
دستور کاهش مصرف گاز به ادارات اصفهان ابالغ شد؛

بحران در فاز انرژی
3

 رخ نمایی تاریخ و طبیعت 
 مدیرکل میراث فرهنگی استان از بازگشایی تمام جاذبه های گردشگری و بناهای تاریخی اصفهان خبرداد؛

7

رییس هیئت مدیره مرغ تخم گذار استان:
بازار تخم مرغ اصفهان
 تا اردیبهشت آرام 

نمی گیرد

 ذوب آهن- تراکتورسازی
 در ایستگاه دهم؛

در جست وجوی برد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد:

 احتمال طغیان مجدد
 بیماری کرونا
 وجود دارد
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 سخنگوی ستاد مقابله با کرونای
 سپاه صاحب الزمان )عج( مطرح کرد:

انجام غربالگری کرونا برای ۶۰ 
 درصد از مردم استان اصفهان

3

رییس اتاق اصناف اصفهان:
بیشترین آسیب کرونا 

 متحمل اصناف و 
بازاریان شد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
7قیمت: 1۰۰۰ تومان

اقدامات مدیریت 
شهری برای 

نوسازی تاکسی ها 
و خودروهای 
خدمات شهری

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

*سید محمدعلی موســوی جمال زاده  متولد 
اصفهان، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی بود. او 
را پدر داستان کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک 
واقع گرایی در ادبیات فارسی می دانند. جمالزاده 
در سال ۱۹۶۵ نامزد جایزه نوبل ادبیات گردید. *

     

آگهی شرکت فوالد مبارکه 

       کد آگهی : 99155

        روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه 

مناقصات و مزایدات : جهت دريافت اسناد و کسب اطالعات بيشتر به نشانی   www.msc.ir  لینک مناقصات و مزایدات بخش 
خريد و تأمين كنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود، نســبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تأمين 

كنندگان )SRM( ا قدام نمائيد. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

48466980مناقصه1

احداث نیروگاه خورشیدی 
فتوولتائیک بر روی 
دریاچه شرکت فوالد 
BOT مبارکه به روش

قرارداد های خرید1399/10/30

خرید مواد مصرفی1399/10/30تامین لوله PP  به قطر 485205581000مناقصه2

99400052مزایده3
فروش اقالم ضایعاتی 

و مستعمل 
قرارداد های خرید1399/11/05
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»جانسون« کرسی و اکثریت پارلمانی را از دست می دهد
نتایج تازه ترین نظرســنجی انجام گرفته حاکی از آن اســت که احتماال ضعف عملکرد نخست وزیر 
انگلیس، عالوه بر کرسی او به قیمت از دست رفتن اکثریت پارلمانی حزب محافظه کار تمام خواهد 
شد.نتیجه نظرســنجی که از ســوی مرکز پیمایش افکار عمومی »فوکال دیتا« انجام و در روزنامه 
»ساندی تایمز« منتشر شده است؛ حاکی از آن است که در انتخابات پارلمانی آتی، »بوریس جانسون« 
نخست وزیر انگلیس، نه تنها کرسی خود بلکه اکثریت پارلمانی را نیز از دست خواهد داد.این نخستین 
نظرسنجی مفصلی است که در آن نظر ۲۲ هزار انگلیسی از همه حوزه های انتخاباتی این کشور درباره 
مواردی چون عملکرد جانسون و دولت محافظه کار وی در باب مسائلی چون نحوه مقابله با کرونا و 
مذاکرات برگزیت، اعمال شده است.طبق این نظرسنجی، حزب حاکم محافظه کار در انتخابات آتی 
که زودتر از ۲۰۲۴ برگزار نخواهد شد؛ ۸۱ کرسی را از دست خواهد داد. به این ترتیب، طبق پیش بینی ها، 
نسبت کرسی های حزب محافظه کار به حزب کارگر، ۲۸۴ به ۲۸۲ خواهد بود و هیچ یک حد نصاب 

الزم برای تشکیل دولت اکثریت را به دست نخواهد آورد.

صادرات تسلیحات آلمان به کشورهای جنگ طلب خاورمیانه
خبرگزاری آلمان با اســتناد به اطالعات وزارت اقتصاد آلمان از صادرات تســلیحات باالی برلین به 
کشورهای مشارکت کننده در جنگ های یمن و لیبی در سال ۲۰۲۰ خبر داد.به نقل از روزنامه فرانکفورتر 
آلگماینه سایتونگ، بعد از اینکه آلمان در سال ۲۰۱9 در زمینه صادرات تسلیحات رکورد جدیدی را ثبت 
کرد در سال ۲۰۲۰ یک روند نزولی در صدور مجوزهای صادرات تسلیحات از طرف دولت آلمان ثبت 
شده است.اما آلمان همچنان تسلیحات زیادی را به منطقه مملو از مناقشه و درگیری یعنی خاورمیانه 
در ابعاد بسیار بزرگی صادر می کند.دولت آلمان در ســال ۲۰۲۰ صادرات تسلیحاتی به ارزش بیش 
از یک میلیارد یورو را به کشورهایی صادر کرده اســت که طی درگیری ها در یمن و یا لیبی مشارکت 
داشته اند.آلمان در سال ۲۰۲۰ تا ۱7 دسامبر مجوز صادرات تسلیحاتی به ارزش 75۲ میلیون یورو را 

به مصر صادر کرده است.

انگلیس درباره استرداد» آسانژ «تصمیم می گیرد
یک قاضی انگلیسی تصمیم می گیرد که آیا آســانژ باید به آمریکا مسترد شود یا خیر.قاضی »ونسا 
بریتسر«انگلیسی چهارم ژانویه ۲۰۲۱ درباره سرنوشت جولیان آسانژ، موسس وبسایت ویکی لیکس 
تصمیم گیری می کند که آیا وی باید به آمریکا مسترد شود و در آنجا با اتهامات جاسوسی روبه رو شود؟ 
تیم حقوقی آسانژ  گفته اند که پیگیری های آمریکا علیه موکل شان غیرمعمول، غیرقابل قبول و سیاسی 
شده است و می گویند: انکار مکرر حق آزادی بیان علیه موکل شان ادامه دارد و این تهدیدی جدی علیه 
آزادی رسانه ای در سراسر جهان است.به گفته وکالی آسانژ، وی با یکسری مشکالت جدی روانی به 
ویژه تمایل برای خودکشی رنج می برد و اگر به زندانی در آمریکا منتقل شود، این وضعیت بدتر هم 

می شود. دولت آمریکا می گوید، مسائلی که تیم حقوقی آسانژ مطرح کرده، مبنای حقوقی ندارند.

نشست شورای همکاری خلیج فارس برای از سرگیری روابط با قطر
کشور های عربی محاصره کننده قطر در چارچوب اجالس شورای همکاری خلیج فارس طی نشستی در 
پایتخت عربستان درباره از سرگیری روابط با دوحه رایزنی خواهند کرد.چهل و یکمین اجالس شورای 
همکاری خلیج فارس قرار اســت پنجم ژانویه در ریاض برگزار شود. بر اســاس گزارش روزنامه الرای، 
بررسی بحران میان قطر و کشور های محاصره کننده آن و احتماال آشتی چهار کشور عربی با دوحه در این 
نشست صورت خواهد گرفت. پیش از این انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات مدعی شد فضای 
سیاسی و اجتماعی در خلیج فارس به دنبال پایان دادن به بحران ادامه دار با قطر است.اخیرا کشور های 
عربی مدعی آشتی با قطر و پایان دادن به حصر این کشور و از سرگیری روابط دوستانه با دوحه شده اند.

دولت بعدی آمریکا سیاست ها سرسختانه ای در قبال عربستان خواهد داشت؛

حقوق بشر؛  ابزار فشار به ریاض

عربستان سعودی بیش از هر کشور دیگر حقوق بشر را نقض می کند و در 
دهه ۱99۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ به تامین بودجه گروه های تروریستی نیز متهم 
بود. حتی اکنون نیز آموزه های وهابیت ریشه افراطی گری در مناطقی مانند 
چچن است؛ اما این موضوع هیچ گاه برای آمریکا جدی نبود. روابط نزدیک 
این کشور با عربستان سعودی بر این مفهوم مبتنی بوده که عربستان ستون 
نظام راهبردی آمریکا در خاورمیانه اســت.یکی از جــذاب ترین تحوالت 
سیاست خارجی آمریکا در یک دهه اخیر، تغییر آرام سیاست ها از همکاری 
نزدیک با ریاض به سیاستی انتقادی تر است که ممکن است به سیاستی 
کامال خصمانه نیز تبدیل شــود. چنین تغییری در تاریخ روابط کشورها کم 
نظیر است. علل این تغییر سیاست آمریکا پیچیده است؛ اما اگر خط سیر 
آن را دنبال کنیم به دوران ریاست جمهوری باراک اوباما می رسیم. جیک 
سولیوان، مشاور امنیت ملی بایدن، در توئیتی در واکنش به حکم الهذلول، 
نوشت دولت بایدن در مقابل نقض حقوق بشــر در هر جا که اتفاق بیفتد، 
خواهد ایستاد. با این که بیش از صد سال است آمریکا مظهر حقوق بشر، 
آزادی مذهبی و ارزش هایی از این دســت بوده است، اما سیاست واقعی 
این کشور در قبال این مسائل یا بی طرفی بوده و یا مخالفت شدید. رابطه 
تاریخی آمریکا با عربستان نمونه ای از مواردی است که رفتار آمریکا در خارج 
با آن چه در داخل می گوید، متفاوت است. عربستان سعودی بیش از هر 
کشور دیگر حقوق بشر را نقض می کند و در دهه ۱99۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ به 

تامین بودجه گروه های تروریستی نیز متهم بود. حتی اکنون نیز آموزه های 
وهابیت ریشه افراطی گری در مناطقی مانند چچن است؛ اما این موضوع 
هیچ گاه برای آمریکا جدی نبود. روابط نزدیک این کشــور با عربســتان 
سعودی بر این مفهوم مبتنی بوده که عربستان ستون نظام راهبردی آمریکا 
در خاورمیانه است.   پس از فروپاشی شــوروی و تبدیل ایدئولوژی های 
بنیادگرای اسالمی به تهدید، پرسش هایی درباره این که عربستان سعودی 
تا چه حد این تهدید را جدی گرفته است و متحدان سنتی آمریکا پنهان یا 
آشکار از این گروه های تروریستی ضد غرب حمایت می کنند، مطرح شد. 
در بسیاری از موارد به نظر می رسد دیپلمات های آمریکایی متحدانی در 
میان محافظــه کاران مذهبی افراطی پیدا کرده اند که بــا افراطی گری در 
منطقه روابط نزدیک دارند. طی ده سال اخیر، به نظر می رسد برخی عوامل 
تغییر کرده اند و میان آمریکا و عربستان سعودی فاصله انداخته اند. یکی 
از این عوامل روی کار آمدن نسلی در آمریکاست که در مسائل حقوق بشری 
دیدگاه انتقادی تری نسبت به ریاض دارد و ایران را نیروی بالقوه مثبت تری 
در منطقه می داند.  دوم این که اخوان المســلمین و متحدان آن توانسته 
اند این تفکر خود را به برخی افراد القا کنند که مشــکل اصلی در خاورمیانه 
بیش از آن که ترکیه و ایران باشند، قاهره و ریاض است. عامل آخر هم به 
مسائل داخلی عربستان سعودی و کنار رفتن برخی از نزدیکان پادشاهی 
برمی گردد که دوستانی در آمریکا و غرب دارند. اما انتقاد از وضعیت حقوق 

بشر در عربستان سعودی زمانی درســت بود که در همه خاورمیانه شاهد 
آن بودیم. مفسران آمریکایی منتقد عربســتان سعودی در مقابل کشتار 
کردهای عفرین به دســت افراطی های مورد حمایت آنکارا سکوت کرده 
اند. در حالی که خواستار آزادی های بیشتر در عربستان سعودی هستند، 
در قطر و یا ترکیه چنین هدفی را دنبال نمی کنند. مثل همیشــه، سخنان 
آمریکا درباره حقوق بشر بیشتر سیاسی است. با روی کار آمدن بن سلمان 
و کنار زده شدن برخی از نزدیک ترین افراد به آمریکا، انتقادات این کشور از 
عربستان سعودی افزایش یافته است. کشتن جمال خاشقچی و جنگ 
یمن موجی از انتقادات از عربستان را به دنبال داشت. بحران با قطر در سال 
۲۰۱۸ و روابط نزدیک عربستان با دولت ترامپ نیز این موضوع را بیش از 
پیش حزبی کرد. چالش مهمی برای عربستان سعودی به وجود آمده و به 
تغییراتی در راهبرد مربوط به اسراییل منجر شده است. بسیاری منتظرند 
که ببینند آیا این مواضع تند از سوی افراد دولت آینده آمریکا به تغییراتی در 
واقعیت خواهد انجامید یا بیشتر در حد حرف باقی خواهد ماند.  اگر واقعا 
موضوع حقوق بشر باشد، جالب خواهد بود که ببینیم اصالح در این موضوع 
با انتقاد از ترکیه، ایران و قطر نیز دنبال می شود یا فقط به عربستان سعودی 
و دوستان منطقه ای آن محدود می شود. همچنین جالب خواهد بود که 
ببینیم انتقاد از اسراییل و امارات افزایش خواهد یافت یا در این دوران جدید 

سیاست گذاری کمتر اتفاق خواهد افتاد.

رســانه ها و وابســتگاه بــه جناح چپ، اســحاق 
جهانگیری را آماده ترین گزینــه اصالح طلبان برای 
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ می دانند.

اردوگاه چپ سیاسی در ایران مانند جریان رقیب در 
حال آنالیز گزینه های موردنظر خود اســت و گاهی 
نامی از میان اصالح طلبان توجه و دقت رســانه ها 
را به خود معطوف می کند. این نــام به فاصله ۶ ماه 
تا انتخابات ریاســت جمهوری سیزدهم، »اسحاق 
جهانگیری« معاون رییس جمهوری است که مدتی 
پس از اعالم نظر مثبت وی برای حضور در انتخابات 
از ســوی اصالح طلبانی چون »علی صوفی« در تازه 
ترین اظهارات تقویت کننده این گمانه، از جریان رقیب 
»محمدرضا باهنر« دبیرکل جبهه پیروان خط امام 
و رهبری در گفت و گویــی از تمایل جهانگیری برای 

حضور در انتخابات در صورت وجود درخواست سخن 
گفته است.جهانگیری توان ایجاد توافق را دارد؛ وی 
از یک طرف با رییس دولت اصالحات روابط نزدیک 
دارد و از سوی دیگر سال هاست که ردای اصالح طلبی 
بر تن داشته است از این رو همان نامزد اصیلی است 
که اصالح طلبان حضور در انتخابات را به وجود کسی 
مانند جهانگیری منوط و مشروط کرده اند. از سوی 
دیگر آن اندازه تکنوکرات است که حزبی که عضو آن 
است یعنی کارگزاران سازندگی، ذره ای برای حمایت 
از وی تردید به خود راه ندهد.»محمدعلی ابطحی« 
عضو مجمــع روحانیون مبارز در واکنــش به گمانه 
زنی های حضور جهانگیری، وی را »همیشــه یک 
اصالح طلب« دانسته است و »اسماعیل دوستی« 
فعال اصالح طلب هم جهانگیری را دارای شایستگی 

بیشتری برای ریاست جمهوری دانسته و اعتقاد دارد 
وی کاندیدای اصالح طلبان خواهد بود. با این همه 
اما جهانگیری هم مانند بسیاری دیگر از اصالح طلبان 
با چالشــی بزرگ به نام اعتماد مردم روبه رو است. 
اینکه جهانگیری البته با فــرض کاندیداتوری برای 
ایجاد شور مورد نظر انتخاباتی پرشور چه خواهد کرد؛ 
مشخص نیست همانگونه که نظر بدنه اصالحات و 
احزاب کوچک تر این جریان درباره حمایت از وی در 

انتخابات روشن نیست.

جهانگیری؛ گزینه اصلی اصالح طلبان برای 1400

سردار نقدی:

 طی 30 سال گذشته 1۷ میلیارد دالر در منطقه هزینه کرده ایم
معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران  با تاکید بر اینکه آمریکا برای نجات اسراییل و اهداف استکباری خود داعش را ایجاد کرد، یادآور شد: آن ها در ۳۰ سال گذشته 7 
هزار میلیارد دالر در منطقه هزینه کردند در حالی که جمهوری اسالمی ایران در این مدت ۱7 میلیارد دالر برای همه فعالیت هایش از جمله دیپلماسی، کار فرهنگی و دفاعی 
در منطقه هزینه کرده است.سردار محمدرضا نقدی در خصوص تناقض گویی های مقامات آمریکایی در توجیه ترور سردار سلیمانی نیز بیان داشت: این تناقض گویی ها و 
دروغ گویی ها همیشه وجود داشته، موضوع حمله به سفارت بغداد، خیلی پیش پا افتاده تر از آن است که نیاز به مداخله شهید سلیمانی داشته باشد، حتی سه رده پایین تر 
از ایشان هم می توانستند برای این عملیات برنامه ریزی کنند و از نظر نظامی هم خیلی امر مهمی نبود که ایشان بخواهد چنین کاری انجام دهد بنابراین حمله به سفارت 
آمریکا در بغداد، تهمت و بهانه ای نچسب برای توجیه اقدام شان بود.وی ادامه داد: فضا، فضای غبار آلودی بود و خیلی از جریانات سیاسی مخالف این حضور بودند و 
موضع می گرفتند؛ در شرایطی که سیاسیون شماتت می کردند و همه نظامیان هم می گفتند که این جنگ پیروزی ندارد، حاج قاسم سلیمانی با هواپیمایی حامل ده ها 
تن مواد منفجره و اسلحه و مهمات روی باند فرودگاهی که در محاصره دشمن بود فرود می آید که این اقدام نشان از اخالص باالی ایشان و اعتقاد عمیق به والیت بود.

خبر روز

وز عکس ر

مین روبی 400 
هکتار از زمین های 

قره باغ
متخصصــان میــن روبــی 
روسیه، بیش از ۴۰۰ هکتار از 
زمین های جمهوری جداشده 
قره باغ را از مین پاک ســازی 

کردند.

وزیر دفاع:
ایده  های سردار سلیمانی پیگیری می شود

وزیر دفاع   گفت: برای دنبال کردن ایده  های ســردار ســلیمانی در جنگ با تکفیری ها سرفصل  
هایی را در وزارت دفاع ایجــاد کرده ایم.امیر حاتمی با بیان اینکه هزینه اســتقالل ایران، تحریم، 
شــهادت، اســارت و جانبازی اســت، اضافه کرد: قدرت های فرامنطقه ای دنبال این هستند تا 
ایران اســالمی ضعیف و وابســته باقی بماند، اما ما طی این ســال ها نه تنها اســتقالل خود را 
حفظ کردیم بلکــه قدرت خود را نیــز افزایش دادیــم. وی در همین زمینه افزود: نظام ســلطه 
همــه توانمندی های علمی، تســلیحاتی و مالی خود را بــرای حمایت از تروریســت ها پای کار 
آوردند تا این منطقــه یکپارچگی را از دســت بدهد و امنیت رژیم صهیونســیتی تامین شــود، 
اما به رغم همه ایــن تالش ها ســالح های راهبردی ایران که توســط نیرو هــای مقاومت مورد 
اســتفاده قرار گرفت، مانع تحقــق اهداف آن ها شــد.وزیر دفاع در ادامه عنوان کرد: ســر فصل 
خاصی برای دنبال کردن ایده های شــهید ســلیمانی در مبــارزه با تکفیری هــا در وزارت دفاع 
ایجاد کردیــم و در حال دنبال کردن آن هســتیم.امیر حاتمــی تاکید کرد: عامالن ترور ســردار 
ســلیمانی باید بدانند انتقام این شهید گرفته خواهد شــد البته انتقام بزرگ خروج آمریکایی ها 
 از منطقه اســت با این وجود عامالن و آمران به شــهادت رساندن سردار ســلیمانی هم مجازات 

خواهند شد.

العربی الجدید فاش کرد:

تماس های محرمانه امارات با ایران در روزهای اخیر
العربی الجدید به نقل از برخی منابع اعالم کرد که امارات اخیرا تماس هایی با ایران داشته و تاکید کرده 
که در حوادث اخیر ایران دست نداشته است.روزنامه العربی الجدید به نقل از برخی منابع اعالم کرد 
که امارات در چند روز اخیر تماس های محرمانه ای با ایران داشته و تاکید کرده که این کشور در هیچ 
یک از اتفاقات اخیر ایران از جمله ترور محسن فخری زاده، دانشمند هسته ای ایرانی دست نداشته 
است.این منابع دیپلماتیک که در قاهره فعالیت دارند خاطرنشان کردند که در این تماس ها در رابطه 
با امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز و همچنین عدم هرگونه مشارکت امارات در عملیات 
ترور فخری زاده بحث و رایزنی شده است.منابع مذکور گفته اند که حاکمان دبی بسیار نگران حمالت 
انتقامی ایران هستند حتی اگر این حمالت سطحی باشد زیرا اقتصاد دبی کامال وابسته به امنیت این 
شهر است و هرگونه عملیات تروریستی و یا انتقامی در امارات، اقتصاد این کشور که بر پایه تجارت و 

گردشگری است را  نابود  خواهد کرد.

آماده باش کامل ارتش رژیم صهیونیستی از ترس ایران
رســانه های رژیم صهیونیســتی اعالم کردند که ارتش این رژیم از ترس حمالت ایران در پاسخ 
به ترور ســردار ســلیمانی و شــهید فخری زاده به حالت آماده باش درآمده اســت.به گزارش 
المیادین، شــبکه کان که یک رســانه وابســته به حکومت رژیم صهیونیســتی اســت، در این 
باره اعــالم کرد: ارتش به حالــت آماده باش در آمده، هیــچ کس نمی داند ایرانــی ها برای چه 
چیزی برنامه ریزی می کنند.روعی شــارون، مجری شــبکه کان رژیم صهیونیستی تاکید کرد: 
دستگاه امنیتی و ارتش اســراییل در حالت هشــدار هســتند.وی گفت که این وضعیت آماده 
باش تنها به دلیل ســالگرد ترور ســردار سلیمانی نیســت بلکه اســراییل متهم به ترور محسن 
فخری زاده، دانشمند هســته ای ایران و حمله به سایت هســته ای نطنز نیز هست و ایرانی ها 
تهدید کــرده اند که انتقام خــون فخری زاده را خواهنــد گرفت.برخی دیگر از رســانه های رژیم 
صهیونیســتی اعالم کردند اگر ایران تصمیم به انتقــام بگیرد، گزینه واقعی کــه پیش رو دارند 
 حمله به اهــداف آمریکایی موجود در خاورمیانه و طبیعتا این حمالت به اســراییل نیز کشــیده

 خواهد شد.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

 رسیدگی به FATF فقط 
وقت مجمع را می گیرد

عضو فراکســیون روحانیــت مجلس گفت: 
FATF به یک موضوع سیاســی در کشــور 
تبدیل شــده و رســیدگی به لوایح آن فقط 
دارد وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام را 
می گیرد.فالحی ادامه داد: بخش های زیادی 
از FATF در کشور هم اکنون در حال اجراست 
و این درحالی است که اجرای چنین مواردی 
نیازمند مصوبه مجلس اســت و بدون آن که 
این قرارداد به تصویب مجلس رسیده باشد 
در کشور در حال اجرا شدن است.وی افزود: 
برخالف فضاسازی های انجام شده در کشور 
که گفته می شود با اجرای FATF  برداشته 
می شــود و بلوک و دارایی های بلوکه شــده 
ما آزاد خواهد شــد، طبق گفته ســردمداران 
و گردانندگان اصلی این گــروه مالی اجرای 
پذیرش و اجــرای FATF هیــچ ربطی به 
آزادســازی دارایی هــای بلوکه شــده و رفع 

تحریم های بانکی ندارد.
عضو فراکســیون روحانیــت مجلس اظهار 
داشــت: موضــوع FATF امــروز بــه یک 
فضاســازی سیاسی در کشــور تبدیل شده 
و الیحه مربوط به آن تنهــا دارد وقت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را می گیرد و ثمری 
جز این برای کشور ندارد.فالحی خاطرنشان 
کرد: همانطور که گفتــم بخش های زیادی 
از FATF در حــال حاضر در کشــور در حال 
اجراست و ثمره آن همین شــده که دو تا از 
بانک های داخلی ما سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی را تحریم کردند و طی نامه رسمی 
به این نهاد انقالبی عنوان کردند که به خاطر 
اجرای دستورات FATF نمی توانند با سپاه 
مبادالت مالی داشته باشند.وی افزود: امروز 
اجرای FATF در کشــور ما باعث شده تا به 
یک خودتحریمی برســیم.عضو فراکسیون 
روحانیت مجلس اظهار داشت: آمریکا و اروپا 
درصدد هستند تا با اجرایFATF ارتباطات 
مالی سپاه با جبهه مقاومت را کنترل کنند و 
در واقع هدف آنهــا ازFATF برجام های ۲ و 

۳ و ۴ است.

در بسیاری از موارد به نظر می رسد دیپلمات های 
آمریکایی متحدانی در میان محافظه کاران مذهبی 
افراطی پیدا کرده اند که با افراطی گری در منطقه روابط 

نزدیک دارند

بین الملل
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رییس هیئت مدیره مرغ تخم گذار استان:

بازار تخم مرغ اصفهان تا اردیبهشت آرام نمی گیرد
رییس هیئت مدیره مرغ تخم گذار استان اصفهان، پیشینه شرایط کنونی پیش آمده در بازار تخم 
مرغ را مربوط به ۹ ماه گذشــته می داند و می گوید: کمبود نهاده ها از بهمن سال ۹۸ آغاز شد و تا 
آبان ماه آسیب جدی به تولیدکنندگان وارد کرد.وی  که معتقد است بازار بر اساس عرضه و تقاضا 
تعیین می شود، ادامه می دهد: بازار تخم مرغ تا اردیبهشت ماه ســامان نمی گیرد چرا که کمبود 
تولید داریم و با گرم تر شدن هوا و کاهش مصرف می توان این شرایط را مدیریت کرد.رسول درچه 
زاده در خصوص صادرات تخم مرغ به عراق نیز ابراز می کند: صادرات تخم مرغ ممنوع است ؛ اما 
شنیده ها حاکی از آن اســت که کانتینرهایی که در حال حاضر مواد غذایی به عراق صادر می کنند 
حامل تخم مرغ نیز هســتند.هر چند مرغــداران و تولیدکنندگان تخم مــرغ دالیل زیادی برای 
افزایش قیمت تخم مرغ به عنوان کاالی اساسی در سفره مردم ایران دارند؛ اما باید مسئوالن در 
 این میان راهکاری داشته باشــند تا ضمن جلب رضایت تولیدکنندگان، بار گرانی از دوش مردم 

برداشته شود.

رییس اتاق بازرگانی کاشان:

تورم موجب تسهیلگری در بخش صادرات شد
رییس اتاق بازرگانی کاشــان گفت: اگرچه تورم کاهش ارزش پول کشــور  را به دنبال داشت؛ اما 
موجب تسهیلگری در بخش صادرات شد.محمود توالیی در خصوص آثار تورم، توضیح داد: عمده 
مسئله در افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ســرمایه در گردش بنگاه ها و 

واحدهای تولیدی است و به نحوی تقاضای عام کمتر شده است.
وی تاکید کرد: اگرچه تورم موجب کاهش ارزش پول کشور شد؛ اما تسهیلگری در بخش صادرات 
را به دنبال داشت.ســیدمحمد میرهادیان تاکید کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد اقتصاد کشــور در 
اختیار دولت است و این حجم، بدنه دولت را سنگین کرده است.وی همچنین در خصوص تورم 
و تاثیر بر اقتصاد کشــور، اظهار کرد: تحریــم ها موجب کاهش ارزش پول ملی و از ســوی دیگر 
افزایش نرخ ارز شد، البته پیش از این نرخ پایین ارز موجب شده بود تا کشورهای اطراف بسیاری 
 از محصوالت خود را به ســمت ایران ســرازیر کنند و تولیدکنندگان داخلی قــدرت رقابت با آنها

 را نداشتند.

معاون بازرسی سازمان صمت استان خبر داد:
محکومیت 2 کشتارگاه مرغ در اصفهان

معاون بازرسی سازمان صمت استان اصفهان از محکومیت دو کشتارگاه مرغ اصفهان به جریمه 
نقدی چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومــان در دادگاه بدوی خبر داد.اکبرعــادل مرام با بیان اینکه 
نظارت بر بازار مواد پروتئینی طی چند ماه اخیر در دســتور کار ویژه بازرســی صمت اصفهان قرار 
گرفته است، اظهار داشــت: در این راســتا در آذر ماه امســال در زمینه مرغ، تخم مرغ و گوشت 
ورود جدی تری را داشــتیم.وی با بیان اینکه در آذر ماه امسال در بحث مرغ، تخم مرغ و گوشت 
 ۳۶۴ مورد بازرسی انجام شــد، اضافه کرد: در این بازدیدها ۶۶ مورد پرونده تشکیل و به مراجع 
ذی صالح قضایی ارســال شــد. معاون بازرسی ســازمان صمت اســتان اصفهان با بیان اینکه 
ارزش ریالی ایــن پرونده ها چهــار میلیارد تومان بوده اســت، افــزود: بیشــترین تخلف این 
واحدها گران فروشــی و احتکار بوده اســت.وی با بیان اینکه برای مثــال در زمینه مرغ که نرخ 
مصوب ۲۱ هزار تومان بود، ایــن محصول را تا ۳۳ هــزار تومان به فروش می رســاندند، اضافه 
کرد: در این زمینه دو پرونده تخلف در کشــتارگاه ها نیز داشــتیم که این دو کشتارگاه در دادگاه 
 بدوی به پرداخت مبلــغ چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به دلیل گران فروشــی گوشــت مرغ 

محکوم شدند.

دستور کاهش مصرف گاز به ادارات اصفهان ابالغ شد؛

بحران در فاز انرژی

افزایش انفجاری مصرف گاز طی یک ماه  مرضیه محب رسول
اخیر در کنــار مصرف باالی بــرق و نبود 
ســوخت الزم برای تامین آن در نیروگاه ها و البته افزایش بی سابقه 
آالینده های هوا در اصفهان و کالن شهرهای دیگری مانند تهران عمال 
کشور را وارد فاز بحران انرژی کرده است. برودت هوا که در هفته های 
آینده بیشتر هم خواهد شد و نبود زیر ساخت های الزم و عدم فرهنگ 
سازی در مصرف درســت گاز موجب شده تا مسئوالن به شدت نگران 
تامین انرژی گرمایی و روشنای برای هفته های باقی مانده از زمستان 
باشــند. هفته گذشته مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز ایران، از 
افزایش کم ســابقه مصرف گاز در بخش خانگــی و تجاری خبر داد و 
گفت: هم اکنون ۸۰ درصد گاز تولیدی کشور در بخش خانگی مصرف 
می شود. محمدرضا جوالیی با بیان این که این میزان مصرف گاز واقعا 
زیاد است و در مرز هشدار قرار دارد، ادامه داد: این مسئله باعث شده 
تا ناچار شــویم گاز صنایع را محــدود کرده تا اولویت هــا که در بخش 
خانگی است را حفظ کنیم. این مســئله راهکار صرفه جویی و یا ابالغ 

های دستوری برای کاهش مصرف گاز به خصوص در نهادهای دولتی 
و عمومی را در دستور کار استانداری اصفهان قرار داده است تا شاید از 
این طریق بخشی از منابع و مصارف گاز در اصفهان کنترل و کاهش یابد 
در کنار این راهکار تشــویق مردم بــه صرفه جویی برای اســتفاده از 
گازبهای رایگان هم روی میز وزارت خانه قرار دارد. بر اســاس اعالم 
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان، کاهــش ۱۰ درصدی 
مصرف گاز به دستگاه های اجرایی استان اصفهان ابالغ شده است و 
طرح گاز رایگان برای مشــترکین کم مصرف اعمال می شود.منصور 
شیشه فروش اظهار داشت: امســال با افزایش مصرف گاز در بخش 
خانگی و صنعت مواجه هستیم که الزم است بهینه سازی مصرف گاز 
در تمام بخش های صنعتی، خانگی و کشــاورزی اجرایی شود.وی 
افزود: مشترکین مصرف گاز خانگی که کمتر از ۲۰۰ مترمکعب مصرف 
کنند مشــمول معافیت می شــوند و گاز مصرفی آنها رایگان خواهد 
شــد.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان ادامه داد: افراد 
پرمصرفی که نسبت به ســال های ۹۶ و ۹۷ ده درصد کاهش مصرف 

داشته باشند، از تخفیف ۱5 درصدی بهره مند خواهند شد و در صورت 
افزایش مصرف ۱5 درصد به گازبهای آنها افزوده خواهد شد.وی اضافه 
کرد: قطعا در بخش صنعت هم سیاست های تشویقی در بهینه سازی 
مصرف گاز ابالغ خواهد شد.شیشه فروش به تمام مشترکین گاز اعم 
از خانگی، صنعت و کشاورزی توصیه کرد: الزم است دمای رفاه ۱۸ تا 
۲۴ درجه سانتیگراد رعایت شــود و به تمام دستگاه ها و صنایع ابالغ 
شده است که در سه ماه پایان ســال ۱۰ درصد از مصرف گاز را کاهش 

دهند.
عالوه بر گاز در بخش برق نیز در روزهای اخیر رکوردهای مصرف جابه 
جا شده اســت. بر اســاس اعالم وزارت نیرو مصرف برق کشور روز 
شنبه در ســاعت ۱۷ و ۳۹ دقیقه از مرز چهل هزار مگاوات گذشت و به 
۴۰ هزار و ۳۴۲ مگاوات رســید و به این ترتیب رکورد زمستانی از خود 
برجای گذارد. این حجم از مصرف در تهران خاموشــی های جسته و 
گریخته ای را به دنبال داشته و شاید این مسئله به زودی به اصفهان 

هم مشاهده شود.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه بیش از 
۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات فعاالن اقتصادی استان 
به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است، گفت: مطابق آمار 
به دست آمده و برآوردهای اتاق بازرگانی اصفهان ۱۲ 
تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی استان بر اثر کرونا از 
دست رفته است.مسعود گلشیرازی با اشاره به اینکه 
سازوکار شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
به موجب قانون ۹ سال پیش، فعالیت خود را آغاز کرد، 

اظهار کرد: این شورا در جهت تحقق بهبود شاخص های 
فضای کسب و کار و رفع موانع تولید فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه در استان دو اتاق بازرگانی در اصفهان 
و کاشــان فعال اســت، گفت: طی ۲۱ ماه گذشته در 
جلسات این شورا ۳5۰ مصوبه تایید شد و در جلسات 
مختلف هدف احصا مشکالت بخش خصوصی است.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه شورای گفت 
وگوی اصفهان در این مدت شاهد حضور ۱۰۰ درصدی 
اعضای خود اســت، افزود: در دوران جنگ اقتصادی 
اگر بخواهیم بر مشکالت فائق شویم باید گفتمان خرد 
را مبنا قرار دهیم تا نتایج را در اســتان و در سطح ملی 
از ســوی مجلس و دولت حاصل کنیم.وی با اشاره به 

سومین نظرسنجی اتاق بازرگانی مربوط به ۶ ماهه اخیر 
که به تازگی منتشر شده اســت، گفت: مطابق نتایج 
حاصل شده، متاسفانه اطالع فعاالن اقتصادی از سه 
نهاد ستاد تســهیل، کمیته حمایت قضایی و شورای 
گفت وگو دولت و بخش خصوصی زیر ۲۰ درصد است 
که باید با اطالع رسانی رسانه ها این چالش را برطرف 
کنیم، چراکه هنــوز ۸۰ درصد فعــاالن اقتصادی این 
ظرفیت ها را نمی شناسند.به گفته گلشیرازی، طی یک 
سال گذشــته بیش از ۱۲ هزار مصوبه در ستاد تسهیل 
داشته ایم که این حجم از مصوبات نشان می دهد چرا 
دســتگاه ها اقدامات الزم را انجــام نمی دهند و کار به 

ستاد تسهیل و شورای گفت و گو می کشد.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

20 درصد تولید ناخالص داخلی استان بر اثر کرونا از دست رفته است

خبر روز

بر اساس اعالم مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان، کاهش 10 درصدی مصرف گاز به دستگاه های 
اجرایی استان اصفهان ابالغ شده است و طرح گاز رایگان 

برای مشترکین کم مصرف اعمال می شود

تشکیل فراکسیون »دیپلماسی اقتصادی« در مجلس
نماینده مردم اصفهان در مجلس از تشــکیل فراکسیون دیپلماســی اقتصادی با تقاضای بیش 
از 5۰ نماینده در مجلس خبر داد.وی با اشــاره به انتخاب اعضای هیئت رییســه این فراکسیون 
بیان داشت: مهدی عســگری نماینده 
مردم کرج به عنــوان رییس،  لطف ا... 
ســیاهکلی نماینــده مــردم قزویــن 
به عنــوان نایب رییس،  ســید مهدی 
طغیانی نماینده مردم اصفهان به عنوان 
دبیر اول،  مهــدی شــریفیان نماینده 
مردم تهران به عنــوان دبیر دوم و روح 
 ا... ایزدخواه به عنوان ســخنگوی این 
فراکسیون اســت.این نماینده مجلس 
تقویــت  و  اظهارداشت:گســترش 
دیپلماسی پارلمانی در حوزه اقتصادی بین ایران و کشورهای جبهه مقاومت و همسایگان، هدف 

اصلی از تشکیل این فراکسیون است.

واگذاری باقی مانده سهام دولت در پاالیشگاه اصفهان
مصوبه انتقال باقی مانده ســهام دولت در چهار پاالیشــگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس، 
ســرمایه گذاری ملی ایران، هپکو و ایران ترانســفو به بانک های صادرات، ملــت و تجارت ابالغ 
شد.طبق این مصوبه، وزارت اقتصاد مکلف است ۴۳5 هزار میلیارد ریال از باقی مانده سهام چهار 
پاالیشگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس و سرمایه گذاری ملی ایران و هپکو و ایران ترانسفو 
را به بانک های ملت، تجارت و صادرات واگذار کند.قیمت سهام موضوع این تصویب نامه معادل 
آخرین قیمت پایانی هر ســهم در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱تعیین می شــود.  انتقال گیرندگان موظفند 
معادل ۱۴5 هزار میلیارد ریال از بهای سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیین شده توسط 
وزارت امور اقتصاد و دارایی به صورت اقساط طی چهار قسط مساوی)ماهیانه تا پایان سال جاری( 
بدون سود فروش اقساطی را به حساب هدفمندی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند 
تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولین شود. معادل ۲۹۰ هزار 
میلیارد ریال از سهام موضوع این تصویب نامه بابت تادیه بدهی دولت به بانک های ملت، تجارت 

و صادرات واگذار می شود .

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

86 درصد از سد زاینده رود خالی است
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: بازگشــایی زاینده رود رابطه 
مســتقیم با میزان بارش هــا دارد، اگر میزان بارش ها مطلوب باشــد آن زمان برای بازگشــایی 
زاینده رود تصمیم گیری می شود.حسن ساسانی با اشــاره به میزان بارش ها در استان اصفهان 
اظهار داشت: از اول مهر تاکنون در ایستگاه شــاخص حوضه زاینده رود، کوهرنگ ۴۱۶ میلی متر 
بارندگی شده که سال گذشته در چنین روزی  ۳۴۱ میلی متر بارندگی داشته ایم.معاون حفاظت 
و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: متوســط بارندگی در بلندمدت ۴۷۴ میلی متر 
است که نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش و نسبت به متوسط بلندمدت ۱۲ درصد کاهش 
داشته است.ساسانی ادامه داد: بارش هایی که اتفاق افتاد سبب شد که ورودی به سد زاینده رود 
بیشــتر از خروجی باشــد، اما حجم قابل توجهی را اضافه نکرده اســت به دلیل اینکه بارش ها 
 بیشتر به صورت برف بوده و در گام اول تغذیه آب زیرزمینی را انجام می دهد و بعدها به روان آب

 تبدیل می شود.

کافه اقتصاد

اخبار
لزوم تخصیص بودجه صد میلیاردی قطعه سوم آزادراه شرق اصفهان

مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان درباره تکمیل آزادراه شرق اصفهان گفت: ۸ کیلومتر باقی مانده قطعه دو آزادراه شرق اصفهان تا پایان سال تکمیل خواهد 
شد و برای تکمیل قطعه سوم آزادراه شرق اصفهان، ضرورت دارد که ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب این پروژه در سال جاری، تخصیص پیدا کند.وی خاطرنشان 
کرد: قطعه سوم آزادراه شرق اصفهان نیز در مسیر اجرا بوده و با افتتاح این ۳۰ کیلومتر اتصال آزادراهی اصفهان- تهران به سه راهی مبارکه- شهرضا- اصفهان، برقرار 
می شود که زمینه اتصال به شیراز را فراهم می کند.صلواتی اظهار داشت: پروژه قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان، یکی از پروژه های مهم و افتخاری برای کشور 
است؛ مسیر قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان باید ابتدا آزادسازی شود و در این صورت می توان برنامه ریزی کرد که ریل گذاری آن به زودی انجام شود.وی ادامه 
داد: این پروژه در گام نخست به منظور تملک ۲۰ کیلومتر مسیر ابتدایی، به ۱۳۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تخصیص این بودجه از اهمیت بسیاری برخوردار است.

صلواتی با اشاره به فعالیت  کارگاه های قطار سریع السیر افزود: اکنون کارگاه های قطار سریع السیر روند خوبی را دارند و فعالیت این کارگاه ها می تواند زمینه پیشرفت 
کار قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان را فراهم کند.مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان، با اشاره به پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان بسیج شهرضا افزود: 

در پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان بسیج شهرضا وضعیت خوبی حاکم بوده و همکاری و و همراهی خوبی صورت گرفته است.

برداشت زمستانی 
نرگس ادامه دارد

برداشت نرگس از دشت های 
شیراز و بخش هایی از جنوب 
کشور همچنان ادامه دارد. پیاز 
گل نرگــس می تواند چندین 
ســال متوالی گل بدهد و هر 
سال که از عمر آن می گذرد گل 

درشت تر خواهد شد.

وز عکس ر

رییس اتاق اصناف اصفهان:

بیشترین آسیب کرونا 
 متحمل اصناف و 

بازاریان شد
رییس اتاق اصناف اصفهــان گفت: بعد از 
جامعه پزشکی که بیشــترین بار کرونا بر 
دوش آنهاســت، اصناف و بازاریان نیز در 
شــرایط فعلی کرونا بدون یک ریال کمک 
از دولت و با هزینه خود کســب و کارشان 
را تعطیل کــرده اند.رســول جهانگیری در 
خصوص شــیوع کرونا در کشور و درگیری 
اقتصاد خرد با آن، اظهار کرد: متاســفانه با 
شــیوع و تداوم ویروس کرونا، بیشترین 
آســیب به اصناف، کســبه و بازاریان وارد 
شد.وی تاکید کرد: بعد از جامعه پزشکی که 
بیشترین بار کرونا بر دوش آنهاست، اصناف 
و بازاریان نیز در شرایط فعلی کرونا بدون یک 
ریال کمک از دولت و با هزینه خود کســب 
و کارشــان را تعطیل کرده اند.رییس اتاق 
اصناف اصفهان دربــاره برخی کمک ها به 
اصناف در دوران کرونا، تصریح کرد: حمایت 
های صنفی همچون تاخیر در ارائه اظهارنامه 
های مالیاتی و ... بیشــتر حالت مسکن 
و استامینوفن داشــته و کمکی به اصناف 
نکرده است و در این شرایط بازاریان با درک 
شرایط کشــور و اقتصاد، صعه صدر داشته 
اند.وی بــا بیان اینکه مطابق کارشناســی 
های صورت گرفته، ۱۲ درصد عامل انتقال 
ویروس کرونا به واســطه اصناف اســت، 
تصریح کرد: از دولت مــی خواهیم بعد از 
نابودی کرونا، با توجه به عدم فعالیت یک 
ساله اصناف، کمک های ویژه ای برای این 
بخش همچون خواب و تنفس تسهیالت 
بانکی و همچنین پرداخــت مالیات را در 

نظر بگیرد.
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استاندار چهارمحال و بختیاری :

 زیر ساخت هادر حوزه صنایع پتروشیمی لردگان فراهم شود

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون ۷۲ درصد مصوبات سفر معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور به این استان اجرایی 
و محقق شده است.اقبال عباســی تاکید کرد: در سفر بابک دین پرست به 
چهارمحال و بختیاری در شهریورماه ســال جاری ۲۵ مصوبه برای توسعه 
اقتصادی و رفع مشــکل صنایع و بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری 
استان مصوب شد.وی افزود: از این تعداد تاکنون ۱۸ مصوبه برابر ۷۲ درصد 
اجرایی شده و یا در حال اجراست.عباســی تصریح کرد: هفت مصوبه نیز 
هنوز اجرایی نشده؛ اما دستور الزم برای اجرای ســریع تر این مصوبات به 
مسئوالن دســتگاه های اجرایی مرتبط و متولیان امر صادر شد.وی یادآور 
شد:طی دو ســال اخیر دولت و بخش خصوصی همکاری های مطلوب و 
موثری با یکدیگر داشته اند که منجر به توســعه و ارتقای جایگاه اقتصادی 
این استان شده است.اســتاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: زمین 
مورد نیاز برای راه اندازی شــهرک های صنعتی خصوصی در این استان از 
سوی دولت تامین و به ســرمایه گذاران حقیقی و حقوقی واگذار می شود.

وی گفت:ســرمایه گذاران حق فروش این زمین ها به افــراد دیگر را ندارند 
و زمین همچنان متعلق به دولت اســت و تنها می توانند با ســرمایه گذاران 
دیگر مشارکت کنند.عباســی به سودآوری باال، اشــتغال زایی باال و میزان 
پایین سرمایه گذاری صنایع پایین دســتی صنایع مادر اشاره و تاکید کرد: 

زیرســاخت های الزم برای ســرمایه گذاری در حوزه صنایع پایین دســتی 
پتروشیمی لردگان هر چه ســریع تر فراهم و برای جذب سرمایه گذاران در 
این حوزه تالش شود.وی افزود: شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و 
بختیاری و سایر مسئوالن مرتبط برای راه اندازی شهرک تخصصی بادام با 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی، فراخوان جذب سرمایه گذار برگزار کنند.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری به لزوم پاسخ گویی استعالم های مربوط 
به سرمایه گذاری از سوی دســتگاه های اجرایی در مدت دو هفته اشاره و 
تصریح کرد: در صورت پاسخ ندادن هر کدام از دستگاه های اجرایی استان 
به این گونه استعالم ها در این مدت، پاسخ اســتعالم مربوطه مثبت تلقی 
می شود.وی یادآور شــد: پیگیری هایی برای ســپردن اختیار سهم ۲۳۷ 
میلیون مترمکعبی سهم چهارمحال و بختیاری از زاینده رود به خود استان 
انجام شــده است.عباسی اظهار داشت: امید اســت با گرفتن سپردن این 
اختیار به استان بتوان نسبت به بهره مندی مطلوب تر از این سهم و استفاده 
از آن در طرح های تکمیل شده نیازمند تامین آب اقدام کرد.وی با اشاره به 
آالیندگی باالی برخی واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری مانند کارخانه 
خمیرمایه گفت: میزان پیشرفت کاهش و رفع آالیندگی این واحد تولیدی 
تا سه نشست بعدی شــورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
پیگیری و در صورت رفع نشدن آن نسبت به تعطیلی این کارخانه اقدام شود.

معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتاندار 
چهارمحال و بختیاری در ســفر عیسی منصوری 
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی به چهارمحــال و بختیاری 
به منظور بازدیــد از طرح های اشــتغالزایی این 
استان، اظهار داشت: کشــاورزی از ظرفیت های 
مهم اســتان اســت و انتظار می رود این بخش 
به طــور ویژه دیده شــود و در حوزه کشــت های 
متراکم و گلخانــه ای اعتبارات مناســبی در نظر 

گرفته شود.ا...کرم نصیری در بازدید از طرح های 
اشتغال زایی شهرستان بروجن افزود: ۳۰ درصد 
جمعیت شهرســتان بروجن روســتایی است و 
در بخش بوم گــردی و گردشــگری از جمله در 
چغاخور اقدامــات قابل توجهی صــورت گرفته 
است، اما محدودیت هایی در قانون اشتغال پایدار 
روستایی و عشــایری وجود دارد که امید است با 
رفع مشــکالت آیین نامه ای بتوان از این طرح به 

نحو مطلوبی بهره گیری کرد.

معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتاندار 
چهارمحــال و بختیــاری احداث شــهرک های 
گلخانه ای در روستا ها را از مهم ترین برنامه های 
 شهرســتان بروجن اعالم و اضافه کــرد: با توجه 
به مزیت های نسبی اســتان در حوزه کشاورزی 
ایجاد شــهرک های گلخانه ای در سال های اخیر 
مدنظر قــرار گرفته و امید اســت با توســعه این 
طرح ها بــه رونق اشــتغال به ویژه در روســتا ها 

کمک کرد.

معاون امور معــادن و صنایع معدنی ســازمان 
صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال و بختیاری 
از شناســایی ۱۲۵ معدن متروکه در این استان 
خبر داد و گفــت: این معادن پس از اســتعالم 
از مراجع مربوطه به مزایده گذاشــته می شــود.

مهرداد قاســمی افزود: این معــادن متروکه از 
سال های گذشــته بدون بهره بردار به حال خود 
رها شــده بود و یا از بهره برداران سلب صالحیت 
شــده کــه در راســتای توســعه فعالیت های 

معدنــی و تحقق جهــش تولیــد در این بخش 
این معادن پــس از انجام اســتعالم های الزم 
به مزایده گذاشــته می شــود.وی ادامــه داد: 
چون این معــادن انفجاری هســتند و تعدادی 
از آنها در مجاورت روســتاها و یا حریم راه قرار 
دارند و یا دســتگاه هایی نظیر اداره کل حفاظت 
محیط زیســت و منابع طبیعی اجازه فعالیت در 
این محدوده ها را نمی دهند، قابلیت احیا ندارند 
و پس از انجام کار کارشناســی بــرای معادنی 

که قابلیت احیا و فعالیت داشــته باشند مجوز 
واگذاری صادر می شود.قاســمی، آزادســازی 
محدوده هــای معدنــی بلوکه شــده را از دیگر 
برنامه های ســال جهــش تولید برای توســعه 
فعالیت های معدنی در اســتان برشمرد و گفت: 
در همین راستا چندین محدوده معدنی ۲۳ دی 
ماه آزاد شده و به مزایده گذاشته می شود که گام 
بزرگی برای جذب ســرمایه گذار در حوزه معادن 

به شمار می رود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

کشاورزی، گردشگری و صنعت سه ظرفیت مهم چهارمحال و بختیاری
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان:

125 معدن متروکه در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۶۷ هزار هکتار به سامانه های نوین آبیاری مجهز شدند
 رییس جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه ۶۷ هزار هکتار از اراضی کشــاورزی 
و باغی چهارمحال و بختیاری به ســامانه های نوین آبیاری مجهز شــدند، اظهار داشت: تجهیز مابقی 
اراضی کشاورزی و باغی استان به سامانه های نوین آبیاری در دستور کار است.عطا ا... ابراهیمی گفت: 
حمایت های الزم از سوی دولت برای تجهیزات اراضی کشاورزی و باغی به سامانه های آبیاری نوین آبیاری 
اختصاص می یابد.رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ۱۲۰ هزار هکتار اراضی زراعی 
و باغی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که بیش از ۵۰ در صد این اراضی در حال حاضر به سیســتم 
آبیاری نوین مجهز هستند.وی ادامه داد: توسعه تجهیزات آبیاری نوین زمینه ساز کاهش مصرف آب در 
بخش کشاورزی است و نقش مهمی در تقویت منابع زیرزمینی دارد.رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و 

بختیاری ادامه داد: بهره گیری مناسب از آب کشاورزی موجب افزایش راندمان تولید می شود.

مدیر کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری:

الزمه پیشرفت و توسعه پایدار، فرهنگ سازی مالیاتی است
مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: الزمه پیشرفت وتحقق توسعه پایدار در کشور، 
فرهنگ سازی مالیاتی و افزایش اطالعات مودیان است. وی با تقدیر از تالش کارکنان امور مالیاتی 
استان در تامین بالغ بر نود درصد از درآمدهای عمومی اســتان ، نقش این اداره کل را در شکوفایی 
اقتصاد کشور برجسته و مهم دانست.بیگدلی با بیان این که الزمه پیشــرفت وتحقق توسعه پایدار 
در کشور، فرهنگ ســازی مالیاتی و افزایش اطالعات مودیان اســت، بر رسالت و نقش حساس و 
سرنوشت ساز نظام مالیاتی در اقتصاد کشــور در دوران تحریم های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا 
تاکید کرد.مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت نقش رسانه ها در افزایش 
درآمدهای مالیاتی تصریح کرد: رسانه ها بازوی توانمندی در گفتمان سازی فرهنگ پرداخت مالیات 
هستند و ارتقای فرهنگ مالیاتی، اعتمادآفرینی در جامعه و حفظ آرامش اجتماعی و اقتصادی، وظیفه 
همه ارکان نظام، مردم و رسانه های جمعی است و نباید مالیات را صرفا یک موضوع مربوط به دولت 
و سازمان امور مالیاتی تلقی کرد.وی هم چنین افزود: حرکت منظم و پیوسته نظام مالیاتی به سمت 
هوشمندسازی است و برون ســپاری و نقل و انتقال امالک مسکن و الکترونیکی شدن ابالغ اوراق 

مالیاتی گامی مهم در جهت تکریم حقوق شهروندی محسوب می شود.

رییس سازمان صمت استان خبر داد:

جذب 9۷ میلیارد تومانی تسهیالت اشتغال روستایی حوزه صمت
رییس سازمان صمت اســتان گفت: از ابتدای امســال تاکنون هزار و ۷۲۵ طرح برای بهره مندی از 
تسهیالت ۱۲۵ میلیاردی اشتغال روستایی حوزه صمت به بانک های عامل استان معرفی شده اند.  
سجاد رستمی افزود:ازاین تعداد تاکنون هزار و ۶9۴ طرح موفق به دریافت 9۷میلیارد تومان تسهیالت 
شده اند.وی گفت: بیشترین پرداخت ها در رسته فرش به هزار و ۴۸۱ متقاضی به مبلغ ۴۵ میلیارد 

تومان بوده که برای افزون بر دو هزار و ۱۰۰ نفر شغل ایجاده کرده است.

یک هزار و44۷تن کود اوره در شهرستان کیار توزیع شد
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشــاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: از اول سال تا پایان 
آذرماه سال جاری مقداریک هزار و۴۴۷تن کود اوره درشهرستان لردگان با هماهنگی مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرستان توسط کارگزاران این شرکت توزیع شده است.مسعودمیرزایی خاطر نشان کرد: 

در این شهرستان ۴انبار کد دار دربخش خصوصی مشغول به کار هستند.

بام ایرانبا مسئولان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد:

 احتمال طغیان مجدد
 بیماری کرونا وجود دارد

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات 
بهداشــتی و درمانی چهارمحــال و بختیاری اظهار 
داشــت: با توجه به تجربه برخی کشور ها و مناطق 
دیگــر کشــور، در صورت نادیــده گرفتــن رعایت 
دستورالعمل های بهداشــتی خطر جدی افزایش 
شــیوع این بیماری وجود دارد.فریــدون رحمانی 
افــزود: عالئمی طــی روز های گذشــته از بیماری 
دریافت شــده اســت که ضرورت توجه بیشتر به 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی به ویژه استفاده 
از ماســک و رعایت فاصلــه اجتماعی را تشــدید 

می کند.
رحمانی اضافه کــرد: به تازگی ۱۱۸ بیمــار با عالئم 
بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی 
و درمانی سرپایی اســتان مراجعه داشته اند که از 
این تعداد ۳۰ بیمار با عالئم مشکوک به این بیماری 
در مراکز درمانی بستری شــده اند.وی ادامه داد: 
عالوه بر موارد ســرپایی، تســت ۵ مراجعه کننده 
بیمارســتانی با عالئم بالینی مشــکوک به بیماری 
کووید_۱9 که در مراکز درمانی بستری شده بودند 
مثبت قطعی اعالم شــد.رحمانی گفت: هم اکنون 
۸۰ بیمار مثبت قطعی و مشــکوک به بیماری کرونا 
در مراکز درمانی اســتان تحت مراقبــت و درمان 
هســتند که از این تعداد ۵۳ نفر مثبــت قطعی و 
مابقی در انتظار پاســخ نتایج آزمایشات برای رد یا 
تایید بیماری شان هستند.وی با ابراز تاسف از اینکه  
اخیرا یک مورد جدید فوتی ناشی از ابتال به بیماری 
نوپدید کووید_۱9 در اســتان گزارش شــده است، 
مجموع فوتی های ناشــی از ابتال بــه این بیماری 
در چهارمحــال و بختیــاری را ۷۲۰ نفــر نفر اعالم 
کرد.رحمانی افزود: هم اکنون ۱۰ بیمار با شــرایط 
بحرانی و حال عمومی نســبتا بــد در بخش های 
 مراقبت ویژه مراکز درمانی اســتان تحت مراقبت

 و درمان هستند.

مفاد آراء
10/78 آگهی مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت نایین
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشــار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و 
در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعــوی اقدام نمایند در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 139960302031000852-99/9/23 خانــم بتول طباطبائی 
انارکی فرزند میرباقر نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به پالک ثبتی 3650 اصلی واقع در کشتزار محمدیه بخش 2 ثبت نائین 
به مساحت ششدانگ 1159/80 متر مربع خریداری عادی از میر مسعود طباطبائی 

انارکی مالک رسمی
2- رای شــماره 139960302031000853-99/9/23 آقای ســعید توحیدی 
فرزند حســن ششــدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی 
از 2638  اصلــی واقــع در محمدیه بخش 2 ثبــت نائین به مســاحت 149/50 
 متر مربــع خریداری عــادی مع الواســطه از زهــرا و محمد نظــری محمدی 

مالکین رسمی
3- رای شــماره 139960302031000873-99/10/2 آقای عباسعلی عباسی 
مزرعه شاهی فرزند محمد جواد ششدانگ مفروزی یک باب خانه مخروبه احداثی 
در پالک ثبتی قســمتی از 5536-5537 اصلی واقع در مزرعه امام بخش 2 ثبت 
نائین به مساحت 251/60 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از وراث عباسعلی 

مزرعه شاهی مالک رسمی
4- رای شماره 139960302031000874-99/10/2 خانم عصمت فردوسی زاده 
نائینی فرزند حسین نسبت به بیست سهم و دویست و بیست و نه چهارصد صدم از 
یک سهم مشاع از هفتاد و دو سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ثبتی 
2053 اصلی واقع در کشــتزار ورزجان بخش 2 ثبت نائین به  مساحت ششدانگ 
1413 متر مربع خریداری عادی از خدیجه و فرحناز و فریده همگی عمو حیدری و 

صدیقه فردوسی زاده نائینی مالکین رسمی
5- رای شماره 139960302031000886-99/10/7 آقای حمید فالحتی نائینی 

فرزند حسینعلی نسبت به بیست و سه ســهم و یک هفتم از یک سهم مشاع از 72 
سهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پالک ثبتی 19559 اصلی واقع در 
کشتزار ورزجان بخش 2 ثبت نائین به مساحت ششدانگ 1429 مترمربع خریداری 
عادی مع الواسطه از حســینعلی و محمد فالحتی و ربابه اعتمادی نائینی مالکین 

رسمی
6- رای شماره 139960302031000887-99/10/7 خانم پروین پیش بین فرزند 
محمد نسبت به ششــدانگ یکدرب باغ به پالک ثبتی 113 فرعی از 4198 اصلی 
 واقع در مزرعه خوید بخش 3 ثبت نائین به مســاحت 677/60 متر مربع خریداری 

مع الواسطه عادی از حسن گنجی نیستانک مالک رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/30

م الف: 1069629 اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان 
نائین

فقدان سند مالکیت
10/79  شــماره نامه: 139985602023006229-1399/10/08 سند مالکیت 
بمقدار ششــدانگ پالک ثبتی 6479/4 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان بنام سهیال 
صدیقی پوده مورد ثبت در دفتر 143 صفحه 389 ذیل شماره ثبت 21048 بشماره 
چاپی سند 216180  صادر و تســلیم گردیده و اکنون طی استشهاد شهود بشماره 
139902157135002505 مــورخ 1399/10/03 دفترخانــه 357 اصفهــان 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد 
 تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1071417  ابوالفضل ریحاني محمد زاده مدیر واحد ثبتی 

اداره ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/80  شــماره نامه: 139985602023006231-1399/10/08 سند مالکیت 
بمقدار ششــدانگ پالک ثبتی 6479/3 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان بنام سهیال 
صدیقی پوده مورد ثبت در دفتر 165 صفحه 127 ذیل شماره ثبت 25029 بشماره 
چاپی سند 216181  صادر و تســلیم گردیده و اکنون طی استشهاد شهود بشماره 
139902157135002504 مــورخ 1399/10/03 دفترخانــه 357 اصفهــان 

درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد 
 تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1071415  ابوالفضل ریحاني محمد زاده مدیر واحد ثبتی 

اداره ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/81  شــماره نامه: 139985602023006227-1399/10/08 سند مالکیت 
بمقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 6479/0 )6479 باقی مانده( واقع در 
بخش 2 ثبت اصفهان بنام محمد علی بک مورد ثبت در دفتر 104 صفحه 505 ذیل 
شماره ثبت 12576 بشماره چاپی سند 216179  صادر و تسلیم گردیده و اکنون طی 
استشهاد شهود بشماره 139902157135002503 مورخ 1399/10/03 دفترخانه 
357 اصفهان درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1071414  ابوالفضل ریحاني محمد زاده مدیر واحد 

ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/82  شــماره نامه: 139985602023006224-1399/10/08 سند مالکیت 
بمقدار چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 6479/0 )6479 باقی مانده( واقع 
در بخش 2 ثبت اصفهان بنام محمد علــی بک مورد ثبت در دفتر 76 صفحه 270 
ذیل شماره ثبت 7538 بشماره چاپی سند 216178  صادر و تسلیم گردیده و اکنون 
طی استشهاد شهود بشــماره 139902157135002503 مورخ 1399/10/03 
دفترخانه 357 اصفهان درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 

مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1071413  ابوالفضل ریحاني محمد 

زاده مدیر واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان

تاسیس شرکت سهامی خاص آسانسور صنعت عمارت 
درتاریخ 1399/10/07 به شماره ثبت 66512 

به شناسه ملی 14009681523 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشــاوره ، طراحی ، اجرا و خدمات انواع آسانسور و پله 
برقی درصورت لــزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزی ، شهر اصفهان، محله برزان ، کوچه ارشــاد ]4[ ، خیابان شهید رضایی]بابک[ ، 
پالک 303 ، مجتمع تابش ، طبقه دوم ، واحد شرقی کدپستی 8189653399 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 
10000 ریالی تعداد 100 ســهم آن بی نام عادی مبلغ 500000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 3174/1 مورخ 1399/09/24 نزد بانک بانک صادرات شعبه 
برزان با کد 1903174 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد 
اعضا هیئت مدیره خانم مریم کدخدائی الیادرانی به شــماره ملی 1284693651 و به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای میالد حیدری لنبانی به شماره ملی 
1292326549 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال خانم مهناز بهرامی دشتکی به شماره ملی 4680019875 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری با امضاء میالد حیدری لنبانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم میترا حیدری لنبانی به شماره ملی 
1270306200 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال خانم مینا حیدری لنبانی به 
شماره ملی 1291942531 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار 
زاینده رود جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1068979(
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۷0۶ واحد صنعتی پایش زیست محیطی شدند
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: در روزهای اخیر همزمان با پایداری هوا 
۷۰۶ واحد صنعتی و خدماتی این استان پایش زیست محیطی قرار گرفتند.حمیرا صفی قلی زاده 
افزود: این تعداد پایش زیست محیطی مناطق استان به ویژه شهرهای واقع در شعاع ۵۰ کیلومتری 
شهر اصفهان انجام شده است.وی اظهارداشت: در این مدت فقط در ۲ روز کارشناسان پایش این 
اداره کل مستقر در شهرستان های درگیر آلودگی هوا برای ۹۶ واحد متخلف، اخطاریه زیست محیطی 
صادر کردند.وی تصریح کرد : همچنین در اجرای قوانین زیســت محیطی و لزوم رعایت شــرایط 
اضطرار آلودگی هوا به مدیران ۱۱۴ واحد صنعتی و معدنی استان خاطی تذکر الزم داده شد.صفی 
قلی زاده به معرفی ۲۵ واحد متخلف به مراجع قضایی طی این مدت اشــاره و اضافه کرد: از ادامه 
فعالیت همراه با آلودگی ۱۱ واحد صنعتی و معدنی با حکم مراجع قضایی جلوگیری و پلمب شدند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:
برخی موقوفات ناشناخته است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه یکی از مشکالت در صدور سند برای موقوفات 
ناشناخته بودن برخی از آنهاست، گفت: در این زمینه از ظرفیت نیروهای بازنشسته اوقاف در دستور کار 
داریم.محمد حســین بلک با بیان اینکه تالش اداره اوقاف همراهی با اداره ثبت در زمینه صدور اسناد 
مالکیت برای موقوفات بوده است، ابراز داشت: تاکیدات زیادی را به روسای ادارات اوقاف داشته ایم تا 
در خصوص اسناد مالکیتی اقدام کنند و گزارشی از روند فعالیت آنها و مشکالتی که دارند را در جلسه  این 
هفته داشته باشیم.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه یکی از مشکالت در صدور 
سند برای موقوفات ناشناخته بودن برخی از موقوفات است، ادامه داد: در این زمینه از ظرفیت نیروهای 
بازنشسته اوقاف در دستور کار داریم.وی افزود: پیش بینی طرح های تشویقی و پرداخت هزینه برای 

افرادی که در این زمینه با اوقاف همکاری می کنند نیز در دستور کار است.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعالم کرد:

استقرار آمبوالنس ها در هفت شهر آلوده
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از اســتقرار آمبوالنس ها در هفت شهر به دلیل آلودگی هوا خبر 
داد.مجتبی خالدی در این باره اظهار کرد: طبق بررسی هایی که انجام شد و هشدار نارنجی سازمان 
هواشناسی ۱۲ دستگاه آمبوالنس در تهران مستقر شدند و مراکز درمانی و بهداشتی در آماده باش 
قرار گرفتند.وی ادامه داد: در قم چهار دستگاه آمبوالنس، کرج پنج دستگاه آمبوالنس، اصفهان پنج 
دستگاه آمبوالنس، مشهد هفت دستگاه آمبوالنس و تبریز سه دستگاه آمبوالنس مستقر شدند و 
در تمام این شهر ها مراکز درمانی و بهداشتی در آماده باش قرار دارند. سخنگوی سازمان اورژانس 

اظهار کرد: در قزوین، اراک و اهواز حوزه سالمت در آماده باش هستند.

افزایش شاخص آلودگی در کاشان نگران کننده است
رییس اداره هواشناسی کاشان گفت: پیش بینی می شود که استقرار جوی پایدار در مناطق مختلف 
دشت کاشان تا پایان هفته جاری ادامه داشته باشد و پـدیده غالب جوی هوای صاف تا قسمتی 
ابری و وزش باد مالیم خواهد بود.عباس ارغوانی اظهار کرد: با تفسیر نقشه های هواشناسی، دمای 
هوا در بیشــترین مقدار خود ۱۲ درجه باالی صفر بوده و در روزهای میانــی هفته حداقل دما به دو 
درجه زیر صفر می رســد و رطوبت هوا بین ۳۵ تا ۷۵ درجه متغیر است.وی افزود: پایداری نسبی 
جو در مناطق مرکزی و صنعتی دشت کاشان همراه با انباشت آالینده ها، می تواند منجر به تشدید 
پدیده وارونگی در سرمای هوا شده که افزایش شاخص آلودگی و ناسالم شدن هوا برای گروه های 

حساس در شهر نگران کننده است.

کشمکش ها بر سر استفاده از واکسن داخلی یا خارجی و حتی زدن یا نزدن آن در ایران باال گرفته است؛

دو قطبی واکسن کرونا

هر چند تا پیش از از رونمایی از واکســن  پریسا سعادت
ایرانــی کرونا هــم حــرف و حدیث های 
بسیاری در مورد استفاده یا عدم استفاده از واکسن، مضرات و اثرات سوء 
احتمالی آن وجود داشت؛اما تست واکســن کرونای ساخت ایران این 
اختالف نظرها را تشدید کرد. شــائبه های مطرح شده در مورد اینکه چرا 
واکســن ایرانی در اختیار خارجی ها برای تســت و تایید قرار نگرفته و 
تردیدهای جدی مطرح شده در مورد صحت و سقم اثرگذاری این دارو 
موجب شده تا کارشناسان، سیاسیون و حتی کادر درمان در مورد آن اظهار 
نظر کنند و نســخه های متفاوتی در صورت ارائه گسترده واکسن ایرانی 
بپیچند. مردم عادی اما هنوز نظاره گر این دعوا و بحث میان مسئوالن و 
صاحب نظران و البته رســانه های داخلی و خارجی هســتند. موافقان 
اســتفاده از واکســن خارجی می گویند آنهایی که این روزها علم نزدن 
واکسن خارجی را به دســت گرفته اند، سال  هاست برای فرار از آنفلوآنزا، 
واکسن آن را زده اند. همه آنهایی که می گویند ما واکسن داخلی نمی زنیم 
و به آن بی اعتماد هســتیم گویا فراموش کرده اند که زنان ایرانی در دوره 
بارداری واکســن ســرخچه می زنند. همه نوزدان پس از تولد واکسن 
سه گانه و هپاتیت ب می زنند و همه این واکسن ها توسط ایران ساخته 
می شــود و مجوز غذا و دارو را داراســت. این افراد البته بیشتر در زمره 
سیاستمداران هستند؛ از جمله انها عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس با بیان اینکه شتاب زدگی در واردات واکسن کرونا برای 
کشور مشکل  ساز خواهد شد، گفت: استفاده از واکسن داخلی بسیار بهتر 
از واکسنی خواهد بود که هنوز امتحانش را در کشورهای دیگر به طور کامل 
پس نداده است. وی با بیان اینکه نباید با جان مردم بازی کرد، تصریح 
کرد: هنوز سازمان جهانی بهداشت نیز واکسن  های تولیدشده در جهان را 
به طور قطعی تایید نکرده و تنها به استفاده اضطراری به یک واکسن مجوز 
داده اســت و حتی برخی واکســن  ها که در برخی کشــورها در مراحل 
آزمایشی بودند، اشکاالتی داشتند  و آزمایش آن  ها متوقف شد. در مقابل 
این اظهارات البته انجمن ایمونولوژی ایران هشدار داده که هر گونه تاخیر 
در خرید واکسن کرونا موجب بروز »خسارات جبران ناپذیر« می شود و 
اینکه اصوال ایمن ســازی عمومی نباید تا زمان تایید  واکسن ایرانی در 
کشور به تعویق بیفتد و البته کارشناسان و پزشکانی هم هستند که برای 
ارسال واکسن به نهادهای جهانی جهت گرفتن تاییدیه توصیه های نرمی 
را مطرح کرده اند. عده ای هم البته اصل ایرانی بودن ساخت واکسن را 
زیر ســوال برده اند و این دارو را متعلــق به چین و روســیه می دانند. 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در پاســخ به سوالی درباره واکسن 
کرونای روسی بیان کرد: در زمینه خرید واکسن خارجی چند نکته وجود 
دارد؛ اوال باید مورد تایید سازمان جهانی بهداشت باشد. واکسن کرونای 
روسی در ابتدا تاییدیه سازمان جهانی بهداشت را نداشت و بعد تاییدیه ها 

را به مراحل خوبی رسانده اند. این واکسن جزو کوواکس است و یکی از 
محل های رسمی که واکسن کرونا می خریم، کوواکس است.وی ادامه 
داد: این که مردم انتخاب کنند کدام واکسن را تزریق کنند، این طور نیست. 
زیرا به این بستگی دارد که کدام واکسن به دست ما می رسد. به طور مثال 
گفته می شود برخی واکسن ها برای سالمندان مناسب نیستند. برای یک 
گروه سنی باید واکسنی را بدهیم که ایمن ترین وضعیت را داشته باشد.

رییسی گفت: در این زمینه با روسیه هم مذاکره شده، اما ظرفیت تولید 
همین واکسن هم در حدی نیســت که به مقدار زیاد تحویل ایران شود. 
برخی کشورها می گویند در حد ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار واکسن می توانند در 
اختیار ما بگذارند. در نتیجه از چند مسیر وارد مذاکره شدیم که واکسن 
مورد تایید را در دســترس قرار بدهیم.در این میان وزیر بهداشت هم از 
مسئوالن و مردم درخواست کرد خبرهای متفرقه در مورد واکسن را بدون 
اطمینان از منبع آن مورد توجه قرار ندهند. نمکــی ادامه داد: ما تیمی را 
مامور اولویت های عالمانه تزریق واکســن کرده ایم و در حال حاضر این 
اقدامات انجام شده و می دانیم که اولویت تزریق واکسن با کدام یک از 
گروه ها در جامعه است. از همین رو در اولین فرصت که واکسن به دست 
ما برسد از گروه های پرخطر برای تزریق واکسن کرونا دعوت خواهیم کرد. 
توصیه ای که به نظر در فضای پر از خبر و حرف و حدیث مربوط به واکسن 

کرونا شاید اصال مورد توجه و عمل قرار نگیرد.

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان از آغاز 
اجرای هشت طرح عملیاتی و پیشگیرانه برای کاهش 
آلودگی هوای این اســتان خبر داد.منصور شیشــه  
فروش اظهارداشت: این طرح ها و اقدامات متناسب 
به طور فراگیر در بخش هــای مختلف اجرا و عملیاتی 
می شود تا با مشــارکت همه نهادها و مردم شاهد کم 
شدن آالینده ها باشیم.وی اضافه کرد:  از سوی دیگر در 
ماه های پیش رو برای توسعه محدوده زوج و فرد در 
دیگر نواحی شهر برنامه ریزی شده است، محدودیت 

زوج فرد در هســته مرکزی کالنشهر اصفهان به عنوان 
یکی از کانون های اصلی آلودگی هوا اعمال می شود تا 
شاهد کاهش تردد در این نواحی باشیم.وی با اشاره 
به تهدید آالینده ها برای تمامی رده های ســنی بویژه 
کودکان و سالمندان تاکید کرد: این روزها هدف اصلی 
جلوگیری از ازدحام است و مردم باید بگونه ای برنامه 
ریزی کنند تا استفاده از خودروی شخصی بویژه تک 
سرنشین به حداقل برســد.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان با اشــاره به افزایش سرمای هوا 
و به دنبال آن مصرف بیشــتر گاز خاطرنشان کرد: بر 
اساس برنامه ریزی شرکت گاز طرح های تشویقی و 
تنبیهی برای مصرف کنندگان معقول و پرمصرف اعمال 
می شود.شیشــه  فروش ادامه داد: استانداردسازی 

موتورخانه های مجتمع های مسکونی و اداری از طریق 
تکنســین های این اداره و با درخواست مشترکان در 
سایت این نهاد انجام پذیر است تا به کاهش مصرف 
گاز بینجامد.وی به الزام شــهرداری برای نوسازی و 
بهسازی وسایل نقلیه عمومی اشــاره و تصریح کرد: 
این اقدام برای اتوبوس های شــرکت واحد، تاکسی 
ها و موتور سیکلت های شــهرداری ضروری خواهد 
بود.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با 
اشاره به تعیین و معرفی ۲۰۰ مدیر ایمنی، بهداشت و 
محیط زیســت )HSE(مجموعه های صنعتی اصلی 
اســتان گفت: این افراد با ابالغیه هــای صورت گرفته 
میزان آالینده های مراکز خود را رصد می کنند و بر حد 

استاندارد آن نظارت دارند.

اجرای ۸ طرح عملیاتی برای کاهش آلودگی هوای 
اصفهان آغاز شد

هنوز سازمان جهانی بهداشت نیز واکسن  های تولیدشده 
در جهان را به طور قطعی تایید نکرده و تنها به استفاده 
اضطراری به یک واکسن مجوز داده است و حتی برخی 
کسن  ها که در برخی کشورها در مراحل آزمایشی  وا

بودند، اشکاالتی داشتند  و آزمایش آن  ها متوقف شد

اهدای 1500 
دستگاه تبلت به 
دانش آموزان 
تحت پوشش 
کمیته امداد 

شرکت پاالیش نفت اصفهان 
با پیوستن به کاروان همدلی، 
مواسات و کمک مومنانه ۱۵۰۰ 
دستگاه تبلت به دانش آموزان 
نیازمند تحــت حمایت کمیته 
امداد استان اصفهان اهدا کرد.

 بیش از 2 هزار دستگاه خودروی متخلف در اصفهان
 اعمال قانون شدند

رییس پلیس راهور اصفهان گفت: بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ خودروی متخلف در شهرســتان اصفهان 
و شهرســتان های با جمعیت باالی ۲۰۰ هزار نفر استان روز شــنبه به دلیل ترددهای غیرضروری 
اعمال قانون شدند.سرهنگ محمدرضا محمدی اظهار داشت:ممنوعیت ترددهای شبانه از ساعت 
۹ شب تا چهار صبح در شهرهای زرد، نارنجی و قرمز با جمعیت باالی ۲۰۰ هزار نفر همچنان برقرار 
است.وی ادامه داد: ممنوعیت تردد پالک های غیر بومی در شهرهای زرد استان وجود ندارد؛ اما 
منع تردد از شهرهای نارنجی استان های همجوار به کالن شــهر اصفهان و سایر شهرستان ها و از 
شهرستان های زرد به شهرستان های نارنجی سایر اســتان ها برقرار است و به وسیله دوربین ها 
کنترل می شود.رییس پلیس راهور اصفهان اظهار داشت: به دلیل آلودگی شدید هوا در کالن شهر 
اصفهان طرح زوج و فرد در هسته مرکزی این شهر در دو نوبت از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ و از ساعت 
۱۶ تا ۲۱ برقرار است.وی آلودگی هوا را مهم ترین مشــکل این روزهای کالن شهر اصفهان  اعالم و 
خاطرنشان کرد: برخورد با خودروهای بدون معاینه فنی در دستور کار پلیس قرار دارد و برابر قانون 
و مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوای اســتان با این گونه خودروها و خودروهای دودزا برخورد 
خواهد شد.سرهنگ محمدی اضافه کرد: ممنوعیت عملیات های عمرانی، خاکبرداری، گودبرداری 
و طرح های غیر ضروری برقرار است و در این راستا از تردد وسایل نقلیه سنگین میکسرها و بتون 

ریزها در شهر اصفهان و بویژه هسته مرکزی شهر جلوگیری می شود.

سخنگوی آتش نشانی اصفهان خبر داد:

نجات سرنشینان یک اتوبوس در مه گرفتگی شدید
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از حادثه تصادف بین اتوبوس 
و یک دستگاه تانکر ســوخت در محور اصفهان به تهران خبر داد.فرهاد کاوه آهنگران ، اظهار کرد: 
در تماسی از سوی یک سرنشین اتوبوس با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اصفهان وقوع تصادفی در 
ساعت ۱:۵۰ دقیقه بامداد روز گذشته گزارش شد که این سرنشین با اشاره به مه گرفتگی شدید 
هیچ اطالعی از محل حادثه نداشت.وی در خصوص چگونگی امدادرسانی در این حادثه، افزود: 
کارشناسان ستاد فرماندهی از طریق ارسال لوکیشن توانستند در کوتاه ترین زمان ممکن موقعیت 
این اتوبوس را پیدا کنند و عوامل هالل احمر را ســریعا به محل اعزام کنند.ســخنگوی ســازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: این حادثه تصادف بین یک دســتگاه 
اتوبوس مسافربری با یک دستگاه تانکر سوخت پارک شده در کنار جاده به وقوع پیوسته که در 
شرایط مه شدید سرنشــینان قادر به تشــخیص محل حادثه نبودند.کاوه آهنگران تصریح کرد: 
طبق اطالع نیروهای امداد و نجات هالل احمر این تصادف در محور اصفهان به تهران و در نزدیکی 

پلیس راه نطنز رخ داده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان خبر داد:

توقیف محموله شیرخشک قاچاق در اصفهان
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان از توقیف محموله ۷۵ تنی شیرخشک قاچاق به ارزش ۳۴ 
میلیارد ریال خبر داد.سرهنگ محمدرضا هاشمی فر بیان داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
اصفهان با اشراف باالی اطالعاتی خود مطلع شــدند ۳ محموله شیر خشک قاچاق در ۳ کامیون 
کشــنده بارگیری شــده اند که بالفاصله وارد عمل شــدند.وی افزود: کامیون ها توسط ماموران 
شناسایی و متوقف شدند که در بازرسی از آنها ۷۵ تن شیرخشک خارجی فاقد مدارک و مجوزهای 
قانونی و گمرکی کشف شد.جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با اشاره به دستگیری ۳ 
نفر در این رابطه ادامه داد: ارزش محموله های کشف شده توسط کارشناسان مربوطه ۳۴ میلیارد 

ریال اعالم شده است.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

تشکیل شعبه ویژه بررسی 
مشکالت باغ داران شرق 

اصفهان 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: در جلسه با باغ داران شرق 
اصفهان مقرر شد دادستانی شعبه ویژه ای 
برای بررســی این موضوع تشکیل دهد.

حســین میرزایی اظهار کرد: روز پنجشنبه  
هفته گذشــته حدود ۱۰۰ الــی ۱۵۰ نفر از 
ویالســازان و باغدارانی که در منطقه شرق 
اصفهان باغ هایی را احداث کردند و بعضی 
از باغ هایشان مورد تخریب قرار گرفته بود، 
درب دفتر نمایندگان تجمع کردند.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: من در جمع شــان حاضر شــدم و 
حرف هایشــان را شــنیدم و همان لحظه 
از دادستان درخواســت کردم که تخریب 
ها را موقتا و برای مــدت کوتاهی متوقف 
کند و دادســتان هم هماهنگــی کردند و 
تخریب ها  ۴8 ســاعت متوقف شد تا در 
اولین جلســه ای که با حضور دادستان و 
مسئوالن اصفهان تشکیل می شود در مورد 
این موضوع تعیین تکلیف کنند.وی با بیان 
اینکه پس از آن تجمــع، بازدید میدانی از 
مناطقی که تخریب شــده بود، داشــتیم، 
افزود: حرف های مردمی کــه آنجا بودند 
را شــنیدم و به اصفهان برگشتم و جلسه 
ای را هماهنگ کردیم که با حضور فرماندار 
اصفهان، دادســتان مرکز استان، رییس 
سازمان جهاد کشــاورزی استان، نماینده 
پلیــس امنیــت و همچنیــن نمایندگان 
 مــردم و همچنیــن بــاغ داران آن مناطق

 برگزار شد.
حســین میرزایی ادامــه داد: همچنین 
دادســتانی باید یک شــعبه ویــژه  برای 
بررسی پرونده های منطقه شرق تشکیل 
دهــد و فرماندار نیــز هماهنگی های الزم 
برای تسهیل امور در دستگاه های اجرایی 
انجام دهد؛ عده ای از معترضان کشاورزان 
زحمت کش هستند و عده ای از آنها افرادی 
هستند که آینده زمین های کشاورزی شرق 

را نابود خواهند کرد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان اصفهان:

بسته تحولی خوانا در پنج درصد مدارس استان اجرا می شود
معاون آموزش ابتدایی ا آموزش و پرورش استان اصفهان با تاکید بر اجرای بســته تحولی خوانا در پنج درصد مدارس استان، گفت: از ابتدای آذرماه همکاران 
فرهنگی در ۱۹ مدرسه تعلیم های الزم را دیدند و ۳۷ هزار و ۳۵۷ دانش آموز تحت پوشش این بسته تحولی قرار گرفته اند.لیال سادات ابطحی با بیان اینکه آموزش 
ابتدایی برای زیست بوم جدید باید برنامه ریزی داشته باشد، اضافه کرد: اولین اتفاق که به دنبال آن بودیم تشــکیل کالس های حضوری با تعداد کم در قالب 
پروتکل های بهداشتی بوده اســت. برگزاری کالس های حضوری منوط به این بوده که ســتاد کرونا مجوز الزم را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد تا کودکان 
ابتدایی در آینده افت تحصیلی نداشته باشند. از سوی دیگر مردم هم حق انتخاب دارند و ســتاد مقابله با کرونا با در نظر گرفتن همه جوانب و بررسی فرآیندها 
این تصمیم ها را عملی می کند. وی با اشاره به اینکه ایجاد ساعت های حق التدریس در پایگاه های رشد برای کمک به دانش آموزان از راهکارهای دیگری بود که 
آموزش و پرورش استان در نظر گرفت، اظهار کرد: با این فرآیند پایگاه های رشد کارهای اصالحی و ترمیمی را برای کمک به دانش آموزانی که دچار عقب ماندگی، 
تحصیلی، امکانات کمتر و مشکالت یادگیری بوده، فراهم می کند. در زیست بوم جدید کودکان بیشترین آسیب را می بینند و آموزش نیازمند حمایت است، باید 

همت و خرد جمعی اتفاق افتاده تا کودکی به دلیل فقر از تحصیل باز نماند.



رییس سازمان تیم های ملی تکواندو:

ملیپوشان،رقابتلیگتکواندوراداغترمیکنند
رییس سازمان تیم های ملی تکواندو در خصوص تعطیلی 10 روزه تمرین اردوی تیم ملی تکواندو، اظهار داشت: شش ملی پوش حاضر در اردو، در تیم های لیگی 
عضویت دارند برهمین اساس برای شرکت در مرحله اول مسابقات لیگ به تیم های خود محلق خواهند شد. از این رو 10 روز اردوی تیم ملی تعطیل خواهد شد. 
آرش فرهادیان  گفت: ملی پوشان با حضور در این رقابت ها در کوران مسابقه قرار خواهند گرفت و به لحاظ روحی و روانی در شرایط مسابقه هم قرار  می گیرند. 
فرهادیان افزود: با سرمربیان تیم های ملی مردان و بانوان جلسه ای داشتیم. هر دو مربی تاکید داشتند که شرایط به جهت برگزاری مسابقات انتخابی و قهرمانی 
کشور وجود ندارد و بهترین ارزیابی ورزشکاران مسابقات لیگ است. این تصمیم خوب و منطقی باعث شده است تنور لیگ ما داغ تر  شود.وی در خصوص اینکه 
کادر فنی تیم ملی نفرات برتر لیگ را برای مسابقات آتی زیر نظر خواهند داشت، عنوان کرد: قهرمانان بین المللی ما در رده سنی مختلف مسابقات لیگ حضور 

دارند و بازیکنان با آمادگی در این عرصه قرار می گیرند.  
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»شجاعی«خیالخداحافظیندارد!
اگرچه باشــگاه تراکتور این روزها به شــکلی رمزآلود کارهای خود را پیــش می برد و در فضایی 
مخفی و دور از چشــم طرفداران و خبرنگاران جلسات تمرینی را پشت ســر می گذارد؛ اما آنچه 

که جسته گریخته از فضای این تیم به 
بیرون درز داده می شود، عالقه مسعود 
شــجاعی به تداوم بازیگری را نمایان 
می کند.شــماره ۷ ســابق تیم ملی با 
چک ســفید امضای زنوزی برای آینده 
تراکتور، همان برخوردی را دارد که وقتی 
تــوپ را در زمین مســابقه می گیرد، از 
خود نشان می دهد؛ آرامش حداکثری 
و دوری از رفتــار هیجانی.شــجاعی 
این روزهــا همه کاره تیم ســرخپوش 

تبریزی محســوب می شــود و مقبولیت و محبوبیتش بین هواداران، بازیکنان و تیم مدیریتی 
- مالکیتی ســبب شــده تا با اطمینان خاطر مهره چینی خود را انجام دهد؛ ابتــدا انتخاب علی 
نیکبخت برای نمایش عزم خــود جهت ادامه فوتبال، ســپس وارد گود کــردن عباس چمنیان 
به عنوان مردی باتجربــه و حاال مطرح کــردن نام محمود برادرش در قســمت »ســرمربی«.

چندی پیش نیز محمود شــجاعی اعالم کرد که محمد تقوی گزینه مطلــوب آن ها برای هدایت 
تراکتور اســت. کســی که در دوران کوتاه مربیگــری اش در تبریز، نگاه ویژه ای به ســه کاپیتان 
تراکتور داشــت و حال مســعود نیز عالقه خود را نسبت به او نشان داده اســت؛ هرچند که هنوز 
کوچک ترین پالس مثبتی از لندن برای بازگشــت به تبریز ارســال نشــده،با این حال شواهد 
حاکی از آن است که پیشــنهاد زنوزی به شــجاعی هنوز مورد قبول او واقع نشــده و تراکتور در 
شرایط بالتکلیفی به سر می برد. شــجاعی ۳۴ ساله نشــان داده که قصد ادامه فوتبال را دارد و 
احتماال تا پایان لیگ بیستم که اتمام قراردادش با تراکتور نیز هســت، به عنوان فوتبالیست نیز 
شناخته خواهد شد. اما این که سرانجام چه کسی ســرمربی تیم تبریزی می شود، یک عالمت 
 سوال بزرگ است. شاید کار به همین شــکل موجود با تغییراتی در حد دســتیاران جدید ادامه

 پیدا کند .

نظراسکوچیچ؛تعطیالتنیمفصلدرعیدنوروز
در عید نوروز مسابقات لیگ برتر به خاطر بازی های تیم ملی لیگ برتر دچار وقفه می شود و حاال 
ســازمان لیگ می خواهد با یک تیر دو نشــان بزند. به همین بهانه از تیم ها نظر خواهی کرده تا 
تعطیالت نیم فصل را در عید در تقویم بگنجانــد. در صورت این اتفاق تیم ها باید چند بازی از دور 

برگشت را هم انجام دهند. 
ســرمربی تیم ملی هم با این موضوع موافق اســت و می گوید در این صورت تیــم ها یک بار به 
تعطیالت خواهند رفت و از حیث آماده ســازی دچار چالش نخواهند شــد. در صورتی که با این 
پیشنهاد از سوی باشگاه ها موافقت نشود تیم ها یک بار به خاطر نیم فصل به تعطیالت خواهند 
رفت و یک بار به خاطر بازی های تیم ملی در نوروز سال 1۴00. تیم ملی در اولین بازی پیش رو 5 
فروردین در استادیوم آزادی تهران میزبان هنگ کنگ است. تیم ملی تا پیش از این بازی دیگر 
اردویی و بازی دوستانه ای نخواهد داشت؛ اما سازمان لیگ در تالش است دست کم 10 روز پیش 
ازاین بازی لیگ برتر را تعطیل تا اســکوچیچ فرصت کافی برای ایجاد هماهنگی و هارمونی الزم 
بین اعضای تیم ملی را داشته باشد. البته گفته می شود بازیکن جدیدی در لیست اسکوچیچ قرار 
نخواهد گرفت و تیم ملی با تلفیق دو لیستی که قبال به اردوی تیم ملی دعوت شده بودند مهیای 

بازی با هنگ کنگ می شود.

ذوب آهن- تراکتورسازی در ایستگاه دهم؛

در جست و جوی برد

در چهارچوب هفته دهم رقابت های لیگ  سمیهمصور
برتــر، تیم هــای ذوب آهــن اصفهان و 
 تراکتورســازی تبریز در ورزشــگاه فوالد شــهر مقابــل یکدیگر قرار 
می گیرند. سبزپوشــان اصفهانی در شــرایطی مهیای جدال با سرخ 
پوشان تبریزی می شوند که در رده یکی مانده به آخر جدول رده بندی 
جای خوش کرده اند. ذوبی ها بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر را 
در حالی آغاز کردند که بسیاری از بازیکنان این تیم به همکاری شان با 
سبزپوشــان پایان داده بودند و این تیم هم نتوانســت در بازار نقل و 
انتقاالت موفق عمل کند. این مسائل در کنار اشتباهات داوری موجب 
شد تا شاگردان رحمان رضایی در نتیجه گیری نتوانند موفق عمل کرده 
و  تنها به کسب شــش امتیاز بســنده کنند. ذوبی ها اما با وجود عدم 
نتیجه گیری بازی های خوبی از خود به نمایش گذاشته اند و بعد از دو 
بازی سخت مقابل سرخابی های پایتخت مقابل تراکتورسازی تبریز 

قرار می گیرند.
جدال ذوب آهــن و تراکتور در  دو فصــل اخیر از حساســیت باالیی 
برخوردار بوده و جذابیت های زیادی دارد. ذوبی ها در نیم فصل نخست 
لیگ هجدهم شکست تلخی را در تبریز مقابل تراکتور پذیرا شدند، اما 

در بازی برگشت با شکست تراکتور در ورزشگاه فوالدشهر، سرخ پوشان 
تبریز را عمال از کورس قهرمانی حذف کردند تا انتقام ســختی از این 
تیم گرفته باشند. در فصل گذشــته نیز پس از انتقال رشید مظاهری 
و میالد فخرالدینی از ذوب آهن به تراکتور و همچنین پیوســتن رضا 
شــکاری به تیم تبریزی، در کنار مخالفت باشگاه ذوب آهن با انتقال 
دانیال اســماعیلی فر روابط دو باشــگاه دســت خوش چالش شد و 
در فصل جاری نیــز پس از جدایی پر ســروصدای حمید بوحمدان و 
انتقال هافبک دفاعی یاغی ذوب آهن به تبریز، حساسیت های ایجاد 
شده بین دو  باشــگاه به اوج خود رسیده است.ذوب آهن در شرایطی 
آماده این دیدار حســاس می شــود که در فصل جاری هنوز بردی به 
دســت نیاورده و برای اوج گیری دوبــاره و پایان بخشــیدن به روند 
ناکامی هایش به دنبال شکســت تراکتور و کسب ۳ امتیاز این دیدار 
اســت. عملکرد  این تیم در بازی مقابل استقالل و پرسپولیس نشان 
داد که ذوب آهن در صورتی که کمی از فشار خارج شود عملکرد متفاوت 
تری در لیگ خواهد داشت؛ اما به هر حال کسب اولین برد برای این 
تیم بسیار اهمیت خواهد داشت.در آن سو تراکتوری ها که طی دو هفته 
گذشته تنها یک امتیاز به دست آورده اند، برای باقی ماندن در کورس 

قهرمانی و بهبود جایگاه شان در جدول چاره ای جز پیروزی در این دیدار 
ندارند.قضاوت دیدار ذوب آهن اصفهان با تراکتورسازی تبریز بر عهده 
حســن اکرمی، علی میرزابیگی، امید افخمی و  رحیم حاجیلو است؛ 
کمک داور اضافی 1و2 نیز  علی صفایی و امیر سامان سلطانی و ناظر 

بازی  نادر جعفری است.

تاریخچهدیدارهایذوبآهن-تراکتورسازیتبریز
ذوب آهن و تراکتور در طــول ادوار مختلف لیگ برتــر تاکنون 2۴ بار 
به مصاف هم رفته اند که تراکتوری ها با 9 برد عملکرد بهتری داشــته 
و ســهم ذوب آهن ۷ برد بوده و 8 بازی دو  تیم نیز با نتیجه مســاوی 
پایان یافته اســت.نکته جالب توجه درباره رقابت تیم های ذوب آهن 
و تراکتور این اســت که با وجود کم تعداد بــودن دیدارهای دو تیم در 
طول ادوار مختلف لیگ برتر بازی های آنها همواره پرگل از آب درآمده 
اســت. جالب تر آنکه ســهم تراکتوری ها از پیروزی های پرگل بیشتر 
بوده و تاکنون ۳ بار ذوب آهن را ۴ تایــی کرده اند.پرگل ترین دیدار دو 
تیم به بازی رفت لیگ پانزدهم مربوط می شــود که با نتیجه مساوی 

۴ بر ۴ پایان یافت.

مدعی وزن 8۷ کیلوگرم تیم ملی کشــتی فرنگی 
گفت: اردوی اخیر بسیار عالی برگزار شد و توانستیم 
با تمرینات منظم از لحاظ بدنی پیشــرفت خوبی 
داشته باشیم.حســین نوری، فرنگی کار وزن 8۷ 
کیلوگرم تیم ملی کشتی در رقابت های جام جهانی 
صربســتان با بیان این مطلب افــزود: اردویی که 
پشت سرگذاشتیم بســیار عالی برگزار شد و کادر 
فنی تمام تالش خود را کرد تا کشتی گیران تمرینات 
متنوعی را چه از لحاظ آمادگی جســمانی و چه از 
لحاظ فنی انجــام دهند.وی در مــورد عملکردش 
در جــام جهانی صربســتان گفت: من تابســتان 
تمرینات خوبی را انجام دادم و به دنبال آن بودم از 
لحاظ آمادگی جســمانی در حد مطلوبی باشم، اما 
متاسفانه شدیدا درگیر ویروس کرونا شدم و بیش 
از یک مــاه تمرین نکردم. پس از آن نیز در فشــار 

مســابقات انتخابی قرار گرفتــم، در ادامه به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی تمامی باشگاه ها 
2 هفته نتوانستم تمرین کنم و فقط تمرین هوازی 
داشتم. در واقع با آمادگی مطلوبی در این مسابقات 
شــرکت نکردم، اما حضورم در ایــن رقابت ها یک 
تجربه عالی بــود، چراکه حدود یک ســال بود در 
هیچ مســابقه بین المللی شــرکت نکرده بودم و 
اینکه در شرایط مســابقه قرار گرفتم خیلی خوب 
بود.دارنده مدال برنز جهان تصریح کرد: البته اگر 
شرایط کرونایی و قرنطینه نبود و زیرنظر کادر فنی 
تمرینات اردویی خوبی را برگــزار می کردم مطمئنا 
نتایج کشتی هایم در صربســتان اینگونه نمی شد.

نوری در ادامه گفــت: تمام انگیــزه ام از حضور در 
اردوهای سخت و تحمل شرایط قرنطینه و این همه 
زجر کشــیدن ها، حضور در المپیک اســت و برای 

رســیدن به آن با تمام قوا می جنگم. وی گفت: تا 
رقابت های آسیایی و گزینشی ۷ مرحله دیگر اردو 
داریم که اگر مانند اردوی قبل برگزار شــود حتما به 
آن شرایط آرمانی خواهم رســید و این موضوع در 
مورد سایر کشــتی گیران نیز صدق می کند.نوری 
در پایان با تشــکر از زحمات بهروز حضرتی پور در 
صربستان خاطرنشــان کرد: از تمامی نفرات کادر 
فنی به خصوص محمد بنا، ســرمربی تیم ملی که 
برای ما زحمت می کشــند و از خانه و خانواده خود 

گذشته اند، قدردانی می کنم.

مدعی وزن 8۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی:

باتماموجودبرایرسیدنبهالمپیکمیجنگم

خبر روز

PSGقول»پوچتینو«بههواداران
سرانجام باشگاه پاری ســن ژرمن نام ســرمربی جدید خود را اعالم کرد. مائوریتسیو پوچتینو، مربی 
آرژانتینی به عنوان ســرمربی جدید پاری سن ژرمن انتخاب شــد تا جایگزین توماس توخل شود. او 
به هواداران پاری ســن ژرمن قول داد که 
تیم محبوب آنها بازی هجومی و زیبا را به 
نمایش بگذارد.پوچتینــو گفت: هواداران 
پاری سن ژرمن دوست دارند که تیم بازی 
هجومی و درگیرانــه را به نمایش بگذارد و 
من به آنها چنین قولــی خواهم داد. برای 
من افتخار بزرگی اســت که هدایت پاری 
سن ژرمن را برعهده بگیرم.وی ادامه داد: از 
سران باشگاه که به من اعتماد کردند تشکر 
می کنم. پاری ســن ژرمن همواره جایگاه 
خاصی در قلب من داشــته  و خاطرات بسیار شــیرینی از تیم دارم. من در حالی به باشگاه سابق خود 
برگشته ام که انگیزه بسیار باالیی دارم. آماده ام که کار خود را آغاز کنم و شور و هیجان بسیار باالیی دارم. 
تیم هم شرایط بسیار خوبی دارد.پوچتینو در پایان گفت: پاری سن ژرمن با بازیکنان بسیار خوب و امکانات 
مناسبی که دارد آماده رقابت در هر جامی است. می خواهیم بهترین فوتبال را به نمایش بگذاریم.قرارداد 
پوچتینو با پاری سن ژرمن یک فصل و نیم است.این تیم در لیگ فرانسه با یک امتیاز اختالف نسبت به 

لیون در رده دوم قرار گرفته و در لیگ قهرمانان اروپا هم به مرحله حذفی صعود کرده است.

النصرازنقلوانتقاالتزمستانیهممحرومشد
تیم فوتبال النصر عربستان که بعد از شکست مقابل پرسپولیس در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
وارد بحران بی سابقه ای شده، شانس حضور در نقل و انتقاالت زمستانی را نیز از دست داد.تیم فوتبال 
النصر که در رقابت های لیگ عربستان بدترین عملکرد تاریخ خودش را به ثبت رسانده و به همین 
دلیل روی ویتوریا، سرمربی پرتغالی این تیم هم برکنار شــد، حاال امکان حضور در نقل و انتقاالت 
زمستانی را نیز از دست داده است.بر این اساس به دلیل بدهی این باشگاه به مبلغ 5۷ میلیون ریال 
سعودی، النصر نمی تواند در نقل و انتقاالت زمســتانی فعالیت داشته باشد.النصر در جدول لیگ 

عربستان با 11 امتیاز در مکان چهاردهم قرار دارد.

پدیدهژاپنیرئالمادریددرراهختافه
وینگر ژاپنی ممکن است در ژانویه به ختافه برود. اونای امری، اذعان می کند که »تاکه فوسا کوبو« 
به دنبال راهی است تا به قرارداد قرضی خود و حضور در ویارئال پایان دهد. رئال مادرید این نوجوان 
ژاپنی را در سال 2019 از تیم اف ســی توکیو خریداری کرد، ولی از آن موقع او را به صورت قرضی به 
مایورکا و ویارئال واگذار کرده اســت. با اینکه حضور در مایورکا برای او مثبت بود، ولی روند کار در 
ویارئال آن طور که می خواست پیش نرفته اســت و این بازیکن می خواهد در ژانویه باشگاه را ترک 
کند.امری پس از برد 2-1 شنبه شــب برابر لوانته گفت:»از کوبو پرسیدم که آیا می خواهد بماند یا 
قصد رفتن دارد؟ او گفت که می خواهد از تیم جدا شــود. رفتار او مناسب است و خیلی به ما کمک 
کرده و باید همچنان پیشــرفت کند. با این حال، او گفت که می خواهد به باشــگاه دیگری برود تا 
دقایق بیشتری برای بازی در اختیار داشته باشــد. به همین دلیل میان بازیکنان قرار نداشت.« به 
نظر می رسد که ختافه می خواهد او را برای نیمه  دوم این فصل به خدمت بگیرد. آنخل تورس، مدیر 
ختافه، عالقه مندی باشگاه به او را تایید کرده است. تورس گفت: »کوبو می خواهد به ختافه بیاید. 
بازیکن دیگری که می تواند به ما کمک کند ممکن است کارلس آلنیا باشد، ولی نمی خواهیم خیلی 

شلوغش کنیم.«

فوتبال جهان

چگونهیکرشتهورزشیبا
لجبازیمهجورمیماند؟

 »بولس« از جمله رشــته های ورزشی در طول 
ســالیان گذشته است که توانســته مخاطبان 
بســیاری را در دنیا جــذب کند و بــه یکی از 
رشــته های مهم بازی های جهانــی یا همان 
World Games )مســابقات رشته های غیر 
المپیکی( در آید، اما در ایران همچنان یک رشته 
ورزشی ناشناخته و مهجور به شمار می آید که در 
ادامه به دالیل عدم توسعه این رشته محبوب و 
عدم حضور رسمی ورزشکاران در این مسابقات 
خواهیم پرداخت.رشــته بولس را چند ســال 
پیش شخصی به نام قاسم منوچهری به ایران 
آورد و توانست نام ایران را در فدراسیون جهانی 
به ثبت برساند. براســاس تشخیص سیستم 
وقت ورزش و باتوجه به موضوعیت این رشته، 
مدیریت و برنامه ریزی آن به فدراسیون بولینگ 
و بیلیارد سپرده شد که متاســفانه همین امر 
موجب به وجود آمدن کالف سردرگم این رشته 
شــد.منوچهری چندی بعد به عنوان کاندید و 
رقیب در انتخابات فدراسیون بولینگ و بیلیارد 
ثبت نام کرد و شاید همین امر به مذاق رییس 
فدراســیون که هاشم اســکندری بود خوش 
نیامد و جرقه هــای اختالف را زد.اســکندری 
پس ازکسب موفقیت در انتخابات فدراسیون 
اشــخاص دیگری را به عنوان سرپرست این 
رشــته منصوب کرد، ولی این پایان ماجرا نبود 
چرا که فدراســیون جهانی بولــس باتوجه به 
مکاتبات مکرر فدراســیون کشــورمان حاضر 
به تغییر نشد و همچنان قاســم منوچهری را 
به عنوان متولی بولس در ایران می شناســد.

نکته جالب توجه اینجاســت کــه همین عدم 
تعامل و به قولی لجبازی باعث شــده اســت 
که ورزشــکاران و مربیان این رشته هیچگونه 
حضوری در میادین بین المللی نداشته باشند تا 
همچنان کورسوهای امید به یأس تبدیل شود.
آتش خشم رییس فدراسیون به قدری باالست 
که حتــی لینک مربوط به فدراســیون جهانی 
بولس در سایت فدراسیون کشورمان و در کنار 
لینک های فدراسیون حهانی بولینگ، اسنوکر 
و پاکت بیلیارد وجود ندارد تا شــخصی به آن 

مراجعه نکند.

ذوب آهن و تراکتور در طول ادوار مختلف لیگ برتر 
تاکنون 24 بار به مصاف هم رفته اند که تراکتوری ها با 9 
برد عملکرد بهتری داشته و سهم ذوب آهن 7 برد بوده 

و 8 بازی دو  تیم نیز با نتیجه مساوی پایان یافته است

مستطیل سبز

وز عکس ر

شببرفیوزیبای
لیگجزیره

بازی وست برومویچ و آرسنال 
در زمان بارش بــرف برگزار و 
صحنه هــای زیبایــی قبل از 

شروع آن ثبت شد.
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مدیر فنی مراکز معاینه فنی شهرداری اصفهان:

سامانه نوبت دهی اینترنتی معاینه فنی دائمی می شود
مدیر فنی مراکز معاینه فنی شهرداری اصفهان گفت: سامانه نوبت دهی غیر حضوری معاینه فنی 
باتوجه به عملکرد مثبت این سامانه در سه فصل گذشته، دائمی می شود.منصور خادمی درباره نوبت 
دهی غیر حضوری برای انجام تست معاینه فنی خودروها اظهار داشت: این سامانه بسیار موثر بوده و 
قرار است دائمی شود.وی افزود:تاکنون ۳ مرکز تحت پوشش این سامانه قرار گرفته است که سعی 
داریم مراکز بیشتری را  تحت پوشش این سامانه قرار دهیم. از اوایل سال ۱۳۹۹ هم زمان با شیوع 
کرونا سامانه http://www.Fani.hamlebar.com ایجاد شد تا افراد برای جلوگیری از ابتال به 
کرونا و مدیریت زمان خود، به صورت اینترنتی نوبت دریافت و در زمان مشخص شده برای انجام 
تست اقدام کنند.مدیر فنی مراکز معاینه فنی شهرداری اصفهان افزود: ۲۰ تا ۲۵ درصد از خودرو هایی 
که برای انجام معاینه فنی اقدام می کنند در اولین مرحلــه مردود و طبق آیین نامه هیئت دولت تا 
۱۵ روز پس از تاریخ مراجعه می توانند برای بار دوم به همان مرکز مراجعه کنند.خادمی گفت: نرخ 
جدید معاینه فنی دو هفته پیش از سوی هیئت وزیران دولت ابالغ شد که این هزینه برای خودرو 

های سبک ۴۷ هزار تومان است.

مکان یابی ایستگاه های مترو با مالحظات پدافند غیرعامل
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در سیستم حمل و نقل 
شهری از طریق مترو، ایســتگاه های متروی زیرزمینی به عنوان یکی از اجزای اصلی این سیستم 
و پیوند دهنده فضای زیر زمین و روی زمین به شــمار می آیند.مرتضی نصوحی افزود: این مورد به 
عنوان فضاهای عمومی در محیط شهری به دالیل مختلف و از جمله تجمیع مسافران در آن همواره 
در معرض مخاطرات و تهدیداتی بوده است که ســوابق رخداد و خسارات های سنگین ناشی از انواع 
آن ها )طبیعی و انسان ساخت(، مؤید این مطلب است.مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: کاربری های چندگانه ایستگاه های مترو نیز، چه در زمان صلح و چه 
در زمان بحران باعث افزایش درجه اهمیت کارکردی آن شده است؛ بنابراین یکی از اقدامات اساسی 
و عمده پدافند غیرعامل، انتخاب محل مناسب ایستگاه های مترو است که این کار معموال با استفاده 
از سامانه های اطالعات جغرافیایی )GIS( انجام می شود.وی ادامه داد: این پژوهش تالشی برای 
بهبود فرآیند مکان یابی ایستگاه های مترو در محیط GIS با توجه به اصول و مالحظات پدافند غیرعامل 
است.نصوحی اظهار کرد: در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات اسنادی و تحقیقات کتابخانه ای، 
بازدیدهای میدانی و با انجام مصاحبه با ۳۵ کارشناس خبره، ۲۱ معیار و شاخص تاثیرگذار در مکان یابی 
 )AHP( ایستگاه های مترو شناسایی و دسته بندی و سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
شاخص های شناسایی شده مورد ارزیابی قرار گرفته و وزن نسبی آن ها تعیین شد.وی خاطرنشان 
کرد: یافته های این تحقیق نشــان می دهد که فاصله از مراکز حیاتی حساس و مهم، فاصله از محل 
نگهداری مواد شیمیایی و خطرناک، صنایع خطرســاز و مراکز آالینده، فاصله از مکان های پرتراکم 
جمعیتی، فاصله از مراکز جاذب شــهری، فاصله از مراکز دارای عملکرد پشــتیبانی در زمان بحران، 
فاصله از مناطق آسیب پذیر )بافت فرسوده شهری(، خطوط انرژی )آب، برق و گاز(، کاربری و مالکیت 
زمین به عنوان شاخص های پدافند غیرعاملی نقش بسزایی در مکان یابی ایستگاه های مترو دارند.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان با بیان اینکــه نمونه مطالعاتی در 
این پایان نامه، ایستگاه های خط سه مترو در منطقه ۱۳ اصفهان است، افزود: پس از تهیه اطالعات 
مکانی مورد نیاز برای منطقه مورد مطالعه، همپوشانی وزن دار الیه های اطالعات مکانی منتسب به 
شاخص های تاثیرگذار از طریق سامانه ArcGIS انجام شده است.نتایج این تحقیق نشان می دهد 
که مکان یابی ایستگاه های تعیین شده خط سه در منطقه ۱۳، با اصول پدافند غیرعامل با مکان های 
تعیین شده از نظر فنی منطبق بوده و همچنین در این پژوهش مسیرهای دیگری برای مترو در منطقه 

۱۳ بر اساس اصول پدافند غیرعامل پیشنهاد شده است.

شهردار اصفهان تشریح کرد:

اقدامات مدیریت شهری برای نوسازی تاکسی ها و خودروهای خدمات شهری

شــهردار اصفهان اظهار کرد: اجرای برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« 
اقدام شایسته ای است که هر روز نور امید را در دل مردم افزایش داده و 
هر هفته خدمات جدید و بزرگی را تقدیم آنها می کند.قدرت ا...نوروزی 
با بیان اینکه زیرســاخت های الزم برای دســتگاه های خدمات رسان 
شهرداری فراهم شده است، اظهار امیدواری کرد: با پایان یافتن بحران 
کرونا شاهد حضور مردم و مشارکت حداکثری اعضای شورای اسالمی 

شهر در مراسم افتتاحیه پروژه ها باشیم.
شهردار اصفهان با اشاره به اهمیت افتتاح پروژه ها در شهر تصریح کرد: 
با بررسی پروژه های افتتاح شــده اخیر که با حضور ریاست جمهوری 
از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شــد، درمی یابیم که هر پروژه شهرداری 
اصفهان برابر با پروژه یک سال برخی دیگر از شهرهاست؛ این اقدامات 
ارزنده حاصل همت واالی مدیریت شهری و حمایت شورای اسالمی 
شهر اســت.وی با بیان اینکه قرارداد بازســازی ۷۰۰ دستگاه اتوبوس 
شــهر امضا شــده و این فرآیند در حال انجام اســت، تصریح کرد: دو 
رام قطار شــهری شــامل ۱۰ واگن به ارزش ۳۰۰ میلیــارد تومان برای 
متروی اصفهان خریداری شــده و تا روز پنجشــنبه هفته جاری وارد 
 اصفهان می شــود و برای تســهیل حمل و نقل مردم به ناوگان بزرگ 

مترو می پیوندد.

خرید 50 خودروی سنگین، نیمه سنگین و 
سبک برای سازمان آتش نشانی

نوروزی خاطرنشان کرد: در سازمان آتش نشانی طی سه سال گذشته در 
حوزه نیروی انسانی و بهبود وضعیت حقوق و درآمد کارکنان همچنین فراهم 
ساختن زیر ساخت ها تحوالت مهمی رخ داده است.وی با بیان اینکه ۱۴ 
دستگاه تویوتا به قیمت دو هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، هشت دستگاه اسکانیا 
۱۰ چرخ به قیمت ۸۰ میلیارد ریال )که قیمت امروز آن ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد 
ریال برآورد شده است( برای آتش نشانی اصفهان خریداری شده، گفت: 
برای این سازمان همچنین تعداد ۲۰ دستگاه ایسوزو به قیمت ۵۰ میلیارد 
ریال خریداری شــده که ارزش امروز آن برابر با ۳۰۰ میلیارد ریال اســت.

شهردار اصفهان ادامه داد: قرارداد ۴۳۰ میلیارد ریالی برای نصب تجهیزات 
اســکانیا و قرارداد ۱۳۰ میلیارد ریالی برای تامین تجهیزات ایســوزوهای 
خریداری شده که تا سه هفته آینده وارد شهر می شود امضا شده است.وی 
با بیان اینکه در سال های اخیر اتوبوس، خودرو سواری پژو و موتورسیکلت 
نیز به تجهیزات آتش نشانی اصفهان اضافه شده است، خاطرنشان کرد: در 
مجموع از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۵۰ دستگاه خودروی سنگین، نیمه سنگین 
و سبک برای سازمان آتش نشانی خریداری شده است.نوروزی با اشاره 
به خرید نردبان ۵۶ متری در دوره قبل برای آتش نشــانی اصفهان، اظهار 

کرد: هزینه مبلغ نردبان خریداری شده در سال ۹۷ پرداخت شد که در حال 
حاضر ارزش ریالی این نردبان ۷۰۰ میلیارد ریال است.وی گفت: به منظور 
مراقبت از جان آتش نشــانان، تجهیزات انفرادی شامل دستکش، لباس 
مقاوم در برابر حریق، چکمه، هود و لباس های مقاوم در برابر حریق به ارزش 
۲۲۰ میلیارد ریال خریداری شده که ارزش امروز آن ۷۰۰ میلیارد ریال است.

تحوالت عمرانی در شهر
شهردار اصفهان با اشاره به فعالیت سازمان عمران شهرداری، اظهار کرد: 
از سازمان عمران باید به عنوان سازمانی قدرتمند یاد کرد چرا که تحوالت 
عمرانی شهر به دست آنها رقم می خورد و این اقدامات قابل تقدیر است.

وی افزود: سازمان عمران یکی از سازمان های پرچالش شهرداری بود 
که ۷۰۰ کارگر گرفتار بیکاری و مشکالت حقوق داشت، اما امروز نه تنها 
۷۰۰ کارگر مهندس و کارشناس به صورت شبانه روزی مشغول فعالیت 
هســتند بلکه فعالیت آنها باعث قراردادهای جدید و فعالیت های دو 
برابری در شهر شده و برای اشــتغال زایی در سازمان به طور مستقیم و 
غیرمستقیم شرایط خوبی ایجاد شده است.نوروزی خاطرنشان کرد: 
با هدف تقویت سازمان عمران، نوســازی تجهیزات و ماشین آالت آن 
در دستور کار شــهرداری قرار گرفته است.وی با بیان اینکه تعداد هفت 
دستگاه تراک میکســر ۱۰ چرخ همراه با دیگ هشت مترمکعبی ضد 
ســایش به قیمت ۱۸۴ میلیارد ریال برای تکمیل نــاوگان حمل بتن 
سازمان عمران خریداری شده است، تصریح کرد: چهار دستگاه از هفت 
دستگاه تراک میکسر ۱۰ چرخ تحویل شده و مابقی تا پایان بهمن ماه 
تحویل داده خواهد شد.شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه در حوزه خدمات 
شهری سال گذشته ۵۰ میلیارد ریال برای نوسازی ماشین آالت سازمان 
خدمات موتوری هزینه شده است، گفت: شهرداری سال گذشته برای 
نوسازی تجهیزات این ســازمان با هزینه ۲۵۰ میلیارد ریالی تعداد دو 
دستگاه بیل مکانیکی بکهو، ۱۰ شاسی هیوندا برای زباله کش و یک عدد 
شاسی برای حمل دکل جرثقیل خریداری کرد.وی تاکید کرد: سازمان 
خدمات موتوری شهرداری به عنوان دستگاه توانمند، سازمان عمران را 
در اجرای پروژه های شهر به خوبی حمایت می کند.نوروزی با بیان اینکه 
در حوزه تاکسیرانی بر اساس وعده داده شده به شهروندان تا پایان سال 
جاری یک هزار دستگاه تاکسی در شهر نوسازی می شود، اظهار کرد: از 
۳۰۰ دستگاه تاکسی نوسازی شده رونمایی خواهد شد، البته تا پایان 
سال جاری ۷۰۰ دستگاه تاکسی دیگر نیز نوسازی می شود؛ این اقدامات 
در راستای قانون هوای پاک و کاهش معضل آلودگی هوا که این روزها 

گلوی شهر را می فشارد انجام شده است.

مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: منطقه 
۱۵ اقدام به ساماندهی تردد وسایل نقلیه شخصی در 
تقاطع های خیابان جی و ایستگاه های BRT با نصب 
جداول پیچی بتنی و نرده گذاری کرده است که منجر 
به وارد نشدن وسایل نقلیه به مسیر BRT در محدوده 
ایستگاه ها و تقاطع ها می شود و  این خود باعث کاهش 
زمان سفر و افزایش ایمنی در محدوده تقاطع ها خواهد 
شد.مســعود قاســمی با بیان اینکــه از دیگر اهداف 
 BRT اجرای این پروژه ســاماندهی ورود مسافران
به ایستگاه ها از طریق خط کشی عابر پیاده و ورودی 
اصلی ایستگاه هاست، ادامه داد: این منطقه در پروژه 

مذکور اقدام به اجرای جدا کننده های فیزیکی شامل 
جداول پیچی بتنــی و نرده گذاری در ایســتگاه های 
BRT مســیر خیابان جــی، همچنیــن نرده گذاری 
تقاطع های بلوار آب- جی شــرقی )ایســتگاه مالک 
اشتر( و تقاطع جی غربی- مســجد علی )ایستگاه 
مسجد علی( به طول ۱۶۰ متر کرده است.مدیر منطقه 
۱۵ شهرداری اصفهان ادامه داد: نصب جداول پیچی 
بتنی در تقاطع های جی غربی - مســجد علی، جی 
غربی - شهید رجایی و تقاطع جی -همدانیان به طول 
۲۴۰ متر از دیگر اقدامات در حال انجام است که اجرای 
آنها هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال در برداشته است.

وی، شــاخص هایی نظیر کاهش آالیندگی، کاهش 
زمان و هزینه سفر، راحتی مسافران و مستقیم بودن 
 BRT ســفر را از دیگر مزایای اجرای سیســتم های
برشمرد و خاطر نشان کرد: برای رشد و توسعه اقتصادی 
بیشتر، حمل و نقلی کم هزینه و ســریع و کارآمدتر و 

پویاتر نیاز اســت و به همین جهت مدیران شهری در 
 BRT صدد اجرای هرچه بیشــتر و بهتر سیستم های
در کالن شــهرها برآمده که این منطقه نیــز از این امر 
مستثنی نبوده و اقدامات متعددی را در این خصوص 
و جهت تامین رفاه حال شهروندان انجام داده است.

قاسمی با بیان اینکه حمل و نقل، پارکینگ، ترافیک و 
پیرو آن افزایش آالینده های زیست محیطی در زمره 
مهم ترین مشکالت شهر اصفهان است، گفت: توسعه 
حمل و نقل عمومی و تجهیز زیرساخت های آن، یکی از 
راهکارهای کاهش مشکالت شهر اصفهان است.وی با 
تاکید بر اینکه توسعه خطوط اتوبوس های سریع السیر 
به دلیل محاسن زیاد نقش چشــمگیری در ارتقای 
حمل و نقل عمومی دارد، گفت: در حال حاضر سه خط 
اتوبوس های سریع الســیر در شهر اصفهان اجرا شده 
و روزانه به تعداد بســیاری از شــهروندان در این خط 

سرویس دهی می شود.
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معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان خبر داد:

 تدوین کتاب »ابر قهرمان ایران من«
 برای معرفی حاج قاسم با زبان کودکان

معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان با تسلیت سالروز شهادت حاج 
قاسم سلیمانی اظهار کرد: کشورهای غربی رویا پردازی می کنند و قهرمان های توهمی برای خود 

تولید می کنند و به رخ دنیا می کشند.
وی ادامه داد: متاسفانه ما قهرمان های واقعی ملی داریم که قابلیت معرفی در سطح بین المللی 
دارند؛ اما در معرفی آن ها غفلت و کم کاری کردیم.ســرهنگ مرتضی عمومهدی افزود: یکی از ابر 
قهرمان های دنیا، سردار حاج قاسم سلیمانی است که برای از بین بردن تروریست در دنیا زحمت 
های زیادی را متحمل شدند.سرهنگ عمومهدی با توضیح اینکه مقطعی به دلیل وجود گروهک 
تروریستی داعش خواب از چشم دنیا ربوده شده بود، بیان کرد: مردم دنیا زمانی که می خواستند 
در خیابان های کشور خود قدم بزنند، می ترســیدند و خواب به چشمان شان نمی رفت اما حاج 
قاسم باعث شد که این گروه تروریســتی از بین برود.وی اضافه کرد: کتاب »ابر قهرمان ایران من 
«به زبان کودکان برای معرفی حاج قاســم تهیه و تدوین شده است.معاون هماهنگ کننده سپاه 
صاحب الزمان )عج( اصفهان با بیان اینکه ۲۰ داستان از حاج قاســم سلیمانی در این کتاب نقل 
شده است، تصریح کرد: به دلیل اینکه کتاب ابر قهرمان ایران من اثربخش باشد و اثر تربیتی بلند 
مدت داشته باشد، از این کتاب مسابقه ای طراحی شده است.وی ادامه داد: با توجه به سفارش 
حاج قاسم برای اینکه تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم که تهدید فعلی شیوع ویروس کروناست  و 
باید آن را تبدیل به فرصت کنیم؛ جشنواره داستان نویسی برای دانش آموزان هم پیش بینی شده 
است.سرهنگ عمومهدی با توضیح اینکه یکی دیگر از اقدامات خوب، برگزاری اردوهای راهیان نور 
به صورت مجازی بود، گفت: ۲۰ نفر در مناطق عملیاتی حضور پیدا کردند و ارتباط آنالین با ۲۵ هزار 
دانش آموزان استان در حال انجام است.وی افزود: آموزش و پرورش زیر ساخت این فعالیت ها 
را فراهم کرد و همکاری های خوبی بین آموزش و پرورش  بسیج برای برنامه ریزی های متعدد 

ایجاد شده است.

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سپاه صاحب الزمان )عج( مطرح کرد:

 انجام غربالگری کرونا
 برای ۶0 درصد از مردم استان اصفهان

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سپاه صاحب الزمان )عج( با اشــاره به آخرین گزارش اجرای 
طرح »حافظان ســالمت محالت« در استان اصفهان با همکاری ســپاه صاحب الزمان )عج( و 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشــت: این طرح از ابتدای آذر ماه با ایجاد یک هزار و ۱۰۰ 
پایگاه بسیج در محالت در دستور کار قرار گرفته است.سرهنگ علی قمیان با بیان اینکه از ابتدای 
آذر ماه تاکنون ۸۸۰ هزار و ۱۵۰ خانواده و معادل ۶۰ درصد از مردم استان در این طرح غربالگری 
کرونا شده اند، اضافه کرد: سه میلیون و ۵۷ هزار و ۷۰۹ نفر در این خانواده ها مورد غربالگری قرار 
گرفته اند.سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سپاه صاحب الزمان )عج( با بیان اینکه در این طرح 
۱۹۹ هزار و ۹۷۰ فرد در معرض خطر ابتال به کرونا شناسایی و به مرکز بهداشت معرفی شده است، 
ابراز داشت: ۲۴۶ تور کنترل سالمت محور در این طرح مشارکت داشته اند.وی همچنین به توزیع 
۱۹۹ هزار و ۹۷۰ بسته بهداشتی بین خانواده های نیازمند در سطح استان اصفهان از ابتدای آذر ماه 
تاکنون اشاره کرد و افزود: همچنین در این بازه زمانی با شناسایی خانواده های نیازمند ۶۷ هزار و 
۷۹۸ بسته معیشتی تحویل این افراد شده است.سرهنگ قمیان با بیان اینکه بازدید از ۴۲ هزار 
و ۳۶۷ واحد صنفی برای رعایت پروتکل های بهداشــتی نیز از ابتدای آذر ماه تاکنون انجام شده 
است، اضافه کرد: در این بازدیدها ۳۲۰ هزار و ۱۳۹ مورد تذکر ارائه شده و آموزش های الزم نیز به 

افراد داده شده است.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر ویژهخبر خوان

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان:

صندوق های »زمین و 
ساختمان« و »پروژه« به 

کمک پروژه های شهر می آید
معاون مالــی و اقتصادی شــهردار اصفهان 
با اشــاره به تامین مالی پروژه های شهری، 
اظهــار کــرد: تامین مالــی پروژه هــا یکی 
از اساســی ترین ارکان اجرای آنهاســت که 
خوشبختانه با تمهیدات فراهم شده به موقع 

انجام می شود.
مرتضی طهرانی با ابراز خرسندی از افزایش 
قابــل قبــول منابــع درآمدی شــهرداری 
در ســال های اخیر، افــزود: بــرای تامین 
منابع مالی پروژه های شــهر از ســایر منابع 
از جملــه فــروش اوراق مشــارکت مالــی 
اســتفاده می کنیم که این اقــدام برای اجرا 
و بهره برداری از پروژه ها به شــدت مقرون 
به صرفه اســت.معاون مالــی و اقتصادی 
شهردار اصفهان ادامه داد: با توجه به شرایط 
تورم در کشــور، انتشــار اوراق مشــارکت با 
نرخ ۲۳ درصد و پیش بــردن پروژه ها، بین 
 ۲۰ تا ۲۵ درصد به لحاظ تــورم به نفع پروژه 
است.وی با بیان اینکه ابزارهای نوین مالی 
همچون صنــدوق »زمین و ســاختمان« و 
»صندوق پروژه« در دســتور کار شــهرداری 
قرار گرفته و درصدد فراهم ســاختن ساز و 
کارهای مربوطه هســتیم، تصریــح کرد: با 
توجه به اینکه شهرداری بخشی از درآمدهای 
خود را به صورت غیرنقــدی از طریق زمین و 
ملک به دســت می آورد، برای پشتیبانی از 
پروژه ها، به پیمانکاران زمین تحویل داده یا 
زمین ها را در قالب مزایده به فروش رسانده 
و پول حاصــل از فروش را بــه عنوان تامین 
مالی در اختیار پروژه قرار می دهیم.طهرانی 
تاکید کرد: تالش شــهرداری متوقف نشدن 
پروژه های شهری اســت، به همین جهت از 
مجموع شــش هزار میلیــارد تومان بودجه 
سال جاری و سازمان های وابسته بوده و پنج 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن به طور مستقیم 
بودجه شهرداری است، ۷۰ درصد آن به پروژه 

عمرانی اختصاص یافته است.

 مدیرکل میراث فرهنگی استان از بازگشایی تمام جاذبه های گردشگری و بناهای تاریخی اصفهان خبرداد؛ 

رخ نمایی تاریخ و طبیعت
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با اشاره به تعطیلی بیش از ۵۰۰ بنای تاریخی و جاذبه گردشگری  بر اساس مصوبات ستاد مبارزه با بیماری 
کرونا گفت: با توجه به  تبدیل وضعیت استان اصفهان از قرمز به نارنجی و ســپس زرد ، همه بنا های تاریخی و جاذبه های گردشگری زیر نظر این اداره کل بازگشایی 
شد.فریدون اللهیاری افزود: براساس دستورالعمل های بهداشتی صادره از ستاد مبارزه با بیماری کرونا و مصوبات وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ، 
با استقرار دستگاه های ضدعفونی در ورودی بنا های تاریخی شاخص ، بازدید از بنا های دارای فضای سرپوشیده، با رعایت تعداد محدود گردشگران در این بنا ها انجام 
می شد.وی گفت: در بنا های دارای فضای باز نیز با محدودیت های کمتر میزبان گردشگران و دوستداران میراث فرهنگی می توانند با رعایت دستور العمل های بهداشتی 

از این بنا ها بازدید کنند.گفتنی است؛ استان اصفهان دارای بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی شناخته شده است .

هم عهدی فعاالن 
فرهنگی اصفهان با 
حاج قاسم سلیمانی

فعاالن فرهنگی اصفهــان در اقدامی 
خودجوش، هم عهدی خود را با شهید 
سلیمانی در میادین شــهر به تصویر 
کشــیدند و در این حرکــت مردمی، 
فعاالن فرهنگی با در دســت داشتن 
تصاویر حاج قاســم و برگزاری سرود 
میدانی تجدید عهد خود را با شــهید 

سلیمانی تا فتح قدس اعالم کردند.

وز عکس ر

عکس: فارس
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تل خســرو: در کنــار جاذبه هــای طبیعی و بســیار دیدنی 
شهرستان یاسوج، یکی از قدیمی ترین دیدنی های تاریخی 
به نام »تپه تل خسروی« که به »تپه تل خسرو« نیز شهرت 
دارد، قرار گرفته اســت. این اثر تاریخی در واقع تپه ای است 
کهن که در جنوب شــهر یاســوج و در نزدیکی آن واقع شده 
و طبق روایات تاریخی، محل اســتقرار کاخی بزرگ توسط 
»کیخسرو« اســت که آثاری از آن توسط »پروفسور گاوبه« 
کشف شده است.وی معتقد است که این آثار متعلق به دوران 
پیش از دوران هخامنشیان اســت. طبق آثار کشف شده، به 
نظر می رسد که کیخسرو، کاخی را با آجرهایی به رنگ زرد و 
به شکل چهارگوش و نیز آجرهایی به رنگ سرخ که مشابه آن 
در »پل علیایی بهبهان«، استفاده شــده، در این تپه ساخته 
است. قدمت تل خسرو نیز مقارن با دوران هزاره  سوم میالد 
و قرون نهم و دهم هجری قمری، تخمین زده شده است که 

در نزدیکی روستایی به همین نام قرار دارد.
 موزه یاسوج: از جاذبه های فرهنگی-تاریخی در یاسوج، موزه  
این شهرستان است که در اردیبهشــت ماه 1382 در زمینی 
به مساحت 150 متر مربع احداث شــده است. آثار تاریخی 
این موزه  ارزشــمند، بخشــی از فرهنگ و تمدن گذشتگان 
ایران زمین است که همانند گنجینه ای باشکوه و نفیس، در 

طبقه  دوم ســاختمان اداره  میراث فرهنگی استان کهگیلویه 
و بویراحمد، نگهداری می شــود. آثاری باقی مانده از دوران 
الیمایی مانند چندین ســکه، ســکه هایی از دوران حکومت 
ساسانیان که باستان شناسان آن ها را متعلق به دوران حکومت 
خسرو دوم می دانند، چندین مهره از دوران ساسانیان، اشیای 
فلزی، ابزارآالت جنگی، وسایل تزئینی مانند گوشواره، حلقه، 
النگو، وسایلی از دوران اســالمی مانند سکه های متعلق به 
اوایل دوران اســالمی، ســکه های دوران صفوی و قاجاریه، 
تنها بخشی از اشیایی اســت که در موزه قرار دارد. اما یکی از 
مهم ترین آثاری که در این موزه نگهداری می شود، قطعه ای 
از نقش برجسته  شاپور اول ساســانی است که روی سنگی 

حفاری شده است.
 پیست اســکی کاکان:در فاصله  18 کیلومتری از شهرستان 
یاســوج، در دامنه  کوه زاگرس و قله  دنا و در روستای کاکان، 
یکی دیگر از مکان های محبوب گردشگری قرار دارد که از آن 
به نام »پیست اسکی کاکان«، یاد می شود. این پیست اسکی 
دارای ارتفاع تقریبی 2600 متر، 150 متر عرض و طولی برابر 
با 600 متر است. در ســال 1373 این پیست اسکی که لقب 
زیباترین پیست های اسکی کشور را به خود اختصاص داده 
است، افتتاح شد و رستوران، اقامتگاه و 3 تله اسکی بشقابی 

که شامل یک دســتگاه باالبر مختص اسکی بازان مبتدی و 
2 دستگاه باالبر مناسب اســکی بازان حرفه ای، از امکاناتی 
است که مســئوالن برای عالقه مندان به تفریحات زمستانه 
و گردشــگران طبیعت، تدارک دیده اند. البته طبق اظهارات 
مسئوالن به نظر می رسد که تله کابین آبشار نیز به زودی در این 
مکان احداث شود. پیست اسکی کاکان به دلیل برف گیر بودن 
منطقه، 5 تا 6 ماه از سال مملو از برف بوده که می توان بهترین 
زمان ها برای استفاده از این پیست اسکی را از اوایل دی ماه تا 

اواخر اسفند ماه اعالم کرد.
 دشــت راق: از دیگــر مکان هــای دیدنی با چشــم اندازی 
افسانه ای و مسحورکننده در شهرستان یاسوج، دشتی است 
بسیار زیبا با مساحتی بالغ بر 50 هزار هکتار و پوشش متنوع 
گیاهی و ارتفاعی برابر با 2500 متر از سطح دریا که به »دشت 
راق«، شهرت یافته است. این منطقه  شگفت انگیز رویایی، در 
فصول مختلفی از سال مانند ماه های اردیبهشت و خرداد در 
بهار، همچون تابلوی نقاشــی خیره کننده و همانند مخملی 
سبز، چشــم های بازدیدکنندگان را نوازش می دهد. از دیگر 
ویژگی های این بهشت مثال زدنی ایران، حضور چندین چشمه  
گوارا به نام های چشمه چرنگی، چشمه وهل و آبشاری زیبا به 

نام »تنگ مو«، در این منطقه  بکر و حیرت انگیز است. 

آشپزی

 تست فرانسوی 
با توت فرنگی

مواد الزم: نان تست چهار عدد، توت فرنگی دو فنجان،تخم مرغ هشت عدد،شیر 
کم چرب دو فنجان،خامه صبحانه نصف فنجان،شکردو قاشق غذاخوری،پوست 

لیمو ترش نصف قاشق چای خوری،عصاره وانیل یک چهارم قاشق چای خوری،پودر 
قند یک قاشق چای خوری،نمک یک هشتم قاشق چای خوری،کره پاستوریزه 50 گرم

طرز تهیه : برای تهیه این صبحانه مخصوص و متفاوت ابتدا باید توت فرنگی ها را بشویید و کالهک 
یا برگ آن ها را جدا کنید. سپس آن ها را به قطعات باریک برش بزنید و کنار بگذارید.پوست لیموترش 

تازه را رنده کنید. در یک کاسه، تخم مرغ ها، شیر، خامه سفید، شکر، پوست رنده شده لیموترش، عصاره 
وانیل و نمک را اضافه کرده و با چنگال خوب هم بزنید. در صورت تمایل می توانید کمی دارچین نیز به آن 

اضافه کنید. حاال یک ماهیتابه نچسب روی اجاق بگذارید . در ماهیتابه مقداری کره ریخته و اجازه 
دهید کره آب شود. تست ها را داخل مخلوط تخم مرغ فرو کنید و آن را برگردانید تا دو طرف تست 

در مخلوط آغشته شود. سپس تست را بالفاصله در ماهیتابه قرار دهید . هر طرف نان را حدود 
دو دقیقه سرخ کنید تا طالیی شود . همین که تست طالیی شود کافی است. این کار را 

برای هر چهار تست تکرار کنید.زمانی که تمام تست ها را سرخ کردید، آن ها 
را در یک بشقاب قرار دهید. مقداری از توت فرنگی های خردشده را 

روی هر تست قرار دهید و روی آن را با کمی پودر قند تزیین 
کنید. تست فرانسوی با توت فرنگی شما 

آماده است. 

در سفر به یاسوج از کجا دیدن کنیم؟ )2(

»بی آبان« به روزهای پایانی فیلمبرداری 
نزدیک شد

 »بابا سیبیلو« 
به جشنواره ملی فیلم فجر نرسید

فیلمبرداری فیلم سینمایی »بی آبان« به کارگردانی مهرداد کوروش نیا و 
تهیه کنندگی علی محمد قاسمی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
رو به اتمام است و همزمان تدوین آن توسط عماد خدابخش انجام 
خواهد شد.رضا اخالقی راد، علیرضا استادی، نسیم ادبی، صحرا 
اسداللهی، بابک نوری، رضا حیدری، رضا رباط جزی، الهام شعبانی و...
بازیگران این فیلم مقابل دوربین علی محمد قاسمی رفتند.

با وجود تالش ها برای رســاندن فیلم ســینمایی »بابا ســیبیلو« به 
تهیه کنندگی احمد احمدی و کارگردانی ادوین خاچیکیان به جشنواره 
ملی فیلم فجر و اعالم حضــورش در این رویــداد فرهنگی و هنری، 
تهیه کننده فیلم از آماده نشدن کپی نهایی فیلم به دلیل مشکالت فنی خبر 
داد.»بابا سیبیلو« یک کمدی خانوادگی پرخرج است که در آن از کودک 
پنج ساله تا پیرمرد ١٠٠ ساله نقش آفرینی دارند .

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت این شرکت که در سالن بزرگ 
اجتماعات و با رعایت کامل دستــورالعــمل هــــای بــهـداشـتـی بــرگــزار 
شــد، گفـت: خوشبختانه به رغم همه محدودیت های موجود در تامین منابع 
انرژی و گاز و شــیوع ویروس کرونا، فوالد مبارکه همچنان بر مدار موفقیت و 

سوددهی قرار دارد.
حمیدرضا عظیمیان با تاکید بر اینکه فوالد مبارکه در سال های گذشته همواره 
با چالش های سختی ازجمله تحریم ها و محدودیت های داخلی، مانند کمبود 
سنگ آهن، کاهش عرضه برق، آب و گاز و مواد اولیه و از ماه های پایانی سال 
گذشته نیز با شیوع بیماری کرونا مواجه بوده است، گفت: به یاری خداوند و با 
اتخاذ تدابیر   و   برنامه ریزی های دقیق در هر حوزه و با تالش مدیران و کارکنان 

دلسوز و باانگیزه شرکت، توانسته ایم بر مشکالت فائق آییم.
وی در ادامــه ضمــن قدردانــی از دســتاوردهای کارکنان در حــوزه معاونت 
بهره برداری و اشــاره به دســتاوردهای شــرکت طی 9 ماه اخیر و همچنین با 
مقایسه آمار تولید در این مدت نسبت به مدت مشــابه سال قبل، از افزایش 
10 درصدی تولید در واحد گنــــدله سازی خبر داد و گفت: طی 9 ماه نخســت 
امســال، تولید گندله به میزان 5 میلیون و 598 هزار تن محقق شده است. با 
پیگیری های انجام شــده، وضعیت موجودی مواد اولیه در شرکت به شرایط 
مطلوب تری رسیده است، اما باید برای رسیدن به شرایط پایدار همچنان باید 
تالش و برنامه ریزی کرد.مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه ضمن اشاره به رشد 
بسیار خوب عملکرد واحدهای احیای مستقیم 1 و 2  گفت: تولید این واحدها 
ط ی 9ماهه ســال گذشــته به 5 میلیون و 135 هزار تن آهن اسفنجی رسید. 
این در حالی است که در همین 9 ماه ســال 99، کارکنان پرتالش این واحدها 
توانستند با تحقق 105 درصد برنامه و با رشد 14 درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، به تولید 5 میلیون و 873 هزار تن آهن اسفنجی دست یابند که در 
نوع خود یک رکورد ارزشمند محسوب می شود.وی با اشــاره به  میزان تولید 
فوالد خام در این بازه زمانی تصریح کرد: ط ی 9ماهه سال گذشته،  4 میلیون و 
895 هزار تن تختال تولید شده بود، درحالی که در پایان 9 ماه نخست امسال، 
با تحقق 109 درصدی برنامه ســاالنه و با    11 درصد افزایش نســبت به مدت 

مشابه سال قبل، به عدد  5 میلیون و 456 هزار تن رسیده ایم.
مهندس عظیمیان بــا تاکید بر اینکه به یاری خداوند و همــت کارکنان عبور از 
مرز 7.2 میلیون تن تولید و ثبت یک رکورد ارزشــمند دیگر در پایان سال دور 
از دسترس نخواهد بود، گفت: در ســال جهش تولید از همه مدیران و کارکنان 

شرکت می خواهم که با همدلی و تالش بیشتر در این مسیر گام بردارند.
وی با اشــاره به عملکرد 9 ماهه ناحیه نورد گرم گفت: در  ایــن ناحیه به دلیل 
تغییر ترکیب ابعادی و کیفی سفارش ها و همچنین توقف ده روزه در قفســــه  
R3  حــدود 1.5 درصــد از برنامــه عقب هستیــم؛ بااین حال با ثبت تولید 3 
میلیون و  859 هزار تن، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 2 درصد بیشتر 
از برنامه  تولید کرده ایم.وی در ادامه عملکرد ناحیه نورد سرد را نیز بسیار خوب 
ارزیابی و خاطرنشــان کرد: کارکنان این ناحیه در 9 ماه نخست سال جاری به 
تولید یک میلیون   و 215 هزار تن و یک درصد رشد تولید نسبت به مدت مشابه 
سال قبل دست یافتند. سال گذشته در این بازه زمانی  یک میلیون و 204 هزار 

تن تولید محقق شده بود. امسال طی این مدت با تحقق 102 درصد برنامه، به 
تولید یک میلیون و 215 هزار تن دست یافته ایم و پیش بینی می شود تولید در 

این ناحیه از یک میلیون و 400 هزار تن محصول فراتر  رود.
مدیرعامل فوالد مبارکه از انجام عملیات نوســازی ماشین ریخته گری شماره 
یک در مجتمع فوالد ســبا خبر داد و گفت: برخی محدودیت ها و به روزرسانی 
اتوماسیون این خط و همچنین انجام ســایر برنامه های تعمیراتی که چابک 
سازی مجتمع فوالد ســبا را در پی خواهد داشــت، تولید   به میزان  15 درصد 
کاهش داشــته که قابل جبران اســت.وی، جمــع کل موجــودی نهایی را با 
سفارش هایی که به تدریج از شــرکت فوالد مبارکه خارج خواهد شد به میزان 
274 هزار تن ارزیابی کرد و گفت: از این مقدار 49 هزار تن سهم نورد سرد، 41 
هزار تن نورد پیوســته مجتمع فوالد ســبا، 64 هزار تن نورد گرم و 120 هزار تن 

متعلق به فوالدسازی است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه ســخنان خود گفت: در ماه گذشــته فروش 
شرکت از مرز 50 هزار میلیارد تومان عبور کرد. این اعداد در شرایطی که شرکت 
فوالد مبارکه در تحریم به سر می برد، برای بازار سرمایه، سهام داران و ذی نفعان 

شرکت بسیار امیدوارکننده است.
عظیمیان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از اقدامات معاونت 
خرید شرکت اظهار داشت: خوشبختانه درخصوص موجودی الکترود گرافیتی 
نیز موجودی شرکت بســیار خوب است و برای حدود ســه سال آینده در این 

حوزه با مشکلی مواجه نخواهیم بود. 
وی با تاکید بر اهمیت کیفیت کنســانتره ورودی و میزان موجودی سنگ آهن 
نرمه و   زبره شرکت تصریح کرد: همچنان که پیش از این تاکید شد، باید در این 
حوزه ها معاونت خرید با قوت و برنامه های دقیق و اثربخش به فعالیت های 

خود ادامه دهد.
مهندس عظیمیان با اشاره به دســتاوردهای حوزه فروش فوالد مبارکه گفت: 
امسال متاسفانه برخی افراد با دادن آدرس های غلط این حوزه را با چالش های 

متعددی روبه رو کردند. تالش کردیــم با اقدامات و ارائــه راهکارهای متعدد 
آرامش را به بــازار برگردانیم و با حضور موثر در تنظیم شــیوه نامه توانســتیم 
نظرهای سازنده خود را به مسئولین انتقال دهیم و اعتبار   و   برند فوالد مبارکه 
را به شایستگی حفظ کنیم.وی با رد صریح برخی شــایعات درباره مشکالت 
فوالد مبارکه در حوزه تامین منابع مالی خاطرنشان کرد: این شایعات را به شدت 
تکذیب و اعالم می کنم فوالد مبارکه نه در زمان بنده، بلکه در زمان هیچ کدام از 
مدیران عامل قبلی نیز بدهی نداشته است. این امر ناشی از قدرت شرکت بوده 

و حداکثر بهره وری را با مدیریت مالی خود داشته است.
مهندس عظیمیان در ادامه گفت: معاونت اجرای پروژه ها نیز در این مدت با به 
ثمر رساندن پروژه های موردنظر در داخل و خارج از فنس و محدوده جغرافیای 

شرکت به خوبی ایفای نقش کرده است.
به گفته مدیرعامل فوالد مبارکه، معاونت سرمایه گذاری و امور شرکت ها در فوالد 
مبارکه به تازگی ایجاد شــده، بااین حال عملکرد خوبی داشته و همکاران این 

حوزه به خوبی منافع شرکت را دنبال می کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: معاونت معدن نیز در این شرکت فعالیت های بسیار 
خوبی در زمینه تامین مواد اولیه و ســنگ آهن شروع کرده است و پیش بینی 
می شود این اقدامات به زودی اثربخشــی خود را برای سازمان هویدا خواهد 
کرد.مدیرعامل فوالد مبارکه در بـخش بعــــدی سخـنــان خــود از تشکیل 
چهارمین هلدینگ در فوالد مبارکه خبر داد و گفت: در کنار هلدینگ های فوالد 
متیل، آتیه و توکا، هلدینگ مالی نیز که مجموعه ای از چندین شــرکت در بازار 

سرمایه، سبدگردانی و کارگزاری و... است، تشکیل شده است.
وی از آمادگی فــوالد مبارکه برای تامین مالی بخشــی از پروژه های مهمی که 
باعث توسعه و پیشرفت کشور و اشتغال زایی خواهد شد، خبر داد و گفت: این 
شرکت در تامین مالی پروژه هایی که در ســطح ملی، توسعه را به همراه دارد و 

همچنین برای اجرای پروژه نورد گرم شماره 2 خود آمادگی کامل دارد.
وی در ادامه با اشــاره به اهمیت اجرای طرح تحول دیجیتال در  شرکت فوالد 

مبارکه گفت: پروژه هوشمندســازی فــوالد مبارکه این شــرکت را در کالس 
تکنولوژی های پیشــرفته جهان قرار خواهد داد که تعداد کمی از شرکت ها در 

این سطح قرار دارند و  عزم شرکت در این زمینه جزم است.
مهندس عظیمیان با اشاره به عملکرد درخشان شرکت در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی تصریح کرد: شــرکت در ایــن زمینه نیز آثار بســیار خوبی در جامعه 
برجای گذاشــته اســت. به عنوان مثال، در حوزه کرونا یکصد میلیارد تومان از 
منابع شرکت را پس از اخذ مجوزهای قانونی، به مساعدت به بیمارستان ها و 
مراکز بهداشتی برای خرید تجهیزات درمانی و مواد ضدعفونی کننده اختصاص 
داده اســت. تاجایی که به اذعان معاون اول ریاســت جمهوری، در این حوزه، 
فوالد مبارکه با سایر سازمان های مشابه فاصله بسیار زیادی دارد. فوالد مبارکه 
به منظور تعهد به مسئولیت های اجتماعی خود، در شرایط ویژه اقتصادی ناشی 
از تحریم ها و شیوع ویروس کرونا، با افتخار در خدمت هم وطنان و به ویژه کادر 

درمان بوده و اساسا این اقدامات را وظیفه ملی خود می داند.
وی در همیــن خصــوص از تحــویــل 70 تــن اکسـیــژن رایــــگان بـــه 
بیمارســتان های درمانگر بیماران کرونا در هر روز خبر داد و گفت: با این اقدام، 
عالوه بر تامین اکسیژن موردنیاز بیماران بستری در بیمارستان های 15  استان، 

سعی کرده ایم دست سودجویان و دالالن را نیز در این حوزه کوتاه کنیم.
 به گفته مهنــدس عظیمیان، از آغاز ســال تحصیلی جدید، فــوالد مبارکه در 
بخش دیگری از تعهدات خود و   در   راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت، 
با هماهنگی کمیته امــداد امام خمینــی )ره(، 1600 تبلت بــه دانش آموزان 
کم برخوردار   و   نیازمنــد اهدا کرده و ایــن خدمت بی منت نیــز از افتخارات 
شرکت اســت.وی با تاکید بر اینکه آینده فوالد مبارکه تا حد زیادی به عملکرد 
معاونت های امور معــادن و تکنولوژی بســتگی دارد، گفت: در شــرایطی که 
معدن کاران، به جای توسعه معادن به فوالدسازی روی آورده اند و فوالدسازان 
را با چالش های جدی مواجه کرده اند، معاونت معدن وظیفه خطیری در تامین 
پایدار سنگ آهن موردنیاز شرکت بر عهده دارد. همچنین در خصوص معاونت 
تکنولوژی فوالد مبارکه نیز بایــد گفت اگر فوالد مبارکه بــه تکنولوژی روز دنیا 
نرسد و نتواند ســبد محصوالت خود را توســعه دهد و آن ها را با قیمت رقابتی 
در سطح جهانی به دست مصرف کننده برســاند، با مشکل روبه رو خواهد شد. 
به همین دلیل به روز شــدن تکنولوژی یکی از موارد بسیار ضروری برای فوالد 

مبارکه است.
 وی در بخش پایانی سخنان خود فرارسیدن 23 دی ماه، سالروز افتتاح شرکت 
فوالد مبارکه را به همه کارکنان و ذی نفعان شرکت تبریک گفت و اظهار امیدواری 
کرد: با تالش و جدیت هرچه تمام تر در پایان ســال شــاهد دســت یافتن به 

درخشان ترین عملکرد شرکت باشیم.
شــایان ذکر است در این جلســه، مختار بخشــیان، معاون بهره برداری فوالد 
مبارکه، حسین مدرسی فر، مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط زیست شرکت و  
رسول سراییان مدیرعامل شرکت ایریســا به ترتیب درخصوص دستاوردهای 
شــرکت در حوزه های بهره برداری، ایمنی و   روند پیشرفت اجرای طرح تحول 
دیجیتال در فوالد مبارکــه مباحثی مطرح کردند که مــورد توجه حاضران قرار 

گرفت.

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:

عبور از مرز فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان در ماه گذشته

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