند. مشکالت زیادی در مسائل آب و قضایای دیگر داریم که 
رصد مداوم می شود و مسئوالن تالش زیادی می کنند و حتی از شکل گیری 
تجمعات و اعتراض اصناف جلوگیری کردیم. درست است ضرر می کنند ولی 

جان خودشان و خانواده هایشان درخطر است. 
 با روضه های خانگی نتوانســتیم برخورد کنیم، ولی با همکاری سازمان 
تبلیغات اسالمی و مراجع قضایی و همکاری هیئت ها ایام محرم و صفر را 

پشت سر گذاشتیم. 
 در استان و به خصوص شــهر اصفهان تعداد تخت های بیمارستانی کم 
اســت. اصفهان را برخوردار نبینید، کمبود تخت و دستگاه و نیروی درمانی 

داریم پس الزم است به این استان توجه بیشتری کنید. 
 اصناف نگران تعطیل شدن هستند به همین دلیل باید پیوست اجتماعی و 
فرهنگی تهیه شود تا مردم همکاری بیشتری داشته باشند. اعتبارات درمانی 
نامتوازن است و هر اســتانی باید بر مبنای حق و حقوقش این اعتبارات را 

دریافت کند.
  نگران قطعی آب هســتیم و کمبود آب داریم. باید اقدامات واحدهای 
موفق مثل فوالد مبارکه در کشــور الگو و از این شــرکت ها در سطح کشور 

قدردانی شود.

با مسئولان جامعه

فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( در پیشــنهادی 
به وزیر بهداشــت برای مقابله با کرونا گفت: اطلس 
جغرافیایی محالت باید مشــخص باشــد که کدام 
محالت چه وضعیتی دارند تا ما در این زمینه تمرکز را 
روی محالت حاد بگذاریم و  این کار نیاز به امکانات و 

تجهیزات و اعتبارات الزم دارد.
سردار مجتبی فدا در ســتاد استانی مقابله با کرونای 
اصفهان با بیان اینکه ســپاه و بسیج از ابتدای اسفند 
سال گذشــته برای مبارزه با کرونا وارد عمل شده اند، 

اظهار کرد: بخشی از اقدامات تا ۳0 مهر و بخشی تا اول 
آبان ماه انجام شد و اولین استان در تشکیل قرارگاه 

های محله محور بودیم.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( بــا بیان اینکه 
نیروهای بســیجی یک میلیون خانوار را غربالگری 
کردند، گفت: بخشــی از اقدامات بســیج، کمک در 
جهت آمــوزش هــای عمومی و مردمــی و فرهنگ 
ســازی ابالغیه های ســتاد کرونا در جامعه و فضای 

مجازی است.
وی با اشاره به در اختیار گذاشتن مراکز درمانی سپاه 
به ستاد کرونا، از بستری شدن ۸۵ نفر در بیمارستان 
آیت ا... صدوقی خبرداد و تاکید کرد: اشراف اطالعاتی 
در زمینه تولید ماسک به صورت مستمر انجام شده و 

گشت های اطالعاتی برای مقابله با قاچاق کاال فعال 
شده اند.فدا با اشاره به تامین نیروی پزشک داوطلب 
از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و اعزام به مراکز 
درمانی، اذعان کرد: تنها استانی هستیم که به واسطه 
تالش طالب بسیجی فوتی ها بدون تشریفات شرعی 
دفن نشــده اند و در نیروهای مســلح استان فوتی 
نداشتیم.فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( با بیان 
اینکه بهترین استان در امر کمک های مومنانه هستیم، 
خاطرنشان کرد: ۷00 هزار بسته معیشتی باالی ۲۵0 
هزار تومن و۶00 ســری جهیزیــه در مراحل مختلف 
کمک مومنانه توزیع شده است؛ برای دانش آموزان 
بی بضاعت استان هم یک هزار و 100 تبلت رایگان به 

کمک خیران توزیع شد.

پیشنهاد فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( به وزیر بهداشت:

اطلس جغرافیایی محالت برای مقابله با کرونا مشخص شود

به بهانه آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی؛

 شیوع کرونا و افول فعالیت کتابخانه های اصفهان
جوالن بی محابای ویروس کرونا در جامعه، تمام بخش هــا از جمله فرهنگ و به ویژه حوزه کتاب و 
کتاب خوانی را تحت تاثیر قرار داده به طوری که در یکســال اخیر، میــزان مراجعه به کتابخانه های 
اصفهان به یک سوم کاهش یافته است.به رغم نقش بی چون و چرای کتابخانه ها در اشاعه فرهنگ 
و بسترســازی برای فعالیت دانش پژوهان، تهدیدات مبتالبه ویــروس کرونا موجب کاهش آمار 
مراجعان به کتابخانه های دیار نصف جهان شــده اســت به طوری که به گفته سرپرســت اداره کل 
کتابخانه های عمومی اصفهان، یکی از مجموعه هایی که از کرونا آســیب بســیار دیده، کتابخانه ها 
آن هم به واسطه نوع فعالیت آنهاســت.با آنکه کتابخانه های عمومی این سامان در سال گذشته تا 
اواخر بهمن بالغ بر سه میلیون جلد کتاب به امانت داده و حدود ۲0 هزار برنامه فرهنگی متنوع برگزار 
کرده اند، این آمار در سال جاری به شدت کاهش یافته است.اکنون در استان اصفهان بالغ بر۳00 باب 
کتابخانه عمومی از جمله 19۳ کتابخانه نهادی و 1۲0 کتابخانه مشارکتی وجود دارد که رقم اخیر توسط 
بخش خصوصی و دستگاه های مختلف از جمله شهرداری ها ایجاد شده است.مجموع فضای مفید 
کتابخانه ای استان اصفهان 1۳0 هزار مترمربع است که به ازای هر یکصد نفر در این استان پنج میلیون 
نفری ۲،۵ مترمربع فضای کتابخانه ای وجود دارد.تعداد اعضای فعال کتابخانه های عمومی استان 
حدود ۲۲0 هزار نفر برآورد می شود که بیشترین اعضای آنها با توجه به تمرکز برنامه ای و محتوایی، 
در رده کودکان و نوجوانان هســتند.با وجود این امکانات قابل مالحظه ، در هفته کتاب، کتاب خوانی 
و کتابدار )مصادف با ۲۴ تا ۳0 آبان( به دلیل مشکالت موجود در راه برگزاری برنامه های هرساله در 
فضای حقیقی و  اجرای محدود آنها در فضای مجازی، امسال شــور و حال برگزاری این رویدادها 
بســیار کمرنگ و ضعیف بوده اســت.به همین دلیل، کتابداران اصفهانی از حال و هوای کم فروغ و 
بی رونق این روزهای کتابخانه های دیار نصف جهان، کاهش تعداد مراجعان برای امانت گرفتن کتاب 
و سالن های مطالعه خاموش و بی مشتری سخن می گویند.یک کتابدار کتابخانه باغ غدیر اصفهان 
در حالی که در پشت پیشخوان، مشغول بازی با موبایل خود است، اظهار داشت: از اسفند سال گذشته 
که شیوع ویروس کرونا جدی شد و پس از نقصان فعالیت مدارس و دانشگاه ها، کتابخانه ها نیز به 
حال تعطیل درآمدند.محمد صالحی افزود: از آن زمان و پس از چند وقت تعطیلی کتابخانه ها و دیگر 
اماکن عمومی، جز تعداد محدودی از داوطلبان کنکور، کسی جرات ورود به کتابخانه ها را نداشت.وی 
گفت: این در حالیست که تا پیش از آن، سالن های مطالعه کتابخانه ما به قدری شلوغ می شد که به 
ناچار روزهای اســتفاده برای اعضا را به صورت زوج و فرد تقسیم بندی کرده بودیم.کتابدار کتابخانه 
سالمت اصفهان نیز در این باره گفت: یکی از کاالهایی که مردم در شرایط وخیم کرونایی از دسترسی 
به آن هراس دارند، دریافت کتاب به شکل امانت است.مینو لنبانی افزود: با وجود آنکه کتابخانه ها بر 
اساس پروتکل های بهداشتی به قفسه قرنطینه برای نگهداری ۲ هفته ای کتاب ها پس از بازگرداندن 
از امانت مجهزند ولی بازهم ترس و واهمه موجب کاهــش رغبت عمومی برای دریافت کتاب های 
امانتی شده است.وی با اشاره به کاهش آمار استفاده از سالن های مطالعه در کتابخانه ها گفت: با 
وجود رعایت فاصله گذاری در چیدمان صندلی ها و کاهش ۵0 درصدی ظرفیت پذیرش ســالن ها، 
بازهم اعضا حتی دانش آموزان کنکوری نیز جرات و رغبتی برای حضور در این فضا ندارند و به همین 
دلیل فضای جاری کتابخانه ها بسیار سوت و کور است.حال و هوای این روزهای جامعه ویروس زده 
ناشی از جوالن لجام گسیخته بیماری کووید 19 از یک سو و گسترش فضای مجازی از سوی دیگر، 
خیل کتاب خوانان را از مطالعه کتاب های فیزیکی به سمت منابع دیجیتالی کشانده است.به گفته 
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان، با وجود رغبت کم مراجعان در به امانت گرفتن و به 
نوعی استفاده از کتابخانه ها برای مطالعه، استفاده از کتاب های دیجیتال در استان نقش پررنگی 
یافته است.امیر هالکویی با اشاره به اینکه هرگز نمی توان ارزش و تاثیر در دست گرفتن کتاب برای 
مطالعه را با خواندن فایل های دیجیتالی فضای مجازی مقایسه کرد، افزود: با توجه به موقعیت فعلی 
بهداشتی و ارجحیت سالمت مردم، عرضه کتاب های دیجیتال، بخشی از وظایف چاری کتابخانه های 

عمومی شده است.

خبر روزگزارش

حمل و نقل یا صنایع؟ 

کدام یک علت اصلی آلودگی 
هوای اصفهان است؟

رییس اداره امور آزمایشگاه های محیط زیست 
استان اصفهان، با اشاره به آلودگی هوا به عنوان 
بحــث داغ این روزهــای اصفهانی هــا، اظهار 
داشت: خودروها و واحدهای تولیدی، صنعتی، 
خدماتی، صنفی و حتی مراکز ســکونت گاهی 
در افزایــش آالیندگی دخیل هســتند.بابک 
صادقیان افزود: همه ســاله آلودگی هوا را در 
نیمه دوم ســال شاهد هســتیم که در بعضی 
ســال ها کمتر و در بعضی سال ها بیشتر است 
و امسال شرایط خاص جوی هم به این قضیه 
دامن زده و آلودگی بیشــتر شده است.رییس 
اداره امور آزمایشگاه های محیط زیست استان 
اصفهان با بیان اینکه تردد خودروها در شرایط 
کرونایی کمتر شــده، گفت: این کاهش تردد  
به اندازه ای که باید تاثیرگذار باشــد، نیست و 
چه بسا واحدهایی تعطیل شده ولی به خاطر 
رعایت پروتکل های بهداشتی و کاهش استقبال 
از حمل و نقل عمومی و برداشــته شدن طرح 
زوج و فرد به نوعی جبران کاهش تردد شده و 
اثر گذاری زیادی نداشته است.وی ادامه داد: 
مطالعاتی که در راســتای کنتــرل آلودگی هوا 
انجام شده حاکی از پر رنگ بودن موضوع حمل 
و نقل در افزایش میزان آالیندگی اســت، هر 
چند صنایع هم زیر مجموعه حمل و نقل است 
و موضوع رفت و آمد پرسنل، مصرف سوخت و 
... وجود دارد.رییس اداره امور آزمایشگاه های 
محیط زیست استان اصفهان خاطرنشان کرد:  
در طول ســال پیگیری قانون هوای پاک را به 
عنوان قانون ارجح در کاهش میزان آالیندگی 
هوا در دستور کار داریم و در این شرایط به صورت 
ضرب االجل براساس قانون با واحدهای آالینده 
و فاقد استاندارد برخورد می کنیم.رییس اداره 
امور آزمایشــگاه های محیط زیســت استان 
اصفهان با اشاره به پیگیری پرونده های صنایع 
بزرگ استان، اظهار داشــت: وضعیت صنایع 
بزرگ از جمله پاالیشگاه، ذوب آهن، نیروگاه، 
فوالد مبارکه و ســایر صنایع در حال پیگیری 
است و در صورت تخلف، تذکر یا پلمپ مجموعه 

در نظر گرفته می شود.

وزیر بهداشت در اصفهان مطرح کرد:

ابتالی روزانه 15 پرستار به کرونا در استان
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: ظرفیت تولید کیت تشخیص ویروس کرونا از صد هزار در روز به 1۷0 هزار عدد افزایش پیدا می کند.سعید نمکی روز سه شنبه 
در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در سالن اجتماعات رویش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: خط تولید این کیت با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس 
جمهوری با ظرفیت 100 هزار نفر افتتاح می شود و تا چند روز آینده ظرفیت آن را بیشتر خواهیم کرد.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هشدار داد: جدی نگرفتن و غفلت 
از محدودیت های جدید که مقرر است از شنبه آینده اول آذر اجرا شود، منجر به چهار رقمی شدن آمار مرگ و میر در کشور می شود.وی اظهارداشت: اگر مردم و مسئوالن در قبال 
این محدودیت ها، کوتاه بیایند به ورطه ای می افتیم که دیگر نمی توان از آن خارج شد، وقتی آمار مرگ و میر در کشور سه رقمی شد عده ای تصور کردند که این بحران تمام می 
شود؛ اما اینگونه نشد.وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه محدودیت های جدید با هدف قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا و افزایش تاب آوری کادر درمان اجرا می شود، گفت: ما 
نیروی وارداتی نداریم که در بیمارستان ها از آنها استفاده کنیم و کادر درمان و پرستاران ما نیاز به مقداری آرامش دارند و برای این کار باید از ورودی بیمارستان ها کم کرد.وی 
ادامه داد: در استان اصفهان در هر روز 1۳ تا 1۵ پرستار به کرونا مبتال شده اند که معادل حدود ۴۵0 نفر در هر ماه است.نمکی تصریح کرد: با اعمال ۲ هفته ای محدودیت های 

جدید مهلت می دهیم که ورودی بیمارستان ها کاهش یابد و وقتی تعداد بیماران کاهش یابد، مراقبت ها باال می رود و کادر درمان می توانند آرامش پیدا کنند.

وز عکس ر

تعطیلی کرونایی 
بازار اصفهان

با تصمیم ستاد ملی مبارزه با 
کرونا و در جهت قطع زنجیره 
شــیوع کرونا، فعالیــت کلیه 
مشــاغل گروه های ۲و ۳و۴ 
اصفهان به مدت یــک ماه از 
ساعت 1۸ به بعد ممنوع اعالم 

شد.



چهار شنبه 28  آبان    1399 / 02 ربیع الثانی 1442/ 18 نوامبر 2020/ شماره 3120

رقم خرید بازیکن جدید پرسپولیس مشخص شد
روز دوشــنبه مهــدی خانی بــه باشــگاه پرســپولیس رفت تــا مذاکــرات نهایی را بــا جعفر 
ســمیعی انجام دهــد. خانی پس از جلســه با مدیرعامل ســرخ هــا، گفت که پس از تســت 
پزشــکی قراردادش را نهایی خواهد کرد و همچنین هنوز مشــخص نیســت کــه چه مدت در 
پرســپولیس خواهد بود.اما شــنیده ها حاکی از آن اســت که قرارداد وی دو ســاله اســت و 
پرســپولیس نیز برای جلب رضایــت باشــگاه واراژدین ۵۰ هــزار دالر هزینه خواهد کــرد که با 
ارزش فعلــی دالر چیــزی حدود یــک میلیارد و ســیصد میلیــون تومان اســت.مهدی خانی 
۲۳ ســاله با این قرارداد جدید تا پایان لیگ بیســت و یکم در عضویت باشــگاه پرســپولیس 
 قــرار خواهــد گرفــت و همچنین یکــی از ســهمیه هــای بزرگســاالن ایــن تیم را بــه خود

 اختصاص می دهد.

مهابادی و درخشان؛ گزینه های هدایت جوانان
تیم فوتبال جوانان ایران همچنان بالتکلیف اســت. داوود مهابادی و حمید درخشان که پیش از 
این برنامه های خود را به کمیته فنی فدراســیون فوتبال ارائه داده  بودند، گزینه های نهایی کمیته 
فنی برای هدایت تیم جوانان هســتند. به جز این دو نفر، علی لطیفــی هم برنامه های خود را به 
کمیته فنی ارائه داده بود اما فدراســیون فوتبال در نهایت به نظر می رسد به این دو گزینه رسیده 
است تا از بیم مهابادی و درخشان یکی هدایت تیم مل را بر عهده بگیرد.تیم فوتبال جوانان پس از 
استعفای پرویز مظلومی و حضور وی در استقالل به عنوان سرپرست، سرمربی ندارد و تمرینات 
و اردو های این تیم تعطیل شده است. این در حالی است که تیم فوتبال جوانان ایران مسابقات 
آسیایی و جام جهانی را پیش رو دارد. نکته جالب توجه گزینه شدن حمید درخشان در تیم ملی 
است، مربی که پیش از این در خالل مســابقات جام جهانی و جام ملت ها درگیری شدید لفظی 

با کارلوس کی روش سرمربی سابق تیم ملی کشورمان داشت.

آقایان مدیر؛ لطفا بیدار شوید!
 کمیته استیناف کنفدراســیون فوتبال آسیا، شــکایت النصر را به طور کلی رد کرد تا پرسپولیس، 
فینالیســت قطعی لیگ قهرمانان باشــد. النصر چند وکیل بــزرگ بین المللی اســتخدام کرد 
و صدها صفحه الیحه  نوشــت تا شکســت خود مقابل نماینده ایــران را کمرنگ کنــد. یادمان 
نمی رود که چند ســاعت مانده به آن بازی خاص در نیمه نهایی لیگ قهرمانان، عیســی آل کثیر 
با ناجوانمردی از بازی محروم شــد تا روح ایرانی در تیم ما زنده شــود. النصر و شــیخ سلمان 
 رییس AFC در حقیقت با آن ظلم بزرگ به ما کمک کردند تــا بازیکنان مان به اندازه دو بازیکن

 انرژی بگذارند.
از آن روز تاکنون، النصــر، پول های زیادی خرج کرد تا آن شکســت را کمرنــگ کند. می گوییم 
کمرنگ کند چون خود النصری ها هم می دانســتند ادعایشــان تا چه اندازه باطل است. النصر 
بازنــده از آن روز تاکنــون این همه پول خــرج کرد برای یک ادعــای باطل... اما پرســپولیس 
برنده که باید یک ماه دیگر فینــال لیگ قهرمانان را برگزار کند، بــرای بدیهی ترین هزینه هایش 
پول ندارد. پول برای حقوق کارکنــان و بازیکنان و کادر فنی و هزینه های جــاری ندارد و آن طور 
که شــکوری می گفت فقط ۷ میلیون در حســاب باشــگاه اســت. چه کســی باید به این مورد 
مهم رســیدگی کند که چرا پول ها در پرســپولیس، پیش خور شــده اســت؟ چرا کســی به داد 
نماینده ایــران در فینال لیگ قهرمانان آســیا نمی رســد؟ آنهــا برای شــکایت های بی فرجام، 
پول هــای کالن خرج می کننــد اما ما بــرای فینال پــول نداریــم. آقایان مدیران باالدســتی، 
چشــم ها را باز کنید تــا این حقیقت بــزرگ را خــوب ببینید. ایران تــا قهرمانی در آســیا فقط 
 به انــدازه یک بــازی فاصلــه دارد و فرصت ما هم تــا آن یک بازی بســیار اندک اســت. لطفا

بیدار شوید.

تکلیف نیمکت تیم ملی والیبال مشخص شد؛

»والدیمیر آلکنو« جانشین »کوالکوویچ« شد

  پس از ماه انتظار، ســرانجام جانشین 
سمیه مصور

  
»ایگور کوالکوویــچ« روی نیمکت تیم 
ملــی والیبــال مشــخص شــد و » والدیمیــر آلکنــو« هدایــت 
والیبالیست های ایرانی را در المپیک توکیو بر عهده می گیرد. بر اساس 
اعالم فدارســیون والیبال توافق نهایی با این مربــی صورت گرفته و 
قرارداد وی جهت امضاء برای آلکنو ارسال شده است.طبق شنیده ها 
قرار است سرمربی جدید تیم ملی والیبال، ماهی حدود 1۵ هزار یورو 
به عنوان دستمزد دریافت کند که رقمی حدود 4۰۰ میلیون تومان می 
شــود. به گفته محمد رضا داورزنی، رییس فدراسیون والیبال اگرچه 
قرار اســت آلکنو نوروز ســال آینده به ایران بیاید.  اما وی کارش را به 
محض امضای قــراردادش آغــاز خواهد کرد و به بررســی و ارزیابی 

حریفان ایران در المپیک توکیو خواهد پرداخت.
والدیمیر آلکنو در تیم های »ورز« فرانسه، »دینامو« و »زنیت کازان« 
روســیه مربیگری کرده و مدتی هم سرمربی تیم ملی والیبال روسیه 
بوده اســت. قهرمانی المپیک، قهرمانی جام جهانــی، قهرمانی لیگ 
جهانی، قهرمانی جام ملت های اروپا، ۵ قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، 
یک قهرمانی باشگاه های جهان، 1۰ قهرمانی لیگ روسیه و ... از جمله 

افتخارات این مربی سرشناس است.
شاید آلکنو همان مربی باشــد که سال های سال جایش در تیم ملی 
والیبال خالی بود؛ مربی که با کسی شوخی ندارد! در سال های اخیر از 
کواچ گرفته تا لوزانو و کوالکوویچ هیچ یک نتوانستند به اندازه والسکو 
یک مدیر خوب برای تیم ملی باشند و مانع از ایجاد حواشی شوند اما 
به نظر می رسد آلکنو حداقل به واســطه کارنامه درخشان خود بتواند 
جلوی ایجاد بسیاری از مســائل را در تیم ملی بگیرد و هیچ بازیکنی 
نمی تواند ادعا کند از ســرمربی تیم ملی جایــگاه باالتری دارد خواه 
بهترین پاسور جهان باشــد؛ خواه بهترین سرعتی زن! قطعا بازیکنان 
دیگر نمی توانند خارج از چارچوب تعیین شــده اقدامی کنند و منتظر 

عواقب آن نباشند!
ســه مربی که بعد از والســکو به ایران آمدند نام های کوچکی نبودند 
اما شاید به واسطه خلقیات آرامی که داشــتند نتوانستند در والیبال 
ایران موفق ظاهر شــوند؛ برای مثال اســلوبودان کواچ بعد از رفتن از 
تیم ملی توانســت نتایج خوبی را در اروپا کســب کند اما او به واسطه 
اخالق نرم خود هیچ گاه نتوانســت دربرابر بسیاری از مسائل حاشیه 
ای قدعلم کند و آن ها را با روی خوش از بین ببرد! زمانی که ســعید 

معروف بــرای مدتی در تیــم زنیت بــازی می کرد الکنو ســرمربی 
این تیم بــود و در آن زمان گفته می شــد که معروف بــا این مربی به 
اختالف خورده اســت و در نهایت کاپیتان تیم ملــی والیبال از زنیت 
جدا شد. این در شــرایطی اســت که خوش خبر سرپرست تیم ملی 
هرگونه اختالفــی بین معرف و آلکنو را تکذیب مــی کند و درباره اش 
گفته اســت: »آلکنویی که من دیدم هیچ زاویه ای با سعید ندارد. او 
همانی بود که وقتی ما برای لیگ جهانی بــه کازان رفتیم از راه دور به 
هتل تیم آمد و به من گفت می خواهد ســعید معــورف را ببیند. اگر 
مالک همه بــرای اختالف آلکنو بــا ســعید،جدایی اش از کازان بود 
که دلیل آن ســهمیه بازیکن خارجی کازان بود. معمــوال اروپایی ها 
 برای پســت  بلندزن و بقیه پســت ها از بازیکنان خارجی اســتفاده 

می کنند تا پاسور.«
گمانه زنی ها بر این اساس است که داســتان آلکنو متفاوت باشد و 
قطعا والدیمیر اجازه نخواهد داد کســی جز خودش و کادرفنی برای 
تیم تعیین تکلیف فنی کنند. به نظر می رسدآلکنو مربی با کارنامه ای 
است و می توان امید داشــت تا در المپیک همراه با تیم ملی والیبال 

کشورمان نتیجه خوبی بگیرد.

 خبر   روز

دو غایب بزرگ انگلیس برای دیدار با ایسلند
تیم ملی فوتبال انگلیس بعد از شکســت برابر بلژیک باید به دیدار ایسلند برود. گرت ساوت گیت، 
ســرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس پیــش از این دیدار تایید کرد رحیم اســترلینگ، ســتاره تیم 
منچسترســیتی و جردن هندرســون کاپیتان لیورپول هر دو به دلیل مصدومیت قادر به همراهی 
انگلیس در این دیدار نیســتند. پیش تر نیز جو گوز در تمرینات آســیب دیده بود و هنوز وضعیت او 
مشخص نیست. مصدومیت این دو بازیکن خبر بدی برای تیم های باشگاهی شان است. لیورپول در 
دیداری حساس باید با لسترسیتی بازی کند و منچسترسیتی به مصاف تاتنهام رده دوم خواهد رفت.

پیام »دیوید بکام« برای »پل اسکولز«
 پل اسکولز از جمله بازیکنانی است که تنها در یک باشــگاه در دوران حرفه ای خود توپ زده  است. 
در واقع پل اسکولز از ســال 199۳ تا ۲۰1۳ در جمع شــیاطین ســرخ بود و برای منچستریونایتد 
بازی می کرد. البته این بازیکن در رده هــای پایه و آکادمی تیم دیگری بــود و محصول آکادمی 
منچستریونایتد به حساب نمی آید. دیوید بکام هم بین سال های 199۲ تا ۲۰۰۳ در جمع شیاطین 
سرخ بود و در آن زمان با پل اسکولز هم باشگاهی بود و پس از آن راهی رئال مادرید شد.اکنون که 
تولد 46 سالگی پل اسکولز اســت، دیوید بکام با انتشار این تصویر در بخش استوری های خود در 
اینستاگرام برای اسکولز نوشته اســت:» تولدت مبارک رفیق« او در استوری بعدی خود ویدئویی 
از اسکولز منتشر کرده اســت.دیوید بکام پس از به پایان بردن دوران فوتبال خود در سال ۲۰1۳ به 
همراه پاریسن ژرمن به باشگاه داری روی آورده و اکنون مالک باشگاه اینتر میامی در لیگ آمریکا 

به حساب می  آید.

چالش »مسی« در تقابل با پرو
تیم ملی آرژانتین پس از تساوی یک بر یک مقابل پاراگوئه در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ می خواهد 
دوباره به روند پیروزی های خود برگردد. آلبی سلســته در لیما برابر پرو قــرار می گیرد؛ رقابتی که 
همیشه برای آرژانتین سخت بوده اســت. این دیدار یک چالش برای لیونل مسی به وجود آورده 
است. کاپیتان آلبی سلسته در پنج بازی که مقابل پرو در انتخابی جام جهانی بازی کرده نتوانسته 
است دروازه این تیم را باز کند. البته این اتفاق در رقابت های دیگر رخ داده مانند کوپا آمه ریکا ۲۰۰۷. 
ســتاره آرژانتینی همچنین می خواهد دوباره برای تیم ملی کشــورش در جریان بازی گلزنی کند. 
آخرین باری که مسی گلی به ثمر رسانده که از روی نقطه پنالتی نبوده است به پانزدهم نوامبر ۲۰19 

در دیدار دوستانه برابر برزیل برمی گردد.

»جیدون سانچو« از ژانویه در اولدترافورد؟
رسانه 9۰min در گزارشی اختصاصی از منچستریونایتد مدعی است این باشگاه عالقه خود به جذب 
جیدون سانچو، پدیده انگلیسی باشگاه بوروسیا دورتموند را از دست نداده و مدیریت باشگاه برنامه 
هایی در دستور کار قرار داد که بر اســاس آنها یونایتد در ژانویه ۲۰۲1 همه تالش خود را برای خرید 
سانچو به کار خواهد بست.یونایتد فصل گذشته هم تالش زیادی برای جذب سانچو کرد ولی رقم 
درخواستی دورتموند در نهایت آنقدر باال بود که شیاطین سرخ قبول کردن آن را غیر منطقی دانستند. 
به این ترتیب مذاکرات طوالنی مدت دو باشگاه بدون رسیدن به نتیجه به پایان رسید. یونایتد اصرار 
داشت که حاضر نیست برای خرید سانچو 1۰۰ میلیون پوند به باشگاه آلمانی بپردازد. سانچو از اینکه 
دو باشگاه نتوانستند در نهایت بر سر انتقال او به توافق برسند از دست هر دو طرف عصبانی بود؛اما با 
اصرار دوباره اوله گنار سولسشر باشگاه منچستریونایتد بار دیگر برنامه های خود برای جذب او را از 
سر گرفته و قصد دارد با شروع پنجره نقل و انتقاالت زمستانی از اولین روزهای سال ۲۰۲1 مذاکرات 

با دورتموند در این باره را از سر بگیرد.

فوتبال جهان

سرمربی تیم شاهین بوشهر:

 قبول مسئولیت شاهین، 
کار سختی بود

سرمربی تیم شــاهین بوشــهر می گوید تا 
نیم فصــل رقابت های لیگ یــک به دنبال 
حفظ تیمش در جایگاهی مطلوب اســت. 
فراز کمالوند درباره شــرایط شاهین بوشهر 
قبل از شــروع رقابت های لیــگ یک بیان 
کرد: واقعیت این اســت که ما تمام تالش 
مان را کردیــم تا در مدت زمــان محدودی 
که داریم یک تیــم خوب را آمــاده و روانه 
مســابقات کنیــم؛ امــا مشــکالت زیادی 
داشــتیم. همانطور که می دانید به غیر از دو 
ســه نفر ســایر بازیکنان فصل گذشته جدا 
شده بودند و مجبور بودیم یک تیم جدید را 
آماده کنیم. تاکنون حدود 1۰ جلسه تمرین 
کردیم که این تمرینات هم بیشتر به انتخاب 
بازیکنان گذشــته اســت.وی ادامه داد: با 
تمام احترامی که برای بازیکنان جذب شده 
قائل هستم؛ اما باید بگویم زمانی یارگیری 
را شروع کردیم که بســیاری نفرات مطرح 
تر به تیــم های دیگر رفته بودنــد و به نوعی 
نتوانستیم بازیکنانی که باقی مانده بودند را 
جذب کنیم. شاید اگر زودتر کارمان را شروع 
می کردیم می توانســتیم نفــرات بهتری را 
هم به خدمت بگیریم.ســرمربی شــاهین 
همچنین گفت: با وضعیتــی که االن تیم ما 
دارد، تمــام هدف مان این اســت که تا نیم 
فصل یک تیم خوب را بســازیم و جایگاهی 
آبرومند برایش کســب کنیم و بعــد از آن با 
تقویت تیم در نیم فصل شرایط بهتری را رقم 
بزنیم.کمالوند ادامه داد: از مردم فهیم بوشهر 
و هواداران شاهین می خواهم در این شرایط 
سخت کمک حال مان باشند. با حمایت این 
عزیزان می توانیم روزهــای خوبی را در کنار 
هم داشته باشیم اما باید فرصت کافی به این 
داده شود چراکه همانطور که گفتم ما بسیار 
دیرشروع کردیم و مشکالت متعددی را هم 
داشتیم.سرمربی شــاهین بوشهر در پایان 
افزود: قبول مســئولیت در چنین شرایطی 
واقعا سخت بود؛ اما با توکل به خدا اطمینان 
دارم وضعیت تیم بعد از سه ، چهار بازی اول 

رو به رشد خواهد بود.

زش ور

 مستطیل سبز

وز عکس ر

»اوبامیانگ« و 
هم تیمی  هایش کف 
فرودگاه خوابیدند!

 پیر امریک اوبامیانگ، ســتاره تیم 
فوتبال آرسنال و هموطنانش در تیم 
ملی گابن مجبور شدند شب قبل از 
بازی حیاتی مقابل گامبیا در مرحله 
انتخابی جــام ملت هــای آفریقا را 
در فرودگاه شــهر بانجول )پایتخت 

گامبیا( بگذرانند.

پاسخ »تیلور« به کری »باروز«، منتظر نبرد قرن
در حالی که رقابت های کشتی در آمریکا و بیشتر نقاط جهان ماه هاست به دلیل شیوع کرونا به تعطیلی کشیده شده، ستاره های کشتی این کشور با کری خوانی 
و بازارگرمی سعی در ایجاد حس رقابت در این رشته را دارند.جردن باروز، چهره عنوان دار کشتی آمریکا و جهان در وزن ۷4 کیلوگرم کشتی آزاد، چند  روز پیش 
در یک کشتی نمایشــی در وزن ۸6 کیلوگرم به میدان رفت و در حالی که 4 بر صفر از زاهید والنسیا دیگر کشتی گیر آمریکایی عقب بود، موفق به پیروزی ۸ بر ۵ 
شد. باروز پس از این مبارزه برای دیوید تیلور، چهره شاخص کشتی آمریکا در وزن ۸6 کیلوگرم نیز کری خوانی کرد و به او ۲ روز فرصت داد تا پاسخ درخواست او 
برای مبارزه را بدهد.تیلور هم به صورت تصویری پاسخ باروز را داد و خطاب به او گفت: خیلی هیجان زده هستم که قرارداد مبارزه با JB )جردن باروز( را برای ماه 
دسامبر امضا می کنم. مردم می خواهند مبارزه قرن را ببینند! دیوید تیلور تاکنون با اتکا به آمادگی باالی بدنی و اعتماد به نفس باال، دو مرتبه موفق به شکست 

حسن یزدانی شده و از شانس های اصلی کسب مدال طالی المپیک توکیو است.

سرمربی تیم ملی بســکتبال که این روزها تیمش 
را برای حضور در دو دیدار مقدماتی کاپ آســیا به 
میزبانی قطر برابر عربســتان و ســوریه آماده می 
کند، درباره مسائل مختلف از جمله دعوت نشدن 
چند چهره سرشــناس به صحبت پرداخته است. 
مهران شــاهین طبع گفت: با برنامه ریزی انجام 
شــده، ســعی کردیم قرنطینه را به خوبی رعایت 
کنیم. قرار شــده تا قبل از رفتن به قطر سه مرحله 
تست کرونا داشته باشــیم. تا االن که همه تست 
ها منفی بوده و نگرانی ما فقط این اســت که کیت 
های تســت کرونا در قطــر متفاوت اســت و گویا 
حساســیت بیشــتری هم دارد. ما باید تا چهارم 
آذرماه به قطر برســیم. دوشــنبه شــب پرواز می 
کنیم و بعد از انجام تســت های ورودی در حبابی 

شبیه مســابقات فوتبال خواهیم بود.با مسئوالن 
تیم الریان صحبت کردیم و به فدراسیون قطر هم 
اعالم کردیم که اگر شرایط و پروتکل های بهداشتی 
اجازه می دهد، با الریان یک روز بعد از ورود بازی 
کنیم. این تیم چنــد بازیکن خارجی دارد و محک 
خوبی برای ماست. در تهران هم شــاید بتوانیم با 
یکی از تیم های باشــگاهی که تســت کرونا داده 
باشــد، بازی کنیم. حامد حدادی تمایل داشت به 
تیم ملی اضافه شود، اما قراردادش به نوعی است 
که باید بعد از دو ماه پذیرش کامل شود. اگر حامد 
از چین بیرون می آمد، باید در بازگشــت دو هفته 
قرنطینه می شد. قرنطینه ابتدای فصل هم خیلی 
به او ضربه زد چــون تمرین نمی کــرد. به همین 
خاطر به این نتیجه رســیدیم که حامد در این اردو 

نباشد. ما یک لیست ۲4 نفره داشتیم که به فیبای 
آسیا معرفی کردیم. به جز ۲۰ بازیکنی که نام شان 
روی سایت فدراسیون رفت، 4 بازیکن دیگر یعنی 
محمد شهریان، امیرحسین آذری، کیوان ریاعی، 
نوید رضایی فر هم در لیســت ما بودند که ظرفیت 
اردو دیگر برای آن ها کافی نبود. بدون شک ما همه 
بازیکنان را بر اساس مسائل فنی دعوت می کنیم 
و اصال کینه ورزی در لیســت ما جایی ندارد، بلک 

لیستی هم در تیم ملی نداریم. 

شاهین طبع: 

تیم ملی بسکتبال، بلک لیست ندارد

گمانه زنی ها بر این اساس است که داستان آلکنو 
متفاوت باشد و قطعا والدیمیر اجازه نخواهد داد کسی 
جز خودش و کادرفنی برای تیم تعیین تکلیف فنی 

کنند
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رییس کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر خبر داد:

توزیع اتوبوس های جدید با هدف ارتقای عدالت اجتماعی در 
محالت اصفهان

رییس کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شــورای اسالمی شهر اصفهان در حاشیه مراسم 
بهره برداری از ناوگان اتوبوســرانی محله راران اظهار کرد: یکصد دســتگاه اتوبوس از سری جدید 
اتوبوس ها توسط شهرداری اصفهان با قیمت مناســب یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان پیشتر 
خریداری شــده بود که پس از ورود به اصفهان در محالت مختلف شهر توزیع شدند. البته قیمت 
اتوبوس ها چند برابر شــده و اکنون هرکدام از این اتوبوس ها شــش میلیارد تومان ارزش دارد.

امیراحمد زندآور ادامه داد: اتوبوس هایی که قبال در این محله بود مشــکالت فنی داشــتند که از 
سری جدید اتوبوس ها به محله راران نیز با هدف ارتقای عدالت محوری در محالت شهر اصفهان 
ســهمیه ای اختصاص یافت تا مردم به طور متوازن از خدمات حمل ونقل عمومی استفاده کنند.

رییس کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه جهت 
جلب رضایت شهروندان مناطق حاشیه شهر برنامه ای ترتیب دادیم تا با حضور اهالی محله راران 
اتوبوس را در اختیار آنان قرار دهیم، تصریح کرد: مردم این محله می توانند با آسایش، آرامش و به 
صورت ایمن از این اتوبوس استفاده کنند. راننده ها آموزش  دیده اند و اتوبوس نیز استانداردهای 

الزم را دارد که افراد سالخورده نیز بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.
زندآور با بیان اینکه توسعه حمل و نقل عمومی با هدف ارتقای سطح تامین رفاه ساکنان محالت 
در اختیار آنان قرار گرفته، گفت: ۲۰ دســتگاه از اتوبوس های خریداری شــده هنوز وارد اصفهان 
نشده  است و توسط کارخانه عقاب افشان باید تامین شود؛ زمانی که این اتوبوس ها وارد اصفهان 
شود، بخش عمده آن در محالت کم برخوردار و حاشیه شــهر توزیع می شود تا مردم این مناطق 

استفاده کنند.

رییس مرکز پژوهش های شورای شهر  مطرح کرد:

افزایش ابررویدادهای اصفهان با تداوم برگزاری نمایشگاه 
مدیریت جامع شهری

رییس مرکز پژوهش های شورای شهر  با تقدیر از شــرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان در 
برگزاری نمایشگاه مدیریت جامع شــهری، اظهار کرد: این اقدام ارزشمند به دلیل شرایط ناشی 
از شیوع ویروس کرونا با موانع زیادی روبه رو شــد ولی برگزاری آن با همین شکل از جنبه های 
مختلفی حائز اهمیت است.کوروش خسروی افزود: فقدان چنین نمایشگاهی در کشور، ضرورت 
برگزاری آن را دو چندان می کند زیرا هرساله توسط شهرداری و شرکت های فناوری و دانش بنیان 
دستاوردهای زیادی در حوزه مدیریت شهری حاصل می شود که یک رویداد سراسری الزم است 
تا این دستاوردها را در معرض دید عموم قرار دهد بنابراین برگزاری نمایشگاه به نوعی خدمت به 
کشور محسوب می شود.رییس مرکز پژوهش های شورای شهر با بیان اینکه اصفهان به عنوان یک 
کالن شهر باید میزبان چند ابررویداد باشد، تصریح کرد: این شهر تنها میزبان برگزاری جشنواره 
فیلم کودکان و نوجوانان و جشــنواره شــیخ بهایی بوده و یقینا به برگزاری رویدادهای بیشتری 
نیازمند است که نمایشگاه مدیریت جامع شــهری که با حمایت رییس و مرکز پژوهش ها برگزار 
شــد، می تواند در آینده نزدیک اصفهان را صاحب یک رویداد مهم ملی و منطقه ای کند.وی ادامه 
داد: نخستین نمایشگاه مدیریت جامع شهری از ۲۹ آبان ماه در اصفهان با حضور حدود ۵۰ شرکت 
و سازمان فعال در حوزه خدمات شهری، حمل ونقل و ترافیک، هوشمندسازی، سرمایه گذاری و 
شهرسازی برپا می شود.خسروی خاطرنشان کرد: چه جایی بهتر از اصفهان برای برگزاری چنین 
رویدادی خواهد بود؟ اکنون که خیزی برداشته شده و همتی شده، الزم است برگزاری نمایشگاه 
در سال های آتی با قدرت بیشتری دنبال شده و از هم اکنون برای آذرماه سال آینده برای برگزاری 

آن به عنوان رویدادی خاص اصفهان برنامه ریزی شود.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری مطرح کرد: 

هفته فرهنگی اصفهان در جهت تقویت حوزه های گردشگری

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در نشست 
خبری برنامه های نکوداشت اصفهان و گرامیداشت حماسه ۲۵ آبان به نام 
روز حماسه و ایثار مردم اصفهان اظهار کرد: شهر اصفهان شهری اسطوره ای 
است و ریشه اصفهان از زمان جمشید جم و طهمورث و تاکنون تعریف می 
شود. بنابر نگره اسطوره ای زائیچه شهر اصفهان را در زمان سعد به نام آذر 
یا قوس مشخص کرده اند. محمد عیدی ادامه داد: براساس نقل جابری 
انصاری و کتاب حمدالله مستوفی باروی اصفهان که 1۲ هزار گام بوده در 
اول آذرماه به پایان رسیده است.وی با بیان اینکه کمال الدین اصفهانی 
که از شعرای نامدار اصفهان اســت نیز اشاره داشته است که اتابک سعد 
زنگی در طالعی سعد در قوس به اصفهان وارد شده است، گفت: همچنین 
حکومت های آل بویه و صفویه که شیعی بودند، این نماد را به عنوان نماد 
اصفهان شناخته اند با این تفاوت که در دولت صفوی با تلفیق سه نماد از 
اصفهان با خالقیت هنری، به این نمادی که اکنون به نماد اصفهان شناخته 
می شود بعد معنایی وسیع تری دادند به طوری که این نشان، از نگاه صرفا 
نجومی به نگاه عرفانی و اخالقی ارتقا یافت. عیدی بیان کرد: اکنون هیچ 
اختالف نظری میان مدیریت شهری و اصفهان شناسان در مورد اینکه اول 
آذرماه روز اصفهان است، وجود ندارد بر همین مبنا هم در شورای پنجم، 
روز اصفهان به رسمیت شناخته شد و در سال ۹7 برنامه بزرگی در میدان 

نقش جهان با حضور سفرای کشورهای خارجی و نمایندگان خواهرخوانده 
های اصفهان برای نکوداشت روز اصفهان برگزار شد. وی با بیان اینکه اول 
آذر به معنای اسطوره ای روز اصفهان است؛ اما یک روز دیگر هم در خاطره 
مردم اصفهان به صورت اسطوره ای نشانگر اصفهان است، اظهار کرد: روز 
۲۵ آبان ماه به خاطر تشییع شــهدای عملیات محرم در شهر اصفهان و 
خاکسپاری آنها در تخت فوالد، به نام روز حماسه و ایثار مردم اصفهان نام 
گذاری شده است.رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان افزود: برهمین اساس از ۲۵ آبان تا یکم آذرماه به نکوداشت شهر 
اصفهان می پردازیم و در هفته فرهنگی اصفهان در ماه اردیبهشــت نیز 

برنامه هایی با رویکرد گردشگری اصفهان، تدوین و اجرا می شود.
وی با بیان اینکه برای روز نکوداشــت اصفهان 1۵ منطقه شهر به صورت 
مویرگی همراه با حوزه های مدنی اقدام به برنامه ریزی در این خصوص 
کرده اند، اظهار کرد: هرچند در زمان شیوع کرونا با شرایط اضطرار مواجه ایم 
اما زندگی جریان دارد و ما برای این هفته از دو ماه پیش اقدام به برنامه 
ریزی و همفکری کرده ایم.عیدی بیان کرد: برای هفته نکوداشت اصفهان، 
۹۹ عنوان برنامه در شــهر اصفهان اجرا می شود که از جمله این برنامه ها 
می توان به گالری شهری »شاهد و ناظر« برای فضاسازی هنری مجتمع 
اداری اصفهان اشــاره کرد که شــهروندان در عبور روزمره خود شاهد آن 

هستند و قرار نیست جمعیتی دور هم جمع شــود. وی با اشاره به اینکه 
فضاسازی سه پل آذر، فلزی و غدیر نیز در این ایام انجام می شود، تصریح 
کرد: ایجاد گالری شهری با موضوع روز اصفهان و مشخصا روز حماسه و 
ایثار و پیوند آن با شهر، فضاســازی ویژه از سوی شهرداری منطقه هفت 
برای روز ۲۵ آبان در چهارراه شهید باهنر، پل شهید چمران و پل ۲۵ آبان و 
نیز ساخت ویدئوکلیپ و دیواره پازلی از دیگر برنامه های این هفته است. 

رونمایی از 150 اثر فرهنگی – هنری اصفهان
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه ۲4۰ فضای بتنی از سوی روابط عمومی معاونت فرهنگی – اجتماعی 
شهرداری اصفهان به روز حماسه و ایثار شــهر اصفهان اختصاص یافته 
است، گفت: بازنمایی هویت تاریخی محالت اصفهان در مناطق 1۵ گانه 
شهری از دیگر برنامه های این مناســبت است.وی از عرضه محصوالت 
فرهنگی اصفهان در موزه هنرهای معاصر شهر اصفهان در این روزها خبر 
داد و گفت: برهمین اساس در خالل چهار شب 1۵۰ اثر فرهنگی اجتماعی 
در قالب ۲1 عنــوان رونمایی می شــود که در همین زمینــه بخش ویژه 
محصوالت شــهروندی رونمایی شــد. عیدی با بیان اینکه از محصوالت 
گردشگری هم رونمایی می شــود، ادامه داد: در همین راستا بسته ای 
برای ارسال به خواهرخوانده های شهر اصفهان از صنایع دستی اصفهان 
با موضوع کرونا تهیه شده است که در روزهای پایانی سال ۲۰۲۰ از سوی 
شهردار اصفهان برای همتایان خواهرخوانده ارسال می شود.  وی از تهیه 
کتابچه هایی به زبان های مختلف در حوزه گردشــگری خبر داد و گفت: 
همچنین ۲۰ ویدئوکلیپ در شــبکه های جهانی برای توسعه گردشگری 

اصفهان پخش می شود.  

آغاز به کار شبکه های محلی مناطق اصفهان 
رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان افزود: 
شب سوم به برنامه های مرتبط با مسائل اجتماعی اختصاص دارد که در 
این زمینه با همکاری کمیسیون اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان، 
شــبکه های محلی در مناطق آغاز به کار می کننــد. وی ادامه داد: در این 
زمینه هم اطلس مسائل اجتماعی شهر اصفهان و اطلس مشارکت های 
اجتماعی تهیه شده است.عیدی با اشاره به اینکه شب چهارم به رونمایی 
از محصوالت فرهنگی – هنری اختصــاص دارد، اظهار کرد: در این زمینه 
کتاب های بدیع و خالقانه در حوزه کودک به کوشــش رضا نصر اصفهانی 
تهیه شده است؛ همچنین از سی دی آوازهای استاد شاهزیدی از چهره 

های موسیقی اصفهان رونمایی می شود.  

شورا

فرمانده لشکر 14 امام حسین )ع(:

بر قدرت و ابهت لشکر 14 امام حسین)ع( در طول زمان 
افزوده شده است

فرمانده لشکر 14 امام حسین)ع( در مراسم بزرگداشت روز حماسه و ایثار مردم اصفهان گفت: همان طور که 
رهبر معظم انقالب اسالمی فرموده اند لشکر امام حسین )ع( از لشکرهای قدر سپاه بوده که همچنان نیز بر 
قدرت و ابهت آن افزوده شده است. به گزارش  روابط عمومی لشکر 14 امام حسین)علیه السالم(، سرهنگ 
پاسدار محمد هاشمی پور افزود: از کلیه کارکنان و رزمندگان این لشکر می خواهم تا همچنان آمادگی رزمی 
و معنوی خود را باال ببرند تا ان شاء ا... این لشکر با قدرت فراوان برای نابودی استکبار و اسراییل جنایتکار و 
تحویل پرچم جمهوری اسالمی به دست امام زمان)عج( ایفای نقش کند.در مراسم بزرگداشت  روز حماسه 
و ایثار مردم اصفهان که با حضور رزمندگان لشــکر 14 امام حسین )ع( برگزار شد، قسمتی از بیانات مقام 
معظم رهبری در خصوص روز۲۵ به تصویری به نمایش در آمد. حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به این 
که ۲۵ آبان تا آخر آبان از روزهایی است که نه فقط اصفهان بلکه تاریخ نباید آن را فراموش کند، فرمودند: در 
همان روزی که 3۵۰ الی36۰ شهید در اصفهان تشیع شدند دو لشکر قدر اصفهان وشهرهای اصفهان به نام 

های لشکر امام حسین)علیه السالم(ولشکر نجف اشرف پر از نیروهای قدر شدند.

مبادله کتاب شهروندی
مدیر کتابخانه تخصصی میرداماد اصفهان گفت: ســایت »کهن برگ« برای ترویج کتاب خوانی و 
استفاده از کتاب های دست دوم تاسیس شده اســت.مرضیه اربابان اظهار کرد: قسمتی با عنوان 
»باشگاه مجازی کتاب شهروند« به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی در کتابخانه تخصصی حقوق 
کتابخانه میرداماد دایر شد. کلیه کتاب های مبادله در این سایت بارگذاری می شود و افراد می توانند 
با جست  وجوی کتاب هایی که نیاز دارند کتاب خود را انتخاب و با کتابی که در منزل بالاستفاده مانده 
و تمییز است، تعویض کنند.وی افزود: این سایت به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی افتتاح شده، 
به صورت دائم به فعالیت خود ادامه خواهد داد. اســتقبال از سایت با توجه به شیوع ویروس کرونا 
خوب بوده و مبادله کتاب به صورت حضوری و غیر حضوری انجام می شود.مدیر کتابخانه تخصصی 
میرداماد تصریح کرد: این سایت برای ترویج کتاب خوانی و استفاده از کتاب های دست دوم تأسیس 
شده است. اطالعات توصیفی، عکس روی جلد و محل نگهداری کتاب های باشگاه مبادله بر روی 
سایت »کهن برگ« قرار گرفته و این بخش آمادگی الزم جهت مبادله کتاب های شهروندان را خواهد 
داشت. کتابخانه تخصصی میرداماد واقع در نیکبخت غربی بعد از ساختمان دادگستری است و عالقه 
مندان می توانند با مراجعه به سایت www.kohanbarg.irاز مبادله کتاب شهروندی استفاده کنند.

معرفی کتب اصفهان شناسی در مجموعه کلیپ »اصفهان نگاران«
مجموعه کلیپ »اصفهان نگاران« به مناسبت  هفته کتاب و کتاب خوانی و نکوداشت روز اصفهان به 
معرفی  هفت کتاب در مورد اصفهان می پردازد.رییس اداره امور کتابخانه ها و ســالن های مطالعه 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: مجموعه کلیپ »اصفهان نگاران« ویژه 
هفته کتاب و کتاب خوانی و نکوداشــت روز اصفهان در مورد جنبه های مختلف اصفهان از ســوی 
کتابخانه تخصصی هنر وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری 
امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه تهیه شده است.طیبه فاطمی اظهار کرد: علیرضا مساح و علیرضا 
شورشینی از اساتید اصفهان شناسی در هفت کلیپ پنج دقیقه ای هفت کتاب »سفرنامه اصفهان« 
نوشــته پیر لوتی، »جغرافیای اصفهان« نوشته سیروس شــفقی، »گنجینه آثار تاریخی اصفهان« 
نوشــته مرحوم لطف ا... هنرفر، »هزار جلوه ماندگار« با تصویرنگاری ارنســت هولســتر، »تاریخ 
اصفهان« نوشــته مرحوم اســتاد جالل الدین همایی،» فرهنگ نام ها و آبادی ها« نوشته مرحوم 

محمد مهریار و »االصفهان« نوشته میرسید علی جناب را معرفی می کنند.

خبر روزخبر خوان

 امضای یک تفاهم نامه
 برای افزایش ایمنی 
مدارس در اصفهان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر با 
توجه به تعطیلی مدارس و حضور نیافتن دانش 
آموزان برای انجام بازرســی های ایمنی فرصت 
خوبی فراهم شده است.آتشپاد محسن گالبی 
با اشاره به لزوم رعایت ایمنی در مراکز آموزش به 
ویژه مدارس غیرانتفاعی شهر اصفهان، تصریح 
کرد: برای تایید ایمنی احداث مدارس یا تغییر 
کاربری ســاختمان ها برای تبدیل به مدرسه از 
ســازمان آتش نشانی اســتعالم نمی شود، اما 
ضرورت دارد برای حفــظ ایمنی دانش آموزان، 
چنین مواردی از آتش نشــانی استعالم شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان با اشاره به انعقاد تفاهم نامه 
برای افزایش ایمنی مدارس در اصفهان، گفت: 
این تفاهم نامه دارای مفاد آموزشــی و بازدید 
ایمنی از مدارس اســت.وی خاطرنشــان کرد: 
بازرسی مدارس از ســوی تیم عملیات مستقر 
در ایستگاه های آتش نشــانی انجام شده و در 
آن وضعیت ایمنی مدرسه طبق چک لیست ها 
بررســی می شود.آتشــپاد گالبی با بیان اینکه 
ساختمان های مسکونی که برخی از آنها تبدیل به 
مدارس غیرانتفاعی شده است، می تواند از نظر 
ایمنی مشکالت زیادی ایجاد کند، گفت: آتش 
نشانی بر اساس درخواست یا ارسال گزارش در 
خصوص نا ایمن بودن یک مکان وظیفه بازرسی 
از چنین فضاهایی را پیدا می کند.وی ادامه داد: 
این اقدام شــامل بازدید از مراکز عمومی مانند 
بیمارستان ها، پاســاژها و پارک هاست و درباره 
ساختمان های شخصی، در صورت بروز حادثه 
لزوم حضور آتش نشانی در محل برای رفع خطر 
و نجات جان افراد وجود دارد.مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
با اشاره به نحوه استفاده از وسایل گرمایشی در 
مدارس اظهار کرد: آتش نشانی در این خصوص 
می تواند به صورت آموزشی و برای رعایت ایمنی، 
دستورالعمل های الزم را به مراکز آموزشی ارائه 
کند و آنها برای حفظ ایمنــی ملزم به رعایت آن 

هستند.

مدیرعامل ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطات 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: موضوع ارائه خدمات 
غیرحضوری و مجازی برای ســازمان فاوا دور از ذهن 
و غیرقابل پیش بینی نبود به طوری که در اواخر بهمن 
ماه سال گذشته سامانه Lcity.ir را راه اندازی کردیم 
و درصدد ارائه آموزش مجازی به شــهروندان بودیم؛ 
همچنین سامانه میز خدمت شــهرداری اصفهان به 
آدرس My.isfahan.ir در مرحله تولید و اجرا بود که 
بروز بیماری کرونا سبب تسریع و تسهیل آن شد .سید 
حمیدرضا ابطحی، از راه اندازی سامانه های برگزاری 
جلسات غیرحضوری شــهرداری توسط این سازمان 
خبر داد و گفت: این خدمــت در حال حاضر در اختیار 
معاونت ها، سازمان ها و مناطق شهرداری است و حتی 
جلسات شورای اسالمی شــهر اصفهان بر بسترهای 

ایجاد شده برگزار می شــود و امکان حضور میهمانان 
شورای شــهر به صورت غیرحضوری در این جلسات 
فراهم است.وی با بیان اینکه از جمله مشکالت سازمان 
فاوا، اعمال تحریم ها جهت خرید تجهیزات مورد نیاز 
و نوسانات نرخ ارز اســت، تصریح کرد: این موضوع 
باعث شده بسیاری از خریدهای امسال این سازمان 
بالتکلیف شــود، چرا که قوانین به راحتی اجازه تغییر 
قیمت در قراردادهای شهرداری را نمی دهد به همین 
دلیل از متولیان و مســئولین امر درخواست می شود 
تا با اتخاذ تدابیری در برخی حوزه ها، با انجام خریدها 
به صورت ارزی موافقت کنند، اقدامی که هم اکنون از 
سوی دولت نیز انجام می شود.ابطحی از تغییر رویکرد 
سازمان فاوا از ارائه خدمت به شهرداری به سمت ارائه 
خدمت به شهروندان خبر داد و گفت: سازمان فاوا به 
خصوص در حوزه نرم افزاری، ســامانه هایی را تولید 
کرده که اگر بخواهیم به شــهرداری های غیراصفهان 
ارائه کنیم برای آنها موفقیت آمیزتر است، چراکه با توجه 

به تولید سامانه ها به صورت اختصاصی برای شهرداری 
و وجود تجربه و بلوغ الزم در تولید این سامانه ها، اگر 
سامانه ای در شــهرداری اصفهان قابلیت اجرا داشته 
باشد در شهرداری های دیگر نیز آسان تر کار می کند که 
البته هنوز وارد این حوزه نشده ایم.مدیرعامل سازمان 
فاوا شهرداری اصفهان با بیان اینکه سازمان فاوا کمک 
بودجه ای از شــهرداری دریافت نمی کند، بلکه باید در 
ازای فعالیت خود درآمد ایجاد کنــد، اظهار کرد: توقع 
مدیریت ارشد شهرداری مستقل شدن سازمان فاوای 
مستقل و تامین هزینه هاســت.وی در مورد آموزش 
شهروندی از ســوی فاوا تصریح کرد: درصدد هستیم 
طی تعامل با شهرداری و با بسترسازی ارائه بسیاری 
از خدمات حضوری شــهرداری به مــردم به صورت 
غیرحضوری، به کســب درآمد برســیم، ضمن اینکه 
شهرداری با این اقدام در ازای کاهش هزینه های خود، 
هزینه های زیرساختی که سازمان فاوا ایجاد کرده است 

را پرداخت می کند.

 ارائه 118 خدمت غیرحضوری در میز خدمت 
الکترونیکی شهرداری اصفهان

شاعرانه های اصفهان روی پل های شهر
برنامه »شاعرانه های اصفهان« به مناسبت نکوداشت روز اصفهان از ۲۸ آبان تا یکم آذر در پیاده راه پل بزرگمهر و پل فلزی اجرا می شود.رییس اداره گردشگری 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: برنامه »شاعرانه های اصفهان« به مناسبت نکوداشت روز اصفهان در پیاده راه پل بزرگمهر و پل 
فلزی برگزار می شود.علیرضا مساح اظهار کرد: برنامه »شــاعرانه های اصفهان« ترکیبی از هنر تصویرسازی از بناهای تاریخی و شهدای بزرگ شهر اصفهان 
است که در کنار آن اشعار زیبایی در توصیف این شهر قرار گرفته و همه در قابی شبیه دهانه های پل های تاریخی در معرض دید مخاطبان قرار می گیرد.وی 
افزود: مخاطبان این طرح ها را همراه با نورپردازی ویژه با شعار »اصفهان شهری که دوستش دارم« روی دو پل تاریخی بزرگمهر و فلزی مشاهده می کنند.

کوچه باغ های 
 دیدنی خوانسار 
در پاییز هزاررنگ

خوانســار شــهری در استان 
اصفهان کــه با آمــدن فصل 
خزان، رنگ پاییــزی به خود 
گرفته و چشم هر بیننده ای را 

به خود جلب می کند.

وز عکس ر
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مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان از افتتاح قطعات یک و 2 آزادراه 
کنارگذر شرق اصفهان تا چند روز آینده خبرداد.علیرضا قاری قرآن، مدیرکل 
راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: آیین افتتاح پروژه کنارگذر شرق 
اصفهان روز پنجشــنبه 2۹ آبان ماه با حضور رییس جمهور به صورت ویدئو 

کنفرانس برگزار می شود.
وی با بیان اینکــه موضــوع راه با توجه به نقــش و اهمیت آن در رشــد و 
توســعه، همواره مورد توجه ویژه دولت  بوده اذعان داشت: بهبود وضعیت 
راه ها و گسترش مســیر های ارتباطی در اســتان اصفهان به عنوان شاهراه 
ارتباطی کشــور می تواند تضمین کننده مناسبات اقتصادی و تجاری بخش 

گسترده ای از کشور باشد.

کنارگذر شرق اصفهان، شریانی مهم که ترافیک 
و آلودگی هوا را کاهش می دهد

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان در خصوص تکمیل این کنارگذر 
گفت: ورود روزانه حدود 80 هزار وســیله نقلیه از مسیرهای تهران، کاشان، 
نطنز، قم و دلیجــان به اصفهان، بار ســنگین ترافیک به شــمال این کالن 
شــهر تحمیل می کند که به لطف خدا ایــن معضل با بهره بــرداری آزاد راه 
کنار گذر شــرق اصفهان مرتفع می شــود.وی افزود: ایــن آزادراه، با قطع 
جاده اصفهان- اردســتان و عبور به ســمت بزرگراه اصفهــان - نایین در 
غرب و ســپس منطقه باغ رضوان به ســمت جنوب می رود و پس از آن با 
 عبور از کنار شهر جدید بهارستان و گردنه الشــتر به آزادراه اصفهان- شیراز

 متصل می شود.
قاری قرآن با بیان اینکه ایــن آزادراه از نظر اجرایی به 3 قطعه مجزا تفکیک 
شده است، توضیح داد: قطعه اول به مســاحت بیش از 2۹ کیلومتر از آزاد 
راه اصفهان-کاشان منشعب شــده و به جاده اصفهان- اردستان ختم می 
شود، قطعه دوم نیز از کیلومتر 2۹ تا 63، مساحت بالغ بر 34 کیلومتر را در 
بر گرفته که از جاده اردستان شروع می شود و تا جاده نایین-اصفهان ادامه 

دارد.وی خاطرنشان کرد: قطعات یک و 2 با مشارکت صندوق بازنشستگی 
در سال ۹5 با مبلغ اولیه سه هزار و 300 میلیارد ریال آغاز شد که در مجموع 
به طول 63 کیلومتر تکمیل شــده و به زودی افتتاح می شود.مدیرکل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان بیان کرد: قرارداد مشارکت قطعه سوم به طول 
30 کیلومتر با بیش از 6 هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار در دی ماه ســال ۹8 
با سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان مبادله شده است. تعداد 
ابنیه قطعه ســوم به دلیل نزدیکی به مناطق شهری، کشاورزی و صنعتی از 
بقیه قطعات بیشتر است و تقاطع بزرگ با راه آهن اصفهان، زاینده رود و شهر 

جدید بهارستان در این قطعه وجود دارد.

مسیر اصفهان- تهران کوتاه شد
علیرضا قاری قرآن گفت: کنارگذر شرق اصفهان شــریانی مهم برای ارتباط 
هر چه بهتر و ســریع تر ترافیک جنوب به جاده های منتهی به مرکز و شمال 
کشور به شمار می آید بنابراین با بهره برداری این کنارگذر مسیر استان های 
جنوبی و همچنیــن بخش جنوبی اســتان اصفهان به تهــران 50 کیلومتر 
کاهش می یابد. وی ادامه داد: راه های استان به عنوان چهارراه حمل ونقل 
کشــور و ارتباط با شمال به جنوب و شــرق به غرب از اهمیت و تردد باالیی 

برخوردار است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: با تکمیل و احداث طرح های 
آزادراهی، ضمن کاهش هزینه و زمان سفر، آالیندگی های زیست محیطی و 
مصرف سوخت نیز کاهش یافته و وضعیت ایمن و روان تری در این بخش 

از کریدور های ترانزیتی ایجاد خواهد شد.
گفتنی است؛ استان اصفهان دارای 11 هزارو 500 کیلومتر راه است که به لحاظ 
موقعیت خاص آن در مرکز و به عنوان چهار راه ترانزیت بار و مســافر کشور، 
رتبه اول حمل بار و رتبه سوم حمل مسافر را در کشور داراست. همچنین این 
استان با 25 هزار کیلومتر راه همسنگ، بیشــترین درصد آزادراه و بزرگراه 

کشور را دارد.

در سال های اخیر، فوالدسازان کشور به دالیل متعددی از جمله خام فروشی منابع 
معدنی و صادرات بی رویه این مواد و فوالدساز شدن برخی از معدن کاران، در زمینه 
تامین مواد معدنی و کنســانتره موردنیاز خود با مشکالت عدیده ای مواجه شدند؛ 
تاجایی که در برخی مواقع به دلیل کمبود مواد به ناچار، با بخشــی از ظرفیت خود 
روند تولید را ادامه دادند. این امر فوالدسازان را به چاره اندیشی و حرکت به سمت 
سرمایه گذاری در بخش معدن و اکتشــاف رهنمون ساخت.محمدمهدی روانفر، 
مدیر فرآوری مواد معدنی فوالد مبارکه در گفت وگو با »رادیو فوالد« به تعدادی از 

سواالت پاسخ داده است.
ورود فوالد مبارکه به حوزه معدن چه ضرورتی داشــت؟ در افق 1404 ســهم 45 
درصدی از فوالد کشور برای فوالد مبارکه دیده شــده است. آیا شرایط فعلی قابل 

تعمیم نبود؟
به طور قطع می توان گفت روند تولید و توســعه در شــرکت فوالد مبارکه همواره با 
برنامه ریزی و بر اساس نیاز کشــور صورت گرفته است. درخصوص ورود به حوزه 
معدن هم باید گفت یکی از رویکردهای فوالد مبارکه از دیرباز ســرمایه گذاری در 
حوزه معدن به عنوان ابتدایی ترین حلقه زنجیره تامین بوده و به همین دلیل به طور 
مســتقیم در معادن بزرگی چون گل گهر و چادرملو سرمایه گذاری کرده است. این 
اقدامات در ابتدا توانست مشکل فوالد مبارکه در حوزه سنگ آهن را رفع کند، اما در 
پی به بارنشستن توسعه های شرکت و نیاز روزافزون به منابع معدنی و همچنین 
به دلیل فوالدساز شدن معادن و کاهش ورودی منابع معدنی به شرکت، فوالد مبارکه 
با سرمایه گذاری های بیشتر و تمرکز بر کسب سهام مدیریتی این شرکت ها کوشید 
مشکالت خود در این زمینه را حل کند. بااین حال هر روز رقابت در بازار فوالد شدیدتر 
شد و معادن سهم بیشتری از منابع سنگ آهن استخراج شده را به مصرف واحدهای 
فوالدسازی خود اختصاص دادند. درنتیجه عرصه بر فوالدسازان هر روز تنگ تر شد. 
در این شرایط فوالد مبارکه به ناچار گام سوم را برداشت و مدیریت شرکت تصمیم 
گرفت مستقیما به حوزه معدن داری وارد شود.به منظور اجرایی کردن این استراتژی 
مهم، ضرورت ایجاد معاونت معدن در شرکت بیش از هر زمان دیگر احساس می شد 
تا ماموریت برنامه ریزی مناسب برای تامین سنگ آهن و کنسانتره موردنیاز شرکت 

برای افقی چندساله را بر عهده گیرد.
آیا توسعه و تقویت معدنی نمی توانست نیاز آینده کشور را تامین کند؟

بــرای اجرای ایــن کار دو چالــش عمده وجــود داشــت: اول اینکــه در فرآیند 
خصوصی ســازی، اصل 44 قانون اساسی به گونه ای اجرا شــد که فوالدسازها و 
معادن دچار تضاد منافع شدند، یعنی سهام داران معادن  یک گروه شدند و سهام دار 
فوالدســاز یک گروه دیگر. بنابراین طبیعی بود که معدنی ها به دنبال سود بیشتر 

باشند و با هدف ایجاد ارزش افزوده و شعار تکمیل زنجیره به سمت فوالدساز شدن 
و محصول نهایی پیش بروند. از طرفی، سرمایه گذاری های سنگین دولت های پس 
از انقالب بر فوالدسازی ها که تامین خوراک شان بر عهده معادن گذاشته شده بود، 
به مخاطره افتاد. به این ترتیب فوالدسازها به این فکر افتادند که برای تامین مواد 
اولیه خود آستین همت باال بزنند. دوم اینکه در سال های گذشته از سوی متولیان 
امر که ماموریت توسعه اکتشافات را بر عهده داشــتند، کار جدی صورت نگرفت. 
اگرچه بستر مناسبی هم برای ورود به این عرصه فراهم نشده، فوالد مبارکه به ناچار 
ارزیابی پهنه ها و اکتشافات و فعال سازی معادن کوچک مقیاس را آغاز کرده تا هم 
در راستای توسعه منابع ملی گام برداشته باشد و هم به ذخیره سنگ آهن مطمئن 

و پایدار برای تولید کنسانتره دست پیدا کند.
 احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس جزو اولویت های معدنی در نظر گرفته شد. 

آیا به معادن بزرگ هم  فکر شده است؟
معادن بزرگ در تملک شــخصیت های حقوقی اســت. درعین حــال به معادن 
بزرگ و آزادی مانند معادن گل گهر و چادرملو نیز دسترســی نداریم. بنابراین باید 
سرمایه گذاری و کارهای اکتشافی انجام شــود و خوشبختانه فوالد مبارکه در این 
زمینه پیش قدم شده است. این شرکت در این خصوص با سازمان زمین شناسی 
همکاری مشترکی را شروع کرده و به همراه ایمیدرو و شرکت تهیه و توزیع به بحث 
شناسایی، ارزیابی و اکتشــاف ذخایر بزرگ ورود کرده است. اگرچه کار ارزیابی و 
اکتشاف فرآیندی زمان بر است.شــرکت فوالد مبارکه در پروژه ملی طرح احیای 
معادن کوچک مقیاس پیشــگام است و طی تفاهم نامه ای ســه جانبه با دولت و 

صندوق بیمه فعالیت های معدنی در این عرصه در تالش است تا با احیای معادن 
کوچک مقیاس، هم در حوزه تامین سنگ آهن موردنیاز خود به نقطه امن برسد و هم 

ارزش افزوده بیشتری در زنجیره صنعت فوالد کشور به بار آورد.
در حال حاضر ســنگ آهن موردنیاز شــرکت به راحتی فراهم می شود یا با مشکل 

مواجه است؟
چالش هایی وجود دارد، ولی در چند ماهی که از فعالیت معاونت معدنی گذشته 
اقدامات خوبی برای تامین پایدار سنگ آهن انجام شده است. ضمن اینکه معاونت 
امور معادن به دنبال راهکارهای مناســب برای تبدیل ســنگ آهن تامین شده به 

کنسانتره است که خوشبختانه به راهکارهای مناسبی هم دست یافته است.
آیا شرکت فوالد مبارکه همچنان در هیئت مدیره معادن چادرملو، گل گهر و صبانور 

حضور دارد؟
فوالد مبارکه به عنوان یک هلدینگ بزرگ صنعتی و معدنی ســرمایه گذاری های 
متعددی در زنجیره ارزش خود، از جمله در شرکت های معدنی انجام داده است. 
بااین حال به این اقدامات اکتفا نکرده و با نگاهی درازمدت در پی رسیدن به شرایط 
پایدار و نقطه امن در این حوزه است تا با کمترین ریسک بتواند سهم تولید خود در 

چرخۀ فوالد کشور را حفظ کند.
چشم اندازی که شما برای آینده شرکت در نظر گرفته اید، چیست؟

در حال حاضر معاونت امور معادن تبدیل به خط مقدم جبهه تامین مواد اولیه فوالد 
مبارکه شده است. این معاونت نوپاست، ولی ماموریتی که برای او تعریف شده این 
است که زنجیره پایدار مواد اولیه با محوریت سنگ آهن و کنسانتره را محقق کند. در 

چشم انداز اهداف این واحد تمام تالش بر این است که فوالد مبارکه ظرف پنج سال 
آینده به یک منبع پایدار تامین سنگ آهن برسد و این اقدام شدنی است. با توجه به 
زمان محدودی که از فعالیت این واحد می گذرد، این معاونت در سه حیطه ارزیابی و 
اکتشاف ذخایر معدنی، استخراج مواد معدنی و فرآوری مواد معدنی فعالیت خود 
را به صورت هم زمان شروع کرده است. در پهنه انارک فعالیت های اکتشافی جدی و 
خوبی آغاز شده و در پهنه های دیگر نیز  گزینه های دیگری پیش روی شرکت است 
که مطالعه و بررسی آن ها در حال انجام است. در حوزه استخراج مواد معدنی، پروژه 
معادن کوچک مقیاس در قالب طرح ملی معادن کوچک مقیاس متمرکز شده و 
ذخیره های خوبی شناسایی شده که در حال پشت سر گذاشتن تشریفات قانونی 
خودش است. در حوزه فرآوری مواد معدنی هم با توجه به دست یابی فوالد مبارکه 
به معادن خوب سنگ آهن، این شرکت درصدد ســرمایه گذاری و احداث کارخانه 
فرآوری است. تمام این ها با تالش و کوشش مجموعه معاونت معادن به صورت 

جدی دنبال می شود.
با توجه به شرایط تحریم فوالد مبارکه، آیا در تامین تجهیزات موردنیاز دچار مشکل 

شده اید؟
تحریم ها اگرچه محدودکننده بوده، ولی هیچ گاه باعث توقف فعالیت نشده است. 
در این حوزه هم فکر نمی کنم با محدودیت جدی مواجه باشیم، چون در داخل کشور 

از ظرفیت های خوبی برخورداریم.
در خصوص فعالیت حمل سنگ از معدن به کارخانه های فرآوری که بر عهده واحد 

شماست، توضیح دهید.
 در فوالد مبارکه نظام حمل ونقل جامع و متمرکزی وجود دارد. باید توجه داشت که 
ساختار معاونت امور معادن کامال جدید است و قبال در فوالد مبارکه این گونه نبود 
که ســنگی را از معدن خریداری کنیم و به کارخانه فرآوری که خارج از فنس فوالد 
مبارکه اســت ببریم؛ اما هم اکنون معاونت معادن مســئولیت این بخش از کار را 
عهده دار شده و منابع سنگ آهنی را که تامین می کند به مقصد کارخانه فرآوری حمل 
کرده و بعد کنسانتره ای  را که آماده می شود تحویل معاونت خرید می دهد. سپس 
با مکانیسم حملی که از سال ها قبل در شرکت در حال فعالیت است، کنسانتره به 

کارخانه حمل می شود.
سخن پایانی؟

فوالد مبارکه بزرگ ترین واحد صنعتی کشور و بزرگ ترین تولیدکننده فوالد کشور و 
خاورمیانه است. بنابراین برای تامین سنگ آهن موردنیاز خود با تالش مدیریت و 
کارکنان خود و با همکاری دولت و سایر مسئولین تالش خواهد کرد تا همچنان چرخ 

تولید این صنعت معظم در گردش باشد و کشور از واردات انواع ورق بی نیاز بماند.

مدیر مرکز پایــش و نظارت بر کیفیــت آب و فاضالب اصفهــان گفت: آب 
آشامیدنی در این استان چه در مناطق شهری و چه روستایی، سالم و بدون 
هرگونه میکروب و مواد شیمیایی مضر است.فهیمه امیری افزود: همه روزه 
23 آزمایشــگاه تخصصی آب و فاضالب، سنجش سالمت و کیفیت آب در 
مناطق شهری و روستایی استان اصفهان را انجام می دهند و از لحاظ تعداد 
آزمایشگاه، اصفهان در جایگاه نخست کشــور قرار گرفته است.وی با بیان 
اینکه یکپارچه سازی آزمایشــگاه های آب در روستاها و شهرها در ماه های 
اخیر، دقت و نظارت را افزایش داده است، عنوان کرد: سالمت آب خط قرمز 
ما در تامین آب آشامیدنی در روستاها و شهرهای استان اصفهان است و در 
این ارتباط از هیچ کوششــی دریغ نخواهیم کرد.مدیر مرکز پایش و نظارت 
بر کیفیت آب و فاضالب اصفهان با اشــاره به تعدد آزمایش های مرکز برای 
تامین آب آشــامیدنی ســالم و عاری از هر آلودگی تصریح کرد: طی 6 ماه 
نخست امسال 100 هزار آزمایش کلر در مناطق شهری و 210 هزار از همین نوع 
آزمایش در روستاهای استان انجام شد.امیری به توانمندی باالی اصفهان 
در ارتباط با آزمون های مختلف اشــاره کرد و گفت: مطلوبیت کلر در مناطق 
روستایی ۹۹.۹ و شاخص نامبرده در مناطق شهری استان 100 درصد است.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب اصفهان اظهارداشــت: 
در مدت مورد اشاره ۹50 آزمایش مواد شیمیایی در مناطق روستایی و 205 
آزمایش تخصصی فلزات سنگین در روستاها و 120 آزمایش از این نوع در 

مناطق شهری انجام گرفت.

وی با بیان اینکه تمام مخازن آب در مناطق مختلف اســتان مورد آزمایش 
قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: بهار و تابســتان امسال انجام 280 آزمایش 

بیولوژیک در روستاها و 160 مورد در شهرها، میزان اطمینان ما را باال برد.
امیری، نظارت و دقت مرکز بهداشــت بــر کیفیت آب اصفهــان را عاملی 
مضاعف بر کیفیت مایه حیات در استان دانست و اظهارداشت: در نیمه اول 
امســال پنج هزار و 2۹7 مورد آزمون میکروبی در روستاها و سه هزار و 600 
مورد از همین نوع آزمون در شهرهای اســتان انجام گرفت تا آب تحویلی به 

مردم از حیث بهداشت و سالمت با اطمینان کامل انجام گیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، مدیرعامل این شرکت 
در خصوص افت فشــار جریان گاز در شــهرهای خور، جنــدق و فرخی از 
توابع شهرســتان خور و بیابانک که اخیرا اتفاق افتاد و با توجه به ســرمای 
هوا مشــکالتی برای مردم این شــهرهای کویــری ایجاد شــد، گفت: گاز 
مصرفی مشــترکین این شهرســتان با استفاده از گاز فشــرده شده )سی 
 ان جی( و با بارگیری از شهرســتان نایین و حمل بــا تانکرهای مخصوص

 تامین می شود.
سید مصطفی علوی، افزود: در شرق استان دسترســی به خط انتقال گاز 
سراسری فراهم نیست و شهرستان خور و بیابانک بیش از 300 کیلومتر از 
آن فاصله دارد، با سرد شــدن هوا و افزایش مصرف در کل کشور، فشار گاز 
در خطوط سراســری کاهش یافته و امکان فشرده ســازی گاز در ایستگاه 

مادر)نایین( و بارگیری آن در تانکر ها مختل می شود.
وی، گفت: طبــق برنامه ریزی های صــورت گرفته برای تامیــن گاز مردم 
این بخش، هر روز 8 دســتگاه تانکر گاز ســی ان جــی را از نایین به خور 
وبیابانک حمل کرده و سپس از ایســتگاه دختر با ظرفیت 2هزار مترمکعب 

در ساعت به شبکه شهر خور تزریق می شــود.مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان، تاکید کرد: ضروری اســت تا مشــترکین، به ویــژه مردم مناطق 
 شرقی اســتان در مصرف گاز صرفه جویی الزم را داشــته باشند و این مهم 

را جدی بگیرند.
 علوی، با تاکید بر شــعار، هر خانه یک بخاری، افزود: جهت پیشگیری از 
اشکال در فشرده سازی گاز به علت افت فشــار خطوط، از  همه مشترکین 
عزیز در سطح اســتان تقاضا می شــود با مصرف منطقی و بهینه شرکت را 
یاری کنند.وی، تصریح کرد: متاســفانه این روزها مشاهده می شود مردم 
عزیز برای تهویه هوا به جهت پیشــگیری از شیوع ویرووس کرونا  همزمان 
که در و پنجره هــای منازل خود را باز نگه می دارنــد، درجه حرارت بخاری 
ها را باال می برند که این امر در افزایش مصرف گاز، بســیار موثر بوده است 
به طوری که مصرف گاز اســتان نســبت به مدت مشابه ســال بیش از 15 
درصد افزایش داشته اســت.الزم به ذکر است، شهرســتان خوروبیابانک 
 با 20 هــزار نفر جمعیــت در فاصله 420 کیلومتری شــرق مرکــز اصفهان 

واقع است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

رییسجمهور۶۳کیلومترازآزادراهکنارگذرشرقاصفهانراافتتاحمیکند

مدیر فرآوری مواد معدنی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

تأمینسنگآهنوکنسانترهموردنیازشرکتبرایافقیچندساله

مدیر مرکز پایش کیفیت آب اصفهان:
آباصفهانسالموبدونمیکروبوموادشیمیاییمضراست

 مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:

افزایشمصرف،منجربهافتفشارگازدرشرقاستاناصفهانشد
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