
 مدیرکل امور مالیاتی استان
 تشریح کرد:

جزییات بسته مالیاتی 
حمایت از مشاغل آسیب 

دیده در اصفهان

کاهش 30 درصدی 
مراجعه مبتالیان به 

کرونا در اصفهان

3

5

4

وزیر صمت:

 نقش موثر 
ذوب آهن در جنگ 
اقتصادی برکسی 

8پوشیده نیست

8
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

 جهت بهتر شدن وضعیت اینترنت نیاز به راه اندازی ۲۰۰ سایت تلفن همراه وجود دارد، اما همچنان مقاومت های 
مردمی مانع از گسترش دکل های مخابراتی است؛

گره کور آنتن ها
3

5

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد: 

مردم به احترام 
پرستاران، شب یلدای 
متفاوتی برگزار کنند 

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

5

رییس پلیس راهور استان اصفهان:

 دوربین ها اعمال 
قانون می کنند

7

  با پیگیری های مدیریت شهری 
صورت گرفت؛

 تحول 777 کیلومتری 
در شهر اصفهان

راه نجات
  بیابان زدایی می تواند یکی از راه حل های موثر در حل بحران ریزگردها در هوای اصفهان باشد؛

رنا
 ای

س:
عک

همکاری مجموعه 
 گردشگری ناژوان

 با اتحادیه هتل داران 
اصفهان

تایید صالحیت ۵۵ درصد 
 متقاضیان طرح اقدام ملی

 مسکن چهارمحال و 
بختیاری 

7

4

6 7

با موافقت شورا؛

شهرداری اخذ اوراق مشارکت 
بازآفرینی پیرامون حرم 
زینبیه را دنبال می کند

5

     سخنگوی ستاد استانی مقابله 
با کرونا در اصفهان:

نتیجه آزمایش کرونا ۳۰ 
درصد مراجعان مثبت است

مدیرعامل شرکت گاز 
استان خبر داد:

مصرف بیش از 
1۳ میلیارد متر 

مکعب گاز طبیعی 
در اصفهان

8
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8 صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

  مدیر عامل مرکز رویان اعالم کرد در آینده ای نزدیک، کلینیک بسیار پیشرفته باروری در اصفهان افتتاح خواهد شد؛

رویای رویان!
5

 ایجاد تحول در شهر با عدالت فضایی 
 شهردار اصفهان در نوزدهمین برنامه »هر یکشنبه یک افتتاح« مطرح کرد: 

7

 کام تلخ تیم های شهر »گز« 
در شروع لیگ بیستم؛

اصفهان، ناکام ترین 
استان فوتبالی

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

            آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای شماره  990/1012  

                      )شماره 2099001188000035 در سامانه ستاد( 
شركت برق 

منطقه ای اصفهان

شركت مناقصه گزار: شركت برق منطقه ای اصفهان

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهانم الف:1057146

شرايط و  الزامات ورود به مناقصهمبلغ تضمين شرکت در مناقصه موضوع مناقصهشماره مناقصه

990/1012
تعویض CT و نصب تابلو در 

سطح ولتاژ 63 کیلوولت در پست 
230/63/20 کیلوولت آبشار

  2.450.000.000 ریال 
دارا بودن گواهينامه صالحيت 

پيمانکاری با حداقل رتبه 5 نيرو از 
سازمان برنامه و بودجه کشور 

نوع تضمين شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر يا فيش واريز وجه نقد به شماره  شبا IR 330100004101101430230298 نزد بانک 
مرکزی با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دريافت و تحويل اسناد مناقصه: كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به "سامانه 
تداركات الكترونيكی دولت )ستاد(" به آدرس www.setadiran.ir امكان پذير خواهد بود. )تماس با كارفرما، در صورت لزوم در 

ساعات اداری روزهای كاری با شماره 031-36270820(

مهلت دريافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز سه شنبه  مورخ 1399/09/18 لغايت ساعت 16 روز پنجشنبه  مورخ 1399/9/27
جلســه توجيهی: حضور نمايندگان مجاز شــركت ها )همراه با معرفی نامه( در جلســه توجيهی و بازديد که در روز یکشنبه مورخ 
1399/09/30 ساعت 09:00 صبح واقع در اصفهان، جاده آبشار، پســت 230/63/20  کیلوولت آبشار برگزار می گردد، الزامی بوده و 

عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود. 

مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: نسخه الكترونيكی كليه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بايستي حداكثـر تا ساعت 14:00 
روز دوشنبه مورخ 1399/10/08 در "سامانه تداركات الكترونيكی دولت)ستاد("بارگذاری و نسخه فيزيکی)پاکت الف( نيز در موعد 

مذکور به آدرس: اصفهان، خيابان چهارباغ باال، دبيرخانه شركت برق منطقه ای اصفهان تحويل گردد.
زمان و محل بازگشايی پاكات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/10/09 -  سالن كميسيون معامالت ساختمان 

معاونت مالي و پشتيبانی شركت برق منطقه ای اصفهان

ساير شرايط مناقصه:
• به پيشنهادهائی كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و يا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.

• ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا " می توانيد اين آگهی را در سايت های اينترنتی مشاهده کنيد

www.setadiran.ir         http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir              

نوبت دوم

1058774

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد: 

مردم به احترام پرستاران، شب 
یلدای متفاوتی برگزار کنند 
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رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه که در جنگ اخیر قره باغ میان 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان به طور همه جانبه ای از طرف آذربایجانی 
حمایت کرده بود، چند روز پس از پایان جنگ به باکو رفت و در مراســم 
رژه ای که به مناسبت »پیروزی« ارتش آذربایجان و بازپس گیری برخی 

مناطق اشعال شده تدارک دیده شده بود، شرکت کرد.
اردوغان در این مراسم، بیتی از یک ترانه مشهور به زبان ترکی را خواند که 

حاال جنجال زیادی در داخل ایران به راه انداخته است.
آنچه اردوغان خواند، قطعه ای از ترانه معروف ارس یا با تلفظ ترکی آن، 
»آراز« بود. ترجمه بیتی که او خواند این بود: »ارس را جدا کردند و آن را با 
میله و سنگ پر کردند / من از تو جدا نمی شوم، به زور جدای مان کردند.«

اما اصل شعر، یک قطعه موسیقی بومی و محلی آذربایجان به نام »آراز 
آراز« است که در آن غم های مردم خطاب به رود ارس گفته می شود. این 
قطعه آذری تاکنون بارها و به شکل های مختلفی بازخوانی شده اما بیش 
از همه با نام صمد بهرنگی، نویسنده مشــهور ایران گره خورده و به نام او 
خوانده شده است. دلیل این موضوع آن است که بهرنگی که از منتقدان 
نظام آموزش و پرورش ایران در دهه 1340 بــود، در اوج جوانی و در 29 
سالگی در رودخانه ارس غرق شد. مرگ او شوک بزرگی به عموم مردم، 
جامعه ادبی کشور، روشنفکران آن دوره و به ویژه چپ گرایان ایرانی وارد 
کرد. تلقی عموم در آن زمان این بــود که بهرنگی با توطئه حکومت وقت 

به قتل رسیده است.

چرا بیتی که اردوغان خواند، جنجالی شد؟
اردوغان بیتی از این شــعر را خواند که عمال به جدایی بخش باال و پایین 
ارس اشاره دارد. البته در شــعری که او خواند، جدایی دو سوی ارس با 
»زور« خوانده شده که در برخی نسخه های شعر با »ستم« عنوان شده 

است. یعنی جمهوری آذربایجان و آذربایجان ایران.
از طرفی، این شعر در میان برخی از پان ترکیست ها، به شکل یک شعر 
نمادین نگریسته می شــود.این زمینه های ذهنی باعث شد تا سخنان 
اردوغان نوعی دست اندازی به تمامیت ارضی ایران تلقی شود. حتی اگر 
این چنین نبوده باشد، دست کم می توان آن را تحریک کننده و زمینه ساز 

سوءاستفاده های بعدی دانست.

واکنش ایران چه بود؟
در واکنش به این موضوع، محمدجواد ظریف به شکلی کنایه آمیز نوشت 
که »آیا او ]اردوغان[ نفهمید که علیه استقالل جمهوری آذربایجان سخن 
گفته است؟ « اشــاره ظریف به قرارداد گلســتان میان ایران و روسیه 

تزاری در سال 1813 میالی اســت که بر اساس آن بخش های شمالی 
رودخانه ارس به روسیه واگذار شد. ظریف به کنایه یادآوری کرد که منطقه 
آذربایجان به مادر اصلی خود ایران تعلق دارد و این قرارداد گلستان بوده که 

باعث شده بخش هایی از آن از سرزمین اصلی جدا شود.
به جز ظریف، حســام الدین آشنا مشــاور رییس جمهور نیز در توئیتی 
نوشت که » نتیجه تکیه بر مشاوره های شبه اندیشکده هایی چون ایرام 

بهتر از این نمی شود.«
 İran Araştırmaları( »اشاره آشنا به »مرکز مطالعات ایرانی آنکارا
Merkezi( با نام کوتاه )ایرام(، )İRAM( است. این مرکز پژوهشی-

فرهنگی در ترکیه اســت که در ســال 2016، با حمایت مادی و معنوی 
دولت اردوغان و با هدف »پژوهش درباره ایران و مسائل مربوط به آن« 
پایه گذاری شده اســت. همچنین ایران ســفیر ترکیه را برای »توضیح 
فوری« درباره اظهارات اردوغان فراخوانده است و البته خبر رسید که ترکیه 

هم سفیر ایران را به وزارت خارجه احضار کرده است!

در سرِ اردوغان چه می گذرد؟
بارها در مورد رویای اردوغــان برای احیای امپراتــوری عثمانی و حتی 
کشورگشایی در این زمینه صحبت شــده و در این زمینه ایده های او که 

نزدیک به پان ترکیســت ها بوده، بیان شده اســت؛ اما این تنها دلیل 
اردوغان برای این مواضع نیست.

ترکیه در سال های اخیر حمایت از جمهوری آذربایجان کشوری که روابط 
نزدیک زبانی، قومی و فرهنگی با آن دارد را به طور بی سابقه ای افزایش 
داده است.این موضوع برای اردوغان چند دستاورد مهم دارد؛ اول اینکه 
با برجسته کردن حس ناسیونالیستی در داخل ترکیه، ضعف های حزب 
خود را که در مقاطعی در افکار عمومی جایگاه متزلزلی داشته، می پوشاند. 
به همین دلیل است که حزب عدالت و توسعه یعنی حزب اردوغان طی 
ســال های اخیر در اتحادی نزدیک با حزب حرکت ملی ترکیه مسیری 

ناسیونالیستی اتخاذ کرده است.
دومین موضوع، موضوع انرژی است. بخش زیادی از واردات گاز طبیعی 
ترکیه از جمهوری آذربایجان انجام می شود. نفت دریای خزر نیز به بندر 
جیحان در ساحل دریای مدیترانه فرستاده می شود. این موضوه به ویژه 
از آنجا که ترکیه در سال های اخیر درگیری هایی با روسیه داشته و واردات 

انرژی این کشور از روسیه به خطر افتاده، اهمیت مضاعفی دارد.
از سوی دیگر، نفوذ ترکیه در جمهوری آذربایجان می تواند بر رقابت های 
سیاسی این کشور با روسیه نیز اثرگذار باشــد؛ به ویژه از آنجا که مواضع 

ترکیه در موضوعاتی مانند سوریه و لیبی با روسیه تضاد دارد.

هشدار ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین به اظهارات » الیوت آبرامز « واکنش 
نشان داد و گفت آژانس باید بی طرف بماند.کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان 
های بین المللی در وین، در واکنش به اظهارات الیوت آبرامز که گفته بود باید در هماهنگی با اروپایی ها به 
فشارها بر آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با ایران ادامه دهیم، با انتشار توئیتی نوشت:یوکیا آمانو، 
مدیرکل پیشین آژانس در اظهارات خود در 30 ژانویه 2019 به مناسبت سال نوی مسیحی، گفت: »تالش 
ها در راستای مدیریت جزئی و اعمال فشار بر آژانس در فعالیت های راستی آزمایی هسته ای، نتیجه 
عکس داده و بی نهایت مضر هستند«.غریب آبادی افزود: اکنون آشکار است که آمانو به چه کشوری اشاره 
داشت. آژانس باید مستقل، بی طرف و حرفه ای باقی بماند. ما همه باید این فشارها علیه آژانس را که 

برای منافع کل جامعه بین المللی زیان آور است، رد کنیم.

طعنه به عزت ا... ضرغامی؛

خودت توی همین بازی بودی!
روزنامه جمهوری اسالمی با اشاره به توئیتر عزت ا... ضرغامی نوشت:یکی از نظامیان که مدتی در کسوت 
رســانه ای فعالیت کرد نیز فعالیت زودرس تبلیغاتی خود برای انتخابات ریاست جمهوری را در فضای 
مجازی آغاز کرد.این شخص، توئیتر را به ابزار تبلیغاتی خود تبدیل کرده و نوشته »در نظام مدیریت کشور 
»راز بقاء« در سکوت و همراهی است. »راز رشد« در تئوریزه کردن منویات اصحاب قدرت و »راز حذف« در 

مشاوره صادقانه و کارشناسانه. دولت آینده باید زیر این میز بازی را بزند«.
این شخص، توصیف کامال درستی از نظام مدیریتی به دست داده، ولی این واقعیت را عمدا جا انداخته 
که خود او سهم مهمی در پیدایش این وضعیت داشته و از بازیگران اصلی آن بوده است.او باید بداند که 
اگر رییس دولت شود نه تنها زیر این میز بازی را نخواهد زد، بلکه آن را تزیین نیز خواهد کرد. مردم ایران 
هوشیارتر از آنند که تحت تاثیر چنین تبلیغاتی قرار بگیرند.این، چهارمین نظامی داوطلب ریاست جمهوری 

1400 است که از خود رونمایی کرده و گویا حداقل دو نظامی دیگر نیز در راهند.

واکنش روزنامه جمهوری اسالمی به کاندیداتوری محسن رضایی؛

حرف مردم را درست متوجه شدید؟!
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: سردار محسن رضایی میرقائد، با ساختن یک کلیپ تبلیغاتی مدعی 
شده عده زیادی از او خواسته اند برای نجات اقتصاد کشور، کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات 1400 
شــود.در این کلیپ، وی به خود عنوان »طبیب اقتصاد« و »خادم مردم« داده و چنین وانمود کرده که 
عده زیادی از او خواسته اند به صحنه انتخابات بیاید و این جمله را نیز بدرقه این کلیپ کرده که »کشور به 
آقامحسن نیاز دارد«. این سردار، تاکنون بارها کاندیدای ریاست جمهوری شد ولی نتوانست رای مردم را 

کسب کند، یعنی مردم به او گفتند به شما نیاز نداریم!

تعیین تکلیف مقام انگلیسی برای ایران!
جیمز کرولی، مقام وزارت خارجه انگلیس گفت: »اگر ایران در خصوص برجام جدی است، نباید قانونی را 
که اخیرا به تصویب پارلمان این کشور رسیده و گام های بیشتری در جهت نقض برجام برمی دارد، اجرایی 
کند.«این مقام انگلیس گفت: »این اقدام، فرصت مهم بازگشت به دیپلماسی که دولت جدید آمریکا 
پیشنهاد داده را تضعیف خواهد کرد. ایران حق انتخاب دارد و ما قویا از این کشور می خواهیم راه عقالنی و 

پراگماتیک بازگشت به سمت دیپلماسی را انتخاب کند.«
کلورلی در تشریح سیاست های دولت انگلیس در قبال ایران گفت: »اولویت های دولت در قبال ایران، 
جلوگیری از ایران مسلح به سالح هسته ای، تقویت ثبات و امنیت در منطقه و اطمینان از آزادی دائمی 

همه اتباع دوتابعیتی انگلیس است.«

سیاستکافه سیاست

درسراردوغانچهمیگذرد؟

جنجال ادامه دار »ارس«

واکنش »پمپئو« به مصوبه مجلس ایران برای لغو تحریم ها
»مایک پمپئو«، وزیر خارجه آمریکا بیانیه ای در واکنش به مصوبه مجلس ایران برای لغو تحریم ها 
صادر کرد.در این بیانیه آمده اســت: »ایاالت متحده آمریکا قانونی که به تصویب مجلس ایران و 
شورای نگهبان رسیده را محکوم می کند. این مصوبه چیزی جز جدیدترین ترفند رژیم برای استفاده 
از برنامه هسته ای  جهت ارعاب جامعه بین المللی نیســت.«در ادامه این بیانیه آمده است: »این 
قانون در صورت تصویب غنی سازی ایران را به ســطح خطرناک 20 درصد خواهد رساند، حال آنکه 
ایران همین االن محدودیت های برجامی در خصوص سطح غنی سازی را زیر پا گذاشته و عالوه بر 
آن اقدام به توسعه ذخایر اورانیوم و تحقیق، تولید و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته کرده است.«وی 
در ادامه ادعای خود نوشته است: »ایران هیچ توجیه فنی منطقی درباره اینکه چرا نیاز به غنی سازی 

اورانیوم در این سطح برای اهداف صلح آمیز دارد، ارائه نکرده است.«

مخالفت رییس جمهور لبنان با کابینه حریری
رییس جمهور لبنان با کابینه پیشنهادی سعد حریری که شامل 18 وزیر است، مخالفت کرد.

دلیل مخالفت میشــل عون، رییس جمهور لبنان با کابینه ســعد حریری این است که وی وزرایی 
از تمام طایفه ها و مذاهب را بدون هماهنگی قبلی با رهبران شــیعه یا حزب سوســیال ترقی خواه 
انتخاب کرده است.عون در دیدارهایش بر لزوم مشورت با جریان آزاد ملی، الطاشناق)داشناک( 
و المرده قبل از تعیین وزرای مســیحی تاکید کرده بود.حریری، اکتبر متعهد شده بود فورا دولتی 
تشکیل دهد که قادر به احیای نقشه راه فرانسه باشد اما اختالفات سیاسی مذاکرات برای تشکیل 
دولت را با مشکل مواجه کرد. این درحالی است که آژانس های سازمان ملل هشدار می دهند لبنان 
به سمت یک فاجعه می رود که دالیل این مسئله فروپاشی اقتصادی و کاهش ارزش لیره لبنان و 

انفجار بندر بیروت است.

آمریکا یک میلیارد دالر سالح به مغرب می فروشد
خبرگزاری رویترز از تصمیم دولت آمریکا برای فروش یک میلیارد دالر سالح به مغرب که به تازگی 
عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیســتی را اعالم کرد، خبر داد.بر اساس این گزارش، دولت 
ترامپ تصمیمش برای فروش پهپاد و دیگر تجهیزات نظامی به ارزش یک میلیارد دالر به مغرب را 
به اطالع کنگره آمریکا رساند. این در حالی است که مغرب به تازگی از برقراری رابطه و عادی سازی 

روابط با رژیم صهیونیستی خبر داد.

کابل، هدف حمله راکتی قرار گرفت
شهر کابل، صبح روز شنبه، شــاهد حمالت راکتی بود.به گفته وزارت کشور افغانستان، این حمالت 
از منطقه خیرخانه کابل صورت گرفت و طی آن دست کم ۷ راکت شــلیک شد که دو مورد از آنها در 
اطراف فرودگاه کابل فرود آمدند. هنوز اعالم نشده که حمالت کار چه گروهی بوده است حال آنکه به 
رغم مذاکرات بین االفغانی میان دولت کابل و طالبان، درگیری ها میان طرفین همچنان ادامه دارد.

»مکرون« باز هم به لبنان می رود
رییس جمهور فرانســه ظرف روزهای آتی برای چندمین بار طی ماه های گذشته به لبنان سفر می 
کند.کاخ الیزه از تصمیم »امانوئل مکرون« رییس جمهور فرانســه برای سفر مجدد به لبنان طی 
روزهای آتی خبر داد. بر اساس این گزارش، مکرون قرار است روزهای 22 و 23 دسامبر جاری )2 و 
3 دی( به لبنان سفر کند. این سومین سفر رییس جمهور فرانسه به لبنان پس از انفجار بندر بیروت 

در مرداد ماه گذشته است.

یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: با شکست 
دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و 
روی کار آمدن جو بایدن، سه کشور، عربستان، امارات 
و بحرین چتر حمایتی خود را از دست خواهند داد؛ 
چرا که جو بایدن یک نگاه بسیار منفی نسبت به این 
سه کشــور دارد که همین موضوع سبب می شود تا 
عربستان، امارات و بحرین نیز از این وضعیت واهمه 
داشته باشند. بایدن در بدو ورود به کاخ سفید چندین 
مسئله مهم را در دستور کار قرار خواهد داد؛ پیگیری 
قتل روزنامه نگار ســعودی یعنی جمال خاشقچی، 
جنگ 5 ســاله علیه یمن، مســائل حقوق بشری، 
باج 500 میلیارد دالری عربستان به دونالد ترامپ که 
در چارچوب روابط شخصی این دو صورت گرفت از 
جمله این موارد خواهد بود. در همین حال جو بایدن 
در نظر دارد تا پس از ورود به کاخ ســفید محمد بن 
سلمان را برکنار و به جای او محمد بن نایف، ولیعهد 

سابق را جایگزین او کند. همانطور که می دانیم بن 
نایف با دموکرات ها و تیم بایدن روابط صمیمی دارد 
و بن ســلمان تا زمان ورود بایدن به کاخ ســفید در 
تالش خواهد بود تا مشکالتش با کشورهای عربی 
را حل و فصل کند. درخواست او از جرد کوشنر داماد 
ترامپ برای میانجی گری بین ریاض و دوحه نیز در 
همین راستا صورت گرفت. کوشنر نیز اخیرا سفری 
به عربستان و قطر داشت تا روابط دو کشور بار دیگر 
به حالت عادی خود برگردد. همچنین قرار بر این شد 
تا عربستان نیز تحریم های اعمال شده علیه قطر را 
رفع کند.حسن هانی زاده با اشاره به نقش ترکیه در 
آشتی کشورهای عربی با قطر هم افزود: اخیرا محمد 
بن ســلمان پیامی به رجب طیب اردوغان، رییس 
جمهوری ترکیه ارسال کرده است. او در این نامه اعالم 
کرده که اگر ترکیه پرونده قتل جمال خاشقچی را در 
اختیار تیم جو بایدن قرار ندهد، ریاض این آمادگی را 

دارد که با ترکیه روابط خود را عادی کند. این مسئله 
نشان می دهد که بن سلمان تا چه حد نگران آینده 
سیاسی خود است و در آن سو انتظار می رود بایدن 
با قدرت گرفتن در کاخ ســفید درصدد تغییراتی در 
حاکمیت عربستان باشد. چنین مسائلی روی هم 
رفته نشان می دهد که عربستان به دنبال ایجاد یک 
حاشیه امن در منطقه خلیج فارس برای خود است. 
ضمن اینکه کویت درصدد آن اســت تــا اختالفات 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را برطرف 
کند، اخیرا نیز نقش مهمی در حل اختالفات قطر و 

عربستان ایفا کرده است.

پشت پرده تحرک کشورهای عربی در روزهای اخیر چیست؟

خبر روز

»روح ا... زم« اعدام شد
سحرگاه دیروز حکم اعدام »روح ا... زم« موسس 
و گرداننده رســانه معاند آمدنیوز اجرا شد و وی 
به دار مجازات آویخته شــد.22 مهر 1398 سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی در بیانیه ای از گرفتار 
شــدن »روح ا... زم« سرشبکه ســایت معاند 
»آمدنیوز« توســط ســازمان اطالعات سپاه و 
دستگیری وی خبر داد.جلســات دادگاه بدوی 
رسیدگی به اتهامات زم طی 6 جلسه به ریاست 
قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقالب تهران 
به صورت علنی با حضور مستشار، وکیل مدافع 
زم و نماینده دادســتان در اجــرای مواد 352 و 
353 قانون آیین دادرســی کیفری برگزار شد. 
نخســتین جلســه دادگاه وی 21 بهمــن 98 و 
ششمین و آخرین جلسه آن در تاریخ 20 خرداد 
99 برگزار شد.در نخستین جلسه دادگاه، نماینده 
دادستان اظهار کرد: حســب محتویات پرونده 
متهم روح ا... زم فرزند محمدعلی با اسم مستعار 
نیما، متولد 5 مرداد 5۷ صــادره از ری، متاهل، 
دارای دو فرزند، فوق دیپلم، مدیر کانال آمدنیوز، 
بازداشت و دارای یک سابقه کیفری، دارای وکیل 
به وکالت آقای دبیر دریابیگــی و دارای پرونده 
شخصیت که بر اســاس آن، مشــارالیه دارای 
سالمت جسمی و روحی اســت.اما اتهامات زم 
عبارت بود از »افســاد فی االرض« در بازه زمانی 
ســال 95 تا زمان دســتگیری از طریق ارتکاب 
جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشر 
اکاذیب به طور گســترده، معاونــت در تخریب، 
معاونت در ایجاد اخالل در نظام اقتصادی کشور، 
تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم 
با هدف برهم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور، 
جاسوســی به نفع ســرویس اطالعاتی یکی از 
کشور های منطقه، جاسوســی به نفع سرویس 
اطالعاتی کشور فرانسه در ابتدای سال 9۷ تا زمان 
دستگیری، همکاری با دولت آمریکا علیه نظام 
جمهوری اسالمی در نیمه دوم اسفند ماه سال 96 
تا زمان دستگیری،اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب 
جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، مشارکت در 
فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی به 
نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام، عضویت 
و همکاری با کانال معاند ســحام با هدف بر هم 

زدن امنیت داخلی و خارجی کشور و ...

بین الملل

وز عکس ر

وزیر دفاع آلمان در 
جمع زنان قدرتمند 
جهان در سال 2020

وزیر دفاع آلمان در فهرســت زنان 
قدرتمند جهــان مجله فوربس برای 
سال 2020 قرار گرفته است. در این 
لیســت ملیندا گیتس همســر بیل 
گیتس، آنگال مرکل صدراعظم آلمان 
و کاماال هریس معاون »جوبایدن« 

هم قرار گرفته اند. 

هشدار ذوالنوری به اردوغان:

 از سرنوشت صدام عبرت بگیرید
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در واکنش به اظهارات مداخله جویانه رییس جمهور ترکیه گفت که از سرنوشت صدام درس و 
عبرت بگیرید و فورا از مردم متحد و غیور  ایران   عذرخواهی  کنید.        حجت االسالم مجتبی ذوالنوری در مطلبی در صفحه توئیتر خود در واکنش به سخنرانی رییس جمهور 
ترکیه در جشن پیروزی قره باغ در باکو و بازخوانی سرود محلی آراز آراز مرتبط با رود ارس به عنوان یکی از نمادهای »پان ترکیست ها« نوشت:» اگر  اردوغان  در ادبیات، 
جغرافیا و تاریخ رفوزه نشده بود؛ می فهمید که آن شعر در رثای جدا شدن آذربایجان از سرزمین مادریش ایران سروده شده است. از سرنوشت صدام درس و عبرت 
بیاموزد و فورا از مردم متحد و غیور  ایران  عذرخواهی کند.«            به گزارش ایسنا، رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در جشن پیروزی جنگ قره باغ در باکو، شعری در رابطه 
با »رود ارس« خواند که در آن شعر مردم خطه آذربایجان ایران خطاب قرار می گیرند. این شعر که به زبان ترکی است یکی از نمادهای جدایی طلبی پان ترکیست هاست.
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پیشرفت ۸3 درصدی آزادراه شیراز-اصفهان
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: تمام قطعه های آزادراه شیراز-اصفهان به طول ۲۲۵ کیلومتر 
روی هم  رفته ۸۳ درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد.خیرا...خادمی در بازدیــد از قطعه ۷ آزادراه 
شیراز–اصفهان اظهار کرد: این آزادراه از اولویت های اجرایی شبکه آزادراهی کشور و طوالنی ترین 
آزادراه در دست اجرای کشــور اســت و تمام تالش مان این است که در شــش ماهه اول سال 
۱۴۰۰ زیر بار ترافیکی بــرود.وی افزود: در تمام قطعات به جز قطعه ۷، پیشــرفت فیزیکی پروژه 
باالی ۹۰ درصد اســت و فقط قطعه ۷ نســبت به ســایر قطعات عقب افتادگی دارد.معاون وزیر 
راه و شهرســازی دلیل عقب افتادگی قطعه ۷ آزادراه شیراز-اصفهان را ســنگین بودن عملیات 
خاک برداری و وجود معارضین در مســیر و از لحاظ زمانی دیر شروع شدن عملیات اجرایی این 
قطعه عنوان کرد و متذکر شــد: مسئوالن اســتان در تســریع رفع معارضان در این قطعه کمک 
 کنند و این افراد نیز همکاری الزم را داشته باشند تا به محض رســید نقدینگی، حق و حقوق آنها 

پرداخت شود.

لزوم تامین مواد اولیه نساجی های اصفهان
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایــران از ورود دالالن به بازار فــروش ورق های فوالدی در 
اصفهان به دلیل ناتوانی تامین این ورق ها توسط شرکت های نیازمند این محصول در بازار بورس 
خبر داد.عبدالوهاب سهل آبادی با بیان اینکه به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت عرضه فوالد در 
بازار مصوبه دولت است و این امر برای شفاف سازی صورت گرفته است، ابراز داشت: وزیر در این 
جلسه اذعان داشت مسیری که برای شفاف سازی ایجاد شده را  نمی توان تغییر داد و باید راهکار 

جدیدی در این زمینه بررسی شود.
وی در خصوص بررســی مشــکالت صنایع نســاجی و قطعات یدکی خودرو نیز ابراز داشت: در 
زمینه تامین مواد اولیه صنایع نســاجی و همچنین پرداخت بدهی شرکت ایران خودرو و سایپا 
 به شــرکت های تولید کنده قطعات خــودرو تصمیمات خوبی گرفته شــد که پیگیــر اجرای آن 

خواهیم بود.

نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل:

فقط 20 درصد ذرت و سویا از داخل تامین می شود 
رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی گفت: عدم 
هماهنگی سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی و سامانه گمرکی ایران، محدود بودن اختیارات 
وزارت جهاد کشاورزی و مشکل توزیع نهاده های دامی به عنوان علت افزایش قیمت مرغ است.

سید جواد ساداتی نژاد، با اشــاره اینکه موضوع گرانی و کمبود مرغ وجوه مختلفی دارد گفت: ما 
۱.۲ دهم میلیارد یعنی ماهی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون جوجه یک روزه باید بریزیم تا تقریبا ۱۷۰ تن 

گوشت مرغ مورد نیاز مردم تامین شود.ب
ه گفته وی، برنامه ریز ما می دانــد که هر جوجه در ۴۵ روز ماهی ۳۵۰ هزار تن ســویا، ۷۵۰ هزار 
تن ذرت و در ســال ۹.۲ دهم میلیون تن ذرت، ۴.۶ دهــم میلیون تن ســویا و ۲.۵ میلیون تن 
جو می خواهد تا مــرغ تولید شــود.نماینده مردم شهرســتان های کاشــان و آران و بیدگل، با 
اظهار تاســف از اینکه فقط میــزان ۲۰ درصد ذرت و ســویا از داخل تامین می شــود و ۸۰ درصد 
آن وارداتی اســت گفت: البته تــوان تولیــد ۵۰ درصدی در داخــل را داریم که ما به شــدت در 
کمیســیون کشــاورزی مجلس روی آن اصرار و حرف داریم و وزارت جهاد کشــاورزی نیز باید 
برای تحقق این مهم پافشــاری کند و بایســتد. ســاداتی نژاد، موضوع قیمت، را پاشــنه آشیل 
تولید داخل دانســت و گفت: باید کاشــت محصوالت کشــاورزی اقتصادی باشــد تا کشــاورز 
 کشــت و کار کند، چون قرار نیســت کســی به کشــاورز یارانه بدهد یــا از جیبش بــرای تولید 

هزینه کند.

 جهت بهتر شدن وضعیت اینترنت نیاز به راه اندازی ۲۰۰ سایت تلفن همراه وجود دارد، اما همچنان مقاومت های مردمی مانع از گسترش دکل های مخابراتی است؛

گره کور آنتن ها

مرضیه محب رسول دکل هــای مخابراتی از جملــه ملزومات 
اساسی و راهبردی دریافت تکنولوژی های 
مدرنی است که در عین نیاز جدی نسبت به آن به دلیل ضررهای آن برای 
سالمتی معموال نصب و عملیاتی کردن آنها در مناطق سکونت شهری با 
مقاومت مردم و ساکنین مواجه می شود. همین مسئله موجب شده تا 
مخابرات برای گسترش دکل های مخابراتی با چالشی جدی به خصوص 
در شهرهای بزرگ روبه رو باشد. موضوع اثرات دکل های مخابراتی برای 
سالمت انسان ها مدت هاست که مطرح است و اظهار نظرها در این میان 
بعضا ضد و نقیض اســت. برخی در حالی از مضرات احتمالی اشعه ها و 
پرتوهای ساطع شده از دکل های مخابراتی سخن می گویند که مسئولین 
شرکت های مخابراتی قویا این احتماالت را رد کرده و مدعی می شوند در 
هیچ موردی شدت پرتو رادیویی ناشی از آنتن های BTS اندازه گیری شده 
نه فقط از حد پرتوگیری مردم براساس استاندارد ملی بیشتر نبوده است، 
بلکه در اغلب موارد از یک صدم این حد نیز کمتر است. این نگرانی در سال 
های اخیر موجب شده تا عمال پروژه گسترش آنتن های مخابراتی برای 
برقرار کردن ارتباط های موبایلی با مشکل جدی روبه رو شود در حالی که 
بیشتر شــکایت ها از آنتن دهی تلفن های همراه اســت؛ اما همچنان 
مقاومت های جدی مردمی برای نصب دکل ها وجود دارد و این گره کور 
همچنان به رغم نیازهای جدی برخــی از مناطق و خیابان های اصفهان 

پابرجا مانده است. بر اساس اعالم مطلب زاده، مدیرکل فناوری اطالعات 
و ارتباطات اســتان، اصفهان در حال حاضر نیازمند راه اندازی ۲۰۰ سایت 
جدید اپراتورهای تلفن همراه اســت.جعفر مطلب زاده با اشاره به اینکه 
تامین زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه ارائه خدمات در زمینه فناوری 
اطالعات و ارتباطات همواره در دستور کار است، اظهار داشت: از این رو در 
سال جاری که شــرایط ویژه ای را به ویژه در امر تحصیل دانش آموزان و 
دانشجویان تجربه کردیم توسعه زیرســاخت ها به صورت جدی دنبال 
شد.وی افزود: بر این اساس در سال جاری و قبل از شروع سال تحصیلی 
جدید ســه هــزار و ۶۰۰ مدرســه را در شــهر و روســتا تحت پوشــش 
زیرســاخت های اینترنتی قرار دادیم تا هیچ دانش آموزی به بهانه نبود 
زیرساخت از تحصیل جا نماند.مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات استان 
اصفهان با بیان اینکه در زمینه استفاده از اینترنت ثابت در استان با مشکلی 
رو به رو نیستیم، ابراز داشت: در حال حاضر عمده ترین مشکل فعلی نبود 
زیرساخت کافی برای استفاده از اینترنت سیار است.وی با تاکید بر اینکه 
بر اساس قانون شهرداری مکلف به صدور مجوز به اپراتورهای تلفن همراه 
برای راه اندازی سایت است، افزود: از سوی دیگر شهروندان و دیگر نهادها 
نیز برای راه اندازی این سایت ها باید همکاری الزم را با شرکت مخابرات و 
دیگر اپراتورها داشته باشند.مطلب زاده با بیان اینکه در حال حاضر معضل 
اصلی اپراتورهای تلفن همراه پیدا کردن مکان مناســب برای راه اندازی 

سایت اســت، ابراز داشت: بر اســاس برآورهای صورت گرفته در استان 
اصفهان نیازمند راه اندازی ۲۰۰ ســایت برای دو اپراتور اصلی تلفن همراه 
هستیم که هنوز این روند به مرحله اجرایی نرسیده است.وی تصریح کرد: 
برای تکمیل پوشــش اپراتورهای تلفن همراه و ارتباطات ســیار نیازمند 
همکاری مردم و نهادهای مرتبط هســتیم.مدیرکل فناوری اطالعات و 
ارتباطات استان اصفهان با تاکید بر اینکه توجه به همه استانداردهای مورد 
نیاز برای نصب سایت  اپراتورهای تلفن همراه در نقاط مختلف شهری در 
دستور کار است، ابراز داشت: باید توجه داشت میزان امواج رادیویی در این 
سایت ها به صورت مستمر پایش می شود.وی ادامه داد: شهروندان باید 
توجه داشته باشند که هر چه فاصله رســیدن امواج رادیویی به دکل های 
مخابراتی کمتر باشد، این امواج ضرر کمتری را هنگام برقراری مکالمه بین 

مغز انسان و گوشی تلفن همراه صدور می کنند.
استفاده از تلفن همراه و اینترنت های سیار در حالی این روزها به یک نیاز 
واجب و ضروری به خصوص برای هر خانواده ای که دانش آموز دارد تبدیل 
شده که هنوز در برخی از مرکزی ترین نقاط شهر مشکل عدم آنتن دهی 
و برقراری ارتباطات مستمر اینترنتی یک چالش جدی است. البته از آن 
سو هر روز مقاومت های جدی تری در مورد نصب دکل ها در سطح شهر 
و میان مردم ایجاد می شود؛ اتفاقی که به نظر هر روز گره کور تری بر این 

مسئله به جا می گذارد.

خبر روز

عدم ثبت کاال در سامانه جامع انبارها، احتکار تلقی  می شود
مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: بر اساس طرح ســامانه جامع انبارها، همه اشخاص حقیقی 
و حقوقی که کاال خریــد و فروش و انبار می کنند باید آدرس و مشــخصات دقیق انبارهای خود را 
در ســامانه جامع انبار و مراکز نگهداری 
کاال ثبت کنند.رضا باقری اظهار داشت: 
بر اساس ضوابط جاری کلیه اشخاص 
حقیقی، حقوقــی و بهره بــرداران دام، 
طیــور، آبزیان، زنبــورداران، تعاونی ها، 
کارخانجات تولید خــوراک دام، طیور 
و آبزیان که کاال خرید، فــروش و انبار 
می کنند، باید مشخصات دقیق انبارهای 
خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا افزود: بر 
اساس طرح سامانه جامع انبارها، همه اشخاص حقیقی و حقوقی که کاال خرید و فروش و انبار 
می کنند باید آدرس و مشخصات دقیق انبارهای خود را در سامانه جامع انبار و مراکز نگهداری کاال 
ثبت کنند.وی بیان کرد: در صورت مشاهده کاال توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و 
تعزیرات در انباری که مشخصات آن ثبت نشده است، آن کاال در حکم احتکار تلقی شده و پس از 

تشکیل پرونده تخلف، صاحب کاال را به مراجع قانونی ارجاع خواهند داد.

اردستان از عنوان قطب تولید مرغ در اصفهان انصراف داد!
شهرستان اردستان با تولید ۴۰ هزار تن گوشت مرغ در سال رتبه اول تولید گوشت سفید در استان 
اصفهان را به خود اختصاص داده است، اما متاسفانه قیمت مرغ در این شهرستان به قیمت هایی 
عرضه می شود که برای خریداران غیرقابل تصور است.بنا بر گفته رییس جهاد کشاورزی اردستان، 
یکی از مهم ترین موضوعات گران شــدن گوشــت مرغ در هفته های اخیر در کل کشور مربوط به 
موضوع ناپایداری و توزیع ناکافی نهاده های کشاورزی است که موجب شده تا جوجه ریزی توسط 
مرغداران با افت همراه باشد و این موضوع به شــدت در تولید مرغ اثرگذار بوده است.این مسئول 
اظهار می کند: نبود کشتارگاه صنعتی نیز موجب شده تا قیمت های گوشت مصرفی در شهرستان 
اردستان با توجه به اینکه رتبه اول تولید را نیز دارد و باید گوشت تولیدی فرآوری شود با بقیه استان 
اصفهان یک قیمت و بعضا هم باالتر باشد و در تخم مرغ نیز رتبه هفتم استان را به خود اختصاص 
داده است.رییس اداره دامپزشکی اردستان نیز بابیان اینکه در راستای کمبود نهاده های دامی برای 
مرغداران و همچنین نوســانات بازار حدود ۶۰ درصد از مرغداری های اردستان غیرفعال و خالی 
هســتند، افزود: هم اکنون حدود ۶۰ درصد از مرغداری های اردســتان غیرفعال و خالی هستند و 

مابقی در هر دوره ای حدود یک میلیون قطعه جوجه ریزی دارند.

آغاز ترخیص کامیون های وارداتی دست دوم از گمرکات
گمرک ایران بخشــنامه مجاز بــودن ترخیص کامیون های دســت دوم وارداتــی را با هماهنگی 
ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به کلیه گمرکات اجرایی کشــور ابــالغ کرد.گمرک ایران 
بخشنامه مجاز بودن ترخیص کامیون های دســت دوم وارداتی را با هماهنگی سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای به کلیه گمرکات اجرایی کشــور ابالغ کرد.کارشناسان بازار خودرو معتقدند با 
اجرای طرح واردات کامیون های دســت دوم اروپایی، عالوه بر آنکه مشکل کمبود کامیون نوساز 
و شبه نوساز در کشــور تا حدودی برطرف می شــود، مصرف ســوخت نیز کاهش یافته و قیمت 
 کامیون های فرسوده که در حال حاضر به دلیل کمبود خودروی سنگین، نجومی شده، به شدت افت 

خواهد کرد.

با مسئولان

رییس اتحادیه گوشت قرمز شهرستان اصفهان:اخبار

خرید گوشت 1۸0 هزار تومانی سلیقه مشتری است
رییس اتحادیه گوشت قرمز شهرستان اصفهان با بیان اینکه قیمت دنبه و کله پاچه با توجه به فصل و میزان مصرف متغیر است، گفت: اینکه هر کیلو گوشت قرمز با قیمت 
۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان فروخته می شود، به انتخاب و سلیقه مشتری است که بدون دنبه و استخوان خریداری می کند.اصغر پورباطنی ، در خصوص دالیل افزایش قیمت 
گوشت قرمز حتی با نرخ ۱۶۰ هزار تومان به باال در بازار، اظهار کرد: قیمت گوشت قرمز در اصفهان طی چند ماه اخیر هیچ تغییری نکرده و ثابت مانده است.وی با بیان اینکه 
قیمت متفاوت گوشت در بازار بستگی به نوع گوشت و سلیقه مشتری دارد، توضیح داد: به عنوان مثال؛ برخی گوشت میش درجه سه را با قیمت ۷۰ هزار تومان و برخی 
گوشت گوسفند درجه دو را با نرخ ۱۱۰ هزار تومان و برخی از قصابان، گوشت بره درجه یک را با قیمت ۱۲۰ هزار تومان عرضه می کنند، با این وجود با کم و زیاد شدن میزان 
دنبه، قیمت گوشت نیز تغییر می کند.رییس اتحادیه گوشت قرمز شهرستان اصفهان گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت گوسفند مخلوط درجه یک با ۱۵۰ گرم دنبه 
۱۲۰ هزار تومان است و اگر درصد دنبه بیشتر، گوشت ارزان تر و هرچه کمتر باشد گوشت گران تر می شود، همچنین قیمت هر کیلو گوشت گوساله مخلوط بدون استخوان 
۱۰۵ هزار تومان، گوشت لخم گوساله ۱۱۰ هزار تومان و مغز ران گوساله ۱۱۵ هزار تومان، گوشت شتر با کوهان ۱۱۰ هزار تومان و گوشت شتر بدون کوهان ۱۴۰ هزار تومان است.

جلوگیری دولت از 
تصویب قانون حمایت از 
شرکت های دانش بنیان

عضو هیئت رییسه مجلس شـورای اسالمی 
گفـت: امـروز کـه قانـون فعلـی مربـوط بـه 
شـرکت های دانش بنیان می خواهـد اصالح 
شـود، می بینیـم که دولـت نامه می نویسـد و 
زیرمجموعـه خـود را منـع می کنـد کـه مبادا 
بـا مجلـس همـکاری کارشناسـی کنیـد 
کـه ایـن قانـون اصـالح شـود. حسـینعلی 
حاجی دلیگانـی در برنامـه تلویزیونـی بـه 
وقـت ایـران، از در دسـتور کار قـرار گرفتـن 
دو قانـون مترقـی در خصـوص حمایـت از 
موسسـات دانش بنیـان در مجلـس خبـر 
داد.نماینـده مـردم شاهین شـهر، میمـه و 
برخوار عنـوان کرد: یکـی از آن دو طرح، قانون 
جهش تولید اسـت که آماده اسـت در صحن 
مطـرح شـود و می توانـد انقالبـی ایجـاد 
کنـد، طـرح دیگـر مالکیـت معنـوی صنعتی 
اسـت کـه حـدودا ۲۵۰ مـاده دارد و بخشـی 
از آن در کمیسـیون حقوقـی تصویـب شـده 
و بـرای کسـی کـه ایـده ای دارد و می خواهـد 
آن را ارائـه کنـد، ایجـاد امنیـت و اطمینـان 
می کند.عضو هیئت رییسـه مجلس شـورای 
اسـالمی همچنیـن بـا بیـان اینکـه از جانـب 
مـردم صحبـت می کنم، افـزود: باید پرسـید 
سـهم شـرکت های دانش بنیـان و کاالهـای 
تولیـدی و خدمـات آن هـا در اقتصـاد مـا بـه 
چـه میـزان اسـت؟وی خطـاب بـه نماینـده 
دولـت اظهـار داشـت: مـی گوییـد کـه ایـن 
طـرح جهـش تولید طـرح خوبـی اسـت، اما 
از سـال ۹۲ تـا به حـال آیا اشـکالی بـه قانون 
وارد نمی دانسـتید؟ اگر از سـال ۹۲ تا به حال 
این طرح مشـکلی داشـته اسـت، چون بدنه 
کارشناسـی در اختیار دولت اسـت، پس  چرا 
کسـی که مجری قانون اسـت هیچ الیحه ای 
نـداده اسـت؟حاجی دلیگانی تصریـح کـرد: 
امروز هم که قانـون فعلـی می خواهد اصالح 
شـود، می بینیـم که دولـت نامه می نویسـد و 
زیرمجموعـه خـود را منـع می کند که مبـادا با 
مجلـس همـکاری کارشناسـی کنید کـه این 

قانـون اصـالح شـود.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته در استان اصفهان 
نیازمند راه اندازی ۲۰۰ سایت برای دو اپراتور اصلی 
تلفن همراه هستیم که هنوز این روند به مرحله اجرایی 

نرسیده است

بسته جدید مالیاتی در حمایت از مشاغل آسیب دیده 
از کرونا، بــا توجه به اعمال محدودیــت ها و تعطیل 
الزامی برخی کسب و کارها در شهرهای دارای وضعیت 
نارنجی و قرمز کرونا تصویب شــد که شــامل تمدید 
مهلت پرداخت و تســلیم اظهارنامه همــه مؤدیان، 
بخشودگی جرائم و همچنین استمهال بدهی صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان است.بهروز مهدلو 
در این زمینه گفت، سازمان امور مالیاتی اولین بسته 
حمایتی - مالیاتی را سال گذشته با شیوع کرونا ارائه 
کرد که مورد اســتقبال فعاالن اقتصادی قرار گرفت؛ 

با توجه به اینکه مشــاغل و اصناف از دو هفته پیش 
به دلیل کرونا تعطیل شدند ســازمان مالیاتی بسته 
حمایتی جدیدی را به ویژه برای مشاغل و اشخاص 
حقیقی ارائه کرده است که البته واحدهای تولیدی و 
اشخاص حقوقی را که اکنون فعالیت دارند نیز شامل 
می شود.وی تاکید کرد مالیات ارزش افزوده هر سه 
ماه یک دوره اســت و افراد باید اظهارنامه را پانزدهم 
ماه بعد ارائه کنند؛ اما با توجه به تعطیلی های کرونایی 
زمان اظهارنامه سه ماهه فصل پاییز )مهر، آبان و آذر( 
که باید تا ۱۵ دی ارائه شود یک ماه به تاخیر می افتد 
و همه مؤدیان شامل مشــاغل و شرکت ها می توانند 
اظهارنامه را ۱۵ بهمن ارائــه کنند؛ همچنین اظهارنامه 
مالیاتی سه ماهه فصل زمســتان نیز که باید تا تا ۱۵ 

فروردین ارائه می شد یک ماه به تاخیر خواهد افتاد و 
مؤدیان باید ۱۵ اردیبهشت اظهارنامه را تسلیم و مالیات 
را پرداخت کنند. مهدلو تصریح کرد: هم اکنون آماری از 
استقبال فعاالن اقتصادی از بسته حمایتی - مالیاتی 
قبلی در دست نیست؛ اما ارائه دومین بسته حمایتی 
به دلیل تعطیلی های کرونایی به فعاالن فرصتی است 
که می توانند از آن اســتفاده کنند.همچنین اداره کل 
امور مالیاتی اســتان اصفهان برای حمایت از فعاالن 
اقتصادی به مؤدیانی که در این ایام سررســید چک 
داشته باشند با مراجعه و ارائه نامه به آنها مهلت خواهد 
داد از جمله صنایع دســتی و گردشگری و هتل داران 
که برای سر رسید پرداخت بدهی مالیاتی آنها تا پایان 

سال مهلت داده خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان تشریح کرد:

جزییات بسته مالیاتی حمایت از مشاغل آسیب دیده در اصفهان

»گالفان« بوشهری 
این گونه لنج و قایق 

می سازند
در ایران لنج هــا در کرانه های خلیج 
فــارس بســیار یافت می شــوند و 
لنج ســازی یکــی از صنایــع بومی 
مردمــان خلیج فارس اســت.مردم 
جنوب از جمله آبادان نیز از این قاعده 

خارج نیستند. 

وز عکس ر
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وقتی نظر ستاد تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری، متمایز از نظر سایر استان هاست؛

بازی قیمت مرغ تمامی ندارد!

مشکالت بازار مرغ در چهارمحال و بختیاری گویا تمامی ندارد؛ کمبود 
نهاده های دامــی و قیمت باالی آن و همچنین عــدم تدبیر و نظارت، 

بازاری ملتهب را ساخته است.
نبود نهــاده دامــی و قیمت باال ســبب کمیابــی آن در بازار شــد که 
کمبود جوجه ریــزی، احتکار و قیمت بســیار باال تا حــدود ۳۷ هزار 
تومان را به دنبال داشــت که پس از مدتی با توزیع مــرغ گرم با نرخ 
۲۰ هــزار و ۴۰۰ تومان کمــی آرامش به بازار برگشــت، ولــی باز هم 
این آرامش طولی نکشــید و اکنــون که چند روزی اســت قیمت به 
 ثبات و آرامش نســبی رســیده مرغــداران، معترض قیمــت پایین

 آن شده اند.
بــه اســتناد ســخنان اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری در 
ســتاد تنظیم بــازار ایــن اســتان ۷۵ درصد نهــاده توزیعــی بین 
مرغــداران به نــرخ دولتی تهیه شــده و بــه همین دلیــل باید مرغ 
با قیمــت ارزان تر به فــروش برســد و در صورت تخلــف مرغدار در 
 صدور حوالــه بایــد بــا وی در حــد ابطــال پروانــه بهره بــرداری 

برخورد شود.
اما مرغداران از این وضعیــت ناراضی بوده و حتی چند روز گذشــته 

به منظور رساندن مراتب اعتراض خود نسبت به قیمت تمام شده مرغ 
مقابل استانداری تجمع کردند.

در خصوص چگونگی قیمت نهاده و قیمت تمام شــده مرغ، محسن 
رضوی رییــس هیئت مدیــره اتحادیه مرغداران اســتان چهارمحال 
و بختیــاری اظهار داشــت: قیمت تمام شــده که ســتاد تنظیم بازار 
کشــور برای مــرغ تعیین کــرده حــدود ۳ هــزار تومان گــران تر از 
 قیمتی است که در ســتاد تنظیم بازار اســتان چهارمحال و بختیاری 

تعیین شده است.
وی افزود: در ستاد تنظیم بازار استان اعالم شد به خاطر دریافت نهاده 
دولتی باید قیمت مرغ کاهش داشته و با میانگین ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان 
به فروش برسد درحالی که مرغداران ۲۵ درصد نهاده را به صورت آزاد 
تهیه می کنند و با این حســاب قیمت تمام شــده مرغ حدود ۱۸ هزار 

تومان می شود.
رییس هئیت مدیره اتحادیه مرغداران استان گفت: این در حالی است 
که برخی از مرغداران نهاده دولتی دریافت نمی کنند و ۱۰۰ درصد نهاده 
را آزاد تهیه می کنند که در این صورت قیمت تمام شــده مرغ بیشتر و 

حدود ۲۶ هزار تومان می شود.

رضوی با بیان اینکه قیمت در استان ما متمایز از سایر استان ها تعیین 
شده است، تصریح کرد: در سایر اســتان ها مرغدارانی که ۷۵ درصد 
نهاده دولتی دریافت کردند مرغ را با قیمت دولتی می فروشــند، اما 
مرغدارانی که آزاد نهاده تهیه کرده اند با قیمت آزاد به فروش می رسانند، 
اما ســتاد تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری مدعی است باید قیمت 

تمام شده مرغ تماما در اختیار دولت باشد.
در همین راستا رییس صمت استان اعالم کرده کمبود هیچ نوع کاالی 
اساســی در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد و ۴9۰ تن مرغ منجمد 
هم در چهارمحال و بختیاری در راســتای کاهــش قیمت مرغ توزیع 

شده است.
 رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال و 
 بختیــاری تاکیــد کــرد: این میــزان مــرغ در ســه مرحلــه توزیع 

شده است. 
با این حــال بــازی مــرغ تمامــی نــدارد و مــردم در ایــن میان 
ســرگردان مانــده انــد و صــف های فــروش مــرغ منجمــد هم 
 در ایــن روزهــای شــیوع و اوج کرونــا شــلوغ تــر از همیشــه 

شده است!

تزریق حدود 90 تن مرغ به بازار چهارمحال و بختیاری 
معاون بازرگانی ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از رفع موقتی کمبود مرغ 
در بازار اســتان خبر داد و گفت: نزدیک به 9۰ تن مرغ کشــتار و روانه بازار شد.حسن شمسی پور با 
بیان اینکه در روزهای گذشــته مرغداران چهارمحال و بختیاری بر اساس نیاز استان مرغ را تحویل 
کشــتارگاه ها نمی دادند، اظهار کرد: اما با پیگیری های صورت گرفته نزدیک به 9۰ تن مرغ کشتار و 
روانه بازار شد.معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری افزود: قیمت 
مصوب مرغ در حال حاضر ۲۰ هز ار و ۴۰۰ تومان است و نمی توان قیمت مصوب را تغییر داد.وی با 
اشاره به اینکه تولید و عرضه مرغ تا کشتارگاه در حیطه وظایف سازمان جهادکشاورزی است، گفت: 
سازمان صمت نیز بر شبکه توزیع و قیمت در بازار نظارت می کند، اگر کشتار مرغ  به صورت مستمر 
ادامه داشته باشد با مشکل مواجه نمی شویم.شمسی پور در ادامه در خصوص اعتراض مرغداران 
به قیمت مصوب، یادآور شــد: کمیته کارشناســی برای آنالیز هزینه های تمام شده قیمت مرغ در 
استان تشکیل شد، اگر هزینه باالتر از قیمت مصوب برآورد شود این مسئله به ستاد تنظیم بازار طی 
مکاتبه ای اعالم می شود، اگر مرغداران از تحویل مرغ به قیمت مصوب امتناع کنند برای آن ها پرونده 

تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهند شد.

پیشرفت فیزیکی 35 درصدی تونل زره چهارمحال و 
بختیاری 

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: با وجود فصل سرما، پروژه احداث تونل زره 
در حال اجراست و تاکنون به پیشرفت ۳۵ درصدی رســیده است.حسینعلی مقصودی ا افزود: 
احداث تونل زره یکی از مهم ترین طرح های راهسازی استان  است که با سرعت مطلوبی در حال 
اجراســت.وی، طول تونل زره را یک هزار و ۴۸۰ متر اعالم کرد و گفت: در مجموع یک هزار و ۱۵۰ 
متر از این تونل حفاری شده که پس از تکمیل حفاری، عملیات کف برداری و الینینگ) بتن ریزی 
سقف(آغاز می شود.مقصودی با اشاره به ریزشــی بودن محل حفاری، تصریح کرد: این موضوع 
نه تنها سرعت عملیات حفاری را کند کرده ، بلکه با وجود تمام تمهیدات ایمنی به کار گرفته شده، 
منجر به بروز حوادثی نظیر ریزش تونل شده که به تازگی مصدومیت جزیی یک کارگر را به همراه 
داشته است.مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بهره برداری از این تونل 
نیاز به مصالح و اعتبار قابــل توجهی دارد، پیش بینی کرد در صورت تامیــن اعتبار مورد نیاز، این 
طرح در زمستان سال آینده به بهره برداری برسد.مقصودی خاطر نشان کرد: با بهره برداری از این 
طرح بیش از پنج نقطه حادثه خیز حذف و مســیر شــلمزار به ناغان به طول ۲۵ کیلومتر کوتاه تر 

خواهد شد.

افزایش 8 درصدی کشفیات موادمخدر در استان
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه محورهای ارتباطی استان 
به عنوان ترانزیت جنوب به مرکز کشور است، گفت: کشــفیات مواد مخدر در سال جاری در استان 
هشت درصد افزایش داشته است.سرهنگ سلیمانی ریاحی افزود: امسال ۲تن و ۵۵۰ کیلوگرم انواع 
مواد مخدر در استان در عملیات های کنترل محورهای مواصالتی و همچنین اجرای طرح پاکسازی 

نقاط آلوده در استان کشف و ضبط شده است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان کشفیات مواد مخدر در استان سنتی است، گفت: بیشترین 
میزان کشفیات در محور مواصالتی لردگان به بروجن به عنوان محور مواصالتی جنوب به مرکز کشور  
کشف وضبط شده اســت. ریاحی افزود: در این مدت ۲۵ باند تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و 
متالشی شدند. وی به افزایش ۱۰ درصدی کشف و دستگیری مجرمان مواد مخدر در استان اشاره 

کرد و گفت: در این مدت ۲ هزار و ۴۷۰ مجرم مواد مخدر در استان شناسایی و دستگیر شدند.

بام ایرانخبر خوان

رییس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری:

کمبود کاالهای اساسی خانوار در استان وجود ندارد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به تامین کاالهای اساسی در این 
استان، گفت: کمبود کاالهای اساسی خانوار در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد.سجاد رستمی با اشاره 
به اینکه کمبود کاالهای اساسی خانوار در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر 
کاالهای اساسی خانوار در سطح استان تامین است و در فروشگاه ها در حال توزیع است.وی گفت: 
۴9۰ تن مرغ منجمد در چهارمحال و بختیاری در راستای کاهش قیمت مرغ توزیع شده است. رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این میزان مرغ در سه مرحله توزیع 
شده است.وی تاکید کرد: ۸۰۰ تن روغن خوراکی نیز در چهارمحال و بختیاری در راستای تامین نیاز 
خانوار توزیع شده است.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: قند 
و شکر نیز با قیمت تنظیم بازار در فروشگاه های استان موجود است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

 

44 هزار واحد صنفی در بازار چهارمحال و بختیاری فعالیت دارد
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به نقش بازار در شبکه توزیع استان گفت: هم اکنون افزون بر ۴۴ هزار واحد صنفی در استان 
خدمات رسانی و فعالیت می کند.حسن شمسی پور تاکید کرد: این واحدهای صنفی زیرمجموعه 
9 اتاق اصناف و ۱۶۶ اتحادیه فعالیت دارد.وی افزود: از مجموع واحدهای صنفی فعال در اســتان 
هشــت هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی، هفت هزار و ۲۰۰ واحد خدمات فنی، ۲۳ هزار و ۷۰۰ واحد توزیعی 
و چهار هزار و 9۰۰ واحد خدماتی مشغول به فعالیت هستند.شمسی پور تصریح کرد: در سال جاری 
هفت هزار و هفت پروانه کسب، چهار هزار ساعت آموزش، ۲۴ مورد بررسی شکایت از سازمان های 
صنفی، مجوز صدور کاالی دخانی، قیمت گذاری و تسهیالت انجام شده است.وی یادآور شد: در این 

مدت ۱۵۸ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال تسهیالت به فعاالن واحدهای صنفی پرداخت شده است.

تقویت پوشش اینترنت تلفن همراه در شهرستان بروجن
فرماندار بروجن گفت: به زودی ۳ سایت دیگر به منظور رفع مشکل ارتباطی و تقویت اینترنت همراه 
در این شهرستان راه اندازی خواهد شد.مســعود ملکی در جلسه بررسی مسائل و مشکالت حوزه 
توزیع نیروی برق و ICT و ارائه راهــکار برای رفع آن ها، از اختصاص ۴۰۰ میلیون تومان از ســوی 
شرکت توزیع نیروی برق اســتان، جهت جا به جایی تیر هایی برق ســطح شهرستان با مشارکت 
شهرداری ها و دهیاری ها خبر داد.وی با بیان اینکه برای پوشش اینترنت تلفن همراه در شهرستان 
بروجن ۴۷ نقطه سایت نصب و ۱۱۰ بی. تی. اس )BTS( فعال است، گفت: به زودی سه سایت دیگر 
به منظور رفع مشکل ارتباطی و تقویت اینترنت همراه در بروجن راه اندازی خواهد شد.ملکی اضافه 
کرد: پوشش ۱۰۰ درصدی فیبر نوری در تمامی شهر های شهرستان در دستور کار است که تحقق این 

هدف به همکاری سایر دستگاه های اجرایی به خصوص راه و شهرسازی و شهرداری ها نیاز دارد.

350 سبد غذایی میان نیازمندان شهرستان فارسان توزیع شد
مدیر کل کمیته امداد اســتان چهارمحال و بختیاری گفت : با اجرای طرح »شــهید سپهبد قاسم 
سلیمانی« ۳۵۰ ســبد غذایی ویژه نیازمندان و خانواده های آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا در 
شهرستان فارسان توزیع شد.علی ملک پور با حضور در شهرســتان فارسان بیان کرد: به برکت نام 
این شهید بزرگوار، »شهید سپهبد قاسم سلیمانی« ســبدهای غذایی در راستای تامین بخشی از 
نیازهای اقتصادی خانواده ها توزیع شده اســت.وی افزود: این سبدهای غذایی شامل مایحتاج 
اساسی از جمله برنج، رب گوجه فرنگی، حبوبات و سایر مواد غذایی تهیه و در اختیار خانواده های 

نیازمند قرار گرفته است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: شیوع 
بیماری کرونا در چهارمحــال و بختیاری طی هفته 
اخیر کاهش یافته اســت.مجید شــیرانی اظهار 
داشــت: آمار بیماری کرونا در اســتان چهارمحال 
و بختیاری ســیر کاهنده ای پیدا کرده و ورودی ها 
به بیمارستان ها و افراد بســتری در مراکز درمانی 
کاهش یافته اســت.وی با بیــان اینکه مهم ترین 
علت این کاهش در رونــد بیماری محدودیت های 
اعمال شده نیست، گفت: محدودیت ها تنها عامل 
کمک کننده هســتند و اصلی ترین علــت رعایت 
مــردم و پرهیــز آن هــا از حضــور در مهمانی ها و 
دورهمی هاســت.رییس دانشــگاه علوم پزشکی 
شــهرکرد بیان کرد: پیش از این چرخش ویروس 

در اجتماع هــای خانوادگی بســار باال بــود؛ اما در 
چند هفته اخیــر چرخش خانوادگــی ویروس به 
شدت کم شده است.وی تاکید کرد: مسئله بسیار 
مهمی کــه محل نگرانی اســت، ســهل انگاری در 
اجرای محدودیت ها و بدتــر از آن عادی انگاری از 
سوی مردم است.رییس دانشــگاه علوم پزشکی 
شــهرکرد تصریح کرد: بیماری کرونا بسیار آهسته 
و با صرف زمان زیادی کنترل می شود، لذا از مردم 
چهارمحال و بختیاری تقاضا می شود، از دورهمی ها 
و مهمانی ها پرهیز کنند چراکــه در غیر این صورت 
مجددا آمار باال خواهد رفــت.وی تاکید کرد: واقعه 
مهم پیش رو آیین ســنتی شب یلداست که مردم 
و خانواده ها گرد هم جمع می شــوند و مراسم های 

سنتی این شــب را انجام می دهند.وی تاکید کرد: 
امســال این شــب مصادف با روز پرســتار است، 
لذا از مردم تقاضــا داریم به دلیل ســالمت خود، 
خانواده و جامعه امسال شب یلدا را برگزار نکنند یا 
حتی االمکان به صورت مجازی برگزار کنند.رییس 
دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد گفت: تشخیص 
زودهنگام و قرنطینگی خانگــی از جمله اقدامات 
مداخله ای برای کنترل شیوع بیماری کرونا در قالب 

طرح شهید حاج قاسم سلیمانی است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد: 

مردم به احترام پرستاران، شب یلدای متفاوتی برگزار کنند 

با مسئولان خبر روز

شناسایی ۶٠ واحد ساخت و ساز 
غیرمجاز در اراضی ملی شهرکرد

معاون عمرانی فرمانداری شهرستان شهرکرد 
از شناسایی ۶۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در 
اراضی ملی و منابع طبیعی به مســاحت پنج 
هکتار در این شهرســتان خبر داد.احمدرضا 
امینیان، از شناســایی ۶۰ مورد ساخت و ساز 
غیرمجاز در اراضی ملــی و منابع طبیعی این 
شهرستان خبر داد و گفت: با بررسی های انجام 
شده طی ٩ ماه گذشــته و برگزاری جلسات 
متعدد ســتاد مبارزه با زمین خواری، ۶٠ مورد 
بنای غیر مجاز در زمینی به مساحت پنج هکتار 
در اراضی جنوب شهرکرد شناسایی شد.معاون 
عمرانی فرمانداری شهرستان شهرکرد با بیان 
اینکه جلوگیری از زمین خواری افراد سودجو و 
حفظ و حراست از منابع طبیعی، محیط زیست 
و اراضی ملی از وظایف و اولویت های ســتاد 
مبارزه با زمین خواری اســت، افــزود: هدف 
از ایجاد مجتمع های دامــداری کاهش نرخ 
بیکاری، توسعه اشتغال، رونق تولید و  خروج 
دام از شهرها و روستاهاســت، اما هم اکنون 
به دلیل نبــود نظارت به موقع دســتگاه های 
متولی در ســالیان گذشــته، با تغییر کاربری 
برخی از دامداری هــا به مشــاغل و کاربری 
دیگر اختصاص داده شــده و تهیه شناسنامه 
کامل از هر واحد در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در آینده تصمیم گیری در 
خصوص این مجتمع های دامداری که تغییر 
کاربری داده اند، انجام می گیرد، عنوان کرد: در 
برخی از مجتمع ها دست اندازی به اراضی ملی، 
تصرف آبراهه ها و پر کردن مســیر رودخانه ها 
مشکالت زیســت محیطی را به وجود آورده 
و مصــداق زمین خواری و کوه خواری اســت 
که با همکاری و دستورات دستگاه قضا طبق 
قوانین و مقررات جــاری با متخلفین برخورد 
خواهد شد.امینیان، با هشدار به کسانی که به 
صورت غیرمجاز اقدام به ایجاد مســتحدثات 
می کنند، گفت: قبل از انجام هرگونه عملیات 
عمرانــی در اراضی خارج از محدوده شــهرها 
و روســتاها، افراد باید اقدام به اخذ مجوزات 
الزم از دستگاه های مرتبط و پروانه ساخت از 

بخشداری های شهرستان شهرکرد کنند.

معاون امور صنایع سازمان صمت چهارمحال و بختیاری خبرداد:

بازگشت18  واحد صنعتی استان به چرخه تولید
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشــاره به تالش های انجام شده برای تحقق جهش تولید در استان گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون ۱۸ واحد صنعتی راکد در استان به چرخه تولید بازگشت.محمدکاظم منزوی افزود: با فعال شدن این تعداد واحد تولیدی برای ۲۷۴ نیروی کار اشتغال زایی شده 
است.وی ادامه داد: برای حمایت از این تعداد واحد تولیدی و بازگشت به چرخه تولید ۲۵۲ میلیارد ریال تسهیالت تخصیص داده شد.منزوی با بیان اینکه این ۱۸ واحد 
تولیدی دارای ۸۴۴ هزار و ۵9۳ میلیون ریال سرمایه ثابت است، تصریح کرد: با راکد ماندن این واحدها، سرمایه قابل توجهی از چرخه تولید دور از دسترس مانده بود.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: واحدهایی که به تازگی وارد چرخه تولید شده اند شامل کارگاه تولید دستمال 
کاغذی و بهداشتی، ظروف پالستیکی، ظروف چینی، ماکارونی، بسته بندی خشکبار و حبوبات، رنگرزی الیاف، مواد شوینده و ضدعفونی کننده، تولید محصوالت غذایی 
سوسیس و کالباس، کارگاه تولید انواع فر، تنور اجاق گاز، تولید نخ پلی استر، ماسک یکبار مصرف، انواع نان صنعتی و رشته غذایی است.منزوی، از هدف گذاری احیای 
۲۰ واحد صنعتی در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون ۸۰  درصد این مهم محقق شده و پیش بینی می شــود تا پایان ۱۰۰ درصد این برنامه اجرا شود.وی با 

اشاره به فعالیت 9۵۰ واحد صنعتی در این استان، تصریح کرد: از این تعداد ۲۰ درصد واحدها با ۱۰۰ درصد ظرفیت و مابقی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند.

وز عکس ر

45 سری جهیزیه 
در شهرستان 

بروجن توزیع شد
مسئول قرارگاه جهادی امام رضا 
)ع( از تهیه و توزیع ۴۵ ســری 
جهیزیه در شهرســتان بروجن 
خبر داد. این جهیزیه ها شــامل 
اقالمی همچــون، گاز، یخچال 
فریــزر، فرش، ســرویس ۴۷ 
پارچــه آرکوپال و ســرویس ۱۰ 

پارچه قابلمه است.

در سایر استان ها مرغدارانی که ۷۵ درصد نهاده دولتی 
دریافت کردند مرغ را با قیمت دولتی می فروشند، 
اما مرغدارانی که آزاد نهاده تهیه کرده اند با قیمت آزاد 
به فروش می رسانند، اما ستاد تنظیم بازار چهارمحال و 
بختیاری مدعی است باید قیمت تمام شده مرغ تماما 

در اختیار دولت باشد



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفته 
است یکی از دالیل خشک شدن جنگل های دست 
کاشت نبود آب کافی و خشک شدن چاه هایی است 
که به منظور آبیاری این نهادها در نظر گرفته شده 

بوده است
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معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان اصفهان:5

20۵ واحدمسکونی به معلوالن واگذار شد
معاون مشـارکت های مردمی بهزیسـتی اسـتان اصفهان گفـت: در ۱۳ شهرسـتان اسـتان اصفهان، 
۲۰5 واحد مسـکونی به مناسـبت روز جهانی معلوالن بـه خانواده های دارای حداقـل دو عضو معلول 
واگـذار شـد.علی اصغـر شـاهزیدی ، در خصـوص واگـذاری مسـکن بـه مددجویان تحت پوشـش 
بهزیسـتی اسـتان اصفهـان، اظهـار کـرد: در ۱۳ شهرسـتان اسـتان اصفهـان ۲۰5 واحد مسـکونی به 
مناسـبت روز جهانی معلوالن به خانواده هـای دارای حداقل دو عضـو معلول واگذار شـد.وی با بیان 
اینکـه کمک هـای سـازمان بـه خانواده هـای دارای دو عضو معلـول ۱۴۰ میلیون تومان شـده اسـت، 
افزود: ایـن کمـک هزینه سـال گذشـته ۶۰ میلیـون تومـان بود کـه بـرای این اقـدام دسـتگاه هایی 
ماننـد بنیـاد مسـتضعفان، بنیـاد مسـکن، سـازمان بهزیسـتی، انجمـن خیران مسـکن سـاز و راه و 
شهرسـازی طرفین تفاهم نامـه چند جانبـه ای هسـتند که بـه تامین مسـکن خانواده هـای دو عضو 
معلول کمـک می کنند.وی خاطرنشـان کـرد: مبلغ کمـک بالعوض مسـکن در مناطق روسـتایی ۸۰ 
میلیـون تومان اسـت که سـال قبـل ۳۶ میلیـون تومـان بـود، در مناطـق روسـتایی عالوه بـر کمک 
بالعـوض یـک وام قرض الحسـنه طوالنی مـدت 5۰ میلیونی هـم پرداخت می شـود کـه بازپرداخت 

آن ۱۲ سـاله است.

کاهش 30 درصدی مراجعه مبتالیان به کرونا در اصفهان
سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان اصفهـان از رضایتمنـدی توجه مـردم اسـتان اصفهان به 
نـکات بهداشـتی و در نهایت کاهـش ۳۰ درصـدی مبتالیـان روزانـه در مراکـز درمانی خبـرداد.آرش 
نجیمی سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان اصفهـان اظهارداشـت: خوشـبختانه بـا توجه به 
رعایت تعـداد قابل توجهـی از مردم نسـبت بـه رعایت نکات بهداشـتی  شـاهد کاهـش ۳۰ درصدی 
مبتالیـان روزانه به کرونـا در مراکز درمانی هسـتیم.وی افزود: در حـال حاضر آمارها نشـان می دهد 
چیزی معـادل ۸۰ درصـد مردم نـکات بهداشـتی و به خصـوص فاصلـه اجتماعی در سـطح شـهر را 
رعایت می کنند.سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان اصفهان تاکید کرد: با توجـه به همکاری 
ها و مشـارکت دسـتگاه هـای ذی ربط در حـوزه توسـعه زیر سـاخت های مجـازی در زمینـه درمان 
و بهداشـت بـرای جلوگیـری از هجوم مردم بـه درمانـگاه ها در کاهش شـیوع کرونـا بی تاثیـر نبوده 
اسـت.نجیمی گفت: با همکاری بسـیج اسـتان اصفهان طـرح غربالگری محـالت و مناطق مختلف 
شـهر اصفهان طی یـک مـاه آینده به اجـرا می رسـد که ایـن طرح مـی توانـد در کاهش جـوالن این 

بیمـاری خطرناک بسـیار مفید باشـد.

موج جدید بارش ها در اصفهان از چهارشنبه
کارشـناس اداره پیش بینـی هواشناسـی اسـتان اصفهـان با اشـاره بـه اسـتمرار سـکون جوی و 
آلودگی هـوا تا اواسـط هفته جـاری، گفت: امـواج ناپایـدار بارشـی از شـامگاه چهارشـنبه مناطق 
غرب اسـتان و به تدریج سـایر مناطـق را فـرا می گیرد.حجت ا... علی عسـگریان به تـداوم جوی 
پایـدار در سـطح اسـتان اصفهـان تـا اواسـط هفته اشـاره و اظهـار کـرد: سـکون جوی و انباشـت 
آالینـده سـبب کاهـش کیفیـت هـوا در روزهـای پیـش رو می شـود و آلودگـی هـوا تا صبـح روز 
چهارشـنبه در مناطـق مرکـزی و صنعتـی به ویـژه کالن شـهر اصفهـان ادامـه می یابـد.وی افزود: 
شـامگاه چهارشـنبه با نفوذ امواج ناپایـدار بارش زا از سـمت غرب اسـتان، بارندگی ها دوبـاره آغاز 
می شـود و بارش هـای خوبـی را انتظـار داریم.کارشـناس اداره پیش بینـی هواشناسـی اسـتان 
اصفهان خاطرنشـان کرد: با توجه بـه پایداری نسـبی جو ، آسـمان کمی ابری و در سـاعات صبح 
مـه آلود اسـت و افزایـش شـاخص کیفی هـوا را شـاهد هسـتیم.علی عسـگریان بـا بیـان اینکه 
دمای هوا تغییر محسوسـی ندارد، گفت: بیشـینه دما در کالن شـهر اصفهان در گرم ترین سـاعات 
بـه ۱۲ درجـه سـانتی گراد بـاالی صفـر و کمینه دما بـه ۲ درجـه سـانتی گراد زیـر صفر می رسـد .

  بیابان زدایی می تواند یکی از راه حل های موثر در حل بحران ریزگردها در هوای اصفهان باشد؛

راه نجات

گرد و غبار و آالیندگی حــاال مهمان همه  پریسا سعادت
فصل های اصفهان شــده اســت، فرقی 
ندارد هوا گرم باشــد یا ســرد؛ گرد و غبارها هــر روز در هوای اصفهان 
شــناورند. بحران این روزها نه تنها دامن افراد سالمند و بیماران بلکه 
جان بسیاری از مردم اســتان را می گیرد و در این میان این نهادهای 
متولی و دستگاه های اجرایی هستند که مسئولیت را به گردن همدیگر 
می اندازند. اینکه کدام منبع چقدر در میــزان آلودگی هوای اصفهان 
تاثیر دارد، مسئله مهمی است که با وجود صرف هزینه و کار تحقیقاتی 
که ادعا می شود در مورد آن انجام شده؛ هنوز اتفاق نظری وجود ندارد، 
اما آنچه مســلم اســت یکی از اصلی ترین منابع ورود گــرد و غبار و 
افزایش آالینده ها، رشــد بیابان ها و از میان رفتن پوشــش گیاهی 
است. اتفاقی که بدون شک راهکاری به جز توسعه جنگل های دست 

کاشت راه چاره دیگری ندارد.
 بر اساس آمار رسمی، ایران ۲.۴ درصد بیابان های جهان را در خود جا 
داده که در ۱7 استان پراکنده هســتند. بیابان ها ۳۰ درصد از مساحت 
استان اصفهان را در برگرفته اند که این ۳۰ درصد در هشت شهرستان 
استان پراکنده شده اند. به طور متوسط در دنیا به ازای هر نفر ۰.۲ هکتار 
بیابان وجود دارد و این میزان در کشــور و در استان اصفهان به ترتیب 

۰.5 و ۰.۶۶ هکتار بیابان به ازای  هر نفر است.این حجم از بیابان در ده 
سال اخیر به دلیل خشکســالی های پی در پی و عدم اجرای درست 

طرح های آبخیزداری هر روز در حال گسترش است. 
همانطور که در سطور باال گفته شــد یکی از موثرترین راهکارها توسعه 
جنگل های دست کاشت است؛ راهی برای نجات زمین و پاک شدن 
هوا. بر اساس اعالم آمارهای رســمی، تاکنون 9 هزار هکتار جنگل در 
مناطق بیابانی استان ایجاد شــده است  و مسئوالن امید دارند تا این 
درختان که به طور متوسط 7 تن دی اکسید کربن را جذب و اکسیژن 
تولید می کنند و همچنین ۲۰ تــن از گرد و غبارهــا را کنترل و از بروز 
فرســایش بادی جلوگیری می کنند بتوانند بخشی از مشکل آالینده 

های هوا را حل کنند.
 هر چند که هنوز به نظر می رسد سرعت حرکت ریزگردها بسیار بیشتر از 
رشد درختان باشد. بر اساس اعالم مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اصفهان، امســال در نقاط مختلف مناطق بیابانی بیش از ۱۸ میلیارد 
تومان پروژه اجرا شــده و در  حال  حاضر کشت ۴ هزار بادام کوهی در 
مناطق غیربیابانی و شهرســتان های برخوار، شاهین شهر، نجف آباد، 
کاشان، فریدون شهر و سمیرم کاشته شده این حجم از نهالکاری البته 

همیشه موفق نبوده است. 

آنگونه که مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفته است یکی 
از دالیل خشک شدن جنگل های دست کاشت نبود آب کافی و خشک 
شــدن چاه هایی اســت که به منظور آبیاری این نهادها در نظر گرفته 

شده بوده است.
وی با اشاره به نهال های رها شده در جاده ها اظهار داشت: ما در برخی 
از مســیرها نها ل کاری انجام دادیم؛ اما متاسفانه برخی چاه های آب 
مورد استفاده برای آ بیاری خشک شده است بنابراین توسعه  فضای 
 ســبز با گونه هایی که به آب نیاز دارند را به دلیل باال بودن نیاز آبی رها 
می کنیم.شاملی تصریح کرد: وسعت کانون های بحران ما یک میلیون 
هکتار است که ۳۰۰ هزار هکتار آن کار شــده و 7۰۰ هزار باقی مانده نیز 
ســاخته خواهد شــد و امیدواریم با توجه به میزان اعتباری که به ما 
می دهند بتوانیم در مدت زمان مناسب این فعالیت به اتمام رسانیم. 
مجموع بیابان زدایی که در استان است، 5 هزار هکتار است و احتمال 
دارد فعالیت کاشت تا پایان آذرماه به اتمام برسد.وی با اشاره به میزان 
شن های روان در جاده  نایین و دشت سجزی بیان کرد: مهار شن ها در 
بعضی از مکان ها باید استمرار داشــته باشد؛ با توجه به فعالیت هایی 
که در پایگاه شهید بابایی، سجزی و برخوار صورت  گرفته 5۰ درصد از 

مشکل برطرف شده است.

با مسئولان 5جامعه

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی اصفهان گفت: 
بازاریابی اینترنتی محصوالت تولیدی زنان سرپرست 
خانوار نیازمند ایجاد و پشــتیبانی تشکل های حامی 
آنهاست.مجتبی ناجی افزود: با توجه به اینکه بسیاری 
از زنان سرپرست خانوار از دانش کافی برای بازاریابی 
و عرضه محصــوالت تولید خود در فضــای مجازی 
برخوردار نیستند، حمایت از آنها در این زمینه ضروری 
است.وی اضافه کرد: از ابتدای شــیوع کرونا  درآمد 
زایی زنانی که در عرصه مشاغل خانگی یا تولید مواد 

غذایی و صنایع دســتی کار می کردند با مشــکالت 
عدیده ای مواجه شد و  بهزیستی با راه اندازی سامانه 
»باســالم« و »همیار« تاحدودی به رفع دغدغه این 
اقشار برای دریافت سفارش و فروش برخط )آنالین( 
محصوالت آنها پرداخته اســت.ناجی افزود: در این 
راستا از تشکل های اجتماعی حامی زنان سرپرست 
خانوار به ویژه دانشجویان و جوانان به دلیل آشنایی 
با راه اندازی سایت های اینترنتی تقاضا می شود برای 
معرفی محصوالت آنها وارد عمل شوند.به گفته وی، در 
بسیاری از کشورها برند خاصی را به محصوالت زنان 
سرپرست خانوار اختصاص می دهند تا زمانی که مردم 
به فروشگاه ها برای خرید مراجعه می کنند به عنوان 
اقدامی خیرخواهانه به خرید آن اقالم بپردازند.معاون 

امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی اصفهان افزود: با 
توجه به رونق گرفتن بازار عرضه و فروش محصوالت 
و کاالها در فضای مجازی به دلیل حذف واســطه و 
مقرون به صرفه بودن، این روال در دوران پساکرونا 
هم می تواند کمک حال زنان سرپرست خانوار باشد.

به گفته وی، این حمایت ها یکی از عوامل محافظت 
کننده در مقابل فشــار روانی، استرس و تنشی است 
که در این مدت به واســطه کرونا به ایــن افراد وارد 
شــده اســت.ناجی تاکید کرد: بر این اساس وجود 
حمایت هــای اجتماعی از طریــق نهادهای دولتی و 
غیردولتی و سازمان های مردم نهاد به زنان سرپرست 
خانوار، حاوی پیامی مثبت است که موجب دلگرمی 

و سالمت روحی و جسمی آنها می شود.

معاون بهزیستی اصفهان:

بازاریابی مجازی تولیدات زنان سرپرست خانوار، نیازمند تشکل های حامی است

قدردانی خانواده 
شهدای مدافع 

حرم از کادر درمانی 
بیمارستان الزهرا

جمعی از جوانان اصفهانی با حضور 
در بیمارســتان الزهــرا اصفهان به 
اجرای تواشیح پرداختند و فضای 

بیمارستان را معنوی کردند.

رییس پلیس راهور استان اصفهان:

دوربین ها اعمال قانون می کنند
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: محدودیت های تردد ناشی از مدیریت شیوع بیماری 
کرونا همچنان با توجه به مصوبه ســتاد اســتانی مقابله با کرونا ادامه دارد.سرهنگ محمدرضا 
محمدی با اشــاره به اینکه محدودیت های تردد در شهرهای اســتان اصفهان به ویژه شهرهای 
قرمز و نارنجی ادامه دارد، اظهار داشــت: این امر به دنبال مصوبه ستاد اســتانی مقابله با کرونا 
اجرایی شده است.وی افزود: با تغییر شــرایط کرونایی کالن شــهر اصفهان از وضعیت قرمز به 
نارنجی محدودیت های ورود و خروج و ممنوعیت تردد شبانه، در شهر اصفهان و شهرستان های 
قرمز ونارنجی در هفته جاری نیز، برابر دســتورالعمل ســتاد ملی شــبانه مبارزه با کرونا برقرار 
بوده و لغو نشده اســت.رییس پلیس راهور اســتان اصفهان با بیان اینکه ممنوعیت تردد شبانه 
از ســاعت ۲۱ الی ۴ بامداد است، ابراز داشت: در این راســتا رانندگان باید بدانند که اعمال قانون 
توسط دوربین های کنترل و نظارت و ماموران انجام می شــود.وی با بیان اینکه محدودیت های 
فعلی شــامل خودروهای عمومی، امدادی، درمانی و دارای مجوز تردد نمی شود، اضافه کرد: در 
این زمینه همه توان خود را برای کاهش تردد شبانه که نتیجه آن کاهش دورهمی هاست ، به کار 

خواهیم بست.

کشف 37 خودروی احتکار شده در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان اظهار داشت: در پی بروز نوســانات اخیر در بازار خودرو و 
سوء استفاده عده ای سودجو از وضعیت موجود، شناسایی عامالن این موضوع در دستور کار قرار 
گرفت. سرهنگ حمیدرضا اکبری افزود: در همین راســتا ماموران کالنتری ۲۳ خوراسگان پس 
از انجام یکســری اقدامات اطالعاتی از احتکار خودرو های ایرانی در پارکینگی با خبر و رسیدگی 
به موضوع را در دستور کار قرار دادند.سرهنگ اکبری با اشاره به اینکه تحقیقات پلیسی نشان از 
صحت خبر داشت، گفت: پس از هماهنگی قضایی، ماموران از پارکینگ مورد نظر بازرسی کردند 
که ۳7 دســتگاه خودروشــامل ۱۰ پژو ۴۰5، 7 پژو پارس، ۴ دنا، ۲ پژو ۲۰۶، ۲ پژو ۲۰7، ۲ تیبا، 
یک سمند، یک مزدا، یک پراید، یک برلیانس، یک کاپرا، یک وانت پراید، یک فوتون، یک رایین 
دوکابین، یک ام وی ام و یک فاو را کشف کردند.این مقام انتظامی بیان داشت: ارزش خودرو های 

احتکار شده توسط کارشناسان مربوطه 5۰ میلیارد ریال اعالم شده است.

دستگیری عامل آتش زدن 3 خودرو در اصفهان
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری عامل آتش زدن عمدی ۳ 
دستگاه خودروی سواری که بازتاب این عمل مجرمانه در فضای مجازی باعث ایجاد احساس نا 
امنی در بین شهروندان شده بود، خبرداد.حسین ترکیان اظهار داشت: در پی وقوع آتش سوزی 
عمدی ۳ دستگاه خودروی ســواری بنز الگانس، پژو ۲۰۶ و پراید در یکی از مناطق شهر اصفهان 
و شــکایت مالکان خودروها، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهــان پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان افزود: با توجه به اینکه تصاویر و فیلم این آتش ســوزی در فضای مجازی انتشار یافته و 
این موضوع باعث ایجاد جو روانی منفی و احساس نا امنی در بین شهروندان شده بود با سرعت 
و شتاب بیشــتری پیگیری و نهایتا با اقدامات علمی و تخصصی دقیق و استفاده از پایش های 
تصویری هویت عامل اصلی این آتش سوزی عمدی که راننده یک دستگاه خودروی سواری تیبا 
بود، مورد شناسایی قرار گرفت.وی خاطر نشان کرد: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد متهم 
اهل و ساکن یکی از شهرستان های استان تهران اســت که کارآگاهان با هماهنگی و اخذ نیابت 
قضایی به محل ســکونت فرد مذکور رفته و در یک عملیات ضربتی وی را دســتگیر و به پلیس 

آگاهی اصفهان منتقل کردند.

وز عکس ر

چهره روزاخبار

مسئول بیماری های واگیر مرکز 
بهداشت اصفهان اعالم کرد:

توزیع 97 هزار دوز واکسن 
آنفلوآنزا در اصفهان

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
اصفهان با اشــاره به توزیــع 97 هزار دوز 
واکســن آنفلوآنزا برای گــروه های هدف 
در اســتان، گفت: در حال حاضر واکســن 
آنفلونــزا در دو داروخانــه آموزشــی امام 
ســجاد)ع( و شــهید منتظــری اصفهان 
با ارائه نســخه پزشــک و فقط برای افراد 
دارای بیماری زمینه  ای توزیع می شــود.

رضا فدایی اظهار کرد: توصیه می کنم افراد 
مبتال به بیماری های مزمــن مثل دیابت 
و فشــار خون که ســهمیه دولتی واکسن 
آنفلوآنزا بــه آنها تعلق نگرفتــه بود باتوجه 
به توزیع واکســن در دو داروخانه دولتی 
امام سجاد)ع( و شهید منتظری اصفهان 
 برای دریافت ایــن واکســن و تزریق آن

 مراجعه کننــد.وی بــا بیان اینکــه هنوز 
برای تزریق واکســن آنفلوآنزا دیر نشــده 
اســت، افزود: با توجه به هزینه حدود ۱9۰ 
هزار تومانی واکســن آنفلوآنــزا، اگر برای 
بیماران زمینه ای مقدور اســت بهتر است 
این واکســن را خریــداری و تزریق کنند.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
اصفهان خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
واکســن آنفلوآنزا در دو داروخانه آموزشی 
امام سجاد)ع( و شهید منتظری اصفهان با 
ارائه نسخه پزشک و فقط برای افراد دارای 
بیمــاری زمینه  ای توزیع می شــود.وی به 
توزیع 97 هزار دوز واکســن آنفلوآنزا برای 
گروه های هدف همچون مــادران باردار، 
افراد تحت شــیمی درمانی، چند بیماری 
خاص مثل هموفیلی و ام اس اشــاره کرد 
و گفت: واکســن آنفلوآنزا برای بیماران ام 
اس همچنان درحال توزیع اســت.فدایی 
به توزیع واکســن آنفلوآنزا در بین کارکنان 
بهداشت و درمان اســتان اشاره و تصریح 
کرد: تقریبا ۱۰ برابر ســال گذشته واکسن 
آنفلوآنزا در بین گروه های هدف در استان 

توزیع شد.

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

جشنواره پژوهش و فناوری در اصفهان برگزار می شود 
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: هفته پژوهش و فناوری در استان به صورت مجازی برگزار و ۲۴ طرح های فناورانه و پژوهش های کاربردی برتر در حوزه های 
مختلف برگزیده می شود.ارائه دســتاوردهای برتر در هفته پژوهش و فناوری به ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری کمک خواهد کرد.جعفر قیصری اظهار کرد: از ۲۲ تا ۲۶ آذر 
۱۳99 همزمان با هفته ملی پژوهش و فناوری، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با همکاری استانداری، دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی استان، بیست و یکمین جشنواره 
پژوهش و فناوری استانی را برگزار می کند.قیصری اظهار کرد: طرح های فناورانه و پژوهش های کاربردی برتر در کارگروه های کشاورزی، علوم پایه، علوم پزشکی و دام پزشکی، 
فنی مهندسی، علوم انسانی، فناوری، هنر و معماری، آموزش و پرورش، دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها ارائه می شود تا برگزیدگان و فناوران برتر هر گروه مشخص شود.وی 
افزود: حدود ۲۴ طرح فناورانه و پژوهش های کاربردی برتر در هفته فناوری و پژوهش برگزیده می شود. مکاتبات الزم با دانشگاه های تراز اول استان اصفهان، صنایع استان، 
مراکز تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی استان مانند سازمان صنعت و معدن و تجارت، اداره کل دامپزشکی، اداره کل راه و شهرسازی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شده 
است.رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با توضیح درباره اهداف برگزاری هفته فناوری و پژوهش در استان اصفهان، تصریح کرد: ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری در 

جامعه، ارائه دستاوردهای پژوهش و فناوری، تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان، از اهداف مهم برگزاری بیست و یکمین هفته فناوری و پژوهش است.
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مروری بر نکات آماری دیدار طالیی پوشان نصف جهان و نساجی مازندران؛

رونمایی از سپاهاِن مدعی
 سمیه مصور   پیــروزی پــر گل مقابل تیم نســاجی 
مازندران، حاصل کار شاگردان محرم نوید 
کیا در هفته ششم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور بود. تیم سپاهان در 
شرایطی مقابل شاگردان فاضلی صف آرایی کرد که با توجه به نزدیکی 
امتیازات تیم های باالنشین، نتیجه این دیدار برای سایر مدعیان نیز از 
اهمیت باالیی برخوردار بود و پیروزی طالیی پوشــان شمایل مدعیان 
قهرمانی این فصل را تا حدودی مشــخص کرد. تیم سپاهان این روزها 
حال و روز خوبی دارد و رفته رفته در قامت یک تیم مدعی ظاهر می شود. 
طالیی پوشان که در هفته های گذشته با وجود ارائه فوتبال زیبا در نتیجه 
گیری مشکل داشتند، اکنون به مرز پختگی رسیده اند و می توانند در کنار 
نمایش یک فوتبال دل چسب و تماشاگر پسند، پیروزی را نیز در کارنامه 
شان به ثبت برسانند. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به نکات 

آماری دیدار سپاهان- نساجی مازندران

شاگردان محرم نوید کیا در شرایطی به میدان رفتند که کسب سه امتیاز 
این بازی برای آنها ارزش باالیی داشت؛ سپاهانی ها که در 2 هفته گذشته 
نتایج ضعیفی به دســت آورده  بودند قصد داشــتند با پیروزی مقابل 
نساجی، روند ناکامی هایشان را متوقف کرده و از کورس مدعیان عقب 
نمانند. شاگردان فاضلی نیز که تا بدین جای فصل نتایج خوبی به دست 
آورده و جزو تیم های مدعی محسوب می شوند، قصد داشتند با پیروزی 
مقابل سپاهان مدعی، روند موفقیت های شان را ادامه دهند اما به هدف  
خود دست نیافتند. زردپوشان اصفهانی با این پیروزی 10 امتیازی شده 
و به دلیل تفاضل گل کمتر نســبت به گل گهر سیرجان موقتًا در رده دوم 

جدول جای گرفتند.

 
بدون شــک، یکی از بهترین بازیکنان حاضر در دیدار تیم های سپاهان 
اصفهان و نساجی مازندران سجاد شهباززاده بود.او در این دیدار توانست 
دو بار دروازه حریف مازنی را باز کند و پیروزی تیمش را پررنگ تر کند. 
درباره شهباززاده می توان گفت مهاجم سپاهانی ها که در سال گذشته 
انتقاداتی از سوی هواداران تیمش می شنید، در لیگ بیستم همه هم و 
غم خود را گذاشته تا بتواند تبدیل به یکی از بهترین گلزنان لیگ برتر شود. 
او با دو گلی که در  این بازی به ثمر رساند توانست پنج گله شود و به همراه 
گادوین منشا، مشترکا آقای گل باشد. نکته جالب درباره گلزن های لیگ 
امسال، بریس تعدادی از مهاجمان حاضر در تیم های مختلف بود و حاال 

پس از نفراتی همچون امین قاسمی نژاد)دو بار( و طالب ریکانی، سجاد 
شهباززاده جدیدترین بریس کننده لیگ بیستم نام می گیرد.

بازگشت کی روش استنلی به ترکیب اصلی این تیم، یکی از نکات قابل 
توجه درباره سپاهان در بازی  روز جمعه این تیم، است؛ استنلی از اواخر 
فصل گذشــته با افت مواجه شــده و در آغاز فصل جاری نیز در ترکیب 
اصلی جایی نداشت اما مشکل گلزنی سپاهان در 2 هفته گذشته موجب 
شد تا نویدکیا ترکیب تیمش را تغییر داده و اســتنلی بعد از هفته ها به 
عنوان مهاجم هدف در ترکیب اصلی قرار گیرد. حضور استنلی در زمین 
نه تنها توان هجومی سپاهان را باالتر برد، بلکه با توجه به تسلط کامل این 
بازیکن روی توپ های بلند و توانایی او در نبردهای هوایی، تنوع تاکتیکی 
سپاهان را افزایش داد و در نهایت نیز گل نخست تیمش را به ثمر رساند 

تا بازگشت پرفروغی داشته باشد.

امید نورافکن که پیش از این در فوتبال ما به عنوان یک هافبک دفاعی 

انرژیک و البته طراح شناخته می شد، بعد از این که در تیم امید حمید 
اســتیلی از ســر ناچاری و نداری، نقش مدافع میانی را بازی کرد، در 
ســپاهان تبدیل به یک مدافع چپ موقت شــد اما چنان در این نقش 
جدید خوش درخشید که حاال سپاهان در این جناح به گزینه ای غیر از 
او فکر نمی کند. البته نورافکن ســابقه بازی در این منطقه را داشت اما 
عملکرد استثنایی او در نقش لیدر خط میانی، باعث شده بود همه امید را 
بهترین گزینه برای ایفای این نقش بدانند، به خصوص وقتی در آن دربی 
معروف ۳-2 با یک پاس ۴0 متری، کاوه رضایی را در موقعیت گلزنی قرار 
داد. با این همه در سپاهان، نورافکن کم کم تبدیل به آچار فرانسه ای شد 
که بر حسب نیاز تیم می توانست در پست های مختلف بازی کند. امید 

نورافکن حاال یک مدافع چپ کامل برای سپاهان است. 
نورافکن در جناح چپ سپاهان رفت و برگشــت های خوبی دارد و هم 
در کار دفاعی و هم در کار هجومی موفق اســت؛ اما آنچه از او یک مهره 
متفاوت ســاخته، همین قدرت طراحی و خالقیــت او در تغییر منطقه 
بازی و تبدیل جریان بازی از فاز تدافعی به تهاجمی است. نورافکن اگر 
با همین کیفیت ادامه بدهد، زنگ خطر برای تمام دفاع چپ های تیم 

ملی به صدا در می آید.

»پوگبا« به مدیر برنامه اش هشدار داد
ستاره فرانسوی تیم فوتبال منچستریونایتد به مدیر برنامه اش هشدار داد. پل پوگبا تصمیمش 
را برای ترک شیاطین سرخ گرفته اســت. چالش او اکنون انتخاب تیمی جدید و مناسب است.

کریســتیان فالک، روزنامه نگار مطرح روزنامه بیلد آلمان فاش کرد »پوگبا« برای خروج هرچه 
سریع تر از منچستر »مینو رایوال«، مدیر برنامه اش را تحت فشــار قرار داده است.فالک افزود: 
هافبک تیم ملی فرانســه حتی به »ایجنت« خود گفتــه اگر تیمی مورد نظــر برایش پیدا نکند، 
همکاری مشترک شان خاتمه خواهد یافت.این خبر در حالی انتشار می یابد که در روزهای اخیر 
شایعه حضور مجدد پوگبا در تیم یوونتوس ایتالیا شنیده شد.هافبک یونایتد در سال های 2012 
تا 2016 عضو بانوی پیر بود و همراه با آن ۴ مقام قهرمانی ســری آ کسب کرد. وی در فصل جاری 

در 1۴ بازی 2 گل برای تیمش زده و 2 پاس گل نیز داده است.

»فابیو سزار« سرمربی موقت الریان شد
فابیو سزار، ســرمربی تیم زیر 2۳ ســاله های الریان تمرینات تیم اصلی این باشگاه را بر عهده 
گرفت و جایگزین دیه گو اگیره شد. این سرمربی اروگوئه ای مدتی قبل به دلیل موضوع خانوادگی 
خواستار جدایی از الریان و بازگشت به کشورش شد.فابیو سزار به عنوان سرمربی موقت الریان از 
روز جمعه  تمرینات این تیم را زیر نظر گرفت. قرار است این باشگاه در چند روز آینده با سرمربی 
جدیدی قرارداد امضا کند.تیم الریان با در اختیار داشــتن شجاع خلیل زاده تا پایان هفته هشتم 

لیگ ستارگان رتبه چهارم جدول را در اختیار دارد.

مشتری پولدار بازیکن مغضوب »مورینیو«
 پاریسی ها هنوز هم به جذب هافبک تهاجمی جوان اسپرز عالقه دارند. دله آلی، هافبک تهاجمی 
2۴ ساله و انگلیسی باشگاه تاتنهام از ابتدای فصل جاری، جایگاه خود را در این تیم از دست داده 
و در اکثر بازی ها، از ترکیب تاتنهام کنار گذاشته شده است. پاری سن ژرمن از تابستان گذشته به 
جذب دله آلی، هافبک تهاجمی باشگاه تاتنهام ابراز عالقه کرده بود و سران این باشگاه فرانسوی 
هنوز هم به جذب او عالقه دارند. ســران پاری ســن ژرمن قصد دارند تــا در ژانویه برای جذب 
 قرضی آلی اقدام کنند و پیشــنهاد خود را به تاتنهام ارائه دهند. دله آلی تا ســال 202۴ با تاتنهام 

قرارداد دارد.

کرونا قطر را قطب فوتبال جهان می کند؟
در حالی که هنوز رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در کشور قطر در حال برگزاری است خبر می رسد 
که قرار است سوپرجام قاره آفریقا بین االهلی مصر و نهضه مراکش نیز در سال 2021 در قطر برگزار 
شود. کنفدراسیون فوتبال آفریقا در بیانیه ای رسمی اعالم کرد » کمیته اجرایی این کنفدراسیون 
تصمیم گرفته در اجرای توافقنامه با اتحادیه فوتبال قطر ، یک مســابقه بین االهلی مصر  و نهضه 
برکان مراکش در سوپرجام آفریقا در دوحه برگزار کند«.پیش از این قرار بود دیدار سوپرجام آفریقا 
در قاهره پایتخت مصر برگزار شود. نکته اما اینجاست که شیوع کرونا و البته امکانات سطح باالی 
قطر در برگزاری مسابقات فوتبال باعث شده تا این کشور طی سال گذشته تبدیل به یکی از مراکز 
اصلی فوتبال در جهان باشد.آن ها رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را به صورت متمرکز با میزبانی 
قابل قبول برگزار کردند و چند روز دیگر فینال مسابقات را برگزار می کنند ضمن اینکه دیدار فینال 
سوپرجام آفریقا نیز قرار است در این کشور برگزار شــود.قطر که در حال آماده سازی امکاناتش 
برای جام جهانی 2022 است از فرصت شیوع کرونا و مشکل برگزاری فوتبال در بسیاری از کشورها 
استفاده کرده و عالوه بر محک زدن میزبانی و امکاناتش توانسته توجه جدی فوتبال جهان را به 

این کشور معطوف کند.

زشفوتبال جهان ور

بانوی ملی پوش تپانچه کشورمان:

 قرار است تمرین با فشنگ بیشتر شود
مسابقات آزاد بین المللی تیراندازی در حالی به صورت آنالین و با میزبانی مصر پیگیری شد که هانیه رستمیان، ملی پوش تپانچه کشورمان به دلیل نداشتن سالح 
مناسب از رقابت انصراف داد.وی  در این باره اظهار داشت: این سومین مسابقه آنالین بود که تیم ایران شرکت می کرد. با توجه به مشکل سالح، مربی و من تصمیم 
گرفتیم رقابت نکنم.ملی پوش المپیکی کشورمان ادامه داد: ما این فرصت را خواهیم داشت که در مسابقات آنالین دیگر هم شرکت کنیم. به من قول داده اند برای 
اردوی آینده سالح به دستم برسد.رستمیان خاطرنشان کرد: قرار است با شروع دور جدید تمرینات این سالح به من داده شود. امیدوارم هر چه زودتر با سالح جدید 
تمریناتم را شروع کنم و برای مسابقات بعدی آماده شوم.بانوی تپانچه کشورمان با اشاره به شروع تمرینات گفت: فکر می کنم دور جدید تمرینات با حضور ورزشکاران 
دیگر اول یا دوم دی ماه شروع شود.رستمیان در پاسخ به این سوال که فدراسیون اعالم کرده فشنگ و مهمات تهیه کرده، آیا شما با فشنگ تمرین می کردید، یادآور 

شد: فشنگ هم تا االن به صورت هفته ای یک بار ۵0 تا 100 تیر می زدم که با شروع اردو و حضور ورزشکاران دیگر قرار است تمرینات 2۵متر بیشتر شود.

رییــس فدراســیون ووشــو در خصــوص ارتباط 
فدراسیون با ملی پوشــان ووشو در شرایط تعطیلی 
تمرینات اظهار داشت: در بحث قهرمانی بیکار نبودیم 
و اگر بتوانیم هماهنگی الزم را انجام بدهیم به دنبال 
برگزاری لیگ آقایان و بانوان در بهمن ماه با رعایت 
پروتکل های بهداشتی هستیم. همین طور به دنبال 
برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در تالو نیز هستیم.

امیر صدیقی تصریح کرد: با ملی پوشــان در تماس 
هســتیم و شــخصا برخی مواقع با بچه ها صحبت 
می کنم. در این مدت نیز دو وبینار با حضور نزدیک 
به 1۵0 نفــر از ورزشــکاران ملی پــوش و کادرهای 
فنی برگزار و  ضمن توصیه های فنی، نکات مدنظر 
بچه ها را شــنیدیم. از طرفی کادر فنــی به صورت 
مداوم در حال رصد شــرایط ملی پوشان شاخص و 
نظارت بر نحوه تمرینات آنهاســت و فدراسیون نیز 

در حد توان به بخشی از این ورزشکاران کمک مالی 
می کند. امیدواریم هر چه سریع تر از این شرایط گذر 
کنیم، اما ورزشکاران شاخص ما در این مدت نیز از 
تمرینات به دور نبودند و با توجه به اینکه به صورت 
مداوم با آنها در ارتباط هســتم، خدا را شکر بچه ها 
آماده هستند.رییس فدراسیون ووشو در خصوص 
قطعیت برگزاری لیگ ووشو گفت: با توجه به شرایط 
نمی توان با قطعیت گفت همه شــرایط مهیا خواهد 
بود یا خیر. بنده و سایر همکاران تمام تالش خود را 
می کنیم این اتفاق بیفتد. به باشگاه ها دستورالعمل 
و نحوه شرکت در مسابقات را اعالم و منتظر پاسخ 
آنها  تا هفته اول دی ماه خواهیم بود. مسابقات  لیگ 
آقایان به صورت متمرکز در دو هفته رفت و برگشت با 
یک فاصله زمانی برگزار خواهد شد، اما لیگ بانوان 

با توجه به تعداد تیم ها در یک دور برگزار می شود.

صدیقی خاطرنشان کرد: برگزاری متمرکز مسابقات 
هزینه بیشتری برای باشگاه ها خواهد داشت و اگر 
آنها بتوانند از پس این هزینه هــا بربیایند، به امید 
خدا لیگ را برگزار می کنیم. فدراســیون ووشو نیز 
به دنبال این است که به باشگاه ها کمک کند تا این 
اتفاق بیفتد و برای ما مهم اســت که پویایی ووشو 
حفظ  و قهرمانان و مربیان مــا در لیگ که باالترین 
سطح مسابقات کشور است، حضور داشته باشند. 
امیدواریم مســابقات تالوی قهرمانی کشــور را در 
تمامی رده های ســنی برای آقایان و بانوان برگزار 

کنیم.

رییس فدراسیون ووشو:

به دنبال برگزاری لیگ ووشو در بهمن ماه هستیم

وز عکس ر

تمرینات تیم 
کریکت پاکستان 

در نیوزلند
تیم کریکت پاکستان اکنون در 
نیوزلند به سر می برد و تمرینات 
خــود را در کویینز تــاون انجام 
می دهد. جیمز آلن لحظه ای از 
تمرین این تیم را به ثبت رسانده 
اســت که بیش از همه طبیعت 

زیبای نیوزلند به چشم می آید.

انبوه ساز به دنبال کل پولش از استقالل
استقالل بابت کمک هایی که از یک فرد در فصل نقل و انتقاالت دریافت کرده بود با دردسر عجیبی 
روبه رو شده است. در فصل نقل و انتقاالت که استقالل برای خرید بازیکنان جدید و البته تمدید 
قرارداد با بازیکنان فعلی خود نیاز مبرم به پول داشــت، فردی به نام نامداری که از انبوه ســازان 

معروف تهران است، کمکی ۳۵ میلیاردی به باشگاه کرد.
 نامداری در این بین شــرط کرده بــود در ازای پرداخت ایــن ۳۵ میلیارد باید بــه عنوان یکی از 
اعضای هیئت مدیره اســتقالل انتخاب شــود که این موضوع با موافقت اعضــای هیئت مدیره 
روبه رو شــده بود؛ اما بعد از عقد قرارداد آبی ها بــا کارگزار جدید، هیئت مدیــره دیگر نیازی به 
کمک های ایــن چنینی نداشــت و در واقع حاضر نشــد به وعــده ای که به این فــرد داده بود 
عمل کند. حاال از اســتقالل خبر می رســد این فرد تمام ۳۵ میلیاردی که به این باشــگاه کمک 
کرده بود را طلــب کرده و این موضوعی اســت که می تواند باشــگاه اســتقالل را با دردســری 
بزرگ روبه رو کند.این اتفاق در شــرایطی اســت کــه قرارداد اســتقالل با کارگــزار جدید خود 
۸0 میلیارد تومان اســت و اگــر نامداری بتوانــد ادعای خــود را از طریق مراجــع قانونی ثابت 
 کند، باشــگاه با دردســری بزرگ مواجه خواهد شــد و باید بخشــی مهمی از این پــول را به او

 پرداخت کند.

علیرضا بیرانوند:

پیام استقاللی هاجالب بود،پرسپولیسی ها شرمنده ام کردند
علیرضــا بیرانونــد، دروازه بان تیــم ملی ایران و باشــگاه آنتــورپ پس از درخشــش در بازی 
مقابل تاتنهام پیامــی را در اختیار برنامه ســالم صبح بخیر شــبکه ســه قــرار داد:اول از همه 
تشــکر می کنم از مردم ایــران. هم قبــل از بــازی و هم بعــد از بــازی از مردم کشــورم کلی 
 انــرژی گرفتم.  خیلی خوشــحالم بابــت اتفاقاتی کــه افتاد ولــی ناراحتم کــه در نهایت بازی

را باختیم.
یک چیز را صادقانه مــی گویم. من بعد از بازی فکر کردم مثل ورزشــکار انفرادی هســتم که ۴ 
ســال برای المپیک زحمت می کشــد و بعد مردم می نشــینند ببینند مدال می آورد یا نه؟ من 
هم دقیقا چنین حســی داشتم. دست مردم کشــورم را می بوســم. فهمیدم که بازی پنجشنبه 
شــب من را مثل بازی های جــام جهانی دیــده بودند.برایم خیلــی جالب بود که بعــد از بازی 
بعضی از هواداران اســتقالل برایم اســتوری گذاشــتند و تعریــف و تمجید کردنــد. این به من 
انرژی بیشــتری داد. هواداران پرســپولیس هم که دیگر شــرمنده ام کردند. خیلی به من لطف 
کردند. خوشحال شــدم که در این شرایط ســخت توانستم کمی دل مردم کشــورم را شاد کنم. 
من بعد از ۴،۵ ماه توانســتم برای آنتورپ بازی کنــم. یک ماه و نیم هم بــه خاطر مصدومیت 
همســترینگ بیرون بودم. در بــازی تاتنهام هم اتفاقــا در همان ناحیه همســترینگ پایم درد 
 داشــتم ولی خودم خواســتم تا آخر در زمین بازی بمانم. فرصتی بود که می خواســتم خودم

 را نشان دهم.
درنیمه اول موفق شدم چند موقعیت تاتنهام را مهار کنم. این تیم خیلی در حمله قوی بود و دیگر 
نیازی به تعریف من ندارد. نیمه دوم هم تالش کردیم ولی به هر حال تفاوت ما با تاتنهام در زمین 
مشخص شد. بعد از بازی سرمربی تیم از من تشــکر کرد و من هم در جواب گفتم این وظیفه ام 

بود که برای تیم خوب بازی کنم.
خوشــحالم در تیم منتخب هفته هم قرار گرفتم ولی این اصال باعث نمی شود مغرور شوم. فکر 
می کنم این اولین باری است که یک گلر ایرانی در لیگ اروپا بازی کرده و طبعا اولین بار هم هست 
که در تیم منتخب هفته قــرار می گیرد.  راه زیادی در پیش دارم. ایــن اولین بازی من و در واقع 
شــروع من در آنتورپ بود. از حاال به بعد باید تالش بیشــتری کنم چون می دانم توقعات از من 

خیلی باال رفته است.

چهره روز

پاداش رییس جمهور برای 
 قهرمانی پرسپولیس

 در آسیا
مسعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان 
عصر جمعــه با حضــور در محل اســتقرار 
تیم پرســپولیس با بازیکنان و کادر فنی و 
مدیریتی باشــگاه دیدار و گفت وگو کرد. در 
این دیــدار مهدی علی نــژاد معاون ورزش 
قهرمانــی و حرفــه ای و جعفر ســمیعی 
مدیرعامــل باشــگاه نیز حضور داشــتند.

سلطانی فر در این بازدید با تقدیر از زحمات 
مدیــران،کادر فنــی و بازیکنان باشــگاه 
پرسپولیس اظهار داشت: تشکر می کنم از 
تیم مدیریتی، هیئت مدیــره و کادر فنی و 
پشتیبانی باشگاه که شرایط خوبی را فراهم 
کردند تا تیم پرسپولیس بتواند در مسابقه 
فینال آســیا حضور پیدا کند. شرایط بسیار 
حساس است و تصور و باور ما براین است  
که با عزم و اراده می تــوان این بازی مهم را 
با پیروزی پشت ســر گذاشت.وزیر ورزش 
و جوانان با اشاره به شرایط حساس کشور 
تصریح کرد: ما با تحریم هــا و کمبودهای 
زیادی مواجه هســتیم. اگرچه تالش شده 
بهترین امکانات فراهم  و نیازها برطرف شود 
ولی حریفان ما و تیم های مقابل آسیایی از 
شرایط بهتری برخوردار هستند. وی خطاب 
به بازیکنان و پرسنل تیم پرسپولیس گفت: 
تا همین  مرحله هم که در فینال حاضر شدید 
یک پیروزی بزرگ برای شــما محســوب 
می شود و یک دستاورد تاریخی و فراموش 
نشدنی که تیم پرســپولیس توانسته طی 
چند ســال گذشــته دو بار به فینــال لیگ 

قهرمانان آسیا برسد.
ســلطانی فر در ادامه گفــت: در هفته ای که 
گذشــت خدمت رییس جمهور رســیدم و 
گزارشــی از وضعیت بازی هــا ارائه دادم و 
حساسیت لیگ قهرمانان آسیا و کار بزرگی 
که تیم پرســپولیس انجام داده است را به 
اطالع ایشان رساندم. رییس جمهور هدیه ای 
را برای تیم پرســپولیس در نظر گرفته که با 
قهرمانی این تیم در لیگ قهرمانان آسیا به 

آنها تقدیم می شود. 

مستطیل سبز
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شهردار اصفهان خبر داد: 

 افتتاح و آغاز 80 میلیارد تومان پروژه در منطقه 7 
شهر اصفهان

شــهردار اصفهان گفت: به صورت غیرحضوری 80 میلیارد تومان پروژه در منطقه 7 شهر اصفهان 
افتتاح، بهره برداری و آغاز خواهد شد. قدرت ا...نوروزی در ارتباط زنده رادیویی با برنامه »سالم 
اصفهان« با تبریک هفته پژوهش، حمل و نقل عمومی و روز رانندگان اظهار کرد: هفته گذشته روز 
دانشجو را داشتیم که این روز را به دانشجویان اســتان به عنوان پیشتازان عرصه علم و دانش که 

نقش اجتماعی خود را ایفا می کنند، تبریک می گویم. 
وی با بیــان اینکه روز پژوهش را به همه پژوهشــگران که زمینه بهبود زندگی بشــر را فراهم می 
کنند، تبریک می گویم، گفت: شهرهای دنیا با چالش های متفاوتی روبرو هستند و عالوه بر حل 
مسائل فعلی، نیازمند آینده پژوهشی برای مسائل دوران پیش رو هستند که این موضوع ارتباط 
مســتقیم به تالش پژوهشگران و طبقه خالق دارد. شــهردار اصفهان تصریح کرد: مرکز خالقیت 
های شهرداری اصفهان هفته گذشــته فراخوان جالبی در زمینه طراحی ایستگاه های اتوبوس، 
سطل های زباله و نیمکت های شهری منتشر کرد که در زمینه های دیگر هم می توان از این روش 
اســتفاده کرد. وی افزود: همخوانی خالقانه این طراحی ها با بافت ویژه شــهر اصفهان به عنوان 
یک شهر تاریخی و ترکیب ایده ها با فناوری های جدید می تواند ارزش طراحی را افزایش دهد از 
همین رو از همه متخصصان به ویژه عالقه مندان به شهر، اساتید و دانشجویان مرتبط با موضوع 
دعوت به مشارکت می کنم.نوروزی اظهار کرد: روز حمل و نقل را به همه رانندگان اتوبوس، تاکسی 
و راهبران مترو تبریک مــی گویم؛ در دوران کرونا رانندگان در معرض خطر هســتند و از همه می 
خواهم مراقب همدیگر باشیم و پروتکل ها رعایت شود تا زنجیره انتقال قطع شود. وی با اشاره به 
فعالیت های عمرانی شهر اصفهان افزود: تعداد پروژه های در دست افتتاح در شهر، متعدد است 
و همچنان طرح »هر یکشــنبه، یک افتتاح« بدون حضور شهروندان برقرار است؛ در همین زمینه 
هفته گذشته به منطقه 10 رفتیم و پارکینگ مشــارکتی بیمارستان عسکریه افتتاح شد تا مشکل 
مراجعه کنندگان بیمارستان حل شود. شهردار اصفهان با اشاره به افتتاح 50 میلیارد تومان پروژه 
در منطقه 10 اضافه کرد: در منطقه 7 ، به صورت مجازی، بوســتان خالقیت آرزو، خیابان پوریای 

ولی و تکمیل بلوار پرستار با اعتبار 80 میلیارد تومان بهره برداری می شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان و حومه:

حومه شهر اصفهان شامل خطوط شبانه اتوبوسرانی نمی شود
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه گفت: در خطوط اصلی ناوگان اتوبوس رانی 
شهر برای ســهولت در تردد شــهروندان ســرویس دهی شــبانه انجام می شود.ســید عباس 
روحانی اظهار کرد: تعداد ۴0 دســتگاه اتوبوس در طرح شــبانه خطوط اصلی )بــه غیر از حومه 
شهر( نسبت به جا به جایی شــهروندان فعال اســت.وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد جا به 
جایی روزانه مســافران به حدود 100 هزار نفر در روز رســیده اســت که این تعداد نسبت به جا به 
جایی ۲۲0 هزار نفر مسافر در شــهریور و مهر ۹۹، با توجه به مصوبات جدید ستاد کرونا و تعطیلی 
برخی از مراکز و صنوف کاهش چشــمگیری یافته است.مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوس رانی 
اصفهان و حومه خاطرنشــان کرد: تمام نــاوگان فعال بخش دولتی و خصوصــی اتوبوس رانی 
اصفهان هر شــب پس از اتمام خدمات رســانی در سه توقفگاه توســط 10 نفر نیروی متخصص 
با اســتفاده از محلول های ویژه ضدعفونی می شــود.وی با تاکید بر لــزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی از ســوی مســافران اتوبوس به ویژه اســتفاده از ماسک به شــهروندان توصیه کرد: 
هنگام اســتفاده از خدمات اتوبوس محلول های ضدعفونی کننده همراه داشته باشند.روحانی 
 اظهار کرد: در حال حاضر زمان فعالیت و ســرویس دهی اتوبوس های شــهر از ساعت ۶ صبح تا 

۲1 شب است.

 با پیگیری های مدیریت شهری صورت گرفت؛

تحول ۷۷۷ کیلومتری در شهر اصفهان

در سال جاری با پیگیری های شهردار اصفهان و تصویب شورای ترافیک، 
777 کیلومتر مسیر ایمن و استاندارد دوچرخه سواری در این کالن شهر 
ایجاد می شــود، اقدامی بزرگ که تحقق آن با توجه به شیوع ویروس 
کرونا می تواند برای حفظ ســالمت مردم، کاهش مشکالت ترافیکی و 
آلودگی هوا موثر باشد.با هدف توســعه حمل و نقل انسان گرا از جمله 
پیاده روی و دوچرخه سواری و داشتن شهری انسان محور، شهرداری 
اصفهان عالوه بر افزایش مســیرهای پیاده روی در شــهر، ایجاد حلقه 
بزرگ مسیر دوچرخه سواری را در دستور کار خود قرار داده تا بسترساز 
توسعه دوچرخه سواری در بین شهروندان باشد.با عزم جدی برای تحقق 
این هدف، حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مسیرهای 
مناسب را شناسایی کرده و پس از طراحی کارشناسان و تصویب نهایی، 
جهت اجرا برای مناطق 15 گانه شهر ارسال کرده است.از 777 کیلومتر 
مسیر دوچرخه سواری در نظر گرفته شده برای شهر، ۳00 کیلومتر درجه 
یک با عرض دو متر خواهد بود که با جدول گذاری و ایمن ســازی و در 
قالب مســیرهای یک طرفه و دو طرفه احداث می شود.55 کیلومتر از 
مسیرهای جدید دوچرخه شهر درجه دو با خط کشی و عالئم ترافیکی 
در سمت راست خیابان و »توقف ممنوع« و ۳5 کیلومتر از این مسیرها 
درجه سه با خط کشی در پیاده رو )سمت چپ خط پارک( و ۳0 کیلومتر 

از آن نیز درجه چهار در مسیر ویژه اتوبوس احداث خواهد شد.بر اساس 
برنامه ریزی هــا تا پایان امســال بخــش زیادی از مســیرهای جدید 
دوچرخه در شهر اجرا خواهد شــد و بخش باقی مانده نیز تا سال 1۴00 
محقق می شود.البته تاکنون ۴۲ کیلومتر مسیر دوچرخه در شهر اصفهان 
احداث شده که نیاز به اصالح برای استانداردسازی دارد که امیدواریم این 

اقدامات تحول بزرگی در شهر ایجاد کند.

افزایش اعتبارات برای ایجاد مسیرهای دوچرخه در منطقه یک
»مهین شکرانی« مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با بیان اینکه مسیر 
دوچرخه سواری در خیابان صائب )حدفاصل پل مارنان تا خیابان شهید 
دکتر بهشــتی( به طول یک هزار و 150 متر در حال اجراست، می گوید: 
مسیر قبلی دوچرخه در خیابان چهارباغ پایین، حدفاصل میدان شهدا تا 
میدان امام حسین )ع(، در حال ترمیم و اصالح است.وی با بیان اینکه 
در سال جاری مسیر دوچرخه در خیابان طیب )حدفاصل خیابان های 
میرداماد و مسجد ســید( به طول ۴00 متر اجرا می شود، می افزاید: از 
تقاطع خیابان های مسجد سید و طیب به سمت چهارراه تختی به طول 
حدود ۳00 متر نیز مسیر دوچرخه طراحی شــده و اجرا می شود.مدیر 
منطقه یک شهرداری اصفهان اظهار می کند: در بودجه سال جاری این 

منطقه برای ایجاد مسیرهای دوچرخه ۲50 میلیون تومان اعتبار در نظر 
گرفته شده بود که امیدواریم در اصالح بودجه 700 میلیون تومان دیگر 

برای این اقدام مهم در نظر گرفته شود.

اجرای مسیر دوچرخه حدفاصل خیابان کهندژ تا مادی شمس آباد
»کاووس حقانی« مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان با اشاره به طراحی 
پنج کیلومتر مســیر دوچرخه ســواری در این منطقه، می گوید: مسیر 
طراحی شــده حد فاصل خیابان کهندژ )خیابان اشــرفی اصفهانی( تا 
مادی شــمس آباد به صورت ۲.5 کیلومتر رفت و ۲.5 کیلومتر برگشت 
خواهد بود.وی خاطرنشان می کند: برای اجرای مسیر دوچرخه سواری 
حد فاصل خیابان کهندژ تا مادی شمس آباد سه میلیارد ریال اعتبار در 
نظر گرفته شده است.مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
یکی از مســائل مهم و دغدغه های مدیران کالن شــهرها، برنامه ریزی 
برای توسعه مسیرهای حمل ونقل شهری به موازات گسترش شهرها و 
افزایش جمعیت است، تاکید می کند: در طراحی این مسیرها چگونگی 
انتخاب معیارهای صحیح و مناسب با توجه به موقعیت مکانی و عوامل 

موثر بر آن مورد توجه قرار گرفته است.

منطقه 3 ،پیشتاز احداث مسیرهای دوچرخه سواری
»حسین کارگر« مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان اظهار می کند: از 
ابتدای سال جاری مسیرهای دوچرخه سواری خیابان حافظ و خیابان 
آمادگاه احداث شــده اســت.وی با اشــاره به روند احداث مسیرهای 
دوچرخه سواری در منطقه، تاکید می کند: در راستای استقبال شهروندان 
از دوچرخه سواری به منظور حفظ سالمت خود و کاهش آالیندگی های 
زیســت محیطی وســایل نقلیه، عملیات ســاماندهی و تکمیل شبکه 
دوچرخه ســوای در معابر بافت مرکزی شــهر اصفهان سیر صعودی به 
خود گرفته است.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان می افزاید: پس از 
احداث مسیر دوچرخه سواری به طول ۴50 متر خیابان حافظ در ابتدای 
سال جاری، اکنون مســیر دوچرخه خیابان آمادگاه راه اندازی شد.وی 
با اشــاره به هزینه 700 میلیون ریالی احداث مســیر دوچرخه خیابان 
آمادگاه، تصریح می کند: در این مســیر دوچرخه سواری به طول ۴50 
متر برای استفاده شــهروندان، عملیات جدول گذاری به منظور تفکیک 
ترافیک ماشین رو از این مسیر به همراه نصب تابلوها، عالئم راهنمایی 
و خط کشی ترافیکی انجام شده است. کارگر خاطر نشان می کند: طول 
مسیرهای دوچرخه در منطقه سه به هشت هزار و 500 متر رسیده است 
و تا پایان سال جاری در راســتای تکمیل رینگ دوچرخه سواری، طول 

آن ها به 11 هزار متر افزایش خواهد یافت.

با مسئولان

وبینار نکوداشــت پروفســور احمد کیاست پور، 
استاد نجوم و اختر فیزیک به همت مرکز نجوم 
ادیب وابســته به ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شد.یک دانش 
آموخته دکتــرای فیزیک در این وبینــار با ابراز 
ناراحتــی بابت محــروم شــدن از نعمت وجود 
پروفســور کیاســت پور، تاکید کرد یاد و خاطره 
این اســتاد بزرگ نجوم از خاطــر عالقه مندان 

پاک نمی شود.
مهدی اســحاقی بــه فعالیت های پروفســور 
کیاست پور در ترویج علم اشاره کرد و گفت: سال 
7۴ اولین نمایشــگاه نجوم و اختر شناســی با 
همکاری ایشان و به همت شهرداری اصفهان در 
باغ غدیر برگزار شد و شور وشوق زیادی در عالقه 

مندان به ستاره شناسی ایجاد کرد.
به گفته وی، تاســیس مرکز نجــوم ادیب باعث 
شد دانشگاهیان در وقت آزاد به این مرکز آمده 
و اطالعات خود را در اختیار عالقه مندان بگذارند 
و عموم مردم نیز بدون محدودیتی در این مرکز 
حضور پیــدا کنند و با اهل دانش ارتباط داشــته 

باشند.
این مدرس نجوم به نقش موثر پروفسور کیاست 
پور در بحث ترویج علم اشــاره و بیان داشــت: 
وی با وجود مشغله دانشــگاهی زیاد در کالس 
های مرکز نجوم ادیب تدریس می کرد و با علم 
فراوان خود عالقه مندان به نجوم و اخترشناسی 
را ســیراب می کرد و این مرکز نیز از همان زمان 

پشتوانه علمی خوبی پیدا کرد.
اسحاقی به سوابق علمی دکتر کیاست پور اشاره 
کرد و گفت: تحصیالت وی از دانشگاه تهران آغاز 
شد و مدرک دکترای خود را از آمریکا دریافت کرد 
و در این کشور مشغول به تدریس شد و در بحث 
تاسیس رصدخانه آموزشی و یک آسمان نما که 

نماد کار ترویجی است، مشارکت داشت.
وی ادامه داد: پروفسور کیاست پور در دهه 50 با 

درجه استادی به کشور بازگشت و تمام تمرکزش 
را بر روی آموزش مربیان و اســاتید دانشگاهی 
گذاشت و دانشجویان را برای آموزش تخصصی 

تشویق کرد.
وی با اشاره به مقاالت متعدد پروفسور کیاست 
پور اظهار کرد: ایشان ســابقه ۴۲ ساله آموزشی 
داشت و تمام هم و غمش بر پرورش دانشجویان 
بود و بعد از بازنشســتگی نیز هفته ای دو بار در 

دانشگاه حضور می یافت.
به گفته اسحاقی، پروفسور کیاست پور از سال 70 
با مجله نجوم همکاری می کرد و همواره بر کشف 
و پرورش استعداد نوجوانان عالقه مند به نجوم و 

اخترشناسی تاکید داشت.

تکنیک های فضایی و خدمات فضاپایه
سیاوش ایران پور با موضوع تکنیک های فضایی 
و خدمات فضاپایه، دومین ســخنران وبینار بود 
که تاکید کرد پروفسور کیاست پور عالوه بر عالقه 
مندی زیاد به این موضــوع دغدغه نیز پیدا کرده 
بود. این مدرس علوم فضایی دانشــگاه اصفهان 
ادامه داد: پروفســور کیاســت پور بر انتشار این 
موضوع در جامعه و بین تصمیم گیرندگان تاکید 
داشت زیرا وی معتقد بود که می توان از تکنیک 
های فضایی برای باال بردن ســطح زندگی یک 
جامعه اســتفاده کرد.به گفتــه وی، در تکنیک 
هــای فضایی)ســنجش از راه دور(، دانش به 
دســت آوردن اطالعات درباره یک شی، منطقه 
یا پدیده به وســیله تجزیه و تحلیل داده های به 
دست آمده، با استفاده از دستگاه یا تکنیکی که 
تماس فیزیکی با شی منطقه ندارد، مورد بحث 
قرار می گیرد.ایران پور با نمایش اســالیدهایی 
درباره ماهواره های ارتفاع سنج راداری و ماهواره 
های تصویربرداری اپتیکــی توضیحاتی ارائه و 
به کارکردهای آن ها اشــاره کرد.وی در ادامه به 
چرخه هیدرولوژی و پارامترهای محیطی مانند 
منابع آب، خاک، اتمســفر و زیست اشاره کرد و 
به توضیح دربــاره جزییات پارامترهای محیطی 

پرداخت.

اثر همگرایی گرانشی
شهرام صالحی، از شــاگردان پروفسور کیاست 
پور در این وبینار مجازی بــه بحث اثر همگرایی 

گرانشی پرداخت.
این مدرس دانشــگاه با اشــاره بــه کنفرانس 
فیزیکی که در ســال ۶۶ برگزار شــد، اظهار کرد: 
رییس انجمن فیزیک ایــران در این کنفرانس 
پیشنهاد فعالیت های بین دانشگاهی را مطرح 
کــرد و در ادامــه نیز مــن که دانشــجوی دکتر 
کیاســت پور بودم، خواســتار ایجاد پل ارتباطی 
بین دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی شریف 
بــرای کار مشــترک در زمینه فیزیکــی و کیهان 

شناختی شدم.
وی ادامــه داد: پــروژه اثر هم گرانشــی تحت 
سرپرستی پروفسور کیاست پور به انجام رسید 
و علم هم گرایی نیز توســط ایشــان پیشنهاد و 

مصوب شد و از آن زمان این نام به یادگار ماند.
به گفته صالحــی، در میان نظام هــای فکری، 
ریاضیــات جایگاه ویــژه ای دارد، از بســیاری 
لحــاظ ریاضی یــک هنــر اســت، در حالی که 
زبان علم نیز هســت، گرچه در قســمت اعظم 
ریاضی می تــوان تاثیــرات خارجــی را یافت، 
 با این حال بخــش عمده خالقیــت آن انگیزه

 درونی دارد.
صالحی در ادامــه توضیحات خود بــه تعریف 
اثــر همگرایی گرانشــی پرداخــت و گفت: اگر 
یک کهکشــان پرجرم میان خط دیــد ما و یک 
اختروش دور دست قرار بگیرد، میدان گرانشی 
کهکشــان پرتوهای نور اختروش را منحنی می 
کند، این انحراف بــه گونه ای اســت تصویری 
کامال مجــزا از خود اختروش در آســمان دیده 
می شود، در واقع می توان گفت که این کهکشان 
پرجرم با هم گراییدن پرتورهــای نور و منحرف 
کردن آن هــا به طرف مرکز خود، درســت مانند 
یک عدســی اپتیکی عمل می کند، از این جهت 
ایــن کهکشــان پرجرم را عدســی گرانشــی و 
 این اثر را اثر عدســی گرانشــی یا اثر همگرایی 

گرانشی می نامند.
به گفته این استاد دانشگاه، اثر هم گرایی گرانشی 
وقتی رخ می دهد که دو جســم در فاصله های 
متفاوتی از یک ناظر دریک خط دید در فضا قرار 
بگیرند، تابش جسم دورتر توسط میدان گرانش 
جسم نزدیک تر خم می شود، همانند انحراف نور 
در جو زیرین زمین که این خمیدگی یک سراب 

کیهانی ایجاد می کند.

 نکوداشتی برای استاد کیاست پور ؛مروج
علم ستاره شناسی    تحکیم بنیان خانواده  با سلسله نشست های مجازی

 »به وقت مادری«
سلســله نشســت های مجازی »به وقت مادری« با محوریت تحکیم بنیان خانواده ویژه عموم 
و به صورت رایگان برگزار می شــود. مدیر دفتــر تخصصی بانوان آفتاب گفت: بــا توجه به اینکه 
دبیرخانه کانون مادران محالت شــهر اصفهان در بانوسرای آفتاب وابســته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان فعالیت داشــته و در ایام کرونا این کانــون ها به صورت 
حضوری تشکیل نشــدند، تصمیم بر آن شد تا برای برگزاری جلســات به صورت مجازی برنامه 
ریزی کنیم.لیال لندی اظهار کرد: بر این اساس برنامه های کانون مادران مجازی محالت مناطق 
15 گانه شــهر اصفهان با عنوان »به وقت مــادری« از 1۶ آذرماه آغاز و تا پایان اســفند ماه ادامه 
دارد و طبق نظر ســنجی صورت گرفته به دلیل باالرفتن اختالفات درون خانوادگی محوریت این 
نشست ها »تحکیم بنیان خانواده« است.وی افزود: خانواده ها با مهارت گفت وگو آشنایی کافی 
ندارند و نمی دانند چگونه روابط محکم و باثباتی با دیگران داشــته باشــند. اکثر افراد از دیگران 
طلبکارند و مشــاجره می کنند. مادران به عنوان رأس هرم خانواده با شــرکت در این نشســت 
های مجازی و ارتباط با اســاتید مجرب می توانند به ارتباط با فرزندان و همسرشان دست یابند.

گفتنی است؛ نشســت های »به وقت مادری« برای عموم آزاد و رایگان اســت که عالقه مندان 
 برای کسب اطالعات بیشــتر و شــرکت در این برنامه می توانند با شــماره ۳۴۴۶811۲ تماس 

حاصل کنند.

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان:

 یافته های مطالعاتی آلودگی هوای اصفهان ارائه
 و بررسی می شود

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: چند روز اخیر 
وضعیت آلودگی هوای اصفهان از مرز هشدار عبور کرده و نه تنها برای افراد حساس بلکه برای همه 
گروه ها ناسالم شده است.کوروش محمدی افزود: شــاخص کیفیت هوای اصفهان در بسیاری 
از روزها باالی 150 رفته و گاها شاخص باالی ۲00 را نیز شاهد هستیم؛ شرایطی که در هر کشوری 
اتفاق بیفتد با تعطیلی شهر همراه خواهد شد زیرا رفت و آمد و تردد در این شرایط می تواند بسیار 
خطرناک باشد.رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه وجود آلودگی هوا در اصفهــان خطرات بدتر از کرونا را برای ســالمت مردم رقم خواهد زد، 
تصریح کرد: اکنون با وجود شیوع کرونا، رفت و آمدها در شهر عادی بوده و همین موضوع می تواند 
 خطرات جدی را برای سالمت مردم به ویژه ســالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی به همراه 

داشته باشد.
وی با بیان اینکه در سال های گذشته هرگاه شــرایط مشابه این روزهای شهر را تجربه می کردیم، 
مدارس تعطیل می شــد، ادامه داد: در روزهایی که مدارس باز نیســتند و رفــت و آمد مربوط به 
آن در شــهر وجود ندارد و از ســوی دیگر برخی صنوف و حتی کوره های اطراف شــهر نیز تعطیل 
شده اند، باید مشخص شود که چرا شرایط آلودگی هوای اصفهان همچنان پایدار است.محمدی 
با اشــاره به اتمام دو پروژه مطالعاتی مربوط بــه آلودگی هوای اصفهان، خاطرنشــان کرد:  قرار 
است جلســه ای با حضور مدیران استان، کارشناسان و اساتید دانشــگاهی و دو تیم مجری این 
پژوهش ها بــرای ارائه نتایج مطالعات مربوط به آلودگی هوا تشــکیل شــود تا بــا ارزیابی این 
 مطالعات بتوانیم به جمع بندی مناسب و نزدیک به واقعیت موجود رسیده و منابع آالینده اصفهان

 مشخص شود.
وی اضافه کرد: ایستگاه های سنجش آلودگی هوا، قابلیت ارزیابی منابع را ندارد که دو مطالعه ای 
که به همت مدیریت شهری انجام شــد، می تواند در شناسایی این منابع کمک کرده و به مدیران 

برای تصمیم گیری در کنترل آلودگی ها کمک کند.

خبر ویژهخبر خوان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان  خبر داد:

پیوند دوسویه سازمان پسماند 
اصفهان با کتاب و کتاب خوانی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: با توجه به اینکه هفته کتاب و 
کتاب خوانی را پشت سر گذاشتیم برای کسب 
آگاهی های زیســت محیطی از طریق مطالعه 
و افزایش ســرانه کتاب خوانی در میان پرسنل 
سازمان در زمینه های مختلف خصوصا مباحث 
مرتبط با رسالت شــغلی، در تعامل با سازمان 
فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان، هزینه 
عضویت ایــن افراد در کتابخانــه های عمومی 
پرداخت شــده تا بتوانند به طور رایگان از کتب 
موجود در کتابخانه های ســطح شهر استفاده 
کنند. رحیــم محمدی، ترویــج فرهنگ کتاب 
خوانی و آموزش های علمی و مهارتی از طریق 
کتاب خوانی را از جمله سیاســت های دائمی 
سازمان پســماند عنوان کرد و افزود: بر همین 
اساس سعی شده تا با عضویت رایگان پرسنل 
در کتابخانه های عمومی شــهر بستر افزایش 
کتاب خوانی و ارتقای ســرانه مطالعه در میان 
نیروهای سازمان مهیا شود.مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از تمایل این 
ســازمان برای همکاری در حوزه کتاب و کتاب 
خوانی به خصوص با موضوع مدیریت پسماند 
با دیگر مجموعه های فرهنگی و آموزشی خبر 
داد و گفت: عالوه بر اجرای طرح عضویت رایگان 
در کتابخانه های شهر، کتابخانه های تخصصی 
حوزه کودک اصفهان به کتب تخصصی سازمان 
در حوزه مدیریت پســماند شامل هشت جلد 
کتاب کودک، دو جلد کتاب رنگ آمیزی و شش 
جلد کتاب کمک استریپ مجهز شده اند و این 
آمادگی وجود دارد که این کتب برای اســتفاده 
عموم عالقه مندان در اختیار سایر کتابخانه های 
شهر نیز قرار بگیرد.وی از همه شهروندان دعوت 
به افزایش دادن آگاهی های زیست محیطی از 
طریق مطالعه کرد و گفت: کتب بسیار متنوعی در 
حوزه مدیریت پسماند، مراقبت از محیط زیست، 
توسعه پایدار و تربیت صحیح کودکان وجود دارد 
که عالقه مندان با مطالعه آن ها می توانند ضمن 
تغییر نگرش خود، برای رسیدن به شهر سبز و 

پایدار رفتار صحیح تری داشته باشند.
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قائمشهر یکی از شهرهای مهم استان مازندران است که میان 
کوه و دریا جای گرفته است و سابقه تاریخی آن به پیش از 
قرن ششم می رسد. قائمشهر از لحاظ جغرافیایی از شمال به 
جویبار، از شرق به ساری، از جنوب به سوادکوه و از غرب به بابل 
منتهی می شود. هرساله تعداد زیادی گردشگر و مسافر راهی 
این شهر می شوند تا از جاذبه های طبیعی و تاریخی آن دیدن 

کنند و از زیبایی های کم نظیر آن لذت ببرند. 
منطقه حفاظت شده جنگلی خیبوس: منطقه حفاظت شده 
جنگلی خیبوس شامل جنگل های جنوبی نزدیک قادیکالی 
قائمشهر تا منطقه یاغ کوه برنجســتانک شیرگاه می شود. 
این منطقه حفاظت شــده یکی از مناطق چهارگانه حفاظت 
محیط زیست ایران به شــمار می رود. منطقه حفاظت شده 
جنگلی خیبــوس دارای 3471 هکتار مســاحت در دامنه 
ارتفاعی 250 متر تا ۹30 متر بــا آب هوایی مرطوب و معتدل 
اســت.این منطقه مملو از جنگل های بــا ارزش هیرکانی و 
پوشش های دست نخورده و بکر شمشاد است. وجود تنوع 
زیســتی باال، جنگل های بکر، بی نظیر و کمتر دست خورده 
هیرکانی، موجب جذب گردشــگران فراوانی شده است. از 
دیگر گونه های درختی مهم این منطقــه می توان به ممرز، 
بلند مــازو، راش، پلت شــیردار، نمدار، ملــچ، خردمندی، 

انجیلی و توسکا اشاره کرد. گونه های اصلی جانوری منطقه 
حفاظت شده جنگلی خیبوس نیز شامل مرال، شوکا، پلنگ، 
خرس قهوه ای، شــغال، گراز، روباه معمولی، رودک، تشی، 
سنجابک، کبوتر جنگلی، توکای گلو ســیاه و پشت بلوطی و 

مار آبی می شود.
سد زمزم: سد زمزم یا سد برنجستانک، سدی خاکی با هسته 
رسی است که در هشت کیلومتری جاده قائمشهر به تهران در 
روستای برنجستانک در حریم منطقه حفاظت شده جنگلی 
خیبوس احداث شده است. طول این سد 242 متر، عرض 
آن 10 متر و ارتفاع آن از کف پی 32 متر بوده و حجمی که آب 
در آن نگهداری می شود به نه میلیون متر مکعب می رسد. این 
سد به منظور ذخیره سازی آب و اســتفاده از آن در زمان های 
کم آبی برای سیراب کردن اراضی کشــاورزی و شالیزارهای 
نزدیک سد، بنا شده است. محیط جنگلی اطراف سد، فضای 

زیبا و نابی برای عالقه مندان به طبیعت پدید آورده است.
تپه باستانی گردکوه: تپه باستانی گردکوه، تپه ای به ارتفاع 26 
متر است که در ناحیه جمنان در جنوب شرقی شهر قائمشهر 
جای گرفته اســت. ایرانیــان در دوران حکومــت پارتیان و 
ساسانیان در این تپه سکونت داشتند، به همین خاطر بیشتر 
آثار به دست آمده از این تپه مربوط به این دوران ها است. در 

نزدیکی این تپه نیز گورستانی کشف شده که به احتمال زیاد 
قدمت آن به سه هزار ســال پیش از ظهور اسالم می رسد. از 
این تپه تاکنون پیکره، تیغه سنگی و رگه  هایی به دست آمده 
است. همچنین باستان شناسان و کاوشگران از تپه گردکوه 
آثار و بقایایی کشف کردند که قدمت شهر باستانی قائمشهر را 

بیش از پنج هزار سال نشان می دهند.
جنگل کوتنا: جنگل کوتنا در روستای زیبایی به همین نام به 
معنی »کوه تنها«، در جنوب شرقی شهر قائمشهر قرار گرفته 
است. جاده رسیدن به این جنگل از دشت ها و شالیزارهای 
زیبا و دلنوازی برخوردار بوده که زیبایی های آن را دو چندان 
کرده است. همچنین وجود رودخانه ای که از میان این جنگل 
کم نظیر می گذرد، نظــر هر طبیعت گردی را بــه این فضای 

جنگلی اسرارآمیز جلب می کند.
مقبره سید ابوصالح: مقبره سید ابوصالح، یکی از جاذبه های 
تاریخی و مذهبی شهر قائمشهر و از جاهای دیدنی مازندران 
اســت. این مقبره، بنایی آجری و چهارگوشه است که نمای 
بیرونی آن دارای تزییناتی از نقش های هندسی و سروهای 
تجریدی از گچ است. درب ورودی مقبره سید ابوصالح نیز 
کنده کاری شده و روی آن حدیثی به همراه نام بانی و نجار آن 

نگاشته شده است. 

آشپزی

سوپ سبز
مواد الزم : پیازچه100 گرم، سیریک حبه، آب سبزیجات 

یک لیتر، نخود فرنگی 250 گرم،اسفناج تازه100 گرم،ماست کم 
چرب 300 میلی لیتر،برگ نعناع چهار عدد، برگ ریحان چهار عدد

طرز تهیه سوپ سبز : شما می توانید با هر سبزیجاتی سوپ درست کنید  اما با پیروی از این 
دستورالعمل می توانید یک اکسیر سالمتی برای خود تهیه کنید.برای تهیه این سوپ سبز شما 

ابتدا باید پیازچه و سیب زمینی را شسته و داخل آبکش بریزید تا خشک شوند. سپس پیازچه را 
خرد کرده و سیب زمینی را هم به صورت نگینی خرد کنید. یک حبه سیر را هم به صورت ریز خرد کرده 

یا رنده کنید. سپس تمام مواد را داخل یک تابه ریخته و روی حرارت قرار دهید. آب سبزیجات را 
اضافه کنید. اگر آب سبزیجات در دسترس ندارید از عصاره سبزیجات یا آب استفاده کنید. حرارت 
را کم کنید و بگذارید موارد روی حرارت مالیم آرام پخته و نرم شوند.حدود چهار قاشق غذاخوری 

نخود فرنگی را کنار گذاشته و مابقی نخود فرنگی ها را اضافه کرده و دوباره در قابلمه را ببندید 
تا بپزد.بعد از این که نخود فرنگی ها پختند، اسفناج ها را شسته و همراه ماست به قابلمه 

اضافه کنید. مواد را هم بزنید و حرارت را خاموش کنید تا مواد کمی خنک شوند. 
سپس تمام محتوای داخل قابلمه را داخل غذاساز ریخته و چند پالس بزنید 

تا تمام مواد یکدست و نرم شوند.سوپ را داخل ظرف مناسب سرو 
کنید. روی آن را با نخود فرنگی و برگ ریحان و نعناع 

تزئین کرده و نوش جان کنید.

دیدنی های قائمشهر؛ شهری سرسبز در مازندران

تبدیل فیلم کالسیک »بیگانه« ریدلی 
اسکات به مجموعه

 بازگشت »رادیو هفت« بعد از
 6 سال

فیلم محبوب و کالسیک »بیگانه« ساخته ریدلی اسکات در 
شبکه تلویزیونی FX توسط »نواه هاولی« به مجموعه تبدیل 
خواهد شد.نواه هاولی در مقام نویسنده وتهیه کننده با این پروژه 
همکاری می کند.ریدلی اسکات و کمپانی تولید فیلمش اسکات 
 فری، نیز در حال مذاکره برای پیوستن به پروژه به عنوان تهیه کننده 
اجرایی است.

منصور ضابطیان مجری و تهیه کننده برنامه تلویزیونی از بازگشــت 
»رادیو هفت« خبر داد و نوشت: نزدیک به شش سال از آخرین شبی 
که در اســتودیوی پخش آموزش »رادیو هفت« را با شما قسمت 
کردیم می گذرد.شش سال به عدد کم است اما به صبوری زیاد. یک 
عمر است. در این شش ســال جهان چه ها که از سر نگذراند و حاال ما 
دوباره به خانه برمی گردیم تا گل نسرین بچینیم. 

وزیر صمت:

نقش موثر ذوب آهن در جنگ اقتصادی برکسی پوشیده نیست

 رییس اداره تعمیرات تجهیزات بویلر نیروگاه اصفهان خبر داد:

تعمیرات بویلر واحد 120مگاواتی نیروگاه اصفهان

وزیر صمت در حاشــیه آغاز عملیات پیش گرم کوره بلند شــماره یک ذوب آهن 
اصفهان اظهار کرد: اگر تالش خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان نبود االن شــاهد 
رشــد روز افزودن صنایع فــوالدی در جای جای کشــورمان نبودیم.علیرضا رزم 
حسینی با اشاره به ارزش تاریخی ذوب آهن اصفهان و لزوم حمایت از این صنعت 
بزرگ متذکر شــد: نقش موثر ذوب آهن در جنگ اقتصادی برکســی پوشــیده 
نیست و ضروری اســت تا چراغ این مجموعه روزبه روز روشن تر شود و زنجیره 
 تولیدی خود را کامل کنــد چراکه زمانی همین مجموعــه یکه تاز صنعت فوالد در 
منطقه بود.وی بابیان اینکه زمینه الزم برای تکمیل صنایع فوالدی کشورمان به ویژه 
ذوب آهن اصفهان باید تکمیل شود، خاطرنشــان کرد: صنایع فوالدی کشورمان 
باید با تاکید بر مفهوم ســینرژی و هم افزایی از یکدیگــر حمایت کنند و در چنین 
شرایطی که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم پشت یکدیگر باشند.رزم 
حسینی با توجه به تحریم های ظالمانه دشمنان علیه کشورمان به ویژه در شرایط 
کرونا، تصریح کرد: در چنین شــرایطی صنایع فوالدی و پتروشیمی در کنار دیگر 
مجموعه ها به کمک کشور آمدند و در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار داشتند.وی 
با تاکید بر برخورد جدی با فســاد و پدیده ویژه خواری و رانت در کشورمان یادآور 
شــد: مجموعه ها و افرادی وجود دارند که پیش ازاین در صنعت پارچه بودند؛ اما 
امروز به واســطه رانت صاحب یک صنعت فوالدی هســتند و همین ها به صنایع 
بزرگ فوالدی ما آســیب زده اند.وزیر صمت افزود: بنده به خاطر مقابله با چنین 
ویژه خواری هایی در دو ماه گذشته به شدت از طرف همین افراد مورد هجمه واقع 
شــدم چراکه این افراد فاسد امروز صاحب رسانه هم شــده اند و به شدت منافع 
خود را دنبال می کنند، شکی نیســت که در مواجهه با چنین افرادی باید خودمان 
را وقف کارکرده و باشهامت با آنان مقابله کنیم.وی با توجه به مشکالت مواد اولیه 
ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: تأمین اجتماعی به عنوان ســهام دار اصلی مجموعه 
ذوب آهن اصفهان باید پشتیبانی قوی را از این صنعت مادر فوالدی به عمل آورد تا 
بتواند به جایگاه اصلی خود در منطقه برسد.رزم حسینی، ریسک پذیری هدفمند 
را از مولفه های ضروری برای صنایع تولیدی در کشور دانست و خاطرنشان کرد: 
ما در همین کشور صنایعی داریم بااینکه موردحمایت مستقیم دولت قرار ندارند 

اما بااین حال با اشــتغال زایی گسترده و در ســه نوبت کاری در حال رونق تولید و 
اقتصاد کشور هستند.

درخشش ذوب آهن در جنگ اقتصادی
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در حاشیه بازدید وزیر صمت از آغاز عملیات پیش گرم 
کوره بلند شماره یک ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: مشکل اصلی ذوب آهن اصفهان 
تامین مواد اولیه است که اگر به موقع و به میزان کافی به ما برسد ظرفیت خود را 
می توانیم ساالنه به ســه و نیم میلیون تن تولید فوالد برسانیم.منصور یزدی زاده 
با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان در طول 50 سال گذشته همواره تحوالت شگرفی 
را در خود ایجاد کرده است، خاطرنشــان کرد: ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین 
مجموعه صنعتی بزرگ در کشور است که طرح جامع زیست محیطی را با همکاری 
دیگر نهادها تدوین کرده و در حال اجرای این طرح است.وی با بیان اینکه برخی از 
افراد ذوب آهن را با فوالد مبارکه و دیگر صنایع فوالدی مقایسه می کنند که این گونه 
صحیح نیســت، افزود: روش تولید فــوالد در ذوب آهن اصفهــان و هزینه های 
تمام شــده این مجموعه در مقابــل دیگر صنایع فــوالدی که از سوبســیدهای 
دولتی و یارانه های خاصی برخوردار هســتند متفاوت است.یزدی زاده با اشاره به 
فعالیت های ذوب آهن اصفهان درزمینه های درمانی، فرهنگی و ورزشــی یادآور 
شد: ذوب آهن تنها مجموعه صنعتی اســت که دارای بیمارستان 300 تختخوابی 
دارد و در کنار این موضوع رسالت هایی را نیز در زمینه فرهنگی و ورزشی برای خود 
تعریف کرده است که در عرصه های بین المللی و کشوری دستاوردهای چشم گیری 
را کسب کرده اند.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خواستار شد: با توجه به مشکالت 
مربوط به مواد اولیه ذوب آهن اصفهان تقاضا داریم یک کمیته تخصصی نیازهای 
ذوب آهن را بررســی و راســت آزمایی کند و در صورت اثبات این مشکالت برای 
تامین مواد اولیه به کمک ذوب آهن اصفهان بشتابند.وی بابیان اینکه به رغم تمام 
نامالیماتی که صورت گرفت در جنگ اقتصادی خوش درخشــیدیم، متذکر شد: 
ذوب آهن اصفهان در صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد برای کشــور و بازگشت 

منابع ارزی حاصل از صادرات خوش درخشید.

 مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت:  به منظور اجرای طرح های عمرانی 
و گاز رسانی به شهر ها و روستاهای اســتان و بهره مندی مردم از سوخت گاز 
طبیعی با تالش و کوشش کارکنان و پیمانکاران  تعداد  2هزار و ۹68 ایستگاه 

تقلیل فشار را ه اندازی و به بهره برداری رسیده است.
سید مصطفی علوی ، افزود: ايســتگاه های تقليل فشار گاز بخش مهمی از 
سيستم گازرسانی هستند و افزايش روند اســتفاده از گاز طبیعی در تمامی 
بخش های صنعتی، كشــاورزی و خانگــی و جايگزينی آن به جای ســاير 
فرآورده های نفتی یکی از  اهداف اصلی این شركت است و هم اکنون تعداد 
74  ايستگاه تقلیل فشار برون شهری )CGS( و 426 ايستگاه تقلیل فشار 
درون شهری )TBS(، 65 ایســتگاه )TBS- CGS( و 162 جایگاه سی ان 
جی  جهت سوخت رسانی به  خودروها نصب  و در حال ارائه خدمات و تامین 

سوخت هم استانی های عزیز است.
علوی تصریح کرد : ايستگاه های برون شهری )CGS( به صورت كمربندی 
در اطراف شهرها با ظرفيت هاي 5 هزار تا 600هزار متر مكعب بر ساعت نصب 
شده و فشــار گاز را از 1000 به 250 پوند كاهش می دهند و همچنین ايستگاه 
های درون شــهری )TBS( با ظرفيت هــای 2500، 5000، 20 و10 هزار متر 
مكعب بر ساعت عالوه بر تقليل فشار گاز از 250 پوند به 60 پوند  همانند سایر 
ایســتگاه ها ناخالصی هاي موجود و مقدار جريان ورودی و خروجي گاز را 

كنترل می كنند.

مهندس علوی، با اشاره به فعالیت شبانه روزی بیش از 2هزار و ۹68 ایستگاه 
گازرسانی در ســطح اســتان اصفهان، گفت: به طور میانگین ساالنه حدود 
21میلیارد متر مکعب و روزانه بیش از 58 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در 
سطح استان اصفهان توزیع و مصرف شده و مصرف بخش خانگی در روزهای 
سرد سال به شدت افزایش یافته  و با توجه به اهمیت تامین گاز این بخش از 
مشترکین، از همه مصرف کنندگان گاز طبیعی می خواهیم تا با مصرف منطقی 
و خاموش کردن وسایل گازســوز غیر ضروری، به خصوص مصرف کنندگان 
صنعتی با رعایت الگوی مصرف و اعمال ضوابط مصرف بهینه، این شرکت را 

برای تامین گاز همه مصرف کنندگان یاری کنند.

تعمیرات بویلر واحد 120مگاواتی نیروگاه اصفهــان با توجه به خروج واحد 
شماره سه این نیروگاه در حال انجام است.شهریار محققیان، ریيس اداره 
تعميرات تجهيزات بويلر نیروگاه اصفهان در تشریح اقدامات انجام شده در 
تعمیرات بویلر واحد 120مگاواتی نیــروگاه اصفهان، گفت: با توجه به برنامه 
های تعمیرات این واحد و ضرورت آماده ســازی این واحد برای تولید برق 
پایدار، متخصصان این کارگاه اقدام به همتراز کردن سکوها و تنظیم فواصل 
سیلهای ژونگستروم شماره دو با قسمت های ثابت کانال )سکو( جهت به 

حداقل رساندن نشتی هوا کردند.
وی ادامه داد: در همین راســتا با انــدازه گیری فاصله ســکوها تا لبه ورق 
12 ســکتور ژونگســتروم و تعیین ارتفاع صحیــح تا کف ســکو، اقدام به 
اندازه گیری ابعــاد و تهیــه دو عدد ســکوی جدید جهت قســمت پایین 
 ژونگســتروم با اســتفاده از ورق کربن اســتیل با ضخامــت 10 میلی متر 

شده است.
محققیان افزود: برشکاری ورق ســکوها نیز به کمک دستگاه برش پالسما 
موجود در کارگاه قطعه ســازی با دقت و کیفیت باال انجام شد و سپس در 

محل مربوطه مونتاژ و جوشکاری شدند و در نهایت فاصله بین لبه سیل ها 
تا سکوهای جدید نیز بر اســاس مقادیر ذکر شده در داکیومنت بویلر واحد، 

واحد شماره سه تنظیم و تحویل گروه کامیشنینگ شد.

 مدیر عامل شرکت گاز استان مطرح کرد:

پایداری 24 ساعته فعالیت ایستگاه های گازرسانی در استان اصفهان
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