
با کاهش مراجعات بیماران کرونایی به مراکز درمانی  در اصفهان، احتمال برداشته شدن کامل محدودیت ها چقدر جدی است؟

دو راهی محدودیت ها
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 رونمایی از سلطان موز 
  رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان دلیل گرانی موز را انحصار در واردات عنوان کرد؛ 
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دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان:
مانع کشاورزان اصفهان 
برای احقاق حقوق شان 

می شوند

وجود بیش از ۱۲۰ طرح 
ورزشی نیمه تمام در 

استان اصفهان

توقیف ۲ هزار دستگاه 
 غیرمجاز حفاری چاه

 در اصفهان

معاون تربیت و بدنی و سالمت اداره کل 
آموزش و پرورش استان خبر داد:

اضافه وزن ۳۰ درصد 
دانش آموزان

رییس آموزش و پرورش عشایری 
چهارمحال و بختیاری:

امتحانات دانش آموزان 
 عشایری استان حضوری

 برگزار می شود
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  اصفهان با  کاهش تعداد مبتالیان به کرونا و کاسته شدن از میزان مراجعات بیمارستانی، وارد فاز زرد محدودیت ها شد  این در حالی است که  بر اساس آخرین 
آمار مسئوالن طی یک سال اخیر سه هزار و ۹۰۰ بیمار قطعی مبتال به کرونا در استان اصفهان جان خود را از دست داده اند و به همین تعداد نیز مرگ کرونای منفی 

در این فاصله زمانی در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ثبت شده است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گفت: یکی از راهکار های توسعه 
صادرات برای کشورها، حضور در نمایشگاه های تجاری و تخصصی است.

 علی یارمحمدیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان  ادامه داد: با 
بهره برداری از محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، رویکرد های 
جدیدی برای حضور فعاالن بخش خصوصی کشــور و منطقه مرکزی کشور در رویداد های 

نمایشگاهی ایجاد شده است.
وی در دهمین جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی، نقش رویداد های 
نمایشگاهی در توســعه اقتصادی را بســیار مهم و اساسی دانســت و افزود: اصفهان در 
حوزه های سنگ، فوالد، تولید تجهیزات و ماشین آالت، دام و طیور، کشاورزی و گل و گیاه، 
فرش و طال و جواهر حرف اول را در  کشور می زند؛ این پتانسیل های گسترده نشان می دهد 
که اصفهان می تواند محرک افزایش و توسعه صادرات کشور باشد و برای دستیابی به این 

موضوع، رویداد های نمایشگاهی بهترین ابزار به شمار می روند.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه ظرفیت 
صنعت نمایشــگاهی در اصفهان افزایش یافته اســت، ادامه داد: با ساخت و تجهیز محل 
جدید برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، اقدامات الزم برای حضور مطلوب 

شرکت ها و فعاالن اقتصادی در نمایشگاه پیش بینی و انجام شده است.
وی تاکید کرد: اکنون که زیرساخت های اســتاندارد صنعت نمایشگاهی در اصفهان فراهم 
شده، الزم است نمایشــگاه هایی برگزار شود که در ســطح منطقه و بین الملل موفق ظاهر 
شود؛ به همین منظور از پیشنهاد فعاالن اقتصادی برای دستیابی به این موفقیت استقبال 

می کنیم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان نیز که به صورت مجازی در این 
جلسه حضور داشــت، گفت: بهره برداری از محل جدید برگزاری نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان یک اقدام بسیار مهم و اساسی در حوزه های تجارت، توجه به شتاب دهنده ها 

و همچنین گردشگری به شمار می رود.
مسعود گلشــیرازی با تاکید بر اینکه الزم اســت همراهی ویژه ای توسط شرکت های فعال 
بخش خصوصی اصفهان با نمایشگاه صورت گیرد، افزود: برای اینکه چراغ نمایشگاه روشن 
باشــد، صنایع مهم اصفهان باید حضور جدی در رویداد های نمایشگاهی داشته باشند و از 

برگزاری این رویداد ها حمایت کنند.
وی افزود:  بر همین اساس، امیدواریم شرایط الزم برای حضور مطلوب شرکت های بخش 

خصوصی و فعاالن اقتصادی در نمایشگاه اصفهان ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مطرح کرد:

اصفهان می تواند محرک افزایش و توسعه صادرات کشور باشد
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رییس دستگاه قضایی استان:
صدور قرارهای بازداشت 

باید به حداقل برسد
به قضات تحقیق تاکید شــده به گونه ای عمل 
کنند که صدور قرارهای منتهی به بازداشت افراد 

به حداقل ممکن برسد.
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رییس مرکز تحقیقات سالمت و امنیت 
غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
۶۶ درصد اصفهانی ها 
کمبود ویتامین D دارند
 وزارت کشور اســتان اصفهان را برخوردار 
اعالم کرده و از این رو این اســتان با وجود 
نیاز، از دریافــت بخش قابــل توجهی از 

اعتبارات محروم است.
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معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد خبر داد:

   راه اندازی مرکز
 تحقیقات دندانپزشکی 
 مرکز تحقیقات دندانپزشکی با رایزنی دبیر شورای 
دندانپزشکی و تامین دستگاه های مورد نیاز این 
مرکز تحقیقات از سوی معاونت تحقیقات و فناوری 
 وزارت بهداشــت، در اســتان ایجــاد و راه اندازی 

می شود.
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 با تصمیم جدید کنفدراسیون آسیا ؛

انتخابی جام جهانی متمرکز می شود؟!

از میان تیترها

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰ تومان
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سردار سلیمانی، 
مطیع و سرباز 

7والیت بود

معاون اقتصادی استانداری 
اصفهان:

فوالد مبارکه با شیوع 
کرونا در تولید و مسئولیت 
اجتماعی خوش درخشید

۱9 ماشین 
خدماتی به 
ناوگان شهر 

اصفهان افزوده 
می شود
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کنگره آمریکا ، وتوی ترامپ را لغو کرد
کنگره آمریکا برای اولین بار در طول دوره ریاســت جمهوری دونالد ترامپ رای به لغو وتوی او داد.

رییس جمهوری آمریکا مصوبــه کنگره برای تامین بودجه ۷۴۰ میلیــارد دالری وزارت دفاع را وتو 
کرده بود. مجلس سنای ایاالت متحده با ۸۱ رای موافق در برابر ۱۳ رای مخالف به لغو وتوی رییس 
جمهوری علیه مصوبه تامین بودجه دفاعی رای داد. این رای گیری در جریان جلسه مجلس سنا که 
به طور استثنایی در اولین روز سال ۲۰۲۱ برگزار شد، صورت گرفت.مجلس نمایندگان آمریکا نیز روز 
دوشنبه گذشته به لغو وتوی دونالد ترامپ علیه مصوبه تامین بودجه دفاعی رای داده بود. اکثریت 
سناتورهای جمهوریخواه نیز به همراه همکاران دموکرات خود به لغو وتوی دونالد ترامپ رای مثبت 
دادند.دونالد ترامپ در طول دوران ریاســت جمهوری خود ۹ مصوبه کنگره را وتو کرده اما این برای 

اولین بار است که اعضای کنگره با رای دو سومی خود موفق به لغو وتوی او می شوند. 

پافشاری انگلیس بر تحریم  ها علیه سوریه
وزارت خارجه انگلیس بر ادامه تحریم های خود علیه نظام سوریه تاکید کرد.وزارت خارجه انگلیس 
در بیانیه ای اعالم کرد: به تحریم های خود علیه ســوریه و مجازات مســئوالن این کشــور  به دلیل 
جنایت هایشان ادامه می دهیم. تحریم ها از اول سال میالدی جاری به نظام ویژه مستقلی منتقل 
شده است. هدف تحریم های ما پایان دادن به سرکوب غیرنظامیان  توسط نظام بشار اسد و افزایش 
فشار برای رسیدن به راهکار سیاسی است. در این بیانیه آمده اســت: انگلیس از روند سیاسی با 
رهبری سازمان ملل حمایت می کند و نظام سوریه باید با جدیت وارد این روند شود تا شاید تحریم ها 
لغو شود. نظام سوریه می گوید تحریم های غرب موجب شکست اقتصاد سوریه شده؛  اما در واقع 

نظام سوریه اقتصاد این کشور را ویران کرد و مسئولیت آن را برعهده دارد.

استقبال چین از همکاری استراتژیک با روسیه
وزیر خارجه چین گفت، این کشور و روسیه مصمم به ادامه همکاری در سال جدید میالدی هستند 
و پکن هیچ محدودیتی را برای همکاری استراتژیک دو جانبه نمی بیند.وانگ یی، وزیر خارجه چین 
در مصاحبه ای با شینهوا گفت: سال ۲۰۲۱ ســال مهمی برای روابط چین و روسیه است و دو کشور به 
مرحله جدیدی از توسعه و همکاری وارد می شوند. در توسعه روابط بین دو طرف، ما هیچ محدودیت، 
مانع یا توقفی نداریم که نتوانیم همکاری مان را پیش ببریم.به گفته وزیر خارجه چین، توسعه روابط 
دو جانبه از سوی شی جینپینگ و والدیمیر پوتین، رؤسای جمهوری چین و روسیه طی  گفت وگوهای 
تلفنی دو طرف در سال گذشــته میالدی چندین بار تاکید شــد.وی افزود:  دو کشور به عنوان حامی 
استراتژیک، اولویت دیپلماتیک، فرصت توسعه و شریک جهانی، همکاری خود را گسترش می دهند 

و تعمیق می بخشند. 

واکنش ها به برکناری های جنجالی »اشرف غنی«
رییس جمهور افغانستان در ادامه برکناری های جنجالی خویش درحالی وزیر بهداشت را پس از کسب 
رای اعتماد پارلمان برکنار کرد که چندین وزیر پیشــنهادی دولت باوجود رد صالحیت به کارشان ادامه 
می دهند.اداره امور ریاست جمهوری افغانستان با ارسال نامه ای به دفتر کار »احمد جواد عثمانی« وزیر 
بهداشت این کشور اعالم کرد که با استعفای او موافقت شده است؛ اما عثمانی تصریح کرد که استعفایی 
در کار نبوده و این اقدام را یک »توطئه سیاسی« خواند.برکناری وزیر بهداشت افغانستان در ادامه دیگر 
برکناری های جنجالی اشــرف غنی واکنش های زیادی را در پی داشــت؛ این اقدام در حالی صورت 
گرفت که هفته گذشته ۳ نفر از اعضای وزارت بهداشت افغانستان از جمله برادر وزیر برکنار شده به اتهام 
درخواست رشوه بازداشت شده بودند.برخی از اعضای پارلمان افغانستان نیز با عجوالنه خواندن تصمیم 

به برکناری عثمانی تاکید کردند که اول باید قضیه فساد در وزارت بهداشت روشن می شد.

آیا ایران و عراق در حال دور شدن از هم هستند؟

رقابت عربستان و ترکیه در عراق

طی ماه های اخیر دوری ایران و عراق به  علیرضا کریمیان
تدریج در حال شــکل گرفتن است. هر 
چند این رویه بسیار کند است و در طیفی وسیع تر همچنان دو کشور با 
وجود  اختالفات متحد استراتژیک هم محسوب می شوند؛ اما در عمل 
شواهد نشان می دهد عراق به دنبال خروج از سایه ایران و نزدیکی به 
سایر کشورهای منطقه غربی است. حضور پر رنگ ترکیه در بازارهای 
تجــاری و روابط سیاســی در عراق، همــکاری های بیشــتر عراق و 
عربستان و برخی مواضع منفعالنه در برابر ایران را می توان نشانه هایی 

از این دوری تدریجی دانست.
 این مســئله می تواند در عمل حیطه های عمل اســتراتژیک ایران را 
به شدت محدود کند و این سیاستی اســت که آمریکا تالش کرد در 
افغانســتان پیاده کند و تا حدودی هم در آن موفــق بود و حاال نوبت 
عراق است که با زیادتر شدن فشــارهای بین المللی و البته چرب تر 
بودن وعده ها برای دوری از ایران و چشــم اندازهــای بهتر کم کم به 
دوری از ایران تن دهد. نشــانه های آشــکار تر این را می توان در رای 
ممتنع عراق در ماجرای تالش آمریکا برای احیــای کمیته تحریم ها 

علیه ایران مشاهده کرد . 
همچنین دولت در این کشور طی یک سال پس از ترور سردار سلیمانی 

عمال هیچ اقدام مهمــی برای مجازات مرتکبان و همدســتان عراقی 
دست داشــته در این ترور به عمل نیاورده اســت. عراق همچنین با 
پیشنهادهای جذابی از ســوی ترکیه و عربســتان در برابر ایران روبه 
رو است. عربستان طی ماه های اخیر به شــدت روابط دیپلماتیک و 
اقتصادی با دولت الکاظمی را در دســتور کار قرار داده است در همین 
زمینه گذرگاه مرزی »عرعر« از زمان حمله عراق به کویت بســته بود؛ 
اما پس از ۳۰ ســال باالخره باز شــد پس از آن بود که ریاض اواسط 
آبان ماه گذشــته یک هیئــت بلندپایه از تعدادی از وزیــران امنیتی، 
 اقتصادی و خدماتی خود را برای توســعه روابــط دو جانبه، به بغداد

 اعزام کرد.ســفری با این ســطح از وزیران و دیدارهای متعدد آنها با 
مقامات عراقی در طول چند روز نشــان از عزم ریاض برای پر رنگ تر 
کــردن حضور خود در عرصــه عراق به ویــژه در ســایه رویکرد دولت 
»مصطفی الکاظمی« نخست وزیر این کشــور جهت تعمیق روابط با 
اعراب داشت. اما تصمیم عربستان برای حضور در عراق با این سرعت 
و تالش برای نزدیک شدن به بغداد با تعجب محافل مختلف سیاسی، 
امنیتی، اقتصادی و دینی عراق و در عین حــال با نگرانی و تردید آنها 

همراه شد. 
در کنار عربســتان،  ترکیه نیز به شدت در گرم کردن روابط با عراقی ها 

فعال شده است ؛ ترکیه بر خالف عربستان که به عراق نگاهی راهبردی 
و سیاسی دارد بیشتر برای بازارهای عراق مشتاق است. اگر عربستان 
توانایی حمایت مالی باال و زیرساخت سازی ها و تامین ورزشگاه ها و 
بیمارستان های اهدایی را دارد و بر افکار عمومی عراق تاثیر می گذارد، 
ترکیه توانایی تامین نیازهای کاالیی و خدمات فنی مهندسی عراق و 
مشارکت در پروژه های ســرمایه گذاری آن، با رعایت استانداردهای 
اروپایی را دارد. امری که رویای تبدیل عراق به ترکیه را در افکار عمومی 
این کشــور احتماال خلق می کند و موجب ایجاد شــکاف بیشتر میان 

آنان و ایران می شود.
  بازار عراق که تا پیش از خروج دونالد ترامــپ از برجام تا حد زیادی 
در اختیار ایــران بود و حتــی امــکان دور زدن بخشــی از تحریم ها 
را ممکــن می کرد، با ســرعت بیشــتری از ایــران فاصله مــی گیرد 
و در اختیــار دو رقیب منطقــه ای، عربســتان و ترکیه، قــرار خواهد 
گرفت و این مســئله می توانــد برای کشــورمان گران تمام شــود. 
به هر حال شــرایط نشــان مــی دهد اگر ایــران سیاســت خارجی 
فعال تری در برابر همســایه خود در پیش نگیرد بــه زودی این بازار 
 پر اهمیت و متحــد اســتراتژیک از مدار همــکاری با ایــران خارج

 خواهد شد.

روزنامه رای الیوم نوشــت: ترور فرمانده بزرگ ایرانی 
برخالف تصور واشنگتن و تل آویو موجب تقویت محور 
مقاومت شد و زمینه را برای اخراج نظامیان آمریکایی 
از عراق فراهــم کرد.روزنامه اینترنتــی رای الیوم در 
مقاله ای نوشت: دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، 
سپهبد قاسم سلیمانی، هماهنگ کننده محور مقاومت 
در فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن و افغانستان، را 
ترور کرد. انگیزه وی در تنگنا قرار دادن ایران و آسیب 
وارد کردن به آن، در کنار اعمال تحریم های شدید علیه 
جمهوری اسالمی ایران بود که به قدرت منطقه ای تبدیل 
شــده اســت و نمی توان آن را نادیده گرفت.آمریکا و 
اسراییل تصور می کردند هیچ جایگزینی برای سلیمانی 
وجود ندارد و محــور تحت مدیریت وی، به شــدت 

آسیب خواهد دید. حتی فراتر از آن، بسیاری از آن ها 
بر این باور بودند که ترور وی به منزله ضربه محکمی به 
اهداف راهبردی ایران خواهد بود. آیا پس از یک سال، 
آمریکا توانست در برابر ایران مانع ایجاد یا به اهدافش 
آسیب وارد کند؟در ادامه این مطلب آمده است: ترامپ 
افتخار می کرد که با یک تیر دو نشان زد. وی تصور کرد 
این صفحه بسته شده است و ســلیمانی و ابومهدی 
المهندس به تاریخ پیوســته اند؛ اما شرایط به گونه ای 
پیش می رود که وی تمایل نــدارد. ترور غیرقانونی به 
کسب دستاورد هایی منجر شد که شاید سلیمانی در 
زمان حیات خود نمی توانست آن ها را محقق کند. این 
ترور جان دوباره ای به انقالب اســالمی امام خمینی 
)ره( داد.این ترور بخش گسترده ای از ملت ایران را زیر 

پرچم ملی گرایی متحد کرد؛ زیرا برای میلیون ها تن از 
ایرانی ها پذیرفتنی  نبود که شاهد ترور سردار خود به این 
روش کینه توزانه باشند.طی پنج سال گذشته از زمانی 
که ایران حضور خــود را در عرصه جنگ علیه داعش و 
القاعده افزایش داد، سپهبد ســلیمانی برای مخفی 
شدن تالش نکرد؛ بلکه به شکل علنی مسافرت می کرد 
و به تشــویق محور ها پرداخت؛ زیرا بر این باور بود که 
امکان ندارد فالن کشور، نماینده و مشاور نظامی عراق 

و سوریه را ترور کند.

رای الیوم: 

ترور سردار سلیمانی زمینه اخراج آمریکا از عراق را فراهم کرد

پاسخ قاطع فرمانده سپاه به رجزخوانی آمریکا در خلیج فارس
فرمانده کل سپاه در پاسخ به سوالی درخصوص واکنش به هر نوع دست اندازی به امنیت و منافع ملی کشورمان به ویژه در حوزه دریایی گفت: این موضوع بارها 
ثابت شده است که ما هیچ تهدید و تعرضی از سوی دشمنان را رها نکرده و او را به حال خود وا نمی گذاریم. ما در عمل نشان داده ایم و در بیان هم می گوییم که هر 
عملی از سوی دشمن علیه ما سر بزند، آن را با ضربه ای متقابل، قاطع و مستحکم پاسخ می دهیم.سردار سرلشکر حسین سالمی  ادامه داد: ما در عمل نشان داده 
ایم و در بیان هم می گوییم که هر عملی از سوی دشمن علیه ما سر بزند، آن را با ضربه ای متقابل، قاطع و مستحکم پاسخ می دهیم.فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در این بازدید درباره راهبرد دفاع دریایی سپاه در دفاع از جزایر سه گانه به ویژه بوموسی گفت: جزایر سه گانه بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک 
اجزای جدایی ناپذیر استقالل ملی و پیشانی دفاعی ما در مقابله با دشمنان فرامنطقه ای است.سردار سالمی افزود: همانطور که در پایتخت کشور عزیزمان یعنی 
تهران هر یک وجب خاک به اندازه جان همه ملت ایران ارزشمند است، یک وجب خاک این جزایر هم برای همه مردم مختلف ایران به اندازه جان شان ارزشمند 
است.وی، وضعیت و آمادگی های دفاعی و رزمی در این جزایر را اطمینان بخش، قاطع، محکم و خلل ناپذیر توصیف کرد و افزود: امروز برای ارزیابی و اطمینان از 

آمادگی های قدرتمندمان در دریا و در مقابله با دشمنانی که گاهی رجزخوانی ها و لفاظی هایی همراه با تهدید انجام می دهند، آمادگی داریم.

چهره روز

وز عکس ر

 روحانی از تمبر 
یادبود سردار دل ها 

رونمایی کرد
رییس جمهــوری همزمــان با 
سالگرد شهادت ســپهبد شهید 
حاج قاســم ســلیمانی، از تمبر 
یادبود »سردار دل ها« رونمایی 

کرد.

رییس سازمان انرژی اتمی:

رییس جمهوری باید دستور اقدام را صادر کند
رییس سازمان انرژی اتمی از نامه ایران به آژانس درباره تولید سوخت ۲۰ درصد خبر داد و گفت: ما باید 
مصوبه مجلس را اجرا کنیم؛ اما دولت آیین نامه ای در خصوص چگونگی اجرای آن ابالغ کرده و بعد از آن 
رییس جمهوری باید دســتور اقدام صادر 
کند.صالحی  با بیــان اینکه تحت نظارت 
آژانس در آینده نزدیک باید کپســول گاز 
اورانیــوم را تعویض کنیم، تاکیــد کرد: ما 
باید مصوبه مجلس را اجرا کنیم اما دولت 
آیین نامه ای در خصوص چگونگی اجرای 
آن باید ابالغ کند و بعد از آن رییس جمهور 
باید دستور اقدام صادر کند.رییس سازمان 
انرژی اتمــی اضافه کرد: ما ســرباز نظام 
هستیم و دســت مان روی ماشه است،. 
فرمانده باید دستور بدهد. معاون رییس جمهوری با اشاره به شجاعت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در 
حضور در جبهه های مختلف مقاومت بیان کرد: شهید به مراد خودش حضرت علی بن ابیطالب علیه السالم 
تأسی کرده است که عطوفت، رافت و رحمت بیکران داشت. رییس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: به همین 
سیاق آغوش شهید سلیمانی محل عطوفت برای فرزندان یتیم و شهدا بوده است. از طرفی هم دست و 

بازویش قوی بود و بدون ترس و لرز در برابر دشمن می ایستاد و پاسخ می داد.

وضعیت لوایح FATF در مجمع
عضو مجمع تشخیص مصلحت می گوید مجمع هنوز جلسه ای درباره FATF تشکیل نداده است.

در حالی که ســوم دی ماه، صادق آملی الریجانی رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام از آغاز 
بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده بود، مجید انصاری عضو 
این مجمع به اعتمادآنالین می گوید که هنوز کار خاصی در ارتباط با این الیحه در مجمع انجام نشده 
و احتماال این مسئله در دست بررسی در دبیرخانه است.در همین رابطه اما سید مصطفی میرسلیم، 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، درباره روند بررسی لوایح مرتبط با FATF در این مجمع گفت: 
فعال جلسات کارشناسی آغاز شده است.وی افزود: نتیجه بررسی کارشناسان برای تصمیم گیری به 

صحن مجمع خواهد رفت و نهایتا فکر می کنم در بهمن ماه نتیجه آن روشن شود.

اعالم آمادگی ایران برای کمک به جمهوری آذربایجان
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه آماده کمک به بازسازی مناطق آزادشده جمهوری آذربایجان 
هستیم، گفت: برای این منظور ارائه برنامه راهبردی بســیار ضروری است.محمدرضا پورمحمدی 
در جلسه بررسی سیاست راهبردی استان برای مشــارکت در بازسازی قره باغ، اظهار داشت: کمتر 
کشــوری در دنیا وجود دارد که به اندازه جمهوری آذربایجان به لحاظ سوابق فرهنگی، اعتقادی و 
مذهبی به ما نزدیک باشــد و باید از این مزیت ها اســتفاده کنیم. وی افزود: از سوی وزیر صمت، 
محوریت و مسئولیت همکاری با کشورهای همسایه به عهده استان آذربایجان شرقی قرار داده شده 
است؛ البته از ظرفیت استان های آذربایجان غربی، اردبیل و گیالن نیز در این راستا بهره مند خواهیم 
شد.پورمحمدی با اشــاره به اینکه جمهوری اســالمی ایران روابط خوبی با همسایگان خود دارد، 
گفت: در سال های اخیر گروه های تخصصی ایرانی پروژه های بسیار مهم و با اهمیتی در جمهوری 
آذربایجان انجام داده اند. پورمحمدی ادامه داد: برای ارائه برنامه راهبردی کارگروه های اقتصادی، 
علمی و فرهنگی، عمرانی، بهداشت و درمان تشکیل شده که باید در عرض دو هفته گزارش های خود 

را جهت بررسی در کمیسیون ملی ارائه کنند.

کافه سیاست

سخنگوی وزارت خارجه:

  امضای »بایدن« 
مالک نیست

سخنگوی دســتگاه دیپلماسی با بیان اینکه 
بایــدن می توانــد در روز اول کاری خودش، 
تمامی دســتورات اجرایی ترامپ را برگرداند 
و  این آخرین شــانس برجام اســت، گفت: 
اما حتی آن امضا برای ما مالک نیست چون 
آمریکا نشان داده قابل اعتماد نیست؛ ما باید 
اثر آن امضا را ببینیم.»ســعید خطیب زاده« 
تصریح کرد:  آمریکا بایــد اعتماد ما را جلب 
کند، نه روی کاغذ، بلکه باید در عمل نشــان 
دهد که به تعهداتش عمل می کند و ما هم به 
عنوان کشوری که بارها ثابت کرده ایم، سخت 
مذاکره و ســخت امضا می کنیم، ولی دقیق 
اجرا می کنیــم، یک بار دیگر مجــدد به دنیا 
نشــان خواهیم داد آنچه را  امضا می کنیم، 
پــای آن خواهیم مانــد، ولی مطلقــا بدون 
اجرای کامــل برجام از طــرف آمریکایی ها، 
این طرف اتفاقی نخواهد افتاد.ســخنگوی 
دستگاه دیپلماســی همچنین تصریح کرد: 
ما اصال قوانین داخلی آمریکا را به رســمیت 
نمی شناســیم و نمی دانیــم تــگ و خزانه 
داری و اوفک چیســت. ما فقــط یک چیز 
می شناسیم، قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام. گاهی 
اوقات به رسانه های داخلی می گویم اینقدر 
آمریکاشناس نباشید، چون آنها ایران شناس 
نیســتند. وقتی درباره قوانیــن مجلس ما 
صحبت می کنند، فکر می کنند قوانین مجلس 
ما قوانین مدرسه است. وی همچنین در این 
گفت وگو عنــوان کرد که مطلقــا هیچ پیامی 
بین آقای ظریف و بایدن ارســال  و دریافت 

نشده است.

در کنار عربستان،  ترکیه نیز به شدت در گرم کردن 
روابط با عراقی ها فعال شده است ؛ ترکیه بر خالف 
عربستان که به عراق نگاهی راهبردی و سیاسی دارد 

بیشتر برای بازارهای عراق مشتاق است

بین الملل
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برگزاری نمایشگاه جامع کشاورزی در اصفهان 
نوزدهمین نمایشگاه جامع صنعت کشــاورزی طی روزهای شانزدهم تا نوزدهم دی ماه در محل 
دائمی برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار خواهد شد.این نمایشگاه با حضور 
شرکت هایی از استان های اصفهان، تهران، زنجان و خراســان رضوی برگزار خواهد شد و فعاالن 
حوزه های مختلف صنعت کشاورزی شامل آبیاری، زراعت، نهاده ها  باغبانی به ارائه توانمندی های 
خود می پردازند.نمایشگاه کشاورزی اصفهان که یکی از رویدادهای معتبر نمایشگاهی در حوزه 
کشاورزی کشــور به شــمار می رود، در این دوره،  8200 مترمربع فضای نمایشــگاهی را به خود 
اختصاص داده و شرایطی ایجاد خواهد کرد تا متخصصان و فعاالن حوزه کشاورزی، با جدیدترین 
تکنولوژی ها و امکانات این حوزه آشنا شــوند.امکان بازدید از این نمایشــگاه که با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد، فقط برای متخصصان، فعاالن و کارشناسان حوزه های 
مختلف کشاورزی فراهم شده و عالقه مندان می توانند از ساعت 10 تا 18 روزهای 16 تا 19 دی ماه 
به محل دائمی برپایی نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان واقع در کمربندی شرق، روبه 

روی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

توقیف 2 هزار دستگاه غیرمجاز حفاری چاه در اصفهان
مدیر حفاظت و بهــره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهــان گفت: 2 هزار و 882 دســتگاه و 
ادوات غیرمجاز حفاری چاه طی هفت ســال اخیر در اســتان اصفهان توقیف شــده است.سید 
مهدی میرباقری با اشــاره به کاهش چشــمگیر ســفره های آبی زیرزمینی و اهمیت استفاده 
عقالنی از این منبع خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه بیشــتر دشــت های اصفهان از حیث افت 
ســطح آب زیرســطحی وضعیت خوبی ندارند بنابراین جلوگیــری از حفر چاه هــای غیرمجاز 
در دســتور کار شــرکت آب منطقه ای اصفهان قرار گرفته اســت.میرباقری اضافه کرد: برخورد 
با حفاری هــای غیرمجاز چاه آب در قالــب طرح»احیا و تعادل بخشــی منابــع آب زیرزمینی 
کشور« که از ســوی وزارتخانه تدوین شــده انجام می گیرد و البته پیشــبرد و موفقیت در آن به 
همکاری و تعامل ســایر نهاد ها به ویژه نهاد های انتظامی و حقوقی نیــاز دارد.وی با بیان اینکه 
توقف و یا کاهش حفر چاه های غیر مجاز به نفع عموم اســت اظهارداشت: بنابراین گزارش های 
 مردمی دربــاره هر نــوع اقدام ســودجویانه به خصــوص در حفــاری غیرمجاز بــرای همگان 

سودمند است.

کاهش ۷0 درصدی فروش کیف در اصفهان
 رییس اتحادیه سران اصفهان گفت: فروش کیف در اصفهان به دلیل تعطیلی مدارس، دانشگاه ها 
و ورزشگاه ها و همچنین کاهش مســافرت، با کاهش ۷0 درصدی روبه  رو بوده است.فالح خرم 
آرایی با اشاره به فعالیت ۵00 واحد صنفی در اصفهان در زمینه فروش و تولید کیف اظهار داشت: 
این واحدها به صورت کارگاه های بزرگ تولید و یــا واحدهای تولید و فروش خرد فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه کرونا آسیب جدی به فعاالن واحدهای صنفی تحت پوشش صنف سراجان وارد 
کرده است، ابراز داشت: باید توجه داشت که تعطیلی دانشگاه ها، مدارس، ورزشگاه ها و همچنین 
کاهش مسافرت منجر به کاهش مصرف کیف در اصفهان شــد.خرم آرایی، با بیان اینکه در کنار 
تولید کیف  برای مراکز اعالم شده، حدود 20 درصد از تولیدات سراجان در اصفهان متعلق به کیف 
زنانه است، افزود: صنف ما تقریبا با صنف های هم رسته خودش مانند کفاش ها و لباس فروشان 
آســیب های زیادی دیده اســت.وی با بیان اینکه در زمینه تامین مواد اولیه کمبودی در اصفهان 
نداریم، ادامه داد: عمده مشکل ما در این زمینه افزایش قیمت هاســت به گونه ای که قیمت هر 
متر چرم مصنوعی از 1۵ هزار تومان در ابتدای سال جاری، امروز به ۴۵ هزار تومان رسیده است و 
باید توجه داشت که 80 درصد از مواد مصرفی در این صنعت از محل تولیدات پتروشیمی تامین 

می شود.

رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان دلیل گرانی موز را انحصار در واردات عنوان کرد؛

رونمایی از سلطان موز

ترکــش تورم هــای چنــد هفتــه ای و  مرضیه محب رسول
ماندگاری افزایش قیمــت های چندین 
ماهه این بار سهم بازار موز کشور  شده است. هر چند موز هیچ گاه میوه 
 ای ارزان قیمت و دم دســتی نبوده؛ اما افزایــش ناگهانی قیمت آن
  حاال واقعــا این میــوه وارداتــی را به یــک خوراکی لوکــس تبدیل

 کرده است. 
گفته می شــود علت افزایش قیمت تا صد درصد طی ســه ماه اخیر 
برای موز ناشی از انحصار واردات توســط دو یا سه نفر در کشور است. 
هر چند این انحصار چند سالی است که در کشور مطرح بوده؛ اما مانند 
سایر انحصارها و رانت های وابســته به دولت و سایر نهادهای قدرت 
در واردات نهاده ها، شکر، برنج و ... نه تنها هیچ توضیح و تفسیری از 
سوی مســئوالن برای این انحراف اقتصادی مطرح نشده بلکه هر روز 
قدرت این افراد بیشتر هم شده تا جایی که عمال فعاالن بازار چند هفته 
ای است که در اکثر تریبون های رسمی از صدا و سیما تا سایر رسانه های 
مکتوب و مجازی اعالم کرده اند که وزارتخانه جلوی ثبت ســفارش را 
گرفته و تنها این امکان برای افراد محدودی فراهم شده است و علت 
اصلی گرانی موز قطعا این مسئله خواهد بود؛  اما ظاهرا آقایان مسئول 

قرار نیســت توضیحی در این مورد  به مردم یا نهــادی ارائه دهند. بر 
اســاس اعالم رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان 
اصفهان در حال حاضر عامل اصلی قیمت موز در بازار نه نوسانات ارزی، 
بلکه انحصار در واردات آن اســت.نوروزعلی اســماعیلی درباره دالیل 
افزایش قیمت موز در بازار، اظهار کرد: باید توجه داشت که قیمت موز 
براساس نوسانات نرخ ارز، تغییر می کند، البته با وجودی که نوسانات 
نرخ دالر طی یک ماه گذشته به حداقل رسیده، اما قیمت هر کیلو موز 

با افزایش به ۴0 هزار تومان هم رسیده است.
وی گفت: متاسفانه به دلیل مشکالت ارزی کشور، محصول موز برای 
مدتی ثبت سفارش نشده اســت. پیش تر نیز در ازای صادرات سیب 
به هند، ثبت ســفارش و واردات موز از هند انجام می شد، اما در حال 
حاضر موز از دیگر کشورهای آفریقایی و فیلیپین وارد کشور می شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر عامل اصلی قیمت موز در بازار نه نوسانات 
ارزی، بلکه انحصار در واردات آن است.

اســماعیلی با اشــاره به اینکه قیمت موز در اصفهان به ۴0 هزار تومان 
هم رسیده است، گفت: در حال حاضر کمبود موز در بازار نداریم، البته 
مردم قدرت خریــد ندارند و با اکراه و به میزان بســیار کم این میوه را 

خریداری می کنند، البته به نظر نمی رســد قیمت موز دیگر از ۴0 هزار 
تومان بیشتر شــود. این ســخنان در حالی مطرح می شــود که آمار 
و ارقام صحــت وجود رانــت در واردات موز را تایید مــی کند. هر چند 
حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه و تجارت ایران در ۳ دی 99 طی 
گفت وگو با شــبکه خبر، از تداوم ممنوعیت ثبت سفارش واردات موز 
خبر داد و اظهار داشــت: ثبت ســفارش واردات موز از اردیبهشت ماه 
 امســال ممنوع بوده، اما واردات آن از محل صادرات ســیب درختی 

صورت می گرفت.
آمار ها نشان می دهد واردات موز امسال در کشــور طی نه ماهه اخیر 
برابر با میزان آن در ســال 98 که واردات موز ممنوع نبوده، برابری می 
کند . هر چند بودن یا نبودن موز در بازار امروز با توجه به کم شدن قدرت 
خرید مردم و ســایر دغدغه های مهم تر و اصلی تر نمی تواند چندان 
اهمیتی داشته باشد؛ اما اینکه چه کسانی پشت پرده این گرانی و کسب 
سودهای چند صد درصدی در کشور قرار دارند بسیار مهم است.  کاسبان 
تحریمی که در ســایه افزایش نرخ ارز و برخی از محدودیت های خود 
خواســته دولتی ها حاال نه تنها از آب گل آلود ماهی می گیرند بلکه پر 

شدن جیب آنها در گرو خالی تر شدن دست مردم خواهد بود.

معاون اقتصادی استانداری اصفهان گفت: توسعه 
صنایع فوالدی در غرب استان اصفهان ممنوع است 
و با ایجاد شــهرک فوالد در جاده اردســتان درصدد 
توسعه این صنعت با تکنولوژی روز دنیا هستیم.سید 
حسن قاضی عسگر با اشاره به اینکه توسعه صنایع 
آالینده نظیر ریخته گری و تولید بیلت در اصفهان با 
محدودیت همراه شده است، اظهار داشت: اداره کل 
محیط زیست استان اصفهان مجوز احداث صنایع 
آالینده را با محدودیت شــدید همراه کرده و احداث 

صنایع فوالدی در غرب استان اصفهان ممنوع شده 
اســت.وی افزود: با توجه به پرداخت دولتی یارانه 
انرژی در کشو رما، بسیاری از سرمایه گذاران خارجی 
درصدد توســعه صنایع فوالدی در اســتان اصفهان 
هستند که در همین راستا شهرک صنعتی فوالد در 
جاده اردستان جانمایی شده است.معاون اقتصادی 
استانداری اصفهان با اشاره به اینکه توسعه صنایع در 
فاصله دور از شــهرها انجام می شود، تصریح کرد: با 
توجه به اقلیم جغرافیایی استان اصفهان و تشدید 
غلظت آالینده های جوی در فصل ســرما الزم است 
که توسعه صنایع با فاصله از شــهرها انجام شود تا 
آالینده های صنعتی به شــهرها سرایت نکند.وی به 
سیاست توســعه گلخانه ها به عنوان یکی از منابع 

تولید گاز دی اکســید کربن در استان اصفهان اشاره 
کرد و گفت: امیدواریم پروژه پیشران »گلخانه های 
خود پایدار« در منطقه ویژه علم و فناوری بتواند عالوه 
بر بهینه سازی مصرف انرژی به کاهش تولید گاز دی 
اکسید کربن توسط گلخانه ها یاری برساند. قاضی 
عسگر با تاکید بر بهینه سازی مصرف گاز به ویژه در 
بخش خانگی اظهار داشت: یکی از منابع آالینده هوا 
در شرایط پایداری جوی، مصرف گاز طبیعی در تمام 
بخش ها است.  مشــترکین خانگی با بهینه سازی 
مصرف گاز می توانند عالوه بر کاهش انتشار گازهای 
مونوکسید کربن، دی اکسید کربن و سایر ذرات معلق 
در هوا، به  صنایع در تامیــن میزان گاز طبیعی کمک 

کنند تا چرخ صنایع اقتصاد شهر را بچرخاند.

معاون اقتصادی استانداری اصفهان:

توسعه صنایع فوالدی در غرب اصفهان ممنوع است

خبر روز

باید توجه داشت که قیمت موز براساس نوسانات نرخ 
ارز، تغییر می کند، البته با وجودی که نوسانات نرخ دالر 
طی یک ماه گذشته به حداقل رسیده، اما قیمت هر کیلو 

موز با افزایش به ۴۰ هزار تومان هم رسیده است

صادرات نفت ونزوئال در پایین ترین سطح ۷1 سال اخیر
صادرات نفــت ونزوئال در ماه دســامبر تحت تاثیــر تحریم هــای آمریکا که باعث ســرگردانی 
محموله های این کشــور در آســیا شــد، کاهش پیدا کرد.فــروش نفت که منبــع اصلی درآمد 
ونزوئالســت، در ماه دســامبر به 2۳1 
هزار و 61۳ بشکه رسید که حدود نصف 
میزان صــادرات نوامبر بــود. صادرات 
این کشور در ســال 2020 به پایین ترین 
میزان در بیش از ۷1 ســال اخیر نزول 
کرد.محمولــه هایــی که در دســامبر 
بارگیری شدند ممکن اســت در ژانویه 
درست هنگامی که اوپک و متحدانش 
طبق توافــق صورت گرفته تولیدشــان 
را ۵00 هــزار بشــکه در روز افزایــش 
می دهند، به آسیا برســد.ونزوئال موفق شــده اســت تحریم های آمریکا علیه شــرکت نفتی 
دولتی PDVSA را بــه چالش کشــیده و بخشــی از نفت خود را بــه خارج و عمدتــا چین به 
فروش رســاند. اما واشــنگتن برخورد با شــرکت هایی که مقــررات تحریم ها علیه شــرکت 
 PDVSA را نقــض مــی کنند، تشــدید کــرده و فــروش نفــت ونزوئال در آســیا را دشــوارتر 

کرده است.

ارزش بازار بیت کوین نیم تریلیون دالر شد
بیت کوین در آســتانه فتح کانــال ۳0 هزار دالر قرار گرفت. بیت کوین ســرانجام نــه تنها جایگاه 
خود را در کانال 2۷ هــزار دالری تثبیت کرد بلکه به لطف ورود تقاضاهای جدید برای نخســتین 
بار بــه کانال 28 هــزار دالر نیز وارد شــد.  بازدهی هفتگی محبــوب تریــن ارز دیجیتالی جهان 
به مثبت 21.69 درصد رســیده اســت. بیــت کوین با ثبت صعــود 2.۵6 درصدی بــه 29 هزار و 
۳91.۳0 دالر رســید. باالترین رکــورد ثبت شــده ارزش بیت کویــن مربوط به روز یکــم ژانویه 
ســال 2021 بوده که در آن این ارز به قیمت 29 هزار و ۳91.۳0 دالر رســید. رکــورد قبلی این ارز 
مربوط به روز ۳0 دســامبر ســال 2020 بوده که در آن این ارز به قیمت 28 هزار و ۵00 دالر رسید.

بیت کوین ســال قبل را رویایی ســپری کرد و ارزش آن نسبت به ابتدای ســال قبل حدود 1.8 
 برابر افزایش یافته اســت. ارزش بازار بیت کویــن در حال حاضر بیش از حــدود ۵۳6 میلیارد 

دالر است.

حذف 39 هزار اپلیکیشن از فروشگاه چینی اپل
شرکت اپل در راستای مهلتی که به ناشران بازی برای دریافت مجوز داده بود، در آخرین روز سال 
2020 حدود ۳9 هزار بازی را از فروشگاه چینی خود حذف کرد که بزرگ ترین رکورد حذف برنامه 
ها در یک روز بوده است.شــرکت تحقیقاتی کیمــی اعالم کرد تنها ۷۴ بــازی پولی از 1۵00 بازی 
پولی پرطرفدار از این پاک سازی در فروشگاه اپل جان ســالم به در بردند.اپل در ابتدا به ناشران 
تا پایان ژوئن مهلت داده بود تا شماره مجوز صادره از ســوی دولت را ارائه کنند تا کاربران بتوانند 
خریدهای داخل برنامه انجام دهند. سپس این مهلت را تا ۳1 دسامبر تمدید کرد.فروشگاه های 
اپلیکیشــن اندرویدی در چین مدت هاســت که به مقررات مربوط به مجوزها عمل می کنند؛ اما 
معلوم نیست چرا اپل امسال با شدت بیشتری به اجرای این مقررات پرداخت.بر اساس گزارش 
رویترز، تحلیلگران می گویند این اقدام تعجب آور نبود. اپل در تالش برای بستن همه روزنه های 
 فرار از مقررات برای جلب رضایت رگوالتورهای چین اســت تا بر فعالیت های این شــرکت تاثیر 

منفی نگذارد.

کافه اقتصاد

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان:اخبار

مانع کشاورزان اصفهان برای احقاق حقوق شان می شوند
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: ایستگاه پمپاژ آب طرح بن- بروجن را به مناقصه گذاشته اند و ۴2 طرح توسعه ای باالدست زاینده رود در چهارمحال 
و بختیاری در حال اجراست، اما مانع کشاورزان اصفهان برای احقاق حقوق شان می شوند.اسفندیار امینی اظهار کرد: در جلسات دهم و سیزدهم شورای عالی آب 
مصوب شد تا زمانی که کسری آب رودخانه زاینده رود تامین نشده، بارگذاری جدید بر این حوضه ممنوع است که شامل طرح های انتقال آب بن - بروجن، گالب و ۴2 
طرح و سایر پروژه های توسعه ای در چهارمحال و بختیاری بود، اما کشاورزان به تازگی اطالع یافتند که ایستگاه پمپاژ آب بن-بروجن به مناقصه گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه این موضوع سبب آشفتگی کشاورزان اصفهان شده، افزود: نگرانی کشاورزان را درباره این موضوع به مسئوالن استان اعالم کردیم، اما کسی پاسخگو 
نیست.دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان با بیان اینکه برخی دستگاه های اجرایی استان در مسیر اجرای مصوبات شورای عالی آب سنگ اندازی می کنند، 
ادامه داد: مشکل کشاورزان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، تهران و یزد نیست، بلکه دستگاه های مسئول استان خودمان هستند در حالی که مسئوالن و نهادهای 

اجرایی استان باالدست برای اجرای طرح های غیرقانونی پای کار ایستاده اند در اصفهان مانع کشاورزان برای احقاق حقوق خود می شوند.

آغاز فعالیت 
دفتر انرژی های 
تجدیدپذیر اتاق 
بازرگانی اصفهان

نخستین جلسه دفتر انرژی های 
تجدیدپذیر اتاق بازرگانی اصفهان 
با حضــور نمایندگانی از ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان، 
اتاق بازرگانی، شرکت توزیع برق، 
برق منطقه ای و شهرداری اصفهان 

برگزار شد. 

وز عکس ر

نماینده مردم کاشان:

تخصیص ارز ترجیحی 
بخش کشاورزی تعیین 

تکلیف می شود
نماینــده مــردم کاشــان و آران بیــدگل 
درمجلس شورای اســالمی گفت: کمیته 
های تخصصــی منابــع طبیعــی، دام و 
طیور، فناوری، آموزش کشــاورزی و آب 
کمیسیون کشــاورزی مجلس تحقیقات 
الزم را در اســتان انجام داده و مشکالت 
منطقه را بررسی کرده اند. مصوبات سفر 
نیز طی نشســتی در تهران پیگیری نهایی 

می شود.
سیدجواد ساداتی نژاد با اشــاره به اینکه 
وضعیت مناســبی در زمینه امنیت غذایی 
نداریم، ادامه داد: در کمیسیون کشاورزی 
تالش می کنیم تا بــا نظارت های میدانی 
گره ای از مشــکالت کشــور بــاز کنیم و 
اولین قانون اصالح شــده در این دوره از 
مجلس قانون تدویــن خرید محصوالت 
کشاورزی بود.وی با بیان اینکه کمیسیون 
کشاورزی با پرداخت ارز ترجیحی به حوزه 
کشاورزی به سبک فعلی موافق نیست و 
این شیوه باید تغییر کند زیرا محصوالت به 
دســت مصرف کننده و تولیدکننده واقعی 
نمی رســد، تصریح کرد: نظــارت میدانی 
در استان کرمان شــامل 28 مورد مصوبه 
می شــود که اصلی ترین آن ها صادرات 
محصــوالت و تصاحب بازار هدف اســت 
که باید ســاماندهی شــود زیرا سرمایه 

کشاورزان از بین می رود.
این نماینده مــردم در مجلس شــورای 
اســالمی با تاکید بر اینکــه وزارت خارجه 
باید بــه وزارتخانه ای اقتصــادی تبدیل 
شــود، عنوان کرد: اختیارات وزارت جهاد 
کشــاورزی باید به این وزارتخانه بازگردد، 
در کشوری مانند روسیه از سال 9۷ تاکنون 
رایزن بازرگانــی نداریم کــه این موضوع 
یکی از نقاط ضعف محســوب می شود، 
کشــور ما باید از ظرفیت بازار همسایگان 

استفاده کند.
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معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبر داد:

 راه اندازی مرکز تحقیقات دندانپزشکی

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشتی و درمانی 
شــهرکرد از ایجاد و راه اندازی مرکز تحقیقات دندانپزشکی در استان 
چهارمحال و بختیاری خبر داد.اکبر سلیمانی در تشریح سفر دو روزه 
دکتر بهزاد هوشمند، دبیر شــورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی 
وزارت بهداشت به چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مرکز تحقیقات 
دندانپزشــکی با رایزنی دبیر محترم شــورای دندانپزشــکی و تامین 
دســتگاه های مورد نیاز این مرکز تحقیقات از سوی معاونت محترم 
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت، در اســتان ایجاد و راه اندازی 

می شود.
وی افزود: همچنین دهکده دندانپزشــکی و oral park health و 
مرکز dental hospital به صورت پایلوت در کشــور در بیمارســتان 
آیت ا...کاشانی)ره( شهرکرد احداث و راه اندازی خواهد شد.معاون 
آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشــتی و درمانی 
شــهرکرد در ادامه از تخصیص ۵ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت 
بهداشــت جهت خرید تجهیزات دندانپزشــکی در این اســتان خبر 
داد.ســلیمانی با بیان تامین نیروی هیئت علمی مورد نیاز دانشکده 
دندانپزشکی شهرکرد توســط دبیرخانه دندانپزشکی وزارت بهداشت، 

اظهار داشــت: جهت ماندگاری اعضای هیئت علمــی و بهره مندی از 
اساتید باتجربه مقرر شد، تهیه بســته ماندگاری اعضای هیئت علمی 
تصویب و اجرایی شــود.وی اضافه کرد: در این راستا سهمیه مناسب 
به صورت ســالیانه در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی تخصیص 
خواهد یافت. ســلیمانی تصریح کرد: جهت تامین پرسنل مورد نیاز و 
بهره مندی از نیروی انســانی با تجربه نیز مقرر شد، ظرفیت ویژه در 
 آزمون استخدامی آتی دانشگاه به دانشکده دندانپزشکی اختصاص 
داده شــود.وی از به کارگیری نیروهای بخــش خصوصی به صورت 
قرارداد حجمی خبر داد و گفت: قول مســاعدت برای رایزنی از سوی 
دبیرخانه دندانپزشــکی وزارت بهداشــت برای افزایش مدت زمان و 
دوره های تمدیــد طرح برای نیروهای طرحی آمــوزش دیده و ماهر 

دانشکده داده شده است.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشتی و درمانی 
شهرکرد در ادامه افزود: در راستای حل مشکل کمبود فضای فیزیکی 
دانشکده دندانپزشکی شــهرکرد هم مقرر شــد با تکمیل ساختمان 
مسکن و شهرسازی و سوله تا آخر ســال ۹۹ سه بخش ۲۵ یونیته به 
دانشکده دندانپزشکی تحویل داده شود.سلیمانی با اشاره به پیشرفت 

فیزیکی ۳۵ درصدی پروژه احداث ســاختمانی دیگر برای دانشکده 
دندانپزشکی خاطرنشان کرد: این ساختمان با حداقل ۵ بخش دارای 
یونیت  است  که پیش بینی می شود تا خرداد ماه سال ۱۴۰۰ حداقل 
دو برابر شــرایط فعلی تکمیل شــود.وی، پیگیری و احــداث پروژه 
ملی-بین المللی مجتمع جامع آموزشی، پژوهشی، درمانی خدماتی 
، مشاوره ای علوم دندانپزشــکی به صورت پایلوت در این استان را از 
دیگر دستاوردهای سفر دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی 

وزارت بهداشت به چهارمحال و بختیاری عنوان کرد.
 ســلیمانی اضافه کرد: تامیــن اتاق عمــل ثابت مورد نیــاز جراحان 
 فک و صــورت و به کارگیــری متخصصین پاتولــوژی دهان و فک و 
صورت در آزمایشــگاه بیمارســتان آیت ا... کاشــانی )ره( شهرکرد 
از اقداماتی اســت که از ســوی دانشگاه علوم پزشــکی چهارمحال و 
بختیاری پیگیری می شــود.وی در پایان یادآور شد: به منظور اصالح 
و افزایش چارت تشکیالتی تا ۴۷ پست عضو هیئت علمی و افزایش 
پست سازمانی پرسنل دانشکده دندانپزشکی شهرکرد، توسط دانشگاه 
و دبیرخانه دندانپزشــکی رایزنــی و پیگیری تا وصــول نتیجه انجام 

خواهد شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

روند پرداخت تسهیالت اشتغال زایی مطلوب شده است
اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: وضعیت پرداخت تسهیالت اشتغال زایی در استان مطلوب 
شده و امید است این روند تا كسب نتیجه ادامه پیدا كند.اقبال عباسی در نشست شورای اشتغال و 
سرمایه گذاری استان اظهار داشت: گرچه ناهماهنگی هایی در پرداخت تسهیالت اشتغال به ویژه در 
حوزه تسهیالت عشایری و روستایی در استان وجود داشت، اما این مشكالت برطرف شده و روند 
اعطای تسهیالت وضعیت بهتری پیدا كرده است.وی با اشاره به تعهد دستگاه های اجرایی استان 
در حوزه اشتغال زایی تصریح كرد: انتظار می رود دستگاه ها در این خصوص برنامه ارائه دهند و این 
برنامه متناسب با واقعیت های موجود و مبتی بر منطق باشد و از هرگونه بلندپروازی در این حوزه 
خودداری شود.عباسی با بیان اینكه اشتغال به معنای استخدام نیست، تصریح كرد: دستگاه های 
اجرایی باید از هر ظرفیت و فرصتی برای رونق اشتغال و پیشبرد امور بهره گیرند.استاندار چهارمحال 
و بختیاری در ادامه از عملكرد شركت توزیع نیروی برق استان در خصوص عدم ارائه تعهد اشتغال 
انتقاد كرد و افزود: در همین خصوص نامه ای به وزیر نیرو با این محتوا كه شركت توزیع برق استان 
هیچ برنامه ای برای اشتغال در استان ندارد، تنظیم و ارسال می شــود.مدیركل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست میزان تعهد اشتغال دستگاه اجرایی استان در 
سال گذشته را ۱6 هزار و ۱۵8 نفر اعالم كرد و گفت: در حدود ۹۰ درصد این تعهد محقق و برای ۱۵ هزار 
نفر در استان اشتغال زایی شد.حفیظ ا... فاضلی ادامه داد: تعهد امسال نیز ۱۲ هزار و ۷۷۰ موقعیت 
شغلی در استان فراهم كرده است، اما برخی دستگاه ها همكاری نمی كنند و تاكنون میزان اشتغال 

دستگاه مربوطه را اعالم نكرده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

180 میلیارد ریال سرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
چهارمحال و بختیاری انجام شد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی چهارمحــال و بختیاری در جلســه انعقاد 
تفاهم نامه با فنی و حرفه ای اظهارداشــت:  بخش خصوصی تاکنون 8۱۳ میلیــارد ریال در حوزه 
گردشگری ســرمایه گذاری کرده و زمینه اشــتغال 686 نفر در ســال های ۱۳۹۷ تاکنون از سوی 
بخش خصوصی در حوزه های مرتبط با گردشگری استان فراهم شده است.مهرداد جوادی با بیان 
اینکه از این میزان سرمایه گذاری ۳۹۳ میلیارد ریال با اشتغال زایی ۳۱۹ نفر مربوط به سال ۱۳۹۷ 
است، افزود: بخش خصوصی سال گذشته در حوزه گردشگری ۲۴۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری با 
اشتغال زایی ۱۹۷ نفر داشته است.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال 
و بختیاری بیــان کرد: بخش خصوصی از ابتدای ســال جاری تاکنون افزون بــر ۱8۰ میلیارد ریال 
سرمایه گذاری با اشتغال زایی ۱۷۰ نفر در حوزه گردشگری استان انجام داده است.جوادی با اشاره 
به انعقاد تفاهم نامه با فنی و حرفه ای خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه با هدف گسترش همکاری و 
استفاده متقابل از امکانات تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی به منظور ارتقای توانمندی و مهارت افزایی 
نیروی انسانی متقاضی شغل یا شــاغل در حوزه صنایع دستی و بهره مندی مستمر از ظرفیت های 
موجود در راستای ارائه خدمات آموزشی براساس استانداردهای آموزشی یک پارچه و منسجم ملی 
و بین المللی و تاکید بیشتر بر آموزش های عملی برای افزایش سطح دانش فنی و مهارتی شاغالن و 
کارجویان در حوزه صنایع دستی با هدف توسعه کارآفرینی و ایجاد توسعه کسب و کار نوآوران از طریق 
آموزش های متناسب با نیاز کارآفرینان نوپا و تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی مهارتی در 
سطح های مختلف در حوزه صنایع دستی منعقد می شود.وی با بیان اینکه این تفاهم نامه به مدت ۲ 
سال بین اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اداره کل فنی و حرفه ای استان اعتبار 
دارد، گفت: امضا و اجرای چنین تفاهم نامه هایی سبب ارتقای  توان و سواد هنرمندان و فعاالن حوزه 

صنایع دستی و هنرهای سنتی می شود.

با مسئولان

در راستای حل مشکل کمبود فضای فیزیکی دانشکده 
دندانپزشکی شهرکرد هم مقرر شد با تکمیل ساختمان 
مسکن و شهرسازی و سوله تا آخر سال ۹۹ سه بخش 

۲۵ یونیته به دانشکده دندانپزشکی تحویل داده شود

بام ایران

مفاد آراء
10/75 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر بــا رای صــادره هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیــف وضعیت

 ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در ثبت بادرود، 
تصرفــات مالکانه متقاضی محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضی 
و اماک مــورد تقاضا به شــرح ذیل جهت اطــاع عمــوم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می گردد و در صورتی که افراد نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند، از تاریخ انتشــار اولین نوبت 
آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و اماک بادرود 
 ارائه و پــس از اخذ رســید ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض

 دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تســلیم نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد. همچنیــن صدور 
نونــی نــع مراجعــه معترضیــن بــه محاکــم قا  ســند مالکیــت ما

 نخواهد بود.
1- برابر رای شماره 139960302022000030 مورخ 1399/09/18 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه 
 بامعارض متقاضی خانم عزت خانم زارع خالد آبادی فرزند حسین  پنج دانگ
 مشــاع از شــش دانگ قطعه زمین محصور مزروعی به مساحت 930/05 
 متر مربع به شــماره پاک 764 فرعی از 189 اصلی واقــع در خالد آباد جزء

 بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری از مالک رســمی آقای علی حاجی زاده 
محرز گردیده است.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/29

م الف: 1069696 سید مجتبی موسی کاظمی محمدی رئیس اداره ثبت 
اسناد و اماک بادرود

تحدید حدود اختصاصی
10/76 نظــر بــه اینکــه  تحدید حــدود  ششــدانگ قطعه زمیــن چهار 
جریبی به شــماره پــاک 436 فرعــی از 49 اصلی واقــع در بخش یک 
حوزه ثبتــی قمصر که طبق پرونــد ثبتی بنــام آقای ایلیا توکلــی بیدگلی 
و حســین جمشــیدی و غیره  درجریــان ثبت اســت بعلت عــدم حضور 
متقاضی ثبــت بعمل نیامــده بنا بدســتور قســمت اخیر مــاده 15قانون 
 ثبت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حدود پــاک مرقــوم در روز 
یکشــنبه مورخ 99/11/12 ســاعت 9 صبــح  در محل شــروع و به عمل 
خواهد آمــد و در صــورت مصــادف بــا روز تعطیلــی عملیــات تحدید 
حدود بــه روز بعد موکــول خواهد شــد . لذا بموجــب این آگهــی بکلیه 
مجاوریــن اخطار میگــردد کــه در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا  مجاورین طبق مــاده 20قانــون ثبت 
 از تاریــخ تنظیم صورتمجلــس تحدیدی تــا 30روز پذیرفته خواهد شــد.
طبــق تبصــره 2مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده های 
معترضــی ثبــت معتــرض ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم 

اعتراض به ایــن اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت بــه مرجع ذیصاح 
 قضایی گواهــی تقدیم دادخواســت را اخذ و بــه این ادراه تســلیم نماید. 
م الف: 1069712 رضا طویلی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قمصر 

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز خــودروی ســواری تیبــا 2 مــدل 
پــاک شــماره  بــه  ســفید  رنــگ  بــه   1396 

 ایران 83-215 ی 11 و شــماره موتور 1518509759 و 
شماره شاسی 21100H1127407 و شناسه ملی خودرو 
 IRPC96R22J0127407 بــه نــام خانم زهرا شــبانی

 اکبر آبادی  مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 
می باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشرو تجارت سوشیانت درتاریخ 1399/10/10 به شماره ثبت 681 به شناسه ملی 14009689438 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 

موضوع فعالیت :موضوع فعالیت شخصیت حقوقی : انجام عملیات اجرایی قراردادهای بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی های مجاز بازرگانی تامین نیروی انسانی موقت مورد نیاز شرکت بازاریابی قانونی و غیرهرمی و غیرشبکه ای گشایش اعتبارات اسنادی و ال سی برای شرکت 
شرکت در مناقصات و مزایدات خرید سهام شرکت های دیگر ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ترخیص کاال از گمرک شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت ضمانت نامه بانکی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از بانک های داخلی و خارجی در راستای اهداف شرکت ارائه خدمات 
فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری بین طرفین ارائه خدمات پس از فروش کاالها یا خدمات شرکت خارجی داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کاال موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان اصفهان ، شهرستان خوانسار ، بخش مرکزی ، شهر خوانسار، محله قدس ، خیابان عطار ، کوچه ارغوان ، پالک 10 ، طبقه همکف کدپستی 8791868181 شعب شعبه یک تهران به شناسه ملی : 14009689442 نشانی : استان تهران - منطقه 16 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله نارمک ، میدان سی و سوم ، خیابان جانبازان شرقی، پالک 
467، طبقه پنجم کدپستی 1649659566 آقای احسان اله جنابی به سمت مدیرشعبه شعبه یک تهران سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 500,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدحسین جنابی به شماره ملی 1220070548 دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه آقای سید مهدی میرصانعی به شماره ملی 1229741828 
دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدحسین جنابی به شماره ملی 1220070548 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سید مهدی میرصانعی به شماره ملی 1229741828 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقئد اسالمی ، و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا محمدحسین جنابی و سید مهدی میرصانعی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوانسار )1070966(

رییس آمــوزش و پرورش عشــایری چهارمحال 
و بختیاری گفت: به ســبب نبــود امکانات کافی 
ســخت افزاری و نرم افزاری و با دســتور ســتاد 
مقابله با کرونا 8۰ درصــد امتحانات دانش آموزان 
عشایری استان به صورت حضوری برگزار می شود.

حاتم خالدی اظهار داشت: ۱۵۱ مدرسه در مناطق 
عشایری اســتان فعال اســت که از این تعداد ۱۴ 

مدرسه در حوزه عشایر کوچرو  هستند.
وی، نبــود اینترنت پرســرعت در برخــی مناطق 
عشایرنشــین و دسترســی نداشــتن به تبلت و 
گوشی هوشــمند برای اتصال به شــبکه شاد را از 
مهم ترین مشــکالت دانش آموزان ایــن مناطق 

برشمرد و گفت: این موضوع باعث شده که بیشتر 
کالس های درس ایــن دانش آمــوزان به صورت 
حضوری برگزار شود.خالدی تصریح کرد:هم اکنون 
هشــت هزار و ۳۱۱ دانش آموز عشایری در مقاطع 
مختلف تحصیلی و یکهــزار و ۳۵ نوآموز در مقطع 
پیش دبســتانی مشــغول تحصیل هســتند که با 
تصمیم ســتاد کرونا بیشــتر مدارس عشــایری 
می تواننــد امتحانــات دوره ای خــود را به صورت 
 حضوری و با رعایت دســتورالعمل های بهداشتی 

برگزار کنند.
رییس آموزش و پرورش عشــایری چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به شیوع ویروس کرونا و برگزاری 

کالس های درس غیرحضوری در اســتان، گفت: 
شــرایط جهت  برگزاری کالس های غیرحضوری 
برای بیشتر مدارس شــبانه روزی مقاطع مختلف 
تحصیلی دختران و پسران استان نیز فراهم شده 
است.خالدی خاطرنشان کرد: از مجموع مدارس 
عشایری استان، چهار مدرســه شبانه روزی است 
که سه مدرســه اختصاص به دختران دارد و یک 
مدرسه برای پسران در مقطع متوسطه اول و دوم 

فعال است.

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
پالک کوبی دام های عشــایر به صورت مــداوم انجام 
می شود، اظهار کرد: این عملیات در دو مرحله ییالق و 
قشالق صورت می گیرد، در حال حاضر نیز سه گروه از 
استان به منظور انجام پالک کوبی دام ها به خوزستان 
اعزام شده است.یحیی حســین پور با اشاره به اینکه 
انجام پالک کوبی مرتبط با ییالق و قشــالق نیســت، 
افزود: البته انجام این عمل در چهارمحال و بختیاری 
به دلیل وســعت کم اســتان راحت تــر و کم هزینه تر 
است.گفتنی است که عملیات پالک کوبی دام ها تنها 
مختص عشایر استان اســت، این عشایر تابستان ها 
در اســتان و زمستان ها به خوزســتان کوچ می کنند.

حســین پور شهرستان های میزبان عشــایر در فصل 
زمستان و در استان خوزستان را ایذه، باغملک، هفتکل، 
مسجدسلیمان، اندیکا، اللی، شوشتر، دزفول، گتوند، 
شــمال اهواز و بهبهان عنوان و تصریح کرد:  در استان 
خوزستان به دلیل پراکندگی و تعدد شهرستان ها  مسئله 
پالک کوبی دام های عشایر سخت تر انجام می شود.

وی در خصوص فواید پالک کوبی دام ها گفت: با این 
عمل تردد و شناسایی دام ها به راحتی انجام می شود، 
اما باید گفت مهم ترین ضرورت پالک کوبی جلوگیری 
از قاچاق دام اســت.مدیرکل امور عشایر چهارمحال و 
بختیاری عمده عملیات پالک کوبی را مختص دام های 
ســبک عنوان و تصریح کرد: بز و میش جزو دام های 

سبک به حساب می آیند، پالک کوبی دام های سنگین 
نظیر گاو توسط دامداران روستایی صورت می گیرد و 
رقم دام سنگین در استان کم است.حسین پور با بیان 
اینکه تاکنون ۱۲۴ هزار رأس دام در استان پالک کوبی 
شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۳۵ هزار ثبت سامانه 
شده اند.وی با اشاره به اینکه حدود یک میلیون رأس 
دام در استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: بسیاری از 
عشایر به دلیل هزینه ها و اذیت شدن گوش دام حاضر 

به پالک کوبی برای دام های خود نیستند.

رییس آموزش و پرورش عشایری چهارمحال و بختیاری:

 امتحانات دانش آموزان عشایری استان حضوری
 برگزار می شود

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

جلوگیری از قاچاق دام، مهم ترین ضرورت پالک کوبی 
دام های عشایر
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رییس دستگاه قضایی استان:

صدور قرارهای بازداشت باید به حداقل برسد
رییس دستگاه قضایی استان اصفهان گفت: به قضات تحقیق تاکید شده به گونه ای عمل کنند که 
صدور قرارهای منتهی به بازداشت افراد به حداقل ممکن برســد.محمدرضا حبیبی افزود: رعایت 
قوانین و مقررات آیین دادرسی اعم از مقید بودن به اصول و قواعد قانونی در صدور قرارها به خصوص 
قرارهای بازداشــت موقت و حفظ حیثیت و آبروی افراد و تکریم ارباب رجوع، نظارت و سرکشــی 
مستمر قضات به زندان در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان ها و تعیین تکلیف پرونده های معوق 
از جمله مهم ترین مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت.رییس دستگاه قضایی استان به یکی دیگر از 
سیاست های قوه قضاییه اشاره و بیان داشت: ساماندهی زندان ها و کاهش جمعیت کیفری از دیگر 
سیاست های قوه است که در استان مورد توجه ویژه قرار گرفته و طی  ۹ ماه گذشته ۲ هزار و ۲۴۱ نفر 
زندانی مشمول مجازات جایگزین حبس و در طرح غربالگری زندانیان ۳ هزار و ۸۰۰ نفر زندانی آزاد 
شده و با فعالیت خوب کمیســیون عفو تعداد ۶۷۷ نفر مشمول عفو و از زندان آزاد شده اند.حبیبی 
همچنین یادآور شد: به قضات تحقیق تاکید شده به گونه ای عمل کنند که صدور قرارهای منتهی به 

بازداشت افراد به حداقل ممکن برسد.

اضافه وزن 30 درصد دانش آموزان
معاون تربیت و بدنی و ســامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: بیش از ۳۰ درصد 
دانش آموزان کشــور اضافی وزن دارند که در استان اصفهان حدودا با میانگین کشوری آمار یکسانی 
داریم.عبدالرضا رییسی اظهار کرد: امســال با وجود بیماری کرونا فعالیت ها در طول سال تحصیلی 
ادامه داشت و در شرایط جدید بر فعالیت کادر مدرسه اضافه شده و مربی تربیت بدنی نیز به همین 
صورت است.معاون تربیت و بدنی و سامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: اکنون 
دانش آموزان زمان زیادی را با وسایل الکترونیکی می گذرانند و نیاز به تحرک بدنی دارند و معلمان 
تربیت بدنی باید فعالیت بدنی را در دانش آموزان ایجاد کنند.وی عنوان کرد: در بخش پســران این 
مشکل کمتر است که در همین راستا فیلم های زیادی برای آموزش تهیه شده و در شرایط جدید لزوم 
بیشــتری برای فعالیت بدنی وجود دارد.معاون تربیت و بدنی و سامت اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان افزود: در برخی مدارس غیرانتفاعی به دالیل مختلف معلم تربیت بدنی حذف شد و 
قبل از شروع سال تحصیلی این موضوع را متوجه شدیم و بر حضور معلمان تربیت بدنی تاکید کردیم.

  کمک کمیته امداد اصفهان به بازاریابی اینترنتی
 محصوالت مددجویان

قائم مقام کمیته امداد اصفهان با اشــاره به امضای تفاهم نامه همکاری این نهاد با شرکت دانش 
بنیان »با ســام« که در زمینه فروش اینترنتی فعالیت می کند، گفت: بر اساس این تفاهم نامه 
مددجویان از تخفیــف کارمزد فروش و معافیــت از پرداخت مالیات بر ارزش افــزوده بهره مند 
می شوند.عباســعلی زارعان ادامه داد: در دوران جدید و به ویژه در چند مــاه اخیر و با همه گیری 
ویروس منحوس کرونا و اختال در کســب و کارهای بسیاری از افراد، ضرورت استفاده از فضای 
مجازی و فروش اینترنتی بیش از پیش مشخص شد و کمیته امداد استان اصفهان نیز در همین 
زمینه اقداماتی برای عقب نماندن مددجویان مجری طرح های اشتغال از تحوالت بازار، انجام داد.

زارعان با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری این نهاد با شرکت دانش بنیان »با سام« که در زمینه 
بازاریابی و فروش اینترنتی کاال و خدمات مشــغول فعالیت است، گفت: از مردادماه امسال این 
تفاهم نامه عملیاتی شده است که بر اساس آن مددجویان معرفی شده از طرف کمیته امداد از ۶۶ 
درصد تخفیف کارمزد فروش محصوالت شرکت برخوردار می شوند.وی ادامه داد: کارمزد شرکت 
»با سام« برای افراد عادی ۹ درصد است که از مددجویان کمیته امداد پس از اعمال تخفیف، فقط 

۳ درصد کارمزد اخذ می شود.

با کاهش مراجعات بیماران کرونایی به مراکز درمانی  در اصفهان، احتمال برداشته شدن کامل محدودیت ها چقدر جدی است؟

دو راهی محدودیت ها

اصفهان با  کاهش تعداد مبتایان به کرونا  پریسا سعادت
و کاســته شــدن از میــزان مراجعــات 
بیمارستانی، وارد فاز زرد محدودیت ها شد. این در حالی است که بر 
اساس آخرین آمار مسئوالن طی یک سال اخیر سه هزار و ۹۰۰ بیمار 
قطعی مبتا به کرونا در استان اصفهان جان خود را از دست داده اند و 
به همین تعداد نیز مرگ کرونــای منفی در این فاصله زمانی در مراکز 

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ثبت شده است.
 بر اســاس اعام ســامانه ماســک، در حال حاضر اســتان اصفهان 
در بحران شــیوع کرونا دارای ۲۴ شهرســتان با وضعیت زرد اســت 
و شهرســتانی با وضعیت ســفید، نارنجی یا قرمز ندارد. بر اســاس 
تصمیمات، محدودیت های تردد شــبانه در وضعیت زرد همچنان پا 
برجا خواهد بود و رسته های شغلی گروه چهار همچنان نمی توانند به 
فعالیت ادامه دهند. در مقابل طرح زوج و فرد به خیابان های هسته 
اصلی شهر بازگشته و البته آرامســتان ها هم مجددا بازگشایی شده 
است. حلقه محدودیت ها در حالی بازتر شده که وضعیت بحرانی در 
بیمارستان ها نیز اندکی رو به بهبود است. بر اساس اعام علوم پزشکی 
اصفهان طی هفته های اخیر در جدول رتبه بندی از لحاظ شیوع کرونا، 

استان اصفهان وضعیت بهتری پیدا کرده و با کاهش موارد بستری و 
فوتی های ناشی از این بیماری، سیر نزولی بحران بیماری  را در استان 
شــاهد بودیم. بهبودی اوضاع، این موضوع را مطرح کرده که آیا باید 
محدودیت ها در هفته های آینده برداشته شود یا اینکه همچنان برای 

حداقل دو ماه آینده محدودیت ها ادامه دار باشد.
مســئوالن از ســویی با فشــار کســبه و مردم برای برداشــته شدن 
محدودیت های مسافرت و ترددهای شبانه روبه رو هستند و از سوی 
دیگر نگران فوران دوباره این بیماری با شــدت بیشــترآن. مســئول 
بیماری های واگیر مرکز بهداشت اســتان اصفهان گفته است اگر چه 
کاهش مراجعات بیمارستانی ناشــی از کرونا، در روزهای اخیر قابل 
توجه بوده امــا  آینده کرونا را نمی توان پیش بینی کرد و از یک ســو با 
برداشتن محدودیت ها ممکن است شاهد خیز بعدی بیماری باشیم، 
بنابراین همچنــان نیازمند رعایت هســتیم.رضا فدایــی اظهار کرد: 
خوشبختانه طی یک ماه گذشته و در پی اعمال محدودیت های وضع 
شده برای مقابله با کرونا در سطح کشور، شــاهد سیر نزولی بیماری 
کووید -۱۹ در بعد بستری های بیمارســتان و فوتی های ناشی از این 
بیماری هستیم. از سوی دیگر مسئوالن ستاد ملی مقابله با کرونا می 

گویند زمان بندی برای پایان محدودیت ها در کشور پیش بینی نشده 
اســت. در این رابطه حسین قاســمی، دبیر کمیته امنیتی ستاد ملی 
کرونا اظهار کرد: در طرحی که از ابتدای آذر اعام شده، هیچ پیش بینی 
برای پایان طرح وجود ندارد، فقط درصورتی که شــهرها سفید شوند 

محدودیت ها لغو می شود.
 ذوالفقاری، رییــس کمیته اجتماعی، انتظامی ســتاد ملی مقابله با 
کرونا نیز دیگر مقام مســئولی بود که با تاکید برنداشــتن قید زمانی 
برای طرح هوشمند مدیریت کرونا گفته: در این طرح یک هفته و دو 
هفته نداریم و طرح هوشــمند مدیریت کرونا طرحی مســتمر است. 
محدودیت ها هوشمند است به این معنا که شهرهای کشور بر اساس 
ارزیابی هفتگی وزارت بهداشــت در وضعیت های زرد، نارنجی و قرمز 
قرار می گیرند. بی تردید با توجه به ایــن وضعیت ها محدودیت های 
 متناســب اعمال خواهد شــد. با این تفاســیر به نظر می رسد دولت

 برنامه ای از قبل تعیین شــده برای برداشــتن محدودیت ها ندارد و 
حداقل با شــیب مایم کاهش فوتی ها به نظر نمی رســد حداقل تا 
دو هفته آینده خبری از برداشته شــدن محدودیت های کرونایی در 

اصفهان باشد.

معاون اجتماعی بهزیســتی استان اصفهان با بیان 
اینکه مراکز تجمعی از حوزه هــای انتقال ویروس 
کروناســت، اظهار  کرد: با همه گیری ویروس کرونا 
در کشــور در نوع پذیرش و شــیوه های مراقبتی از 
کودکان کار تحت پوشش بهزیســتی تغییراتی به 
وجود آمد. یکی اینکه برای موارد ارجاع شده برای 
ورود به مجموعه در ابتدای ورود تست و غربالگری 
انجام می شــود تا از مبتا نبودن کــودک به کرونا 
مطمئن باشــیم. زمانی که کــودک می خواهد وارد 

مجموعه شود مدت دو هفته )۱۴ روز دوره نهفتگی 
این بیماری( در مراکز کودکان کار و خیابانی قرنطینه 
شــده، ســپس وارد جمع بقیه کودکان می شــود.

مجتبی ناجی  افزود: در ایام شــیوع کرونا ماقات 
خیران و بســتگان کودک با آنهــا متوقف و محدود 
شــد و تنها در موارد خاص ایــن ماقات ها صورت 
می گیرد. همچنین نظارت کارشناسان و متخصصان 
از این مراکز بیشــتر به شــکل مجــازی و از طریق 
نرم افزارهایی تدارک دیده شــده است و با حضور 
کارشناس مربوطه ارتباط برقرار شده و موارد مربوط 
به ایمنی و مراقبت های بهداشــتی انجام می شود.

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان تصریح 
کرد: برای شناســایی کودکان و جذب آنها همچنان 
خــط ۱۲۳ و اورژانــس اجتماعی آمــاده دریافت 

گزارش های مردمی یا گزارش دستگاه های مرتبط 
بوده و این مرکز از طریق نیروی انتظامی و ماموران 
شهرداری نســبت به پذیرش کودکان کار و خیابان 
اقدام کرده اســت. قریب به یک ســال از شــیوع 
اپیدمی کرونا در کشور می گذرد، حدود ۲۲۰ کودک 
به مراکز کودکان کار اســتان وارد شدند که نزدیک 
به ۱۱۰ کودک به طور مستمر تحت پوشش خدمات 
روزانه بهزیســتی اصفهــان هســتند.ناجی  تاکید 
کرد: این تعداد از کودکان تحت پوشــش خدمات 
شبانه روزی نبوده و تحت مراقبت خانواده هستند. 
همچنین به وسیله مرکز حمایتی و آموزشی کودک 
توسط بخش های غیردولتی اداره و مدیریت شده 
و خدمات بهداشتی، معیشــتی، غذایی و درمانی 

دریافت کرده اند.

ورود 220 کودک به مراکز کودکان کار در اپیدمی کرونا

در طرحی که از ابتدای آذر اعالم شده، هیچ پیش بینی 
برای پایان طرح وجود ندارد، فقط درصورتی که شهرها 

سفید شوند محدودیت ها لغو می شود

نجات فرد گرفتار 
در ارتفاعات میمه

رییس جمعیــت هال احمر 
بخش میمــه گفــت: در پی 
ســقوط یک مرد ۵۳ ساله از 
ارتفاعات کوه کهــرود ازان، دو 
تیم امداد و نجــات از پایگاه 
قرقچی به محل حادثه اعزام 
شدند و مصدوم را که از ناحیه 
مچ پای چپ آسیب دیده بود، 

به پایین کوه منتقل کردند.

 عشق به بازی های رایانه ای
 راز سرقت های سریالی را فاش کرد

مدتی قبل شکایت های پی در پی چند زن و مرد در شعبه ۳ ناحیه ۳۴ نزد قاضی احمدزاده، حکایت 
از سرقت های دو فرد موتورسوار داشت. مالباختگان در شکایت خود اظهار داشته بودند که سارقان 
نقاب هایی شبیه نقاب شخصیت های 
بازی های رایانه ای به صورت داشتند.در 
حالی که دســتگیری سارقان در دستور 
کار مامــوران قرار گرفته بــود، با ردیابی 
و تحقیقات ســرنخ هایی از سارقان به 
دســت آمد که باالخره یکی از آنها را در 
دام قانون گرفتار کرد.ســارق دستگیر 
شــده، با توجه به مدارک و مستنداتی 
که علیه او وجود داشت ناچار شد لب به 
اعتراف گشوده و پرده از راز سرقت های 
سریالی بردارد.وی  در اعترافات خود  گفت: »من عاشق بازی های رایانه ای هستم؛ اما پدرم برای 
خرید آن به من پول نمی داد. برای همین با یکی ازدوســتانم که خافکار بود و با او در پارک آشــنا 
شده بودم، مشــورت کردم و او گفت اگر ســرقت کنیم، می توانی پول بازی رایانه ای را تهیه کنی و 
دیگر نیازی نیست از پدرت پول بگیری. من هم قبول کردم و با کمک او دست به چند فقره سرقت 
زدیم.«ماموران با اطاعاتی که ســارق در اختیار آنها قرار داده بود، موفق به دستگیری همدست او 
شدند و در بررسی های بعدی مشخص شد که همدست سارق جوان، سابقه دار بوده و چندین بار به 
دلیل موبایل قاپی و زورگیری به زندان افتاده است.او بعد از دستگیری در اعتراف گفت: »دو سال 
قبل از زندان آزاد شده بودم. یک روز دوستم گفت که برای بازی های رایانه ای نیاز به پول دارد و من 

به او پیشنهاد سرقت دادم. برای همین از یک ماه قبل دوباره دست به سرقت زدم.«

کشف 21 هزار نخ سيگار قاچاق دراصفهان 
با تاش ماموران پایگاه اطاعاتی شهرستان اصفهان و در راستای اجرای مبارزه جدی با قاچاق کاال ، 
۲۱ هزارو ۳۰۰ نخ سیگار قاچاق از یک مغازه در این شهرستان کشف شد. سرهنگ  حمیدرضا اکبری با 
اعام این خبر، گفت : در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کاال ، ماموران پایگاه 
اطاعاتی موفق به کشف ۲۱ هزار و ۳۰۰ نخ ســیگار قاچاق از یک مغازه سوپر مارکت شدند.فرمانده 
انتظامی شهرستان اصفهان در ادامه بیان داشت : ماموران آن یگان در بازرسی از این واحد صنفی 
تعداد ۱۹۴ بسته تنباکو ، ۱۹ بسته توتون و ۶۰ بســته آدامس قاچاق را نیز کشف و یک نفر را در این 
خصوص دستگیر کردند.سرهنگ اکبری با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش ریالی اموال توقیفی را 
۷۰۰ میلیون برآورد کرده اند، بیان داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای 

اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

کشف 120 هزار ماسک احتکار شده در  اصفهان 
سرپرست پلیس امنیت اقتصادی از کشف محموله ای ماسک احتکار شده به ارزش یک میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون ریال خبر داد. سرهنگ کامران ریاحی بیان داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
اصفهان از احتکار محموله ای ماســک در انباری مطلع و به محل اعزام شدند.وی افزود: یک گروه 
از ماموران به محل اعزام و در بازرسی از آنجا ۱۲۰ هزار ماســک سه الیه که احتکار شده بود را کشف 
کردند.سرپرست پلیس امنیت اقتصادی اصفهان ادامه داد: ارزش ماسک های کشف شده توسط 

کارشناسان مربوطه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعام شده است.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

رییس مرکز تحقیقات سامت و امنیت 
غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

۶۶ درصد اصفهانی ها 
کمبود ویتامین D دارند

 رییــس مرکز تحقیقــات ســامت و امنیت 
غذایی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
 D ۶۶ درصد از مردم اصفهان از کمبود ویتامین
رنج می برند و روستاییان این استان نیز دچار 
کمبود ویتامین A هســتند.رضا امانی با بیان 
اینکه اســتان اصفهان جزو چهار استان کشور 
در زمینه امنیت غذایی اســت، اظهار داشــت: 
این نتایج در ســال ۹۱ منتشر شــد اما شرایط 
فعلی فرق کرده و امنیت غذایــی مورد تهدید 
قرار گرفته است.وی با بیان اینکه وزارت کشور 
استان اصفهان را برخوردار اعام کرده و از این رو 
این استان با وجود نیاز، از دریافت بخش قابل 
توجهی از اعتبارات محروم اســت، اضافه کرد: 
باید در این زمینه بازنگری جدی صورت گیرد و 
چنانچه این امر صورت نگیرد، دچار مشکات 

جدی خواهیم شد.
رییس مرکز تحقیقات سامت و امنیت غذایی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه 
کارشناسان تغذیه بر این باورند که می توان در 
ظاهر شهروندان نبود امنیت غذایی را به خوبی 
مشاهده کرد، ابراز داشت: بر اساس باور سازمان 
بهداشت جهانی دسترسی در هر زمان به غذای 
سالم نشانه امنیت غذایی است که این شرایط 
را در اســتان و حتی کشــور به خوبی نداریم و 
صف های طوالنی برای دریافــت مواد غذایی 
مصداقی بر این مدعاســت.وی با بیان اینکه 
نیمی از پروتئین و آهن مورد نیاز مردم ایران با 
مصرف نان تامین می شود، گفت: چنانچه نان 
گران شود دچار چالش خواهیم شد و امنیت 
غذایی تهدید می شود.امانی با بیان اینکه امنیت 
تغذیه ای که همان ســیری سلولی است، باید 
مورد توجه خانواده ها باشد، گفت: باید با غذایی 
که می خوریم ســلول های بدن مان نیز تغذیه 
شوند. وی با بیان اینکه ۶۶ درصد از مردم استان 
اصفهان از کمبود ویتامین D رنج می برند، گفت: 
در روستاها نیز کمبود ویتامین A داریم ضمن 
اینکه سال هاست مردم اســتان اصفهان از 

کمبود روی رنج می برند.

بیش از 3۶ هزار نفر در پایه ابتدایی از آموزش مجازی محروم هستند
 معاون آموزش ابتدای اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: ۳۶ هزار و ۹۲۶ نفر از آموزش مجازی محروم هســتند و ۱۸ هزار و ۹۰۲ نفر درســنامه

 می گیرند که ۸۲ درصد را شامل می شود.ابطحی ادامه داد: در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰، بیش از ۸۷ هزار نفر ایرانی و شش هزار و ۵۲۱ نفر اتباع کاس اولی هستند 
و بر اساس بررسی ها ۸ درصد جمعیت دیر آموز هستند؛ اما استثنایی نیســتند.وی افزود: ۵۵ درصد پسر و ۴۵ درصد دختر ها دچار مشکات یادگیری بودند، 
طبق بررسی ها در دوران ابتدایی با توجه به عدم دسترسی به فضای مجازی، ۴۲ درصد افت را شاهد هستیم.ابطحی با توضیح اینکه وضعیت اقتصادی و عدم 
شرایط تصحیلی دلیل دیگر افت تحصیلی است، تصریح کرد: یک درصد اولیای دانش آموزان بی سواد هستند و ۵۰ درصد مشکات افت تحصیلی، دانش آموزان 
دیر آموز است.معاون آموزش ابتدای اداره کل آموزش و پرورش اصفهان با بیان اینکه اختیار برگزاری کاس ها را به شورای مدارس واگذار کردیم، خاطر نشان 
کرد: با توجه به مشکات برخی از دانش آموزان، مدیر مدارس رصد انجام می دهند؛ برنامه دیگر ما استفاده از یک فضای آموزشی در شبکه آموزش است.وی 
ادامه داد: فرآیند ارزیابی حضور و میزان تسلط خواندنی و شنیداری به صورت های مختلفی بررسی می شود؛ در مناطق خاصی از استان و  مناطق عشایرنشین  

بیشترین مشکات  را داریم.



پایان هفته هفدهم لیگ والیبال با یک رکورد عجیب
هفته هفدهم لیگ برتر والیبال با شش دیدار به صورت متمرکز در خانه والیبال و سالن فدراسیون روزجمعه پیگیری شد. نکته جالب این دیدارها به پایان رسیدن 
هر شش مسابقه با نتیجه 3-0 بود.در پنجمین مسابقه این هفته که به میزبانی ســالن فدراسیون والیبال برگزار شد، تیم های هورسان رامسر و پیکان تهران به 
مصاف یکدیگر رفتند و شاگردان مرتضی عهدی موفق به شکست سه بر صفر حریف خود شدند. پیکانی ها در سه ست این مسابقه با امتیاز مشابه 25 بر 23 به 
پیروزی رسیدند تا ششمین برد خود در لیگ برتر مردان سال 99 را جشن بگیرند.در آخرین مسابقه هفته هفدهم نیز تیم های راه یاب ملل کردستان و لبنیات هراز 
آمل درخانه والیبال تهران به مصاف هم رفتند و شاگردان بهروز عطایی موفق به شکست نماینده کردستان بانتیجه سه بر صفر شدند.هزار با کسب این پیروزی، 
با 12 برد و 34 امتیاز باالتر از فوالد سیرجان که این هفته استراحت داشت، در رتبه سوم جدول ایستاد. راه یاب در این مسابقه در سه ست متوالی مغلوب نماینده 
آمل شد تا سیزدهمین شکست خود را تجربه کند.تیم های فوالد سیرجان و شهرداری گنبد در هفته هفدهم لیگ برتر استراحت داشتند و در بازی های قبلی هم 

تیم های سایپا، شهرداری قزوین، سپاهان و شهرداری ارومیه مقابل رقبای خود به برتری دست یافته بودند.
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استقالل با مهاجم بدشانسش خداحافظی می کند؟
این احتمال وجود دارد که مرتضی تبریزی از اســتقالل جدا شود.بدشانســی پشت بدشانسی 
دستاورد مرتضی تبریزی در تیم اســتقالل بود. او در ابتدای حضورش در جمع آبی ها نتوانست 

آن طور که باید و شاید خودش را نشان 
دهد و خیلی زود بــه بازیکنی نیمکت 
نشــین چه در زمان شــفر و چه در تیم 
استراماچونی تبدیل شــد. با این حال 
وضعیت برای تبریزی زمانی بدتر شد که 
این بازیکن در شرایطی که می توانست 
زیر نظر فرهاد مجیدی دوباره به روزهای 
خوبش بازگردد، با پارگی رباط صلیبی 
مواجه شد و برای چند ماه خانه نشین 
شد.در ابتدای این فصل، شماره پیراهن 

11 که دو فصل گذشته بر تن تبریزی بود، به داریوش شجاعیان داده شد و این نکته، یکی از نشانه 
هایی بود که مدیران اســتقالل قصدی برای حفظ تبریزی در این تیم ندارند.هفته گذشــته نیز 
اخباری مبنی بر عدم توافق مدیران استقالل و تبریزی منتشر شد و اکنون باید منتظر ماند و دید 

باالخره مسیر سرنوشت استقالل و تبریزی به کجا ختم می شود.

فرش قرمز پرسپولیس و استقالل برای بازگشت دو ستاره!
مهدی ترابی و علی کریمی، دو ستاره ای هســتند که هر یک به دالیلی ممکن است به کار خود در 
لیگ فوتبال قطر ادامه ندهند که البته این مسئله برای مهدی ترابی محتمل تر از علی کریمی است.

ترابی که در ابتدای این فصل بعد از مشکل زمانی برای حضور در قطر و تایید پیشنهاد الدحیل، در 
نهایت تیم العربی را برای ادامه فوتبالش انتخاب کرد و به این تیم سرخ پوش پیوست، از بدو ورود 
به قطر و قرنطینه، با مشکل مصدومیت مواجه بود و همسترینگ او به طرز عجیبی آزارش داده و 
تکرار این مسئله باعث شده که رابطه او با باشگاه به عنوان ستاره ای تاثیرگذار و تعیین کننده به هم 
بخورد.در عین حال علی کریمی هم که از زمان حضور در القطر بازی های نسبتا خوبی با این تیم 
انجام داده، به نظر به دنبال تیمی بزرگ تر از زردپوشان قطری برای ادامه بازی است چرا که اهداف 
مهم تری برای بازی در تیم ملی و حضور در اسکواد ملی برای جام جهانی 2022 را در ذهن دارد و 
به همین سبب ممکن است دوباره ســر از ایران در بیاورد و پیراهن استقالل را برتن کند. البته در 
مورد علی کریمی شایعات جدی وجود دارد که به الدحیل خواهد پیوست؛ اما باید منتظر قطعیت 
این شایعه ماند که اگر این اتفاق رخ دهد و کریمی از القطر به الدحیل چرخ بخورد، استقاللی ها 
باید حداقل یک نیم فصل دیگر برای بازگشت وی به اردوی تیم شــان صبر کنند. بازیکنی که از 
دید آن ها، قهرمانی شان در لیگ را قطعی می کند.مهدی ترابی هم که جدایی اش از پرسپولیس، 
دالیل مختلفی داشت و البته بخشی از مشکالتش به مدیریت باشگاه نیز بازمی گشت، به محض 
شایعات مبنی بر ترک فوتبال قطر، تماس پرسپولیس را متوجه خود کرده و آن ها مذاکرات اولیه 
را برای بازگرداندن او آغاز کرده اند. ترابی بازیکنی تعیین کننده در لیگ برتر ایران بود که قهرمانی 
فصل گذشته، تا حد زیادی به درخشش او و گل ها و پاس گل های تاثیرگذارش، مربوط می شد. 
طبیعتا پرسپولیسی ها که بشــار رسن را از دســت داده اند، همه کار می کنند تا او را در جمع خود 
داشته باشند. البته این دو بازیکن در خصوص بازگشت به ایران کوچک ترین اظهارنظری نکرده 
اند ولی به هر صورت برای احتماالت باید جایی را باز کرد؛ احتماالتی مثل این که شما به عنوان یک 
فوتبالیســت ممتاز، لیگ فوتبال قطر چندان به دل تان ننشیند و دوست داشته باشید به آغوش 

هواداران تان در تیم پرطرفداری که عضوش بوده اید، بازگردید.

 با تصمیم جدید کنفدراسیون آسیا ؛

انتخابی جام جهانی متمرکز می شود؟!

برگزاری متمرکــز دیدارهای رقابت های   سمیه مصور
مقدماتی جام جهانی، تصمیمی است که 
ســایت گل AFC  پرده از آن برداشته اســت تا تیم ملی کشورمان در 
خارج از ایران مقابل حریفانش در مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی 
جام جهانی قرار بگیرد. این تصمیم به دنبــال برگزاری موفقیت آمیز 
لیگ قهرمانان آسیا در قطر در دستور کار کنفدراسیون آسیا قرار گرفته 
است.مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2020 پس از توقف مسابقات به 
دلیل بحران جدید ویروس کرونا  و تاثیرات آن بر پروازها و دشواری 
مسافرت بین کشورهای جهان ، به صورت متمرکز در قطر برگزار شد و 
این کشــور امکانات فوق العاده خود را برای برگزاری مسابقات بسیج 

کرد.
در حال حاضر همه مســابقات مقدماتی جام جهانی قطر و جام ملت 
های آسیا 2023 آســیا در چین به دلیل بیماری همه گیر کرونا در دور 
هفتم متوقف شده و کنفدراســیون تصمیم گرفته دور هفتم و هشتم 
را فروردین آینده برگزار کند اما در صورت بروز مجدد مشــکالتی مثل 
عدم کنترل کرونا در کشورها تا آن بازه زمانی، این مسابقات به صورت 

متمرکز در خردادماه آینده در قطر برگزار  خواهد شد. 

کنفدراسیون آسیا تصمیم به برگزاری متمرکز رقابت های انتخابی جام 
جهانی را در جریان جلسه مشــترک با مسئوالن فیفا در ماه جوالی به 
عنوان راه حل جایگزین در صورت بســته بودن مرز برخی از کشورها 
پیشــنهاد داده بود. در آن جلســه، فیفا بر به تعویق افتادن مسابقات 
تا ماه مارس سال آینده تاکید کرد. پیش بینی می شود گزارش های 
فیفا در این ارتباط به صورت مستمر ارائه شود و در صورت عادی شدن 
امور از اواخر ماه ژانویه، جلسه دیگری برای تایید تاریخ رسمی و نهایی 
مســابقات انتخابی جام جهانی در ماه مارس برگزار شود. در صورت 
تداوم همان شرایط و شیوع ویروس کرونا و عدم یافتن واکسیناسیون 
مناســب، برگزاری مســابقات به صورت متمرکز در یک کشــور مثل 
برگزاری لیگ قهرمانان آســیا که در حال حاضر در حال انجام است، 

معرفی خواهد شد.
تیم ملی فوتبال ایران برای صعود به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 
و کسب ســهمیه حضور در جام ملت های 2023 آسیا، نیاز به پیروزی 
در چهار مســابقه باقی مانده خود دارد؛ به خصوص دو دیدار حساس 
برابر بحرین و عراق.  برخی از کارشناســان فوتبــال معتقدند اگر این 
بازی ها به صورت متمرکز در کشوری به جز ایران برگزار شود می تواند 

برای ملی پوشان ایرانی خوب باشد چرا که بازیکنان ایران با زمین های 
قطر خو گرفته و با شــرایط برگزاری دیدارها در این کشور آشنا هستند 
و از ســوی دیگر تیم ملی با برگزاری بازی های متمرکز شرایط بهتری 
نسبت به رقبا خواهد داشــت؛ اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان 
معتقدند که با توجه بــه این که ایران درحال حاضر پس از شکســت 
مقابل عراق و بحرین شرایط سختی در گروه خود دارد و  تصویب این 
موضوع به معنای سلب میزبانی ایران از دو بازی حساس مقابل عراق 
و بحرین خواهد بود، ایران کار سختی برای صعود به مرحله نهایی در 

پیش خواهد داشت.
برگزاری متمرکز فصــل جدید لیگ قهرمانان آســیا، تصمیم دیگری 
اســت که کنفدراسیون آســیا گرفته اســت. با توجه به برگزاری لیگ 
قهرمانان آســیا با حضور 40 تیم، AFC  اردیبهشــت آینــده را برای 
راه اندازی نســخه جدید مســابقات تعیین کرده اســت ، جایی که 
مســابقات از انجام بازی های پلی آف و مقدماتی آغاز شده و سپس 
تورنمنت درآذرماه 2021 تکمیل می شــود. از ایران ، فوالد و استقالل 
 در پلی آف و پرســپولیس و تراکتور در مســابقات گروهی به میدان 

خواهند رفت.

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان گفت: در 
حالی که متوسط سرانه ورزشــی کشور ۷ دهم متر 
مربع است این سرانه در استان اصفهان کمتر از 4۶ 
صدم درصد است که این امر استان اصفهان را در رتبه 

25 کشوری سرانه ورزشی قرار داده است.
سیدمحمد طباطبایی یکی از مواردی که باعث ضعیف 
بودن سرانه ورزشی استان اصفهان شده را طرح های 
ورزشی ناتمام دانست و افزود: در حال حاضر بیش از 
120 طرح ورزشی نیمه تمام در استان اصفهان داریم 
که با پیشرفت فیزیکی 10 تا ۷0 درصدی از  یک  تا 9 
سال است که همچنان تکمیل نشــده و روی زمین 
مانده است. وی افزود: متاســفانه در خیلی از این 
طرح ها آمایش سرزمینی مناســبی انجام نشده؛ 
طرح هایی که شــاید کمک زیادی به ورزش نکند و 

حتی بار اضافه مالی هم برای ورزش به دنبال داشته 
باشد و از طرفی به جای تکمیل طرحی که آغاز شده 
طرح های دیگر کلنگ زنی می شود و سبب می شود 
تکمیل هر دو طرح به موقع انجام نشــود.مدیرکل 
ورزش و جوانان افــزود: تاخیر در اتمــام و تکمیل 
این طرح ها باعث شده حاال پس از سال ها به جای 
هزینه برای تکمیل آن برای تعمیر و بازسازی برخی 
از آن ها هزینه دوباره و ســنگین تری انجام دهیم و 
این یعنی حیف شــدن پول بیت المال.سید محمد 
طباطبایی با بیــان اینکه برای تکمیــل این طرح ها 
بیش از 150 میلیارد تومان بودجه الزم است ،  گفت: 
امسال برای این طرح ها 100 میلیارد تومان تخصیص 
یافته که در صورت محقق شدن آن می توانیم بیش 
از ۶0 درصد این طرح ها را تا اواسط سال آینده به بهره 

برداری برســانیم.وی افزود: با برنامه ریزی صورت 
گرفته تا پایان امســال و بهره بــرداری برخی از این 
طرح ها حدود 20 هزار مترمربع به فضای ورزشــی 
اســتان اصفهان اضافه خواهد شد.مدیرکل ورزش 
و جوانان اســتان اصفهان افزود: خیران ورزش یار 
و بخش خصوصی دو ظرفیتی اســت که می توان از 
آن ها به خوبی استفاده کرد همانطور که قبال در خیلی 
 از این طرح ها از آن ها بهره برده ایم و به کمک ورزش

  آمــده انــد کــه نمونــه بــارز آن ورزشــگاه بزرگ 
نقش جهان است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد:

وجود بیش از 120 طرح ورزشی نیمه تمام در استان اصفهان

خبر روز

پشیمانی یونایتد از نخریدن »گرلیش«
منچستریونایتد در تابستان گذشته به دنبال خرید جک گرلیش، ستاره استون ویال بود؛ اما وقتی 
با پیشنهاد فروش ۶5میلیون پوندی ویال مواجه شــد کنار کشید تا این انتقال به سرانجام نرسد. 
یونایتد حاال در ماه ژانویــه بار دیگر به جذب گرلیش عالقه دارد؛ اما این بار اســتون ویال قیمت او 
را باالتر هم بــرده و خواهان دریافت 100 میلیون پوند در ازای فروش کاپیتان خود اســت. چرا که 
گرلیش در این فصل بسیار درخشــان ظاهر شده و مدیریت باشــگاه گمان می کند ارزش او به 
مراتب باالتر رفته است.جالب اینجاســت که گرلیش روز جمعه در اولدترافورد با بازوبند کاپیتانی 
اســتون ویال مقابل یونایتد خواهد ایســتاد ولی اگر مدیران یونایتد با پرداخت 100 میلیون پوند 
به استون ویال موافقت کنند ممکن اســت به زودی شــاهد حضور او در این ورزشگاه با پیراهن 
سرخ رنگ یونایتد باشیم.گفته می شــود یکی از علت های اصلی عدم موافقت یونایتد با خرید 
۶5 میلیون پوندی گرلیش در تابســتان این بود که شــیاطین ســرخ کمی قبل برای خرید فان 
دبیک 40 میلیون پونــد پرداخته بودند و دیگر تــوان مالی چنین خریدی را نداشــتند. گرلیش 
که در تابســتان به دوســتانش گفته بود در حال عزیمت به منچســتریونایتد اســت ناگهان با 
 شنیدن خبر منصرف شدن شیاطین سرخ پای میز نشســت و قرارداد پنج ساله جدیدی با ویال

 امضا کرد.

سیگنال آینتراخت به رئال:

 »یوویچ« را برگردانید
 در اینکه دوران حضور لوکا یوویچ، ســتاره صرب در رئال مادرید به پایان رســیده شــکی وجود 
ندارد. او در رئال به مهره ای حاشــیه ای تبدیل شــده و توســط زیدان عمال از تیم کنار گذاشــته 
شــده اســت. اما آینتراخت فرانکفورت تیم ســابق یوویچ حاال می گوید حاضر اســت مهاجم 
صرب را دوبــاره به فرانکفــورت برگرداند.یوویــچ در فصــل 2018-2019 با پیراهــن آینتراخت 
درخشان ظاهر شــد و همین باعث شــد باشــگاه های بزرگ اروپایی به دنبال جذب او باشند. 
در نهایــت رئال مادرید موفق شــد مهاجم صــرب را به برنابئــو منتقل کند ولــی یوویچ در رئال 
هرگز موفق ظاهر نشــد. او تا کنون 32 بازی برای رئــال انجام داده و تنها 2 گل به ثمر رســانده 
اســت. آدی هوتر، ســرمربی آینتراخت فرانکفورت حاال خبر خوبی به یوویــچ داده و می گوید 
تیمش حاضر اســت مهاجم صرب را دوباره بــه خدمت بگیــرد. هوتر در این بــاره گفت:» لوکا 
 در رئــال مادرید خیلی کم بــازی می کند و مــن مطمئنم با بازگشــت به آینتراخــت مخالفتی 

نخواهد کرد«.

چراغ سبز هافبک یوونتوس برای رفتن به لیگ برتر
ســامی خدیرا طی ماه های اخیر جایی در ترکیــب ثابت یوونتوس نداشــته و اغلب بازی های 
این تیم را از روی ســکوها تماشــا کرده اســت. به نظر می رسد این بازیکن در آســتانه رفتن به 
لیگ برتر و باشگاه اورتون قرار دارد و حاال خود ســامی خدیرا نیز ابراز عالقه کرد روزی در فوتبال 
انگلیس بازی کند.ســامی خدیرا گفت: »در زندگی حرفه ای هر بازیکنی همیشــه فراز و نشیب 
وجود دارد و من کســی را نمی شناسم که همیشــه در اوج باشد.  وقتی در ســال 2015 از رئال 
مادرید راهی یوونتوس شــدم، هرگــز فکر نمی کردم که ایــن مدت در تورین بمانــم. انتقال به 
باشــگاهی که باعث خوشــحالی و رضایت شما شــود یک نعمت اســت و من احساس خوبی 
نســبت به دوران حضورم در یوونتوس دارم.در دوران ورزشــی خود در انگلیــس بازی نکرده ام 
و این انتقال می تواند حســن ختام کار من باشــد. در انگلیس وقفه کمتــری در بازی ها وجود 
داشــته و تیم ها عالقه مند به ضد حمله هســتند که این روند مورد عالقه من اســت.  جلسات 
 اضافی زیادی با مربی بدن سازی داشــته ام تا خودم را برای سرعت و شــدت باالتر مسابقات

 آماده کنم.«

فوتبال جهان

 تحقق رویای تعادل
 در تراکتور

در طول فصل های اخیر یکی از مســائلی که 
تراکتوری ها را به شدت آزار داد، نبود تعادل در 
پست های مختلف بود. این تیم در ادوار اخیر 
لیگ برتر ستاره های پرشماری را به خدمت 
گرفت اما همواره یک جــای کار می لنگید و 
همین موضوع باعث می شد، بازی های این 
تیم از کیفیت الزم برخورد نبوده و به طبع آن 

نتایج مورد انتظار هم کسب نشود.
در این چند فصل اخیر زمانی که تراکتور از نظر 
دفاعی قدرت باالیی داشت و درون دروازه هم 
به یک ثبات الزم رسیده بود، خط حمله این 
تیم از قدرت کافی برخوردار نبود. فصولی هم 
بودند که خط حمله ســرخ پوشان به شدت 
قدرتمند بود اما درون دروازه و در خط دفاعی، 
ثبات الزم دیده نمی شد. در فصل جاری اما 
شرایط به گونه ای در حال رقم خوردن است 
که می توانیم تعادل را در پست های مختلف 
مشاهده کنیم.تا پایان هفته نهم، محمدرضا 
اخباری، در درون دروازه تراکتور عملکرد قابل 
قبولی داشته و به کمک مدافعانی که نمایش 
خوبی داشته اند، با رقم زدن 5 کلین شیت، 
بهترین آمار را در میان شــانزده تیم برجای 
گذاشته است. در خط حمله هم تراکتوری ها 
بعد از مدت ها شاهد گلزنی مهاجمان شان 
هســتند. محمد عبــاس زاده در خط حمله 
تراکتور تا این لحظه سه گل به ثمر رسانده و به 
گونه ای کار کرده که می توان روی او به عنوان 
مهاجمی بــرای بازی های حســاس آینده 

حساب باز کرد.
البته نبایــد از عملکــرد خوب خــط میانی 
تراکتوری ها نیز غافل شویم. سرخ پوشان در 
میانه میدان با حفظ مهره های کارآمد فصل 
های اخیر خود، به یک ثبات قابل قبول دست 
یافته اند. آنها در میانه میدان شرایطی را رقم 
زده اند که خطوط دفاعی و حمله نیز از آن بهره 
کافی را برده اند. ایــن یک اتفاق خوب برای 
تراکتوری اســت که در فصل جاری به عنوان 
یکــی از نمایندگان ایران در لیــگ قهرمانان 
آسیا هم حضور خواهد یافت و در لیگ برتر 

نیز به دنبال کسب جایگاهی مناسب است.

تیم ملی فوتبال ایران برای صعود به مرحله نهایی 
انتخابی جام جهانی و کسب سهمیه حضور در جام 
ملت های ۲۰۲۳ آسیا، نیاز به پیروزی در چهار مسابقه 
باقی مانده خود دارد؛ به خصوص دو دیدار حساس برابر 

بحرین و عراق.

مستطیل سبز

وز عکس ر

بزرگان رسانه ای 
ورزش در یک قاب

در حاشــیه برگزاری دیدار دوستانه 
یــاران عــادل فردوســی پور در تیم 
رسانه ورزش، عادل فردوسی پور به 
نمایندگی از جمع  از اســکندر کوتی 
گزارشــگر قدیمی فوتبــال، جعفر 
تبریزی یکی از عکاســان ورزشی به 
نام و قدیمی فوتبال ایران و ابراهیم 
افشــار از نویســندگان مهم ورزش 
ایران در دهه های گذشته  تقدیر کرد .
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شهردار  خبر داد:

19 ماشین خدماتی به ناوگان شهر اصفهان افزوده می شود
شهردار اصفهان در ارتباط زنده رادیویی با برنامه »سالم اصفهان« با گرامیداشت سالگرد شهادت سردار 
سلیمانی، اظهار کرد: طی چند روز گذشته خیابان ها و میادین شهر اصفهان توسط شهرداری به تصویر 
این شهید مزین شده و تمثال شــهید در میادین اصلی شهر برافراشته شده است.قدرت ا... نوروزی 
ادامه داد: اصفهان دو روز سخت را با آلودگی باال در پایان هفته گذشته تجربه کرد، از همین رو در برنامه 
1405 پروژه های جدیدی برای کاهش آالینده ها تعریف شده که همه آنها بر اساس تحقیقات مهمی 
است که نتایج آن در برنامه ریزی پنج ساله و افق 1405 در اهداف کالن برنامه قرار گرفته است و اجرای 

آن در کاهش آالینده ها اثر دارد.  
شهردار اصفهان تصریح کرد: دو پروژه بزرگ عمرانی شهر که بودجه عمده شهرداری را از سال 96 به خود 
اختصاص داده، در حوزه توسعه حمل و نقل پاک و افزایش ضریب دسترسی به مترو و تاکید بر اجرای 
حلقه حفاظتی شهر برای حفاظت از هوای اصفهان بوده است.وی افزود: همچنین راه اندازی مسیر 
دوچرخه سواری در شهر اصفهان و طرح موتورهای برقی ارزش باالیی در کاهش آالیندگی در شهر با 
کاهش تردد وساسل نقلیه با سوخت فسیلی خواهد داشت. نوروزی با اشاره به تراموا به عنوان یکی 
از مدهای حمل و نقل عمومی در شهر اصفهان تاکید کرد: تراموا وسیله پاک برای شهر اصفهان است 
که مقدمات راه اندازی آن را در دست اجرا داریم.وی اظهار کرد: در برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« 
نوسازی ناوگان تاکسیرانی با 300 دستگاه اجرا خواهد شد که این موضوع هم از مصادیق بهبود خدمت 
رسانی در ناوگان حمل و نقل عمومی برای کاهش آلودگی هواست. ضمن اینکه ماشین آالت خدماتی 
و عمرانی شامل هفت میکسر 26 تنی، 10 دستگاه خودروی حمل پسماند و دو دستگاه بیل مکانیکی 

به شهر اضافه می شود که در خدمت رسانی به شهروندان نقش مهمی دارد.

 پیشرفت 34 درصدی عملیات اجرایی
 کیلومتر چهار تا هفت رینگ چهارم اصفهان

مدیر پروژه کیلومتر چهار تا هفت رینگ چهارم گفت: این بخش از پروژه رینگ چهارم تاکنون 34.۷ درصد 
پیشرفت داشته است.ناصر کریمی اظهار کرد: کیلومتر چهار تا هفت از مجموعه ابر پروژه حلقه حفاظتی شهر 
اصفهان حدفاصل پل آفتاب تا خیابان بهاران در حال اجراست.وی با بیان اینکه عملیات احداث پل کانال 
انتقال آب 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: سطح این پل دو هزار و 200 متر مربع بوده و باید 
چند سوله در مسیر آن آزادسازی شود تا مسیر تکمیل شود.مدیر پروژه کیلومتر چهار تا هفت رینگ چهارم 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۸6 درصد آزادسازی های مسیر کیلومتر چهار تا هفت رینگ چهارم انجام 
شده و تنها 14 درصد باقی مانده است.وی ادامه داد: از مجموع 160 هزار مترمربع مسیر برای آزادسازی 
در این بخش از رینگ چهارم، تاکنون 136 هزار مترمربع انجام شده و 24 هزار مترمربع باقی مانده است.

بهره برداری از پارک سوار عاشق آباد در آینده ای نزدیک
مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان گفت: تا پایان دی ماه سال جاری پارک سوار عاشق آباد با هدف 
کاهش مشکالت حمل و نقل شهروندان افتتاح شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد.علی باقری 
اظهار کرد: پارک سوار عاشق آباد در زمینی به وســعت 1۷ هزار و 500 مترمربع احداث شده است و 
پس از بهره برداری 13 خط اتوبوس در آن رفت و آمد خواهد داشــت.وی با بیان اینکه برای تملک، 
آزادسازی و اجرای پروژه پارک سوار عاشــق آباد 30 میلیارد تومان هزینه شده است، تصریح کرد: 
این پارک سوار دارای امکاناتی همچون سرویس بهداشــتی، فضای سبز و سایه بان مناسب برای 
مسافران است.مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: اتوبوس ها در پارک سوار عاشق 
آباد برای سرویس دهی به شهروندان جهت ایاب و ذهاب به شهرهای شاهین شهر، خمینی شهر، 

گز و خورزوق همچنین دانشگاه صنعتی اصفهان و سطح شهر فعالیت خواهند کرد.

اقدام زیست محیطی شهرداری برای استفاده از آب خاکستری و چرخه بازیافت آب؛

فضای سبز بیش از 10 منطقه شهر با ظرفیت تصفیه خانه ها آبیاری می شود 

معاون خدمات شــهری شهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه کالن شهر 
اصفهان دارای حدود پنج هزار و 500 هکتار فضای سبز اکولوژیک است 
که از این مســاحت، حدود ســه هزار و 900 هکتار فضای سبز در اختیار 
شهرداری اصفهان است، اظهار کرد: با توجه به نیاز جمعیت دو میلیونی 
شــهر اصفهان، حضور صنایع آالینده اطراف اصفهــان، مهاجرپذیری و 
آالینده  های ناشــی از حمل و نقل؛ نه تنها در راستای حفظ فضای سبز، 
بلکه برای افزایش آن نیز باید قدم برداریم. حســین امیری ادامه داد: 
با توجه به اهمیت مدیریت منابع و مصــارف آب، اقداماتی نظیر تغییر 
الگوی کاشــت، مدیریت توزیع و مصرف آب فضای ســبز، بازچرخانی 
آب و تصفیه فاضالب  شــهری جهت آبیاری فضای سبز به عنوان منابع 
آب پایدار، از سیاســت های اصلی معاونت خدمات شــهری شهرداری 
اصفهان در راستای توسعه پایدار است.معاون خدمات شهری شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: به همین سبب شهرداری اصفهان به  منظور استفاده 
از منابع آب پایدار مانند پساب تصفیه شــده فاضالب، در آبیاری برخی 
از عرصه های فضای ســبز، همزمان با اجرای تمهیــدات مدیریت بهینه 
مصرف آب، اجرای پروژه  های زیرساختی نظیر ایجاد تصفیه  خانه  های 
تکمیلی پساب، مخازن، ایستگاه های پمپاژ، کلکتور و خطوط انتقال را در 
اولویت اقدامات خود قرار داد. وی افزود: در این راستا استفاده از پساب 

خروجی تصفیه خانه  های فاضالب شهر اصفهان نظیر پساب تصفیه خانه 
سپاهان شهر در جنوب شهر اصفهان با ظرفیت 120 لیتر در ثانیه و پساب 
تصفیه خانه فاضالب شاهین شــهر در شمال شهر اصفهان با ظرفیت 100 

لیتر در ثانیه در دستور کار قرار گرفت. 

تصفیه خانه های شمال و جنوب 380 لیتر در ثانیه 
به ظرفیت پساب تصفیه شده اضافه می کند

امیری گفت: اکنون با اجرای پروژه  های مرتبط از جمله احداث دو تصفیه  
خانه تکمیلی، مخازن ذخیره، ایستگاه  های پمپاژ و خطوط انتقال، قابلیت 
استفاده از این ظرفیت در عرصه  های فضای سبز شهر اصفهان فراهم شده 
است.  وی بیان کرد: در احداث تصفیه خانه تکمیلی پساب شاهین شهر برای 
اولین بار در کشور از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تکنولوژی بومی شده 
شرکت های دانش بنیان در شهرداری های کشور استفاده شده و شهرداری 
اصفهان آب تصفیه شــده را به صورت تضمینی از سرمایه گذار خریداری 
می کند.معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان افزود: همچنین استفاده 
از پساب دو تصفیه خانه در دست احداث شمال با ظرفیت 140 لیتر در ثانیه 
و تصفیه خانه جنوب با ظرفیت 240 لیتر در ثانیه اجرایی خواهد شد و به 
زودی به بهره  برداری می رسد.وی ادامه داد: تصفیه خانه شمال اصفهان 

در شش ماهه نخست سال، فضای سبز حاشیه شمالی مناطق ۷،14 و12 
و در شش ماهه دوم ســال عالوه بر عرصه های قبلی فضای سبز حاشیه 
شرقی مناطق 10،14 ، 15و فضای سبز شرق را نیز پوشش می دهد. امیری 
بیان کرد: همچنین تصفیه خانه جنوب شهر اصفهان، در شش ماهه نخست 
سال، فضای سبز پارک شرق، روشن دشت، باغ رضوان، کارخانه بازیافت، 
نمایشگاه و برخی از عرصه های مناطق 4و6 و در شش ماهه دوم سال عالوه 
بر فضای سبز عرصه های قبلی ، فضای سبز بازار گل و گیاه ارغوان، میدان 
میوه و تره بار، کارخانه صفه آسفالت را نیز پوشش می دهد. وی با اشاره 
به احداث تصفیه خانه تکمیلی شاهین شهر گفت: در شش ماهه نخست 
سال پساب این تصفیه خانه فضای سبز حاشیه شمالی مناطق 2 و 12 و 
در نیمه دوم سال عرصه های قبلی به اضافه فضای سبز منطقه 11 و جنوب 
منطقه2 و سپاهانشهر را پوشش می دهد. معاون خدمات شهری شهرداری 
اصفهان، جمع پساب برداشتی از این چهار تصفیه خانه را بیش از چهار و 
نیم میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود 15 درصد از 
نیاز آبی فضای سبز شهر اصفهان با پساب تامین می  شود  که با تکمیل این 
چهار تصفیه خانه میزان پساب قابل استفاده به منظور آبیاری عرصه های 
فضای سبز شــهر اصفهان به 19 میلیون متر مکعب در سال خواهد رسید 
و بدین ترتیب حدود 44 درصد از نیاز آبی فضای سبز شهر اصفهان توسط 

پساب فاضالب تامین خواهد شد.

بیش از 87 هزار متر به خطوط انتقال آب و 
پساب شهر اصفهان اضافه می شود

وی با اشاره به وضعیت پیشرفت و بودجه مخازن ذخیره آب از سال 9۷ 
تا آبان ماه 99 اظهار کرد: برای احداث مخازن ذخیره  پساب شهر اصفهان 
بودجه بیش از 3۸0 میلیارد ریالی برآورد شــده است که 36 درصد این 
مخازن در مرحله طراحی و مناقصه و 64 درصد اجرا شده و یا در مراحل 
اجرایی اســت که در مجموع ظرفیت ذخیره 2۷ هزار و 400 مترمکعبی را 
فراهم خواهد کرد.  امیری با اشاره به اجرای کلکتور و خطوط انتقال آب و 
پساب از سوی شهرداری اصفهان در همین بازه زمانی، گفت: برای چنین 
پروژه هایی نیز بودجــه بیش از ۷30 میلیارد ریالی برآورد شــده که 26 
درصد این طرح ها در مرحله طراحی و مناقصه و ۷4 درصد در دست اجرا 
یا اجرا شده اســت. با اجرای مجموع این خطوط ۸۷ هزار و ۸30 متر به 
خطوط انتقال آب و پساب شهر اصفهان افزوده می شود.وی افزود: طی 
ســال های 9۷ تا آبان 99 برای اجرای پروژه های تصفیه خانه تکمیلی، 
مخازن، کلکتور و خطوط انتقال شــهر اصفهان، بیــش از یک هزار و 500 

میلیارد ریال بودجه صرف شده است. 

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: تحوالت افزایش ســریع جمعیت 
در اغلب شهرهای جهان سوم ناشی از بی برنامگی در 
بهره برداری مناسب از زمین شهری و بی توجهی به اصل 
طرح کاربری زمین و الگوی آینده استفاده از زمین در 
شهر است که گسترش پراکندگی شــهری را به دنبال 
داشته و می تواند عوارض جانبی را بر سالمت عمومی 
و محیط زیست به وجود آورد.مرتضی نصوحی افزود: 
در این راستا بســیاری از طرفداران بهداشت عمومی، 
رشد هوشمند را به عنوان یک راه حل بالقوه برای حل 
مشکل پراکنده رویی توصیه می کنند، چرا که با توجه به 
هدف مشترکی که با الگوی کاربری زمین یعنی تحقق 

توسعه پایدار شــهری دارد، می تواند شکل پایداری از 
کالبد و عملکرد شــهری را ایجاد کند.مدیر پژوهش، 
خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان ادامه 
داد: منطقه 11 شهری )رهنان( با پیشینه روستایی از 
مناطق الحاقی اصفهان در دهه های اخیر اســت که با 
توجه به ازدیاد اراضی کشــاورزی در پیرامون و وجود 
مشاغل مزاحم، می تواند موجبات شکل گیری پراکنده 
سکونتگاه کارگران، اتباع خارجی )افاغنه( و مهاجران 
و کارگاه های صنعتی آالینده را در حاشیه شمال غرب 
شهر در پی داشته باشــد.وی گفت: هدف اصلی این 
تحقیق، مقایســه الگوهای ارائه شده کاربری زمین و 
انتخاب الگوی مناســب برای برطرف ساختن اثرات 
منفی گسترش پراکنده شهرها و معرفی راهبرد رشد 
هوشمند به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با پراکندگی 
توسعه شهری اســت.نصوحی افزود: روش تحقیق 

به کار گرفته شــده در این پژوهش بر اســاس هدف 
از نوع کاربردی و بر اســاس ماهیت از نوع توصیفی- 
تحلیلی بوده که با استفاده از پرسش نامه و جمع آوری 
داده های میدانی و نتایــج حاصل از چنین پیامدی با 
استفاده از مدل های آنتروپی شــانون، هلدرن، مدل 
اســتراتژیک ارزیابی داده ها و تحلیل آن ها به همراه 
تحلیــل داده های مکان منــد، به ارائــه چهارچوبی از 
راهبرد رشد هوشمند، مشتمل بر اصول و راهکارهای 
برنامه ریزی و راهکارهای کارآمــد برای بهبود کاربری 
زمیــن و جلوگیــری از پراکندگی شــهری در منطقه 
یازده پرداخته شده است.وی خاطرنشان کرد: نتایج 
پژوهش نشان داد که هفت درصد از رشد منطقه یازده 
شهر اصفهان، افقی، اسپرال و پراکنده بوده، اما کاهش 
رشد اسپرال و افزایش میل به گسترش رشد هوشمند 

در این منطقه مشهود بوده است.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 مقایسه الگوی کاربری زمین، پراکنده رویی
 و رشد هوشمند در توسعه پایدار

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان:

سردار سلیمانی، مطیع و سرباز والیت بود
فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان گفت:شــهید حاج قاسم ســلیمانی هیچگاه نظر، 
دیدگاه و ســلیقه خود را مقدم بر نظر رهبر معظم انقالب ندانست و در همه مراحل مقلد، مجری، 
مطیع و سرباز والیت بود. سردار سرتیپ پاســدار مجتبی فدا در آیین رونمایی از سردیس شهید 
سردار سلیمانی در شرکت مخابرات اصفهان، اظهارداشت:  ایشان 42 سال در این کشور خدمت 
کرد و لفظی جز ســربازی را الیق خود ندانســت.وی ادامه داد: مومن و مســلمان بودن از دیگر 
شاخصه های ســردار ســلیمانی بود که از وصیت نامه این شــهید بزرگوار می توان به آن پی برد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان با بیان اینکه بزرگداشت، قدردانی و توجه به نام و راه 
و مسلک و مرام شهدا یک ارزش است، اظهار داشــت: به فرموده رهبر معظم انقالب »زنده نگه 
داشتن  یاد شهدا کمتر از شهادت نیســت « و نام گذاری اماکن و محل های مختلف به نام شهدا 
یکی از راه های زنده نگه داشتن یاد شهداست.وی خاطرنشان کرد: عالوه بر زنده نگه داشتن یاد 
شهدا، باید راه، مرام و سبک زندگی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در قالب یک مکتب شکل 
بگیرد.سردار فدا اضافه کرد: مکتب حاج قاســم برگرفته از مکتب حضرت امام )ره(، رهبر معظم 
انقالب و دین مبین اســالم و ســیره ائمه و پیامبر )ص( و متصل به قرآن و وحی الهی اســت و  
مسیری که متصل به  وحی و ادیان الهی اســت، ماندگار خواهد بود.وی با اشاره به والیت باوری 
و والیت پذیری به عنوان شــاخصه های مکتب حاج قاســم که در وصیت نامه این شهید بزرگوار 
ارائه شد،  تصریح کرد: درایت، هوشمندی، شــجاعت و مدیریت رهبر معظم انقالب به سربازی و 
فرماندهی در صحنه حاج قاسم سلیمانی، بالندگی، رشد و تقویت جبهه مقاومت را در دل منطقه 
رقم زد.فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج(  معنویت،  انس با قرآن و حرم های اهل بیت و ائمه 
معصومین)ع(  و دعا و راز و نیاز با خداوند متعال و دشــمن ســتیزی و دشمن شناسی و بر هم 
زدن نقشه های دشــمنان در منطقه از دیگر محاسن و ویژگی های ســردار سلیمانی برشمرد.وی 
بیان کرد: ســردار ســلیمانی وحدت بین جبهه مقاومت را در ابعاد مختلف حیدریون، فاطمیون، 
علویون و زینبیون فراهم کــرد و رزمندگان کشــورهای مختلف را حول دفاع از انقالب و اســالم 
 و جمهوری اســالمی و حرکت مردمی و حرکت ضــد آمریکایی حول محور جمهوری اســالمی 

فراهم کرد.  

مسئول نمایندگی ولی فقیه در لشکر 14 امام حسین)ع(:

تجلیل از رشادت های  جانبازان، وظیفه همه مسئوالن است
با حضور جانشــین محترم ســپاه حضرت صاحب الزمان )عج(و همچنین فرماندهی و مسئول 
نمایندگــی ولی فقیه در لشــکر 14 امام حســین )ع( از جانبــاز مدافع امنیــت محمود دهقان 
عیادت و از خانواده این جانباز عزیز تجلیل شد.مســئول نمایندگی لشــکر 14 امام حسین علیه 
الســالم در این دیدار سرکشــی و عیادت ازجانبازان عزیز را وظیفه همه مســئوالن دانســت و 
تصریح کرد:امروز کمترین کاری که ما مــی توانیم در ازای زحمات جانبــازان عزیز انجام دهیم 
سرکشی و رســیدگی به مشکالت این عزیزان اســت.در این دیدار از همســر گرامی این جانباز 
ســرافراز به عنوان یکی از پرســتاران زحمتکش تجلیل و لوح یادبودی به ایشــان تقدیم شد.در 
خالل این دیدار به مناســبت جشــن تکلیف دختر این جانباز عزیز هدیه و لــوح یادبودی نیز به 
دختر این برادر جانباز اهدا شد.جانشــین ســپاه حضرت صاحب الزمان)عج( به این مناسبت 
طی صحبت هایی به دختر این جانباز سرافراز گفت:امروز شــما در جرگه محبین خداوند متعال 
قرار گرفته اید و باید سعی و تالش  کنید راه پدر و همســنگران پدر خود را که راه دفاع از معنویت 
و امنیت این کشور است با رعایت حجاب و دســتورات الهی ادامه دهید.همچنین در این برنامه 
 مشــکالت و محدودیت های این جانباز عزیز بررســی و دســتورات الزم جهت رفع مشــکالت

 صادر شد.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

رییس مرکز پژوهش های شورای 
اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

رونمایی از سامانه »توان 
هفت« تا بهمن ماه 99

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 
اصفهان  در یک گفت و گوی زنــده تلویزیونی 
اظهار کرد: یکی از شــعارهای شــورای پنجم، 
بهبود اکوسیســتم کارآفرینــی اصفهان بود و 
سعی شد در این سه سال که شــورا کار خود را 
شــروع کرده، هر ســاله یک اتفاق استارتاپی 
خوب در شــهر رقم بخورد.کوروش خسروی 
با بیان اینکه اصفهان اولین و تنها شــهر کشور 
است که شهرداری آن در حوزه سرمایه گذاری 
خطرپذیر برای جلب مشــارکت استارت اپ ها 
ورود کرده است، افزود: سیاست بر این بود تا 
آموزش ها و مهارت های حوزه کســب وکار بین 
همه شهروندان و با موضوع عدالت اجتماعی 
توزیع شود که در این راستا به صورت پراکنده و 
مستمر کالس های مربوط به حوزه کسب وکار 
برگزار می شــود.رییس مرکــز پژوهش های 
شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: بدین 
ســبب و برمبنای طرح »تــوان هفت«، هدف 
گذاری شده تا هر کدام از شهروندان اصفهان 100 
ساعت آموزش کارآفرینی کسب کند یعنی 10 
میلیون نفر ساعت در قالب توان هفت محتوای 
مناسب آموزشــی ارائه می شــود؛ از سال 9۷ 
تاکنون به طور مداوم رویدادهایی برگزار و ضبط 
شده و محتوای آن در درگاه اینترنتی مختص آن 
بارگذاری شده است.خسروی خاطرنشان کرد: 
امیدوارم تا اواسط بهمن ماه سامانه کارآفرینی 
توان هفت به شکل رسمی معرفی شود تا هم 
مردم از مزایای آن به طور کامل مطلع شوند، هم 
زمینه توزیع آموزش و خلق کارآفرینی به طور 
یکسان برای شــهروندان به نحو شایسته تری 
دنبال شود.وی با بیان اینکه شورا به شهرداری 
اجازه داده که تا ســقف پنج میلیارد تومان در 
صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر سهیم باشد، 
گفت: با دو میلیارد تومان از این سرمایه و کمک 
پنج میلیــارد تومانی بخــش خصوصی، این 
صندوق با همکاری صندوق پژوهش فناوری 
اصفهان و تعدادی از مراکــز کارآفرینی چند 

رویداد استارت اپی را اجرا کردند.

 خبر  بد نقد و بررسی كتاب »کشتن مرغ مینا« در برنامه رمان و زندگی
برنامه »رمان و زندگی« با نقد و بررســی کتاب »کشــتن مرغ مینا«، 24 دی در کتابخانه تخصصی نوجوان برگزار می شود.خانه نوجوان وابسته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با همکاری شــهر کتاب اصفهان، برنامه»رمان و زندگی« را چهارشنبه های آخرهرماه، ویژه والدین و نوجوانان 
برگزار می کند.برنامه این ماه با نقد و بررسی کتاب »کشتن مرغ مینا« نوشته هارپرلی،  24 دی ســاعت 1۷ در کتابخانه تخصصی نوجوان برگزار می شود.
این کتاب تا 23 دی در شعبه شهرکتاب شرق با تخفیف 20 درصد در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد که نوجوانان برای دریافت بن تخفیف می توانند به خانه 
نوجوان مراجعه کرده و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 32304030 تماس حاصل کنند.سلسله برنامه های »رمان و زندگی« با محتوای ویژه والدین 

و نوجوانان، آنها را به طور غیر مستقیم با هم روبرو کرده و راه های گفت وگو بین شان را هموار می کند.

حضور مدیرکل 
بنیاد شهید اصفهان 
در مراسم تجلیل 
از خانواده شهدای 

امنیت 
مدیــرکل بنیــاد شــهید و امور 
ایثارگــران اســتان اصفهــان به 
مناســبت دهه بصیرت و میثاق 
امت با والیت در مراســم تجلیل 
از خانواده شــهدای مدافع حرم 

و مدافع امنیت حضور پیدا کرد.

وز عکس ر
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شهر زیبای یاسوج، از شــهرهای قدیمی استان کهگیلویه و 
بویراحمد است که به دلیل حضور آبشارهای زیبا و پرخروش، 
به شهر آبشارهای ایران نیز شهرت یافته است. سرزمینی با 
اقلیمی سردسیر و آب و هوایی معتدل که به سردی متمایل 
اســت، از گذشــته های دور تا به امروز، یکی از جاذبه های 
گردشگری و دیدنی های ایران در نظر گرفته می شود. به نظر 
می رسد که پیش از ایجاد شهر یاسوج، »تل خسرو«، شهری 
قدیمی در 4 کیلومتری از آن وجود داشته است که در گذشته 
به عنوان مرکز استقرار خان ها و فرماندهان »بویراحمد علیا«، 
فعالیت می کرد. البته امروزه تنها چند تپه که جدا از یکدیگر و 
با فاصله قرار گرفته و نیز یک روستای قدیمی، از آن برجای 
مانده اســت. در نزدیکی و چند کیلومتری تل خســرو که 
باستان شناسان پیشینه ای بیش از 20 قرن را به آن نسبت 
می دهند، شهر جدید یاسوج احداث شده است. کارشناسان 
نیز با توجه به کاوش در »تپه  شــهدای« این منطقه، معتقد 
هســتند که در این ناحیه و در دوران »برنز«، زندگی جریان 
داشته است.در مورد وجه تســمیه این شهر به یاسوج چند 
نظریه وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که یاسوج در گویش 
محلی به معنای مکانی است که گل های یاس فراوانی در آن 
می روید؛ ازاین رو به یاسوج یا »یاسیج« شهرت یافته است. 

 آبشار یاسوج : همانگونه که اشاره شد، شهر یاسوج به دلیل 
حضور آبشارهای خروشــان، در بین سایر شهرهای کشور، 
از شــهرت و محبوبیت فراوانی در بین گردشگران برخوردار 
است و این پدیده  زیبای طبیعی، از اصلی ترین جاذبه های 
طبیعی این شهرستان است. این آبشار زیبا با ارتفاعی برابر 
با 10 متر، در فاصله  دو کیلومتری از مرکز و در شمال شهر قرار 
دارد و از به هم پیوستن چشمه های متعددی که از کوه های 
زاگرس تراوش می کند، تشــکیل شــده اســت.منظره ای 
بی نظیر با چشم اندازهای خارق العاده و مسحورکننده که به 
واسطه  حضور نهرهای آب در مکانی به شکل مارپیچ، وجود 
باغ های میوه، دشــت ها و مراتع خرم و زمین های مملو از 
گل های رنگی ایجاد شــد اســت، هر ســاله میزبان جمع 
 زیادی از گردشگران و توریست های داخلی و خارجی است. 
بهترین زمان برای ســفر به یاســوج و لذت از زیبایی های 
منحصربه فرد آن، اوایل ایام نوروز و روزهای پایانی ماه مهر 

خواهد بود.
 منطقه گردشگری تنگ گنجه  ای: در فاصله  13 کیلومتری از 
شهرستان یاسوج، یکی از زیباترین جاهای دیدنی کهگیلویه 
و بویراحمد قرار دارد که به »تنگ گنجه ای«، شــهرت یافته 
است. این تفرجگاه در مسیر محور یاسوج به شهرستان سی 

سخت و داخل دره ای سرســبز از درختان چنار با پوششی 
جنگلی از درختان بلــوط، به یکــی از محبوب ترین مناطق 
گردشگری تبدیل شــده اســت. آب و هوای مطبوع، عبور 
رودخانه  تنگ گنجه ای، تراوش چشمه های متعدد، کوه های 
مرتفع با مناظری چشم نواز بر زیبایی این منطقه از یاسوج، 
افزوده اســت. خوشــبختانه وجود اردوگاه های تفریحی و 
تســهیالتی همچون امکانات مناســب جهت اسکان های 
کوتاه مدت به همت مسئوالن اســتان، بر جذب گردشگر و 

توریست در این منطقه بسیار موثر بوده است.
 پارک ساحلی رود بشار: یکی دیگر از محبوب ترین جاهای 
دیدنی یاسوج، »پارک ســاحلی رود بشــار« است که در 
قسمت ورودی شهر، قرار گرفته است. این پارک بسیار زیبا 
با مساحتی بالغ بر 14 هکتار، لقب بزرگ ترین پارک یاسوج را 
به خود اختصاص داده و همواره میزبان جمع زیادی از مردم 
یاسوج و گردشگران از سراسر ایران است. منطقه ای بسیار 
مناسب برای یک تفریح خانوادگی که به دلیل حضور فضای 
سرسبز و عبور رود بشار از این منطقه از زیبایی چشم گیری 
بهره مند شده اســت. از تفریحات دوست داشتنی در پارک، 
می توان به قایق ســواری در رود بشار اشــاره کرد که قطعا 

لذت بخش و خاطره انگیز خواهد بود.

آشپزی

نان پوری هندی
 مواد الزم:  آرد سفید  2 لیوان،  خمیر مایه  یک قاشق غذاخوری،  

شکر  یک قاشق مرباخوری،  نمک یک قاشق چای خوری، بیکینگ 
پودر  یک قاشق مرباخوری، روغن کنجد  3 قاشق غذاخوری، آب  یک لیوان 

طرز تهیه: آب را روی حرارت بگذارید  تا ولرم شود.  سپس از روی حرارت بر دارید، شکر 
را به آن بیفزایید  وهم بزنید. سپس خمیر مایه را اضافه کنید تا به عمل بیاید. آرد ، نمک و 

بیکینگ پودر را الک کنید تا خمیر صاف و یکدستی داشته باشید. روغن را در ظرف گودی بریزید. 
سپس خمیر مایه پف کرده را به آن اضافه کنید و بعد آرد الک شده را کم کم و در چند مرحله در 

ظرف بریزید و هم بزنید تا خمیری به دست بیاید که به دست نچسبد. اگر نیاز بود کمی به آن آرد 
بزنید و حسابی ورز  دهید یا صد بار آن را در ظرف یا روی میز تمیز  بکوبید. یک  ظرف را چرب 
کرده و  خمیر را درون آن قرار دهید و با در بسته یک ساعت  به آن استراحت دهید. بعد از یک 
ساعت خمیر را در آورید ، روی تخته را آرد پاشی کرده  و خمیر را با وردنه باز  و روی میز پهن 

کنید. با یک کاتر گردبر برش بزنید  و در روغن داغ سرخ کنید. تنها نکته ای که باید 
رعایت شود این است که موقع سرخ کردن با مالقه کوچکی روغن داغ را روی 

نان ها بریزید تا پف کنند. نان ها را پس از سرخ شدن روی کاغذ جذب 
روغن بگذارید تا روغن اضافی آن ها گرفته شود. این نان با 

سس کچاپ تند بسیار خوشمزه خواهد بود.

در سفر به یاسوج از کجا دیدن کنیم؟

»میجر« راهی جشنواره فجر شد تصویربرداری »دربند« آغاز شد
 مراحل فنی فیلم سینمایی »میجر« به کارگردانی احسان عبدی پور 
و تهیه کنندگی حمید فرخ نژاد که در سکوت کامل خبری ساخته 
شده بود به پایان رسید تا این فیلم نخستین نمایش خود در 
جشنواره فجر امسال را داشته باشد.در خالصه داستان »میجر« 
آمده است:ورود یک سگ ردیاب آلمانی به اسکله گمرک، که به 
هیچ وجه من الوجوه قابل مذاکره و معامله نیست، نظم شهر را به هم 
ریخته است.

فیلم کوتاه »دربند« به نویسندگی و کارگردانی فرزاد بیات پس از گذراندن 
دو هفته پیش تولید روز پنجشنبه در تهران کلید خورد.»دربند« که قرار 
است با فرمی خاص و موضوعی متفاوت ساخته شود درامی اجتماعی 
و عاشقانه است که به روابط بین دختران و پسران و تفریحات جوانان 
 می پردازد.ایــن فیلم کوتاه آخریــن تجربه فرزاد بیــات در حوزه فیلم 
 کوتاه اســت و این کارگردان قصد دارد پــس از »دربنــد« اولین فیلم
 بلند خود را بسازد.

در راســتای تحقق اهداف قــوه قضاییه هوشــمند، تفاهم نامــه 7 ماده ای 
بین دادگســتری و شــرکت مخابرات منطقه اصفهان به امضای رییس کل 
دادگستری استان و رییس شــرکت مخابرات منطقه اصفهان رسید. رییس 
کل دادگستری استان اصفهان بیان داشت: تفاهم نامه ای با 7 موضوع مرتبط 
با دستگاه قضایی بین دادگستری استان و شرکت مخابرات منطقه اصفهان 
در اجرای یکی از سیاســت های عالی قوه قضاییه و منویات ریاست محترم 
قوه مبنی بر استفاده و بهره مندی حداکثری از فناوری نوین اطالعات منعقد 
شد.محمدرضا حبیبی افزود: تفاهم نامه 7 ماده ای بین دادگستری و شرکت 
مخابرات منطقه اصفهان با موضوعاتی از جمله ارتقای پهنای باند های خطوط 
مخابراتی دادگستری، اتصال فیبر نوری در برخی از مراکز قضایی، اختصاص 
بسته های اینترنت ثابت برای کارکنان دستگاه قضایی، راه اندازی بسته های 
اینترنت پرسرعت برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح استان در 
این تفاهم نامه مورد توافق قرار گرفت.وی در پایان خاطرنشان کرد: با انعقاد 
این تفاهم نامه در مجموع ظرفیت های پهنای باند مخابراتی تمام مجتمع های 

قضایی استان و ســازمان ها و ادارات تابعه قوه قضاییه در استان به دو تا سه 
برابر قبل افزایش خواهد یافت و نتیجه آن باعث افزایش کیفیت و سرعت در 
پاسخگویی و جلب رضایت هر چه بیشتر مراجعان و نیز اجرای مطلوب پروژه 

دادرسی الکترونیک در سطح استان خواهد شد.

معاون اقتصادی استانداری اصفهان گفت: با شیوع پاندمی کرونا، شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان هم در تولید و هم ایفای نقش مســئولیت اجتماعی درخشان 
حاضر شد.سید حسن قاضی عسگر با اشاره به اینکه فوالد مبارکه بزرگ ترین 
مجتمع صنعتی کشور و بزرگ ترین تولید کننده فوالد تخت در خاورمیانه است، 
اظهار داشت: مجتمع فوالد مبارکه با ســهم بیش از 50 درصدی در تولید فوالد 
کشــور و حدود 12 میلیون تن ظرفیت آهن اسفنجی، بزرگ ترین تولید کننده 

آهن اسفنجی در جهان محسوب می شود.
وی افزود: با شیوع پاندمی کرونا و تحریم های ظالمانه، شرکت فوالد مبارکه 
توانســت با تولید ســه میلیون و 68 هزار تن محصــوالت گرم،979هزار تن 
محصوالت سرد، 195 هزار تن محصوالت پوشش دار و یک میلیون و 86هزار 
تن سایر محصوالت در سال »جهش تولید« خوش بدرخشد.معاون اقتصادی 
اســتانداری اصفهان با بیان اینکه حجم ســرمایه گذاری یک میلیارد یورو در 
مبارکه در دستور کار است، گفت: جذب و استخدام 20 هزار نیرو در برنامه های 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان قرار گرفته است که می تواند در زمینه اشتغال زایی 

موثر واقع شــود.وی در ادامه بر اهمیت پایبندی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
در مسئولیت های اجتماعی تاکید کرد و افزود: با شیوع کرونا، این شرکت بر 
تامین اکسیژن مایع بیمارستان های تحت پوشــش علوم پزشکی کوشید و 
با تامین بیش از یک هزار تبلت شــرایط آموزش برای کــودکان بی بضاعت را 
فراهم کرد.قاضی عســگر به دیگر اقدامات فوالد مبارکه در راستای مسئولیت 
اجتماعی گریزی زد و گفت: حمایت از سامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ 
و تونل و سد کوهرنگ بخش دیگری از پایبندی به مسئولیت اجتماعی توسط 
این شرکت قلمداد می شــود. وی به روزهای آلوده در اصفهان هم اشاره ای 
کرد و گفت: شرکت فوالد مبارکه در راستای مسئولیت اجتماعی در حفظ محیط 
زیست با مشارکت در طرح جامع متروی اصفهان، مبارکه-مجلسی-بهارستان 
سعی دارد تا عالوه بر ایمنی حمل و نقل به کنترل آلودگی هوا هم یاری برساند، 
البته توصیه می شود همچون گذشته، در استفاده از فیلترهای الکترواستاتیک 
و تکنولوژی های به روز دنیا در مهار آلودگی هوا کوشــا باشند، چرا که اصفهان 

ظرفیت این حجم از آلودگی را ندارد.

معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: چند سال 
بود که اســتخدام آزمونی نداشتیم؛ اما در سال گذشــته مجوز برگزاری آزمون 
استخدامی و جذب 309 نفر اخذ شد و قرار بود آبان ماه استخدام انجام شود 
که با شیوع کرونا این امر تعلیق شــد و با دستور ستاد کرونا اجرای این فرآیند 
مجدد از سرگرفته خواهد شــد.مهدی بهرامی با بیان اینکه در بهمن ماه سال 
جاری آزمون برگزار می شود و به احتمال زیاد تعداد بیشتری به این آمار اضافه 
خواهد شد، افزود: اکنون در حال اخذ مجوز برای جذب نفرات بیشتر هستیم 
و فرصتی هم قائل می شویم برای کســانی که بخواهند مجدد ثبت نام کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این آزمون اولویت ایثارگران و بومی گزینی لحاظ شده 
و بیشترین اولویت اســتخدام به شهرســتان لنجان تعلق گرفته است  البته 
ناگفته نماند که در موضوع به کارگیری شرکت های پیمانکاری 70 درصد جذب 
نیروها به گواه اداره کار از طریق شهرستان انجام می شود.بهرامی در پاسخ به 
ســوال یکی از خبرنگاران در خصوص فعالیت مجدد شهرک واحد پاسخ داد: 
 اگر پیشنهادهای اقتصادی و عملیاتی از سوی شــرکت ها و سازمان ها برای 
راه اندازی این مجموعه به ذوب آهن برسد، استقبال می کنیم.بهرامی همچنین 
در خصوص فعالیت های باشگاه ذوب آهن یادآور شــد: با شروع کرونا همه 
فعالیت های باشگاه تحت الشــعاع قرار گرفت؛ اما با رعایت اصول حرفه ای 
و اخالقی فعالیت تیم فوتبــال ادامه پیدا کرد.وی افزود: باشــگاه ذوب آهن 
محل انجام ورزش حرفه ای اســت اما در بخــش ورزش همگانی و کارگری 
و برگزاری مسابقات دانش آموزی منطقه هم مشــارکت می کنیم و به دنبال 
توسعه مستقیم و غیر مستقیم هستیم.معاون منابع انسانی و امور اجتماعی 
ذوب آهن با اشاره به اینکه نگاه ذوب آهن به شهرستان هیچ گاه از باالبه پایین 

نبوده تصریح کرد: با تمام مسئوالن و نهادهای مردمی مثل شوراها برای ارائه 
خدمات متقابل جلســات متعددی برگزار شده است چون اعتقاد داریم ذوب 
آهن نیازمند تعامالت دو جانبه مبتنی بر منطق و در نظر گرفتن منطقی دو طرفه 
است.معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ذوب آهن در خصوص برنامه های 
شرکت در مسیر ایجاد و نگهداری فضای ســبز اظهار کرد: برای کاشت درخت 
از یک اکیپ متخصص مشاور با درجه دکترا اســتفاده شد که پس از مطالعه 
سازگاری خاک و کم آبی و ســرما و گرمای منطقه را مد نظر داشته باشد.وی 
تصریح کرد: بخش عمده ای از درختان از سیســتم آبیاری هوشمند قطره ای 
استفاده می کنند که در این روش سیستم های اتوماسیونی رطوبت خاک را می 
سنجند و اگر نیاز به آب داشت، تغذیه می کنند و اپراتور ندارند.بهرامی افزود: به 
علت محدود بودن منابع آبی کارخانه،آبیاری  فضای سبز موجود به صورت دیم 
است که براساس سازگار بودن با شرایط اکوسیستم منطقه انتخاب شده و طبق 
برنامه بهبود مســتمر جایگزینی گونه ها در دستور کار بوده است.معاون منابع 
انسانی و امور اجتماعی ذوب آهن با اشاره به اینکه فضای سبز دارای کارکردهای 
مختلفی از جمله ایجاد فضای شاد برای کارکنان و جلوگیری از آلودگی هواست 
و براساس تحقیقی که با حضور یکی از دانشگاه های معتبر از پنج گونه گیاهی 
روی فضای سبز موجود در یک فاصله زمانی 10 ساله صورت گرفت، مشخص 
شد که این فضا، نزدیک سه میلیون تن کربن معادل حدود 9 میلیون تن دی 
اکسید کربن را از هوا جداسازی کرده است.وی تصریح کرد: براساس الزامات 
محیط زیست، در ذوب آهن اصفهان باید 25 درصد مساحت سایت صنعتی به 
فضای سبز اختصاص پیدا کند؛ اما با دارا بودن 16 هزار و 500 هکتار فضای سبز 

84 برابر استاندارد سازمان محیط زیست فضای سبز دارد.

سخنگوی شــرکت آب و فاضالب اصفهان با اشاره به شبکه فاضالب اصفهان 
اظهار داشت: یکی از محورهایی که در کالن شــهر اصفهان در ارتباط با شبکه 
جمع آوری فاضالب هنوز باقی مانده محور شــرق اصفهان اســت که شامل 

مناطق ارغوانیه، سه راه پینارت، شهرک زاینده رود، ردان و دنارت می شود.
 سید اکبر بنی طبا افزود: انتقال فاضالب به تصفیه خانه شرق اصفهان مستلزم 
اجرای کلکتور اصلی این خط بود که کلکتور اصلی از محور خیابان شریعتی به 
کلکتور محور شرق اصفهان تقریبا به اتمام رسیده است.وی بیان کرد: ایستگاه 
پمپاژ که قرار بود  در مجاورت رودخانه زاینده رود  احــداث کنیم تا با توجه به 
شرایط توپوگرافی، زمین فاضالب به آن نقطه انتقال پیدا کند و از آنجا به این 
خط انتقال ایستگاه پمپاژ شود، با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس 
در چند ماه گذشته افتتاح شــد و اجرای شبکه های جمع آوری محالتی که به 
آن اشاره شد، آغاز  شــد.بنی طبا با اشــاره به اینکه منطقه دنارت نیز از همان 
شرایط برخوردار اســت، گفت: منطقه یک و 6 اصفهان در قالب اجرای پیمان 
با پیمانکاران مشخص شده و به مرور زمان شــبکه جمع آوری این مناطق را 
اجرا می کنیم و پساب را به تصفیه خانه شرق اصفهان انتقال می دهیم.مدیر 
روابط عمومی شرکت آبفای اصفهان ادامه داد: شبکه فاضالب اصفهان منابع 
دولتی و بودجه های عمرانی ندارد و اجرای شبکه های فاضالب مستلزم تامین 
منابع مالی زیاد است و با توجه به محدودیت منابع مالی، باید از محل درآمد 
خود کالن شهر اصفهان هزینه های آن تامین شــود.وی با بیان اینکه در حال 
حاضر با محدودیت منابع مالی مواجه هستیم؛ اما این عامل منجر به توقف 
شبکه های اجرای فاضالب نشده و تنها زمان کار طوالنی تر می شود، عنوان کرد: 

همکاران در معاونت توسعه و بهره برداری شبکه فاضالب در این راستا تالش 
می کنند و مردم مطمئن باشند این محله نیز به شبکه جمع آوری محور شرق 
اصفهان متصل و مشکل شان حل می شــود.بنی طبا با تاکید بر اینکه شبکه 
جمع آوری باید از نقاطی که به کلکتور نزدیک اســت به مرور زمان پیشروی 
کند تا اینکه فاضالب به کلکتور اصلی انتقال و از آنجــا به تصفیه خانه منتقل 
شود، خاطرنشان کرد: در برنامه های سال جاری و سال 1400 شرکت فاضالب 
اصفهان فاضالب منطقه دنارت پیش بینی شده است، تنها بحث انتقال یک 
کیلومتر نیست بلکه شبکه جمع آوری داخل محالت هم  وجود دارد، در شهرک 

زاینده رود کار را آغاز کردیم و محور پینارت هم شروع شده است.

معاون اقتصادی استانداری اصفهان:

فوالد مبارکه با شیوع کرونا در تولید و مسئولیت اجتماعی خوش درخشید

معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن 84 برابر استاندارد سازمان محیط زیست، فضای سبز دارد
سخنگوی شرکت آبفای استان:

فاضالب دنارت به شبکه جمع آوری محور شرق اصفهان متصل می شود

 انعقاد تفاهم نامه 7 ماده ای
 بین دادگستری و شرکت مخابرات منطقه اصفهان

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