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حضرت  آیت ا... خامنه ای صبح  دیروز در سخنانی که به مناسبت ۱۹ دی ماه 
سالروز قیام مردم قم از شبکه اول سیما به صورت زنده پخش شد، نکاتی 
درباره مســائل داخلی و خارجی روز را مطرح کردند.گزیده سخنان رهبر 

انقالب اسالمی به شرح زیر است:
  از مردم عزیز کشورمان سپاسگزارم که حرکت عظیم و حماسه گونه ای 
در سالروز شهادت ســردار شهیدمان ســلیمانی پدید آوردند. این حرکت 
عظیم مردمی با هیچ دستور و بخشنامه ای قابل انجام نبود و این از جنبه 

خودجوش مردمی شکل گرفت.
  الزم می دانم یاد شهدای جان باخته در تشییع کرمان و حادثه بسیار تلخ 
و ناگوار هواپیما در تهران را گرامی بدارم که حقیقتا حادثه تلخ و ناگواری بود 
و مســئوالن را داغدار کرد. امیدوارم هم شهدای کرمان و هم تهران در جوار 
رحمت الهی باشــند و خداوند به خانواده های آنان صبر دهد. البته در این 
زمینه به مسئوالن هم نکاتی تاکید شده که به عنوان وظیفه باید عملی شود.
  درباره قیام ۱۹ دی باید دو مطلب مطرح شود؛ یکی اینکه الزم است از یاد 
۱۹ دی و این حادثه حراست و نگهبانی کنیم و یکی هم این است که باید از 

محتوا و مضمون آن حراست و نگهبانی داشته باشیم.
  اینکه از خود آن حماسه باید حراســت کنیم به این دلیل است که این 
حادثه از نقاط اوج ملت ایران است. این نقاط اوج برای هر ملتی باید زنده 
نگه داشته شــود چون هم به آیندگان روحیه می دهد و هم مایه افتخار و 

عزت ملی است.
   نگهبانی از محتوای این حادثه به این دلیل اســت کــه راویان خائن و 
تحلیل گران مغرض سعی می کنند محتوای این حوادث را به نفع مقصود 

خود و قدرت های مغرض قبضه کند.
  امروز یکی از کارهای مهم دستگاه های جاسوسی همین است که حوادث 
ملت ها را رصد می کنند و با قلم اشخاص مشــهور و معروف و با ابزارهای 

تطمیع خود و از زبان آن گویندگان، حوادث را به نفع خود تغییر می دهند.
 کتابی درباره تسلط دستگاه جاسوســی آمریکا به مطبوعات بزرگ دنیا 
و نویسندگان معروف را اخیرا می خواندم که نویسنده ای آمریکایی نوشته 
است و از اقدامات سازمان سیا در زمینه تسلط بر مطبوعات و قلم نویسندگان 
سخن می گوید و حتی از یکی از بزرگ ترین نشــریات فرانسوی هم نام 
می برد که تحت تسلط سیا کار می کرد. مراقب باشــیم که این اتفاق برای 

حوادثی همچون ۱۹ دی رخ ندهد که دشمنان آن را تغییر محتوا دهند.
  عده ای خیال می کنند اگر با آمریکا توافق کردیم و مذاکره کردیم، کشور 
یک بهشت برین می شود. نه چنین نیست. نگاهی به وضع کشور در دوران 
رژیم پهلوی بیندازید. نگاهی بکنید به وضعیت کشــورهای منطقه که نام 
نمی برم اما خود می دانید، و ببینیــد آنان که مدام قربــان صدقه آمریکا 

می روند چه وضعی دارند.
د در مورد تحریم هــا؛ جبهه غرب و دشــمنان ما موظفنــد این حرکت 
خباثت آمیز را خاتمه دهند و فورا متوقف کنند. باید همه تحریم ها رفع شود که 
یک حرکت خائنانه و در ضدیت با مردم ایران است نه صرفا مسئوالن کشور.

  آنان باید تحریم ها را بردارند، ولی بر فرض که برندارند، هرچند که اساسا 
تحریم ها در حال بی اثرشدن هم هســت، ولی ما هم باید اقتصاد کشور را 
طوری برنامه ریزی کنیم که با رفتن و آمدن تحریم و بازیگری های دشمن 

دچار مشکل نشویم.
  در مورد حضور در منطقه؛ نظام جمهوری اسالمی موظف است طوری رفتار 
کند که دوستان و هوادارانش در منطقه تقویت شوند. این وظیفه ماست. 
نباید اجازه دهیم هواداران و دوستاران ما تضعیف شوند. این حضور ما در 
منطقه ثبات آفرین است. این حضور قطعی است و باید وجود داشته باشد.

- در مورد قدرت دفاعی؛ نظام اسالمی حق ندارد کشور را اینگونه نگه دارد که 
یک انسان بی عرضه ای مثل صدام حسین بیاید و تهران را بمباران کند و ما 

نتوانیم کاری کنیم چون امکانات نداشتیم.
  وقتی موشک جمهوری اسالمی می تواند پهپاد سرنگون کند و می تواند 
پایگاه عین االسد را آنگونه هدف قرار دهد، آن وقت دشمن هم در محاسبات 

خود توان دفاعی ما را در نظر می گیرد.

  در مورد مسئله برجام و تعهدات جمهوری اسالمی؛ نکته اول این است 
که بحث از برگشت آمریکا به برجام است. ما هیچ عجله ای نداریم آمریکا 
به برجام برگردد. آنچه ما بر آن تاکید داریم برداشته شدن تحریم هاست که 

حقی ضایع شده از ملت ایران است.
  اگر تحریم ها برداشته شود، آن وقت برگشت آمریکا به برجام معنا دارد 
اما اگر این مورد رخ نداد، حتی برگشت آمریکا به برجام ممکن است به ضرر 
ما باشد. البته ما به دولت و مجلس هم گفته ایم که در این زمینه مراقبت 

کافی داشته باشند.
  نکته دوم این اســت که تصمیم مجلس و دولــت در زمینه برجام یک 
تصمیم درست و منطقی است. وقتی دشمن به تعهدات خود عمل نمی کند 
دلیلی ندارد ما به همه تعهدات خود در برجام عمل کنیم. اگر چنانچه آنان 
به تعهدات خود برگردند ما هم به تعهدات خــود برمی گردیم و بنده این را 

از اول گفته ام.
  ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است. اگر توانسته 
بودند واکسنی درست کنند و اگر کارخانه فایزر آنان می تواند واکسن درست 
کند، اول برای خودشان مصرف کنند که در ظرف ۲۴ ساعت چهار هزار تلفات 
ندهند. این در مورد انگلیس هم صادق اســت. من البته به کار فرانسه هم 

اعتماد چندانی ندارم که سابقه ای در مورد خون های آلوده دارند.

شرط ایران برای توقف غنی سازی 20 درصد 
معاون وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با یک شبکه ژاپنی تاکید کرد که ایران برای بازگشت 
احتمالی آمریکا به توافق هسته ای موسوم به برجام ذوق زده نیست، اما آمادگی دارد که در صورت 
لغو تحریم های آمریکا غنی سازی ۲۰ درصدی را متوقف کند.ســید عباس عراقچی در گفت وگو با 
شــبکه ژاپنی NHK اعالم کرد که اگر آمریکا تحریم های خود علیه ایران را حذف کند، ایران نیز در 
مقابل حاضر به متوقف کردن غنی سازی ۲۰ درصدی خواهد بود.عراقچی در این خصوص تصریح 
کرد: زمانی که تحریم های اقتصادی دوباره برداشته شود و زمانی که ایران بار دیگر از برداشته شدن 
تحریم ها سود ببرد، ما به آسانی می توانیم به اجرای تعهداتمان بازگردیم.وی افزود: ما برای بازگشت 
احتمالی آمریکا به برجام ذوق زده نیستیم. ما برای بازگشــت آمریکا آغوش باز نمی کنیم، این به 
آنها بستگی دارد که چه تصمیمی بگیرند. معاون سیاســی وزیر خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: 
ایرانیان طی ۴ سال گذشته درد و رنج زیادی را به دلیل تحریم ها متحمل شده اند و ما مطمئنا حتی 

یک دقیقه نیز برای رفع تحریم ها از دست نخواهیم داد.

طرح جدید نمایندگان برای ارتقای جایگاه مجلس
نماینده نجف آباد در مجلس از تدوین طرحی از سوی نمایندگان برای ارتقای جایگاه پارلمان خبر 
داد.ابوالفضل ابوترابی ، از تدوین طرحی برای ارتقای جایگاه قوه مقننه از سوی نمایندگان خبر داد 
و گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر ۴3 شورای عالی در کشور وجود دارد و هر کدام از این شوراها 
به نوعی در امر قانونگذاری دخالت دارند باید این موضوع ساماندهی شود.وی ادامه داد: اخیرا نیز 
ستاد مقابله با کرونا تشکیل شــده که برخی از  قوانین مصوب مجلس به دلیل تشکیل این ستاد 
اجرایی نمی شود و از سوی دیگر جلسات ســران قوا برگزار می شود که در این جلسات قانون وضع 
می شود و با این شرایط مجلس در رأس امور قرار ندارد.نماینده نجف آباد در مجلس با بیان اینکه 
با وجود این شوراها و دستگاه های که در امر قانونگذاری دخالت دارند نمایندگان طرحی را تدوین 
کردند تا این موضوع را ســاماندهی کنند، افزود: در این طرح ذکر شده است که به جز شورای عالی 
امنیت ملی تمامی شوراهای عالی مکلف هستند تا  مصوبات شان را  به مجلس ارجاع دهند و اگر 

قانون گذاری جدید نبود تایید شود.

وزیر خارجه قطر:

 توافق با عربستان بر رابطه با ایران تاثیری ندارد
یک مقام قطری،تاکید کرد روابط با عربســتان بر رابطه با ایران تاثیری ندارد.به گزارش فایننشیال 
تایمز، محمد بــن عبدالرحمن آل ثانــی گفت:توافق با کشــورهای عربی، در روابــط قطر و ایران 
تغییری ایجاد نخواهد کرد.وزیر امور خارجه قطر گفت: ما با عربســتان در مورد مبارزه با تروریسم 
و همکاری های امنیتی به توافق رســیده ایم  اما روابط دوجانبه ما مستقل و بر اساس منافع ملی 

کشورمان است.بنابراین این توافق  بر روابط ما با هیچ کشور دیگری تاثیر نخواهد داشت.

کره جنوبی:

 ایران درخواست خرید واکسن کرونا را ارائه کرد 
یک منبع دیپلماتیک در کره جنوبی اعالم کرد که ایران از این کشور خواسته تا با استفاده از پول هایی 
که تحت تحریم های آمریکا در بانک های کره جنوبی بلوکه شــده اســت، معادل یک میلیارد دالر 
تجهیزات پزشکی و درمانی از این کشور خریداری کند.این منبع افزود که ایران همچنین بر لزوم رفع 
انسداد منابع مالی خود در کره جنوبی تاکید کرده است.بر اساس این گزارش، ایران همچنین عالوه 
بر یک میلیارد دالر تجهیزات پزشکی، خواستار استفاده از ۱۰ میلیون دالر یا بیشتر از پول های بلوکه 

شده خود برای خرید واکسن »کووید۱۹« از طریق ساز و کار تسهیالتی »کوواکس« شده است.

سیاستکافه سیاست

 رهبر معظم انقالب:

حضور ایران در منطقه قطعی است

مدیر پیام های فارسی وزارت خارجه آمریکا اخراج شد
کاخ ســفید، کارمند وزارت خارجه این کشــور که مدیریت پیام های فارســی این وزارت خانه در 
شبکه های اجتماعی را بر عهده داشت به دلیل انتشار پیامی علیه ترامپ اخراج کرد.کاخ سفید روز 
پنجشنبه »گابریل نورونها« مسئول پیام های فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه های اجتماعی را 
اخراج کرد.دلیل اخراج نورونها اقدام وی در انتشار پیامی در توئیتر در انتقاد از اقدام ترامپ در تشویق 
به حمله به کنگره بوده است.نورونها در این پیام توئیتری نوشته بود: »رییس جمهور ترامپ اوباش 
شورشی را که امروز به کنگره حمله کردند را تحریک کرد. وی همچنان از هر فرصتی برای مانع تراشی 
در انتقال مســالمت آمیزقدرت استفاده می کند. این اقدامات دموکراســی و جمهوری ما را تهدید 

می کند. ترامپ کامال برای ماندن در قدرت نامناسب بوده و باید برود.«

دولت افغانستان برای تامین صلح شرط گذاشت
معاون اول رییس جمهور افغانســتان اعالم کرد که تنها شرط دولت این کشــور برای تامین صلح 
انتقال قدرت از طریق برگزاری انتخابات است.»امرا... صالح« معاون اول رییس جمهور افغانستان 
اظهارداشت که گروه طالبان برای منافع خارجی در این کشــور می جنگد.وی در ادامه تاکید کرد که 
دولت افغانســتان برای تامین صلح در کشور یک شــرط دارد و آن انتقال قدرت از طریق برگزاری 
انتخابات است.امرا... صالح گفت که طالبان مسئول کشتارهای مردم در افغانستان است و برای 
طوالنی شــدن روند صلح تالش می کند.این اظهارات در حالی مطرح می شود که تیم های مذاکره 
دولت افغانستان و طالبان توافق کردند تا دور دوم مذاکرات را برای تعیین »دستور کار« آغاز کنند.

با این حال، هفته گذشته »ذبیح ا... مجاهد« ســخنگوی طالبان در بیانیه ای ضمن محکوم کردن 
کشتارهای هدفمند اخیر در افغانســتان مدعی شــد که این حمالت هدفمند علیه عالمان دینی، 

چهره های سیاسی و خبرنگاران کار مخالفان آمدن صلح و نظامی اسالمی به این کشور است.

تلفات درگیری های کنگره آمریکا به 5 تن افزایش یافت
با فوت یکی از مامورین پلیســی که در جریان هجوم هواداران ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا 
مصدوم شده بود، تعداد تلفات وقایع چهارشنبه شب به پنج تن افزایش یافت.پلیس کاپیتول خبر 
داد که برایان ســیکنیک که در درگیری با هواداران ترامپ مجروح شده بود، جان خود را از دست 
داد.رســانه های آمریکایی پیش از این خبر داده بودند که در جریان حمله به کاپیتول هیل، یکی 
از هواداران ترامپ به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد و ســه تن دیگر نیز به علت وخامت 
حالشان به مرگ طبیعی جان خود را از دست دادند.بسیاری از مقام های آمریکایی و کشورهای 
دیگر هجوم به کنگره را که در جریان آن بیش از ۶۰ تن نیز زخمی شــده و افزون بر ۸۰ تن دستگیر 
شده اند، محکوم کردند. تعدادی از اعضای دولت ترامپ نیز استعفا کرده و برخی از اعضای کنگره 

خواهان عزل وی شده اند.

بازداشت سرکرده القاعده در تونس
وزارت کشور تونس از بازداشت یکی از رهبران ارشــد القاعده خبر داد.این وزارت خانه در بیانیه ای 
اعالم کرد، فرد بازداشتی تروریست بسیار خطرناکی است که طبق اطالعات به دست آمده با هدف 
برنامه ریزی برای اجرای عملیات تروریستی، با نیروهای گردان »عقبه بن نافع« که در کوهستان 
های تونس پنهان شده اند و نیز با فرماندهان بارز القاعده در خارج از تونس ارتباط و هماهنگی داشته 
است.در این بیانیه آمده است که طی یک عملیات برنامه ریزی شده براساس اطالعات دقیقی که 
سرویس اطالعات تونس در اختیار گذاشت، این فرد تروریستی بازداشت شد.براساس این بیانیه، 
نیروهای امنیتی در جریان این عملیات سالح کالشینکف و گلوله مصادره و گروهک حمایت مادی 

و لجستیک از فرد بازداشتی را نیز شناسایی و اعضایش را بازداشت کردند.

با حضور فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
یکی از پایگاه های راهبردی موشــکی نیروی دریایی 
سپاه در سواحل خلیج فارس رونمایی شد.سرلشکر 
پاسدار حسین سالمی به همراه دریادار پاسدار علیرضا 
تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در آیین رونمایی 
از این پایگاه گفت: منطق ما در دفاع از تمامیت ارضی، 
استقالل کشور و دستاورد های انقالب اسالمی، » قوی 
شدن« است.فرمانده کل سپاه پس از بازدید از یگان ها 
و سامانه های مستقر در این پایگاه گفت: دشمنان ما 
قدرت منطق ما را نمی پذیرند بلکه بر منطق قدرت تکیه 
دارند، لذا برای جلوگیری از تحمیل اراده سلطه طلبانه 
و برنامه آن ها، راهی جز تقویت قدرت بازدارنده دفاعی 
و تهاجمی برای ما وجود ندارد.سرلشکر سالمی افزود: 
این مجموعــه یکی از چندین تاسیســات نگه دارنده 

موشــک های راهبردی نیروی دریایی سپاه است که 
در آن ستونی از موشک ها و سیستم های پرتاب کننده 
مستقر است.وی گفت: طول این ستون های موشکی 
کیلومتر ها ادامه دارد و تعداد زیادی از این مجموعه ها 
در نیروی دریایی ســپاه وجود دارد و نیروی دریایی با 
توان داخلی و قدرت تهاجمی بــه کفایت و بلوغ قدرت 
دست یافته اســت.فرمانده کل سپاه  همچنین گفت: 
این موشــک ها با برد صد ها کیلومتر بــا ویژگی نقطه 
زن و دقیق و با قدرت تخریب بســیار باال توانایی عبور 
از تجهیزات جنگ الکترونیک دشمن دارند.سرلشکر 
سالمی افزود: اگر اراده ای در مستکبران و دشمنان ما 
وجود داشته باشد، این جوانان شجاع و برومند، اراده 
آن ها را در نطفه خفه می کنند. فرمانده کل سپاه با تاکید 
بر اینکه پیشرفت های فناورانه در نیروی دریایی سپاه، 

به عنوان یک نیــروی راهبردی، از نظــر کمی و کیفی 
قابل قبول اســت، گفت:در این نیروی مقتدر در سطح 
ســامانه های اطالعاتی کشــف اهداف، سیستم های 
جستجوگر و همچنین ســامانه های راداری متصل به 
سیستم موشکی، پیشرفت های بسیار خوبی حاصل 
شده است.سرلشکر سالمی افزود: موشک های نیروی 
دریایی سپاه جزو پیشرفته ترین موشک هایی است که 
در عرصه نبرد های ساحل به دریا، سطح به دریا و دریا به 

دریا استفاده می شود.

رونمایی از پایگاه موشکی سپاه در سواحل خلیج فارس

چهره روز

سخنگوی سازمان انرژی اتمی: 

 به راحتی قادر
  به غنی سازی 

90 درصد هستیم
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی با بیان 
اینکه به راحتی قادر به غنی ســازی باالی 
۲۰ درصد از جمله ۹۰ درصد نیز هســتیم، 
گفت: اگر امروز تصمیم بگیریم باالی ۲۰ 
درصد غنی ســازی کنیم، به راحتی قابل 
انجام است و در حال بررســی موارد نیاز 

هستیم.
»بهروز کمالوندی« اعالم کرد: پیشرفت ها 
به گونه ای است که ما به راحتی می توانیم 
هر درصدی غنی ســازی انجــام بدهیم 
حتی باالی ۴۰ درصد، ۶۰ درصد و ۹۰ درصد 
را به راحتی تولید کنیم. معاون ســازمان 
انرژی اتمی در عین حال یادآور شد: البته 
متن قانون مجلس شــورای اسالمی این 
اســت که اگر نیاز در حوزه های باالتر از ۲۰ 
درصد باشد ســازمان انرژی اتمی بتواند 
این کار را انجام دهد و ما در حال بررســی 
حوزه های دیگر هستیم.وی با بیان اینکه 
این ظرفیت امروز وجود دارد، خاطرنشان 
کــرد: اگر امــروز تصمیــم بگیریم باالی 
۲۰ درصد غنی ســازی کنیم، بــه راحتی 
قابل انجام اســت و در حال بررسی موارد 
نیاز هستیم. سخنگوی ســازمان انرژی 
اتمی گفت: در حال حاضر برای برداشــت 
 IR۱ اورانیــوم ۲۰ درصد از ماشــین های
استفاده می شود و ۶ آبشــار را به این کار 
اختصاص داده ایم و این ظرفیت را داریم 
 IR۲M و IR۴ که از ماشــین های جدید
و IR۶ اســتفاده کنیم، البته ماشین های 
دیگر در حال تحقیق و توســعه هستند و 

فعال تولید نمی کنند. 
وی افــزود: ماشــین IR۶  می توانــد 
ماشــین هایی باشــد که ما در تولید از آن 
اســتفاده کنیم. ما یک آبشــار ۱۶۴ تایی 
را براســاس مصوبه مجلس تا ســه ماه 
آینده باید راه انــدازی کنیم که االن حدود 
۱۱۰ ماشــین پالتفروم ۱۶۴ تایی در حال 

کار است.

بین الملل توضیحات معصومه ابتکار درباره واژه »رجل سیاسی«
معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت:دولت جمع بندی اش این اســت که احزاب باید زمینه را برای حضور زنان در انتخابات فراهم کنند.معصومه ابتکار 
درباره مشخص شدن تکلیف واژه رجل سیاسی در ادبیات سیاسی ایران گفت:در الیحه دولت و طرح اصالح قانون انتخابات که از سوی نمایندگان پیگیری می شود، 
در مورد مفهوم »رجل سیاسی« مغایرتی با آنچه در قانون اساسی آمده وجود ندارد.معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری بیان کرد: رجل سیاسی در قانون 
اساسی مشخص است، در این قانون کلمه رجال را به این خاطر استفاده کردند که جنسیت را در بر نگیرد.وی خاطر نشان کرد: بحث بسیار روشن است که چرا کلمه 
»رجل« انتخاب شده است و شورای نگهبان هم هیچ زمانی تفسیر مغایری ارائه نداده؛ پس یعنی نیازی نبوده است که دوباره در طرح و الیحه بندی در این خصوص 
وجود داشته باشد. ابتکار با اشاره به »الیحه جامع انتخابات« که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، عنوان کرد: موضوعی که مطرح شد بحث سهمیه بندی 
زنان برای حضور در انتخابات مجلس بود؛ جمع بندی دولت این بود که احزاب باید زمینه را برای حضور زنان در انتخابات فراهم کنند و خوشبختانه در یک دوره ای 
هم این کار صورت گرفت و ما در انتخابات مجلس دهم  شاهد حضور  3۰ درصدی نمایندگان زن در مجلس بودیم.وی تاکید کرد: احزاب باید به همان خط مشی که 
بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران بیان کردند مبنی بر اینکه زنان باید در مقدرات اساسی کشور دخالت کنند، توجه جدی کرده و برای آنان نقش کلیدی در نظر بگیرند.

با توجه به اينكه جلســه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت اول مورخ ۹۹/۱۰/۱۹ به علت حد نصاب نرســيدن ســهامداران ، تشكيل نگرديد ، 
بدينوسيله به اطالع کلیه سهامداران محترم شركت خدماتي ايثارگران فالورجان )سهامي خاص(  می رساند مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت 
دوم شركت رأس ساعت ۸/3۰ صبح روز جمعه مورخ ۹۹/۱۱/۰3 در محل دفتر شركت واقع در فالورجان خیابان فردوسي ، كوچه بهشت برگزار می گردد .

موضوعات جلسه :
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شركت 

۲- بررسي و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالي ۹۸ شركت
3- انتخاب حسابرس و بازرسان شركت

5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی هاي شركت  
۶- سایر مواردیکه در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان ) سهامی خاص ( 

ثبت شده به شماره 405 و شناسه ملی 10260086644 

» هیئت مدیره «
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کارگروه تسهیل موانع تولید استان دررتبه اول کشور

در دویست و سومین جلســه شــورای برنامه ریزی و توســعه اســتان با ۱۴۱ طرح کمیته زیر 
بنایی آالینده محیط زیســت، مخالفت شد.اســتاندار در این جلســه با اشــاره بــه اینکه ۱۴۱ 
طرح کمیته زیربنایی آالینده و آســیب رســان به محیط زیســت بودند، گفت: در این نشســت 
۱۴۹ طــرح کمیته زیربنایی هم کــه اغلب تولید محور و اشــتغال زا بودند تاییــد و مورد موافقت 
اعضای شــورا قرار گرفت.عباس رضایی بــا بیان اینکــه تاکنون ۱۹۹ طرح بــه بانک های عامل 
معرفی شــده اند، افزود: کارگروه تســهیل و رفــع موانع تولید اســتان با اختصــاص هزار و ۹۰ 
میلیارد تومان تسهیالت در رتبه نخست کشــورقرار گرفته اســت.وی گفت: به منظور راه اندازی 
۱۲۶ واحــد تولیدی جدیــد، در مجمــوع ۸۱۰ میلیــارد تومان کمــک مالی شــده و در مجموع 
اســتان اصفهان ۸۶ درصد از اعتباراتش را جذب کرده اســت. وی خاطرنشــان کــرد: تاکنون 
 هزار و ۸۹۰ میلیارد تومــان از طریق منابع بانکــی و تبصره ۱۸ به واحدهــای تولیدی اختصاص

 یافته است.

راه اندازی مرکز شکوفایی و نوآوری صنایع دستی اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: خوشبختانه امسال با 
هماهنگی هایی که بین دستگاه های مختلف استان وجود داشته است، اتفاقات مهمی در حوزه 
صنایع دســتی از جمله راه اندازی مرکز شکوفایی و نوآوری صنایع دســتی را پیش رو خواهیم 

داشت.
فریدون اللهیاری در خصوص آخرین حمایت ها از صنایع دســتی اصفهان اظهار کرد: حمایت ها 
از صنایع دست بیشتر در تسهیالتی که پرداخت می شود، خالصه شده و بخش تسهیالتی و حوزه 
صنایع دستی ما به علت شرایط بحرانی کرونا و تعطیلی مراکز گردشگری، دچار آسیب و خسارت 

های زیادی شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: هدف ما این بوده  که با 
توجه به این شرایط بسترهای تجارت و نوآوری در حوزه صنایع دستی را فراهم کنیم، خوشبختانه 
امسال با هماهنگی هایی که بین دستگاه های مختلف استان وجود داشته است، اتفاقات مهمی 
در حوزه صنایع دستی را پیش رو خواهیم داشــت.اللهیاری با بیان اینکه شرایط امروز ما شرایط 
خاصی است و بحران صنایع دستی ادامه دارد، تصریح کرد: صنایع گردشگری امسال با توجه به 

شیوع کرونا و محدودیت های تردد دچار بحران است.

600 هکتار از اراضی کاشان به کشت گیاهان دارویی 
اختصاص دارد

مدیر جهاد کشاورزی کاشان گفت: افزون بر ۶۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان کاشان 
به کشت گیاهان دارویی از جمله نعنا، شوید، شنبلیله، بیدمشــک و کاسنی اختصاص دارد.رضا 
مظلومی ادامه داد: این ۶۰۰ هکتار سطح زیرکشت به بیش از ۲۰ نوع گیاه دارویی به جز زعفران و 
گل محمدی اختصاص دارد.وی با بیان اینکه نعنای تولید شده در کاشان به دلیل وجود کشاورزان 
متبحر، خاک و آب مرغوب از کیفیت بسیار مناسبی برخوردار و در کشور مطرح است، ادامه داد: 
سطح زیر کشــت نعنا ۱۳۵ هکتار است که بیشــتر مناطق لتحر و حســن آباد در بخش مرکزی 

کاشان وجود دارد.
مدیر جهاد کشاورزی کاشان اظهار داشت: این شهرستان با ۵۳ هکتار سطح زیرکشت بیدمشک 
و متوسط عملکرد هشت و نیم تن در هکتار که بیشــتر در مناطق کوهستانی از جمله برزک وجود 
دارد، از این لحاظ رتبه نخست اســتان اصفهان را داراســت.مظلومی افزود: در کاشان افزون بر 
۶۰ نوع عرقیجات گیاهی تولید می شــود که حجم عمده ای از مواد اولیه آن به جز گالب از خارج 

شهرستان تولید می شود.

هشدارذوبآهناصفهانبهگمرکایران:تایکهفتهمشکلصادراترارفعنکنیدشکایتمیکنیم!

تقابل وزیر با فوالدی ها

دعوای وزیر صمت و فوالدی ها در بحث  مرضیه محب رسول
قیمــت گــذاری و فــروش محصوالت 
فوالدی باال گرفته است . ماجرا از انتقاد وزیر تازه رسیده صمت نسبت 
به قیمت مواد فوالدی در بورس کاال آغاز شد. رزم حسینی روز دوشنبه 
در جلســه ســتاد تنظیم بازار اعالم کرد با توجه به مواد اولیه ایرانی و 
امتیازاتی که دولت به تولیدکننــدگان فوالد می دهد انتظار می رفت که  
قیمت ها متعادل تر باشد؛ اما این انتقادات به همین جا ختم نشد و در 
مراسم پذیره نویسی صندوق کاالیی کشاورزی حسن قالیباف اصل، 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و محمدرضا پور ابراهیمی، رییس 
کمیسیون اقتصادی  مجلس شورای اسالمی نسبت به صحبت های 

وزیر صمت واکنش نشان دادند.
حسن قالیباف اصل با اشــاره به اینکه زمانی که کاال با قیمت ارزان تر 
از نرخ واقعی در بورس فروخته می شــود، شرکت تولید کننده با ضرر 
مواجه خواهد شــد، گفت: سهامداران این شــرکت، مشموالن سهام 

عدالت هستند که به بازار سرمایه اعتماد و اقدام به سرمایه گذاری در 
این بازار کرده اند. همچنین محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون 
اقتصادی  مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوالی در باره اختالف 
نظر وزارت صمت و بورس کاال، بیان کرد: طبیعتا انتظار ما این است که 
هم سازمان بورس به عنوان متولی و هم بورس کاال که نقش اجرایی 
را بر عهده دارد اقدامات الزم را بــه عمل آورد، در اصل معنای همکاری 
این نیســت که بخواهیم حوزه بازار را تحت تاثیر قــرار دهیم بلکه به 
معنای آن این اســت که فرآیندها و قواعد بازار را بپذیریم و بر اساس 

آن کار انجام دهیم.
 در سایه این اختالفات و نگرانی یک باره وزیر صمت برای قیمت مواد 
فوالدی و تالش برای قیمت گذاری دســتوری در آن، هم سهامداران 
و هم تولید کنندگان عمده فــوالدی از جمله دو قطب تولیدی اصفهان 
یعنــی ذوب آهن و فــوالد مبارکه در حــال ضرر هســتند. همچنین 
کارشناسان هشدار می دهند که این دستور العمل موجب اختالل در 

بازارهای صادراتی محصوالت فوالدی خواهد شد چرا که در این شیوه 
نامه توجه چندانی به صادرات این کاال نشــده و این مسئله در شرایط 

کنونی به ضرر درآمدهای ارزی کشور است. 
ظاهرا وزارت صمت برخی از محموله های فوالدسازان در گمرک را هم 
نگه داشته است آنگونه که ذوب آهن اصفهان مدعی شده یک محموله 
این شــرکت در گمرک باقی مانده و اجازه صادرات به آن داده نشده 
است.مدیران ذوب آهن اصفهان مدعی شده اند که گمرک ایران مانع 

از تکمیل فرآیند صادرات محموله های این شرکت شده است.
اعضای هیئت مدیره ذوب آهن اصفهــان در مصوبه اخیر خود ضمن 
اشاره تصمیمات هیئت مدیره برای تعیین تکلیف محموله صادراتی از 
طریق دیوان عدالت اداری، اعالم کرده اند که گمرک ایران مانع از انجام 

صادرات این شرکت شده است.
در متن مصوبــه مذکور آمــده اســت، در خصوص توقــف صادرات 
شــرکت ذوب آهن اصفهان، توســط گمــرک ایران،  هیئــت مدیره 
پس از بحــث و بررســی مقرر کــرد تا مدیــر عامل به قیــد فوریت 
نســبت به اقدام غیــر قانونی گمــرک اعتــراض و عواقــب آن را به 
گمرک ایران و ســایر عوامــل ذی ربــط اعــالم کند.چنانچه گمرک 
ایران ظرف بک هفتــه موارد موضوع یاد شــده را برطــرف نکند ) از 
 آنجایی کــه این اختالل ســبب توقــف واردات کک و زغال ســنگ

 شده است.
 متعاقبا مصرف زغال ســنگ داخلی را متوقــف می کند و این بحران 
سبب تعطیلی تولید ذوب آهن می شــود و به منظور حفظ منافع ملی 
و...( مراتب در دیوان عدالت اداری طی دادخواســتی پیگیری شود.

پیگیری ها نشان می دهد این موضوع اساسا به گمرک مرتبط نیست 
بلکه ظاهــرا در ادامه دعــوای وزارت صمت و فوالدی هــا فعال برخی 
مجوزهای سیستمی از ســوی وزارت خانه مذکور برای تکمیل فرآیند 

صادرات صادر نشده است.
اینکه وزارت صمت در خصــوص قیمت گذاری فوالد مجددا وارد عمل 
شــده و با این اقدام خود حاشیه سود فوالدســازان را به شدت تحت 
تاثیر قرار داده از جهات مختلف قابل بررســی اســت که از مهم ترین 
آنها می توان به خاموش شــدن کوره های تولید کارخانه های کوچک 
فوالدی اشاره کرد، اتفاقی که در زمان ابالغ شیوه نامه رخ داد و اکنون 
نیز که بازهم شاهد دستور کاهش قیمت فوالد از سوی این وزارتخانه 
هستیم، باید منتظر عواقب آن بر بازار باشیم، کما اینکه بازار بورس هم 
تحت تاثیر این خبر قرار گرفته و صفحه تارنمای بورس مختص فلزات 

اساسی را به رنگ قرمز درآورده است.

خبر  روز

انجام عملیات اصالح شبکه آب گذر میرعماد
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه یک، عملیات اصالح شبکه آب گذر میرعماد خیابان حافظ به 
طول ۱۴۴ متر انجام شد.این عملیات به منظور اصالح لوله فرسوده آب، با لوله ۱۱۰ میلی متر توسط 

پیمانکار و با نظارت اداره توسعه و بهره برداری آب آبفای منطقه یک در مدت ۴ روز انجام شد.

آغاز عملیات اصالح حوضچه های کلکتور اصلی فاضالب 
خیابان پروین

به گزارش روابط عمـــومی آبفای منطقه چهار، به علت قدمت ۳۰ ســاله شــبکه فاضالب و ایجاد 
فـرسودگی ، خـوردگی و تخریب کلکتورهای فـــاضالب، عملیات بازسازی و اصالح حوضچه های 
کلکتورهای اصلی فاضالب آغاز شــد. به گفته رییس بهره برداری و توســعه فاضــالب در منطقه، 
این عملیات در چند نقطه منطقه که دارای شرایط بحرانی تر اســت در دستور کار قرار دارد و تاکنون 
کلکتورهای خیابان پروین که به قطر ۱۳۵در۹۰ و عمق ۸ متری زمین بوده ، توسط پیمانکاران اکیپ 

بحران آبفای استان، ترمیم و بهسازی شده است.

رفع گرفتگی فاضالب خیابان بهارستان غربی
به گزارش روابط عمومي آبفای منطقه پنج، گرفتگی فاضالب خیابان بهارستان غربی رفع شد.در این 

حادثه لوله ۸۰۰ در اثر فرسودگی دچار حادثه شده بود و ۳۵ متر لوله ۸۰۰ پلی اتيلن اجرا شد.

نصب فشارشکن در زواره
به گزارش روابط عمومی آبفای اردستان، با توجه به آمار حوادث در شمال شرق شهر زواره و بررسی 
انجام شده یک دستگاه فشار شکن جهت تنظیم فشــار در منطقه یاد شده به صورت امانی نصب و 
وارد مدار بهره برداری شد. این طرح با هزینه ای بالغ بر ۳۰۰ میلیون ریال و با هدف حفاظت از شبکه 

توزیع در شهر زواره بوده است.

توسعه 100 متر شبکه آب در اردستان
به گزارش روابط عمومی آبفای اردستان، توسعه شبکه به طول ۱۰۰ متر از محل آماده سازی به صورت 
امانی در اردستان انجام شد. این طرح به صورت امانی به طول ۱۰۰ متر با لوله ای از جنس پلی اتیلن و 
به قطر ۱۱۰ میلی متر صورت پذیرفت و با هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال و با هدف خدمات رسانی 

بهتر انجام شد.

اصالح شبکه توزیع آب در روستای آبگرم
به گزارش روابط عمومی آبفای تیران و کرون، عملیات اصالح شبکه آب در روستای آبگرم با موفقیت 
به پایان رسید .این عملیات بخشی از طرح۱۰۰-۳۰۰ ، اصالح ۳۰۰ کیلومتر شبکه های فرسوده روستاها 
در بازه زمانی ۱۰۰ روزه است ، که طی آن لوله های قدیمی خط انتقال روستای آبگرم از سمت چشمه 
احمدرضا تا مخزن ۳۰۰ متر مکعبی آبگرم ، با ۱۲۰۰ متر لوله به قطر ۱۱۰ از جنس پلی اتیلن اصالح شد.

آغاز عملیات اصالح شبکه روستای امامزاده عبدالعزیز جلگه
به گزارش روابط عمومی آبفای جلگه، عملیات اجرای حفاری به منظور اصالح شبکه روستای امامزاده 
عبدالعزیز آغاز شد. در این عملیات ۴۵۰۰ متر از نقاط فرسوده شبکه آب اصالح و انشعابات مربوطه 

بازسازی می شود.

با مسئولان

آبفا

امام جمعه اصفهان:

 تامین آب مورد نیاز
  مردم بر عهده دولت 

و حکومت است
امام جمعه اصفهان و نماینده ولی فقیه در 
استان با اشاره به اختالفات موجود میان 
استان ها در مســئله آب گفت: آب جزء 
»انفال« است و مســئوالن هیچ استانی 
نمی تواننــد بگویند آب مال ما اســت؛ از 
سوی دیگر دولت و حکومت وظیفه دارند 
آب مورد نیــاز مردم هر اســتان  را فراهم 
کند.آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد 
افزود: نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
بر اســاس شــأن نمایندگی خود درباره 
مدیریــت آب و با نگاهــی ملی صحبت 
کنند؛ شــما نمایندگان مردم هســتید و 
برای احقاق حقوق عامه ســخن بگویید 
و تصمیم بگیرید؛ همــه می دانند که آب 
جزء انفال اســت و مدیریت آن در دست 
حکومت بوده و هیچ کس نباید بگوید آب 
مال ماست. نماینده ولی فقیه در استان 
اصفهان، گفت: در زمان ناصرالدین شــاه 
برای احداث یکی از تونل های انتقال آب 
از کشــاورزان پول می گیرند و آنان امروز 
حق آبه دارند؛ در خصــوص میزان آبی که 
به اصفهان اختصاص یافتــه هم همواره 
گفته ام کــه آبی که در زمان شــیخ بهایی 
به اصفهان داده شــده اســت بر اساس 
جمعیت اندک آن زمان بوده اســت، اما 
امروز اهالی استان چهارمحال و بختیاری 
و اســتان های دیگر به اصفهان مهاجرت 
کردند و با افزایش جمعیــت، نیاز مردم 
به آب شــرب نیز افزایش یافته اســت، 
بنابراین دولــت باید به فکــر تامین آب 
شرب باشد و طرح ها را به گونه ای اجرا کند 
که نیاز به پمپاژ آب نباشد.طباطبایی نژاد 
با اشاره به نجابت نمایندگان مردم استان 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی، گفت: 
نمایندگان این استان با دید وسیع و نگاه 
ملی اظهار نظر کنند و بــا حفظ وحدت و 
جلوگیری از نفاق، بر اساس دین و قرآن 

سخن بگویند.

مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان گفت: تا پایان 
ســال ۱۴۰۰ تمام مشــموالن موظف به نصب صندوق 
مکانیزه فروش هســتند و این کار به دنبال شــفاف 
ســازی درآمدها و نظام مالیاتی کشــور است.بهروز 
مهدلو در خصوص آخرین وضعیت مودیان مشــمول 
نصب صندوق فروش )pos( مطابق بــا قانون پایانه 
فروشگاهی، اظهار کرد: اجرای این قانون سال گذشته 
ابتدا برای پزشــکان الزام شــد که در مطب های خود 
از صندوق مکانیزه فروشــگاهی یا پوز استفاده کنند و 

سپس تا پایان سال ۹۸ قرار شد، ۵۰ شغل یا ۱۵ صنف 
مشمول این قانون شوند.وی افزود: متاسفانه با شیوع 
کرونا در کشور اجرای این قانون مقداری با تاخیر انجام 
شد و در نهایت با توجه به تصویب قانون سامانه صندوق 
فروشــگاهی، از حدود ۲ ماه پیش آغاز شد و سازمان 
امور مالیاتی بعد از تصویب این قانون باید پس از ۱۵ ماه 
آن را اجرایی کند.مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 
تاکید کرد: اجرای این قانون از شرکت های بزرگ شروع 
و به تدریج به کف فعالیت ها و صنوف کوچک خواهد 
رسید.وی با بیان اینکه تا پایان بهمن سال گذشته قرار 
بود تمام پزشکان مشــمول، مجهز به صندوق مکانیزه 
فروش شوند، گفت: با توجه به شیوع کرونا اجرای این 
قانون دچار تاخیر شــد، اما مطابق با آخرین آمار سال 

گذشته حدود ۶۰ درصد پزشــکان استان مطب های 
خود را مجهز به صندوق هــای مکانیزه فروش کردند.
مهدلو ادامه داد: البته از ۴۰ درصد باقی مانده، حدود ۲۵ 
درصد پزشکان نیز به دلیل نداشتن مطب نیازی به نصب 
صندوق مکانیزه فروش ندارنــد.وی همچنین یادآور 
شد: متاسفانه حدود ۲۰ درصد پزشکان هنوز نسبت به 
اجرای این قانون بی توجه هستند و دستگاه پوز ندارند و 
یا از پوز دیگران استفاده می کنند که بعد از بررسی با آنها 
برخورد می شود.مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 
با تاکید بر تالش سازمان امور مالیاتی بر اجرای قانون 
صندوق فروشــگاهی، تصریح کرد: تا پایان سال ۱۴۰۰ 
تمام مشموالن موظف به نصب صندوق مکانیزه فروش 

هستند و این کار باید انجام شود.

 مقاومت 20 درصد پزشکان اصفهانی برای نصب 
صندوق های مکانیزه فروش

مشوق های مالیاتی برای واحدهای صنفی در سال آینده اعمال شود
رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: الزم است مشوق های مالیاتی برای واحدهای صنفی که بابت تعطیلی های کرونایی ضرر دیدند برای سال آینده در نظر گرفته 
شود.رسول جهانگیری افزود: واحد های صنفی امسال در دوران همه گیری کووید ۱۹ شرایط نامطلوبی داشتند و از مسئوالن درخواست داریم تا در سال آینده در رابطه با 
پرداخت تسهیالت بانکی و مشوق های مالیاتی آن ها را فراموش نکنند.وی با بیان اینکه فعالیت بیشتر واحد های صنفی امسال  در حدی بود که بتوانند خود را حفظ کنند، 
اظهار داشت: واحد های صنفی بدون اینکه پولی دریافت کنند، هزینه تعطیلی و اجرای مصوبه ها و شیوه نامه های بهداشتی را متقبل شدند و پرداخت کردند.جهانگیری 
با قدردانی از همراهی اصناف در اجرای مصوبه های ستاد ملی مقابله با کرونا و احترام به مردم و کادر درمان، تاکید کرد: الزم است مسئوالن شرایط نامطلوب واحد های 
صنفی را در زمان حاضر ببینند و آن را در سال آینده برای اجرای برنامه های حمایتی مانند تسهیالت با تنفس یک تا ۲ ساله و مشوق های مالیاتی در نظر بگیرند.وی با 
بیان اینکه با توجه به قرار گرفتن همه شهرستان های استان اصفهان در وضعیت زرد همه گیری کووید ۱۹ قریب به اتفاق اصناف فعال است، خاطرنشان کرد: در زمان 
حاضر فقط مشاغل و فعالیت های گروه چهار مجاز به فعالیت نیستند.جهانگیری با اشاره به اینکه اجازه فعالیت به تاالر های پذیرایی که تاکنون تعطیل بودند نیز با ۵۰ 
درصد ظرفیت داده شد، افزود: اما به طور عملی این تاالر ها با توجه به اینکه در ایام فاطمیه قرار داریم، کار نمی کنند و زمان فعالیت آن ها از اواسط بهمن امسال خواهد بود.

سفر نمایندگان به 
شرق اصفهان

در ســفر نماینــدگان مجلــس 
به شــرق اصفهان  مشــکالت 
و مســائلی نظیــر آب، بافــت 
تاریخی، گردشــگری، شــهرک 
 گلخانه و شهرک صنعتی ورزنه،

 بررسی شد.

وز عکس ر
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معاون وزیر نیرو با اشاره به نظارت میدانی رییس مجلس از استان چهارمحال و بختیاری خبرداد:

آبپایداربرای۲۲۹روستایچهارمحالوبختیاریتامینمیشود

 قاســم تقی زاده خامســی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو در جلسه 
شورای اداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به دستاوردهای نظارت 
میدانی رییس مجلس از این استان، گفت: یکی از مهم ترین مسائل 
چهار محال و بختیاری، موضوع »آب« است که با توجه به مهم بودن 
این مسئله، ریاســت محترم مجلس آقای دکتر قالیباف قبل سفر به 
این استان جلســه ای را به همین منظور تشکیل دادند و در آن جلسه 

تصمیماتی گرفته شد.
وی افزود: یکی از مباحث عمده این اســتان طــرح انتقال آب بن-

بروجن اســت که حدود نیم میلیون نفر را تحت پوشــش خود قرار 
می دهد، این طرح در حال حاضر حدود 65 درصد پیشــرفت کار دارد 
لذا مقرر شد برای اینکه این پروژه را در سال آینده به نتیجه برسانیم، 
وزارت نیرو اقداماتی را انجام دهد از جمله موافقت ســازمان برنامه 
و بودجه را برای اســتفاده از ماده 56 بگیرد.تقی زاده خامسی یادآور 
شد: خوشبختانه موافقت برای اســتفاده از ماده 56 اخذ شد و دنبال 
مشارکت بانک ها هســتیم که بتوانیم طرح انتقال آب بن- بروجن را 

در سال آینده به نتیجه برسانیم.
معاون آب و آبفای وزارت نیرو در توضیح یکی دیگر از دســتاوردهای 

نظارت میدانی رییس مجلس از استان چهار محال و بختیاری، گفت: 
موافقت نامه تامین آب پایدار برای 229 روستای این استان نیز امضا 
شد بنابراین تا پایان سال 1400،  229 روستای این استان آب پایدار 

خواهند داشت.
وی همچنیــن ادامه داد: از نکاتــی دیگر این نظــارت میدانی، تاکید 
رییس مجلس بر استفاده از واحدهای بلوک های آبی کوچک در این 

منطقه بود که انجام خواهد شد.
معاون وزیر نیــرو در این خصوص به خبرنــگار خبرگزاری فارس نیز 
توضیحاتی را داده است ازجمله اینکه از 400 میلیارد تومان اعتباری که 
برای طرح در نظر گرفته شده 200 میلیارد مانده بود که تا پایان امسال 
به این طرح تعلق می گیرد، همچنین با اختصاص 700 میلیارد تومان 
از ماده 56 نیز موافقت شده است. بنابراین مقرر شد یک یا دو بانک 

برای اتمام پروژه تا نیمه اول سال آینده مشارکت کنند.
تقی زاده خامســی در خصوص آبگیر طرح بن-بروجن تشریح کرد: 
حل این موضوع همت اســتانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری 
را می طلبد تا توافقی کنند و مســائل حل شود. ســاخت آبگیر بیشتر 
از سه ماه زمان نمی برد و مســاحت زمین موردنیاز نیز کمتر از 5 هزار 

متر است.
معاون وزیر نیــرو همچنین به ســاخت حدود 11 واحــد نیروگاهی 
کوچک در استان تا پایان سال اشاره کرد و گفت: سه عدد از این تعداد 
در مجموع 36 مــگاوات برق تولید می کنند کــه درآمد فروش آن در 
اختیار استان اســت که برای این واحدهای نیروگاهی 315 میلیون 
یوآن از فاینانس و 8 واحد هم توســط ســرمایه گذار تامین می شود.

وی در خصوص ســد خرســان لردگان نیز توضیح داد: سد خرسان 
حــدود 4 هزار میلیــارد اعتبار الزم دارد که بنا شــد بــا پیش فروش 
برق بــه توانیر هزینه را تامیــن کنیم و به زودی اســتان از مزایای آن 
بهره مند می شود.تقی زاده خامســی در پایان تصریح کرد: هیچ طرح 
 غیرقانونی را شــروع نخواهیم کرد و هر طرحی بایــد مجرای قانونی

 را طی کند.
معاون وزیر نیرو و به همراه دو رییس کمیسیون و تعدادی از مسئوالن، 
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شــورای اسالمی را در سفر 2 روزه 
به استان چهارمحال و بختیاری همراهی کردند.محمدباقر قالیباف به 
همراه هیئتی از مجلس شورای اســالمی صبح چهارشنبه وارد استان 

چهارمحال و بختیاری شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری:

 جشنواره شعر و ترانه سوزو )سبزکوه( 
منطقه ای شد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: اولین جشنواره شعر و ترانه گویشی 
»سوزو« با حمایت الزم، به صورت منطقه ای برگزار خواهد شد. ابراهیم شریفی افزود: شناسایی 
و معرفی ظرفیت های ادبی اســتان، معرفی و بهره گیری از ســبک زندگی، آداب و رسوم موثر و 

ارزشمند اصالت فرهنگی در فرهنگ بختیاری از محور های این جشنواره به شمار می رود.
شریفی اضافه کرد: این جشــنواره در موضوعات آزاد، ســبک زندگی، آداب و رسوم و اصالت در 
فرهنگ به صورت رقابتی برگزار می شود.وی، آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره را 
10 بهمن اعالم کرد و گفت: اختتامیه جشنواره 15 بهمن به میزبانی شهرستان خانمیرزا در دو رده 

سنی باالی 30 سال و زیر 30 سال برگزار می شود.
شــریفی با بیان اینکه هر شــاعر می تواند حداکثر ســه اثر با گویش بختیاری در همه قالب های 
شعری ارسال کند، تصریح کرد: شرکت کنندگان از ارسال اشعاری که در سایر جشنواره ها برگزیده 
شــده اند خودداری کنند.وی، آدرس دبیرخانه این جشــنواره را اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
شهرستان لردگان اعالم کرد و گفت: اجرای مراســم حضوری اختتامیه منوط به شرایط کرونای 
استان است.شهرستان خانمیرزا در 160 کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری قرار دارد و یکی از 

شهرستان های تازه تاسیس این استان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 اشتغال و افزایش درآمد در استان مورد توجه
 قرار گیرد

 استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اشتغال و افزایش درآمد در چهارمحال و بختیاری باید مورد 
توجه قرار گیرد. اقبال عباسی در جلســه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رییس مجلس شورای 
اسالمی در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: اســتان دارای یک میلیون جمعیت و سه 
قومیت بختیاری، ترک و فارس زبان است.وی گفت: چهارمحال و بختیاری دارای 10 شهرستان و 
26 بخش است، 10 تا 12 درصد آب کشور در این استان تولید می شود، 80 درصد خوراک آبزیان و 
دام کشور، 20 درصد بادام، یک و نیم درصد سیمان، تمام چادر مشکی کشور و بخش بزرگی از ورق 
خودرو کشور و مرکز گز کشور در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.استاندار چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: این استان دارای نرخ مشارکت باالیی اســت.وی تاکید کرد: در چهارمحال و بختیاری 
در روستاها زیرساخت ها توســعه یافته و تنها چیزی که به آن توجه نشده، اشتغال و درآمد است 
و تعدد قوانین و تفاسیر متعهد از قوانین، عدم شــفافیت، به روز نبودن قوانین موجب شده تا در 

سازمان ها انواع تفاسیر انجام شود.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برخــی قوانین مانند قوانین شــهرداری ها و قوانین 
شهرک های صنعتی که بی نهایت به ضرر مناطق محروم اســت، نیازمند اصالح است.وی گفت: 
با این قوانین تبعیض آمیز کسی در استان محروم اقدام به ســرمایه گذاری نمی کند.وی تاکید 
کرد: بودجه را کســانی می گیرند که قدرت چانه زنی باالتری دارند و ردیف ملی دریافت می کنند 
که بخش بزرگی از بودجه نیز در اختیار وزارتخانه ها و سازمان هاست لذا اصالح در ساختار بودجه 
کشور نیاز است.استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: وقتی 10 تا 12 درصد آب کشور در استان 
تولید شود و نزوالت الهی و گرفتاری های ناشی از نزوالت الهی برای مردم استان است، اما هیچ 

منفعتی حاصل نمی شود، غافل از اینکه تخصیص آب نیز بماند.
وی بیان کرد: استعالمات از دستگاه های گوناگون زمان بر اســت و سرمایه گذار خسته می شود 
و اگر این موانع اصالح  و کمیته های تخصصی برای حل این موضوع تشــکیل شود، کمک برای 

استان های محروم است.

بام ایرانبا مسئولان

 تعامل محیط  زیست با منابع طبیعی در حفاظت
 از عرصه های طبیعی

 در نشست مشترک تعاملی، با حضور مسئوالن حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی چهارمحال 
و بختیاری، برای انجام گشت های حفاظتی مشترک بین دو دستگاه، در مناطق تحت مدیریت، 
برنامه ریزی شد.شــهرام احمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در این 
نشست گفت: این استان دارای تنوع زیستی و پتانسیل های طبیعی فراوانی است که با هم افزایی 

بین دستگاهی می توان به حفاظت بهتر و ارتقای عرصه های طبیعی پرداخت.
وی افزود: با توجه به اینکه حفاظت از اراضی ملی و مناطق حفاظت شده از اولویت های اصلی هر 
دو دستگاه است، با استفاده از امکانات موجود در هر دو نهاد دولتی، می توان طرح ها و برنامه های 
حفاظتی را به نحو مطلوب انجام داد.احمدی اضافه کرد: انجام این مهم جز با همســویی مردم، 
نهاد های مرتبط و سازمان های مردم نهاد حامی و دوستدار منابع طبیعی و محیط زیست، میسر 

نخواهد شد.
وی ادامه داد: الزم اســت با تعامل خوب بین دســتگاهی و انتقال تجربیات مشــترک بتوانیم 

گام های مهمی در حفاظت از سرمایه های طبیعی استان برداریم.

 استخرهای ورزشی چهارمحال و بختیاری بیشترین
 خسارت را از کرونا متحمل شدند

معاون توســعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیشترین خسارت وارده 
ناشی از کرونا در حوزه ورزش را مربوط به بخش خصوصی فعال متعلق به استخر داران بیان کرد.

علی تشنیزی با اشاره به اینکه با شیوع ویروس کرونا ورزش چهارمحال و بختیاری نیز دچار فراز 
و نشیب های بسیاری شد، افزود: ورزش به  عنوان یک پدیده اجتماعی و خدماتی در دوران کرونا 
متحمل خسارت های جبران ناپذیری شد و همسو با تعطیلی فضاهای عمومی در دیگر مشاغل، 
سالن های ورزشی و باشگاه ها ورزشی نیز ناخواســته در رکود فرو رفت.وی افزود: در سال های 
اخیر همواره عالقه مندانی از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و ورود به حوزه ورزش استان 
پیش قدم می شدند که با شــیوع ویروس کرونا و شرایط پیش آمده، ســرمایه گذاری ها کاهش 
یافت و کسب وکارها در ا ین بخش نیز به تعطیلی کشــید.معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش 
و جوانان چهارمحال و بختیاری بیشــترین آســیب وارده به بخش خصوصی ورزشــی در زمان 
شیوع ویروس کرونا را متعلق به استخرها دانســت و تصریح کرد: در مدت شیوع این ویروس، 
استخرهای ورزشــی به طور کامل تعطیل شــدند و امکان انجام هیچ فعالیتی نیز در محیط این 
 استخرها فراهم نبود و نگهداری از استخرها حتی در شرایط تعطیلی نیز هزینه های بسیاری را به 

همراه داشت.
تشنیزی یادآور شد: هم اکنون 9 استخر ورزشــی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که تمامی 

آن ها تعطیل هستند.
وی در ادامه به وضعیت دیگر باشگاه های خصوصی ورزشی استان در زمان شیوع کرونا نیز اشاره 
کرد و اظهار داشت: در این دوران نزدیک به 300 باشــگاه ورزشی بخش خصوصی در چهارمحال 
و بختیاری دچار آسیب های جدی شــده اند و با توجه به برآورد 700 میلیارد ریالی خسارت های 

کرونا به ورزش استان، بیش از 80 درصد از این خسارت ها مربوط به بخش خصوصی است.
تشــنیزی با اشــاره به اینکــه از مجموع 505 باشــگاه فعــال در چهارمحــال و بختیاری بیش 
از 250 باشــگاه در رشــته های بدن ســازی و پرورش اندام فعالیــت می کنند، گفــت: با توجه 
به آنکه رشــته های بدن ســازی و پرورش انــدام از پرطرفدارترین رشــته های ورزشــی به ویژه 
میان جوانان و نوجوانان به شــمار می رود، بخــش عمده ای از ســرمایه گذاری های خصوصی 
 نیز بــرای راه اندازی این باشــگاه ها جذب شــده اســت کــه خســارت ها در ایــن بخش هم 

قابل توجه است.

 رییــس اورژانس و مدیر حوادث دانشــگاه علوم 
پزشکی شــهرکرد اظهار داشــت: با فراهم سازی 
زیر ســاخت های الزم جهت اجرایی شدن سامانه 
اتوماســیون عملیاتی اورژانس، این ســامانه در 
تمامی پایگاه های اورژانس 115 استان راه اندازی 

شد.
 محمد حیدری افزود: در راســتای نظارت دقیق تر 
و ارتقای کیفیت خدمات به بیماران اورژانســی، با 
اجرای اتوماسیون آسایار، اورژانس استان موفق 
به اجرای تمامی مراحل عملیــات و پایش آن بر 
پایه اتوماســیون شــد و با راه اندازی این سامانه 
عالوه بر حذف فرم های کاغذی و ثبت و نگه داری 
فعالیت های اورژانس پیش بیمارستانی بصورت 
الکترونیک، دسترســی بــه آمــار و فعالیت های 
اورژانس پیش بیمارســتانی و بهــره گیری از آن 
نیز تسهیل می شــود.حیدری اضافه کرد: با نصب 
و راه اندازی ســخت افزار این سیســتم در مرکز 

اورژانس اســتان و تجهیز 51 پایــگاه اورژانس به 
گوشی های هوشــمند مبتنی بر سیستم آسایار و 
سپس نصب نرم افزار ها و آموزش تمامی پرسنل 
و تریاژ بیمارستانی و همچنین استقرار این سامانه 
در مراکز درمانی و بیمارســتان ها عمــال با حذف 
کاغذ، تمامی فرآینــد ماموریت های محوله برپایه 
وب عملیاتی شــده و ثبت و پایش می شوند.وی 
ادامــه داد: راه اندازی این سیســتم در راســتای 
اجــرای برنامه دولــت الکترونیک بوده و ســبب 
کاهش زمــان فراخــوان آمبوالنــس و افزایش 
ســرعت انجام ماموریت های پیش بیمارســتانی 
و حذف هزینه باالی چاپ کاغذ می شود و نظارت 
آنالین و لحظه ای بر فرآینــد ارائه خدمات صورت 
می گیرد.حیــدری از تجمیــع اتاق هــای فرمان و 
مراکــز ارتباطــات اورژانس 115 شهرســتان های 
تابعه در مرکز اورژانس اســتان خبــر داد و گفت: 
مزیت این یکپارچگی بهبــود ارتباط مددجویان با 

مرکز ارتباطات اورژانــس 115 و افزایش بهره وری 
مرکز ارتباطات اورژانس اســت.وی از راه اندازی 
سیستم رهیاب آمبوالنس ها نیز خبر داد و افزود: 
تمامی آمبوالنس های اورژانس در ســطح استان 
به سیســتم رهیاب مجهز شــده انــد و موقعیت، 
مسیر آمبوالنس ها، زمان دقیق اعزام به ماموریت 
مشــخص و توســط اتاق فرمان اورژانس و مرکز 
هدایت عملیات بحران )EOC( راهبری و کنترل 
می شوند و با راه اندازی این پروژه ها جهش قابل 
توجه تکنولــوژی در اورژانــس 115 چهارمحال و 

بختیاری ایجاد شده است.

اورژانس چهارمحال و بختیاری؛ پیشگام در پوشش 
سیستم اتوماسیون عملیاتی

خبرخوان چهره روز

با تصویب شورای ترافیک؛

پروژه زیرگذر و روگذر میدان 
معلم کلنگ زنی می شود

بهادر عبدالغنی، شهردار شهرکرد در جلسه شورای 
معاونین و مدیران این شهرداری ضمن تشکر از 
اعضای شورای ترافیک شهرستان در تصویب طرح 
زیرگذر و روگذر میدان معلم اظهار داشت: با حضور 
مشاور و پس از تصویب شورای ترافیک استان، 
پروژه یادشده توسط قرارگاه خاتم االنبیا)ص( در 
دهه مبارک فجر کلنگ زنی خواهد شد.وی افزود: 
امسال با توجه به شــیوع ویروس کرونا شرایط 
سختی را داشــتیم، اما حجم باالی کار و شرایط 
ســخت کرونا مانع ارائه خدمت به شــهروندان 
نشده اســت.عبدالغنی اضافه کرد: در سه ماهه 
پایانی سال باتوجه به اینکه درآمد های شهرداری 
باید احصا و بودجه سال آینده بسته شود شرایط 
کاری سخت تر می شود، اما باید با دقت و به دور 
از حاشیه، به خوبی بودجه، درآمد و عوارض برای 
ســال 1400 تدوین و به شورای اســالمی ارسال 
شود تا در زمان مقرر و مناسب به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه مدیــران و معاونین باید بودجه 
پیشنهادی خود جهت اجرای برنامه ها را در اسرع 
وقت ارائــه دهند، ادامه داد: در جلســات هیئت 
مدیره، مدیران باید پروژه های مهم و واولویت دار 
خود را برای بودجه ســال آینده نهایی و معرفی 
کنند.عبدالغنی گفت: شهرکرد متاسفانه از معدود 
مراکز استانی است که از زیرساخت های شهری 
و پروژه های گردشگری برخوردار نبوده و به دلیل 
نبود برنامه مدون و منظم این مهم میسر نشده 
اســت، بنابراین در بودجه ســال 1400 باید عدد 
قابــل توجهی از فــروش زمین حاصل شــود تا 
بتوان پروژه های ترافیکی، گردشــگری، شهرک 
بازیافت و مجتمع گردشــگری و تفریحی ایجاد 
کرد، همچنین زمین هایی را در حریم، خریداری 
کرد تا ساماندهی مشاغل به خوبی انجام شود و 
منجر به درآمد پایدار و مناسب برای شهرکرد و در 
نهایت خدمت رسانی مناســب برای شهروندان 
باشــد.وی افزود: با توجه به اینکه ایجاد آرامش 
در گرو تالش و سالمت کار است بنابراین تالش 
می شود به دور از هرگونه حاشیه و با انگیزه کافی 
برای ارائه خدمت به شــهروندان و توسعه شهر 

گام های موثری برداریم.

وز عکس ر

نشست صمیمی مسئوالن 
ناحیه مقاومت بسیج 

عشایری استان با مردم 
منطقه عشایری میهه

همزمان با دهه بصیرت و میثاق با والیت و 
سالگرد شهادت سردار سلیمانی، فرمانده 
و مسئول نمایندگی ناحیه عشایری استان 
با حضور در شــهرک میهه ضمن افتتاح 3 
مســکن مددجویان این منطقــه پای درد 
و دل مردم نشسته و مشــکالت منطقه را 

احصا کردند.

کید رییس  از نکاتی دیگر این نظارت میدانی، تا
مجلس بر استفاده از واحدهای بلوک های آبی کوچک 

در این منطقه بود که انجام خواهد شد
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تحدید حدود اختصاصی
10/91 شماره نامه: 139985602033003631-1399/10/17 نظر به اینکه تمامی 
ششــدانگ قطعه زمین بائره مشــجر ســه قفیزی تل پل پالک ثبتی 1871 فرعی از 
100- اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام مرتضی اصالن پور طامه فرزند شــیرعلی و غیره در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 

قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
1399/11/15 ســاعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
 تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م  الف: 1074802 

علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز 



شنبه  20  دی    1399 / 25 جمادی االول1442/ 9 ژانویه 2021/ شماره 3163
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان خبر داد:

صدور سند مسجد جامع اصفهان به زودی
مدیـرکل ثبت اسـناد و امـالک اسـتان اصفهـان گفـت: صدور سـند مسـجد جامـع اصفهـان در 
دسـتور کار سـازمان ثبت قـرار گرفتـه و بـه زودی این سـند صـادر خواهـد شـد.علی بهبهانی در 
خصوص صدور سـند برای مسـجد جامـع اصفهان، اظهـار کرد: صدور سـند برای این مسـجد در 
دسـتور کار قـرار گرفتـه و قـرار اسـت در کمترین زمـان ممکن سـند این مسـجد مهـم و تاریخی 

صادر شـود.
وی ادامـه داد: بررسـی پرونـده صدور سـند بـرای ایـن مسـجد در دسـتور کار ویـژه قـرار گرفته 
اسـت و بـه زودی محقـق خواهـد شـد.مدیرکل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان اصفهـان بـا بیان 
اینکه طبـق ماده ۹ قانـون حدنگار همـه دسـتگاه ها باید در خصـوص اعالم امـالک و اراضی خود 
اقـدام کننـد، تصریـح کـرد: در ایـن زمینـه در اسـتان اصفهان طـی چهـار سـال گذشـته در زمینه 
موقوفـات ورود جدی تـری را داشـته ایم کـه البته بایـد توجه داشـت که مـوارد کار نکـرده در این 

زمینـه بسـیار زیاد اسـت.

آزادی 100 نفر از زندانیان بدهکار مالی در اصفهان 
رییس کل دادگسـتری اسـتان اصفهان اظهار داشـت: به یادبود سـردار دل ها شـهید حاج قاسم 
سـلیمانی با حمایت سـازمان بسـیج حقوقدانان و سـپاهیان و خیران اسـتان اصفهان تعداد ۱۰۰ 
نفر از زندانیان معسـر مالـی از زندان های اسـتان آزاد شـدند. محمدرضـا حبیبی با تقدیـر از این 
اقدام خداپسـندانه و ارزشـمند سـپاه افـزود: به درسـتی می تـوان آیه شـریفه »و أعـدوا لهم ما 
اسـتطعتم من قوه ...« را مدالی دانسـت بر سـینه بسـیجیان و سـپاهیان چرا کـه در طول بیش 
از چهل سـال انقالب شـکوهمند اسـالمی در تمامی صحنه ها و یـا بحران ها بدون در نظر داشـتن 
پسـت و مقام متواضعانـه و مقتدرانـه به میـدان عمل آمـده و در جهت اقتـدار و سـربلندی نظام 

والیی و گسـترش اسـالم نقش آفرینـی کرده اند.
وی بیـان کـرد: امروز هم شـاهد یکـی دیگـر از این اقدامات ارزشـمند از سـوی سـازمان بسـیج 
حقوقدانـان و سـپاه صاحب الزمان)عـج( اسـتان اصفهـان بودیـم، ایـن بـار در حـوزه کاهـش 
جمعیـت زنـدان شـاهد حمایـت و کمـک بـه آزادی ۱۰۰ نفـر زندانـی جرائـم غیرعمـد و مالی در 

سـطح زندان هـای اسـتان اصفهـان هسـتیم.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش  و پرورش استان اصفهان خبرداد :

مجوز حضور دانش آموزان در مدرسه صادر نشده است
معاون آمـوزش متوسـطه اداره کل آمـوزش  و پرورش اسـتان اصفهان گفـت: هنوز بـرای حضور 
دانش آمـوزان در مدارس مجوزی صادر نشـده اسـت.محمدرضا ناظم زاده ،دربـاره حضور دانش 
آموزان در مدارس اظهار داشـت: با توجه به شـرایط زرد اسـتان اصفهـان می توانیم بـا گروه بندی 
دانـش آمـوزان و رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی حضـور دانش آمـوزان را در مدرسـه ممکـن 
کنیـم.وی درباره احتمال بازگشـایی مـدارس افـزود: در حال حاضر بـرای حضور دانـش آموزان 

در مـدارس مجوزی صادر نشـده اسـت.
معـاون آمـوزش متوسـطه اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان ادامـه داد: بـرای 
هنرسـتان ها پیگیر مجـوز حضـور دانش آموزان هسـتیم، اما هنـوز موفق بـه دریافت نشـده ایم.

وی اظهـار داشـت: اگـر سـتاد مقابلـه بـا کرونـا در اسـتان اصفهـان مجـوز حضـور دانش آموزان 
را بـه آمـوزش و پـرورش بدهـد بـا رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی آمادگـی الزم را بـرای 
حضـور دانش آمـوزان داریم.ناظـم زاده افـزود: مـدارس نمی تواننـد دانـش آمـوزان را مجبـور 
 بـه حضـور در مدرسـه کننـد و اگـر تخلفـی در ایـن زمینـه اعـالم شـود بـه طـور جـدی برخـورد 

خواهیم کرد.

با وجود تاکید مسئوالن علوم پزشکی اصفهان بر توازن توزیع پزشک اما شهرستان های استان همچنان از کمبود نیروی پزشکی رنج می برند؛

صندلی خالی پزشکان در مناطق محروم

با وجود پذیــرش و تربیت دانشــجویان 
پریسا سعادت

پزشکی در دانشگاه های کشور اما معضل 
کمبود پزشک و سرانه پایین آن و به خصوص توزیع عادالنه پزشکان در 
شهرستان ها یکی از کمبودها و نیازهایی است که تا کنون راه حل پایداری 
برای آن اندیشیده نشده است. حتی در برخی از گزارش ها ادعا می شود 
سرانه پزشک در ایران از مناطقی مانند سوریه و فلسطین هم پایین تر 
است. دسترسی مناسب به خدمات درمانی و پزشک از جمله مهم ترین 
شاخص های کارآمدی نظام های سالمت در سراسر دنیا به حساب می 
 آید؛ بر این اساس در شرایط ایده آل، بیماران باید در کوتاه ترین فاصله 
زمانی و مکانی به خدمات درمانی دسترسی داشته باشند که در نهایت به 
افزایش کارآمدی نظام  های سالمت و رضایت بیشتر مردم منجر خواهد 
شد. هر چند در اصفهان سالیانه تعداد قابل مالحظه ای پزشک تربیت و 
فارغ التحصیل می شود و در میان استان های کشور برخورداری اصفهان 
از سرانه پزشک در جایگاه ســوم قرار دارد؛ اما همچنان شهرستان های 
اســتان از کمبود پزشک رنج می برند. رییس دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان اعالم کرده که استقرار پزشکان متخصص اصفهان بر پایه نقشه 
درمان انجام خواهد شد؛ اما فاصله شهرستان های اصفهان تا برقراری 

عدالت در درمان بسیار زیاد است. به گفته طاهره چنگیز،نقشه راه درمان 
استان اصفهان بر پایه جمعیت ثابت و متغیر، فاصله تا بیمارستان های 
دیگر، میزان مراجعه ها و سن جمعیتی منطقه تدوین شده است.چنگیز 
با بیــان اینکه در راســتای اجرای طرح عدالت آموزشــی امســال ۲۲ 
متخصص به استان اصفهان اختصاص داده شد و به رغم این تدابیر اما 
به نظر می رسد نیازهای پزشــکی در برخی از شهرستان ها بیش از این 
مقدار باشد همچنین الزام به ماندن پزشکان درمحل های تعهد خدمت 
مشکل دیگری اســت که ظاهرا با خأل های قانونی موجود و یا کم بودن 
نظارت ها در برخی از شهرستا ن ها مشکالتی را ایجاد کرده است ،از جمله 
در سمیرم مشــکل کمبود پزشک بسیار به چشــم می آید. مدیر شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان سمیرم اعالم کرده است سیستم درمانی در 
سمیرم با کمبود پزشک عمومی روبه رو است. به گفته صبوحی، متاسفانه 
دانشجویان با سهمیه شهرستان وارد دانشگاه می شوند ولی به تعهدشان 
عمل نمی کنند و این یکی از مشکالت کمبود پزشک در شهرستان است 
که عالوه بر آن با کمبود نیرو نیز مواجه هستیم. این مسئله در برهه ای از 
زمان در شــهرضا هم مطرح بود؛ کمبود متخصص در شهر بزرگی مانند 
شهرضا عمال موجب ایجاد صف های طویلی از بیماران و مشکالت زیاد 

ناشی ازآن شد. عالوه بر این بر اساس گزارش ها آران و بیدگل هم با این 
مشکل دست به گریبان است. این شهرستان که به دلیل رشد صنعتی باال 
با افزایش جمعیت در یک دهه اخیر روبه رو بوده است عالوه بر کمبود 
امکانات درمانی نیازمند ورود کادر درمانی و پزشکی هم هست. ضریب 
اشغال تخت ۶۰ درصدی تنها بیمارستان عمومی و ضریب ۳۰ درصدی 
بیمارســتان زنان و زایمان آران  و بیدگل نشــان دهنده این امر است. 
شهروندان آران  و بیدگلی با گالیه از کمبود امکانات و خدمات بهداشتی، 
درمانی و آرایشی در مرکزهای بهداشتی و درمانی، نبود پزشک متخصص 
در برخی رشته ها و لزوم مراجعه بیماران به کاشان، اصفهان یا قم و کمبود 
تجهیزات و خدمات آزمایشــگاهی را از جمله مشکالت عنوان می کنند.

نظیر این چالش بهداشتی در دیگر شهرســتان های استان اصفهان از 
جمله خور و بیابانک، فریدن، بویین و میاندشــت، دهاقان، خوانسار و 
نایین وجود دارد . با وجود این کمبودها، مســئوالن آموزش پزشــکی 
معتقدند فعال کمبودی در زمینه تربیت نیروی پزشــکی در کشور وجود 
ندارد و آنچه وجود دارد به عدم توازن نیروهای پزشکی در کشور و استان 
اصفهان مربوط می شود. مســئله ای که درآن ظاهرا هنوز قدرت اعمال 

دستورات علوم پزشکی به پزشکان نرسیده است.

با مسئولان 5جامعه

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: 
طرح ملی مدرســه آماده در ۱۰ استان تهران، مشهد، 
اصفهان، شــیراز، تبریز، قم، کرج، اهواز، کرمانشــاه 
و ارومیه اجرایی می شــود.منصور شیشه فروش با 
اشاره به طرح ملی »مدرســه آماده« در برابر حوادث 
غیرمترقبه اظهار داشت: ســند همکاری طرح ملی 
مدرسه آماده در هفته اول دی ماه به صورت مجازی 
در کشــور با حضور وزیر آموزش و پرورش رونمایی 
شد. این طرح در ۱۰ اســتان تهران، مشهد، اصفهان، 
شــیراز، تبریز، قم، کرج، اهواز، کرمانشــاه و ارومیه 

اجرایی می شود.وی با بیان اینکه یکی از راهکار های 
افزایش ایمنــی مدارس، آموزش و توانمندســازی 
کارکنان، دانش آموزان و کاهش مخاطرات مدارس 
است، افزود: »مدرســه آماده« مدرسه ای است که 
آســیب پذیری آن به حداقل رســیده و توان مقابله 
با حوادث را داشــته باشــد و در صورت بروز حادثه، 
کمترین تلفات و خسارات را متحمل شده و بتواند در 
کوتاه ترین زمان، کارآیی مؤثر خود را باز یابد.مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه این 
طرح به منظور افزایش سطح آگاهی و آمادگی پرسنل 
مدارس و دانش آموزان و خانواده هــا در برابر حواث 
طبیعی اجرایی می شود، گفت: امسال به دلیل شیوع 
کرونا مانور زلزله به صورت مجازی در مدارس اصفهان 
برگزار شد، مدرســه به عنوان پایگاه مدیریت بحران 

در هر محلــه می تواند ایفای تقش کنــد.وی با بیان 
اینکه مدرسه به عنوان یک پایگاه در مدیریت بحران 
می تواند در هر محله ای فعال باشد، بیان کرد: شورای 
ایمنی مدارس بعد از کرونا تشکیل می شود و وضعیت 
حادثه  خیزی مدرســه چه از نظر درونــی و بیرونی 
بررســی می شــود و در ادامه راهکار های پیشگیری 
و کنترل حوادث در دســتور کار قرار می گیرد و برای 
اجرایی شدن برنامه شورای ایمن سازی مدرسه شکل 
می گیرد که در آن مدیر و کادر مدرسه، اولیا و مربیان 
نقش دارند.شیشــه فروش با تاکید بر دسترسی به 
شماره تلفن های سه رقمی امداد و حوادث در موقع 
بروز حادثه تصریح کرد: گرمایش همه مدارس سطح 
استان اصفهان از نظر ایمنی توسط نوسازی مدارس 

آموزش و پرورش ایمن شده است.

طرح ملی »مدرسه آماده« در اصفهان اجرایی می شود

آزادی سه هزار و 400 
زندانی از زندان های 

استان اصفهان
لگــری  در طــرح پایــش و غربا
زندان های استان اصفهان ، تاکنون 
سه هزار و ۴۰۰ زندانی آزاد شده اند.
معاون قضایی دادگســتری استان 
اصفهان گفت: با اجرای این طرح هر 
هفته با حضور قضات دادگســتری 
زمینه آزادی زندانیان فراهم می شود.

کشف 30 خودروی احتکار شده در خمینی شهر
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر بیان داشت: با توجه به نوسانات قیمت خودرو در بازار داخل، 
طرح تشدید مبارزه و مقابله با احتکار خودرو به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان 
»خمینی شهر« قرار گرفت. ســرهنگ غالمرضا براتی افزود: ماموران انتظامی شهرستان خمینی 
شهر با اشرافیت و هوشــمندی باالی خود از دپو و احتکار خودرو در یک پارکینگ مطلع و بالفاصله 
وارد عمل شدند.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر ادامه داد: پس از کسب اطالعات الزم طی 
هماهنگی با مقام قضایی از این پارکینگ بازرسی به عمل آمد که ۳۰ دستگاه خودروی صفر احتکار 
شده کشف شد.این مقام انتظامی اظهار داشــت: ۱۳ دستگاه پراید، یک پژو، یک نیسان، ۲ جک، 
۲ کویک، ۹ تیبا و ۲ ساینا که همگی صفر کیلومتر و فاقد پالک بودند، کشف شد.سرهنگ غالمرضا 
براتی ،ارزش خودرو های مکشوفه را برابر اعالم کارشناســان مربوطه ۵۳ میلیارد ریال اعالم کرد و 
اظهار داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر و برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

 گازگرفتگی 4 نفر بر اثر نشت گاز از آبگرمکن
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان، اظهار کرد: یک حادثه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن 
به علت نشت آن از آبگرمکن دیواری حمام در گلدشت نجف آباد اتفاق افتاد. عباس عابدی افزود: 
این حادثه در ساعت ۰۰:۲۲ بامداد به مرکز اورژانس استان گزارش و یک کد اورژانس ۱۱۵ به محل 
حادثه اعزام شد و مصدومان به بیمارستان منتظری نجف آباد منتقل شدند.سخنگوی مرکز اورژانس 
استان اصفهان گفت: این حادثه باعث مسمومیت ســه زن و یک نوزاد سه روزه شده و مورد فوتی 

نداشته است.

کشف 65 کیلو تریاک در مبارکه
فرمانده انتظامی شهرســتان مبارکه بیان داشــت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان و 
شهرستان مبارکه مطلع شــدند قاچاقچیان در حال انتقال محموله ای هستند که وارد عمل شدند. 
سرهنگ رضا محمدی افزود: در این خصوص ۳ خودروی ســبک شناسایی وتوقیف شدند که در 
بازرسی از آن ها ۶۵ کیلو تریاک کشف شد.فرمانده انتظامی شهرســتان مبارکه ادامه داد: در این 
خصوص ۵ سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشــکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ محمدی خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با سوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی برخورد 
قاطع و قانونی می کند و اجازه جوالن به آنان نخواهد داد.

 کشف 6۷ دستگاه ماینر قاچاق درشاهین شهر
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف ۶۷ دســتگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد 
ریال و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.سرهنگ محمدرضا هاشمی فر بیان داشت: ماموران 
انتظامی شهرستان شاهین شهر با انجام اقداماتی اطالعاتی مطلع شدند در یک کارخانه تعداد زیادی 
دستگاه ماینر نصب و در حال استخراج بیت کوئین هستند که بررســی موضوع در دستور کار قرار 
گرفت. وی افزود: پس از اطمینان از صحت موضوع و انجام هماهنگی های الزم یک گروه از ماموران 
به کارخانه مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنجا ۶۷ دستگاه ماینر قاچاق را حین استخراج ارز دیجیتال 
کشف کردند.جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با اشاره به دستگیری یک نفر در ارتباط با 
این پرونده اظهار داشت: ارزش دستگاه های کشف شده توسط کارشناسان مربوطه ۱۵ میلیارد ریال 
اعالم شده است.سرهنگ محمدرضا هاشمی فر از تحویل متهم به مراجع قضایی خبر داد و خاطر 
نشان کرد: نیروی انتظامی با مخالن اقتصادی کشور، مجرمان، سارقان و افرادی که به هر نوع باعث 
سلب آسایش عمومی شهروندان شــوند و امنیت جامعه را خدشه دار کنند برخورد قاطع و قانونی 

می کند و اجازه جوالن به آنان نخواهد داد.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

رییس مرکز اورژانس استان 
اصفهان خبرداد:

افزایش 10 درصدی 
بیماران قلبی و عروقی 

اصفهان
رییس مرکز اورژانس اســتان اصفهان 
گفت: بیماران قلبی و عروقی در اصفهان 
به دلیل افزایش حجم آلودگی هوا طی ۱۰ 
روز اخیر ۱۰ درصد افزایش داشته است.

غفور راستین با اشاره به آخرین وضعیت 
مراجعه بیماران به مراکز اورژانس استان 
اصفهان به دنبال ادامه دار بودن آلودگی 
هوا اظهار داشت: از ۱۰ روز گذشته تاکنون 
پنج دستگاه آمبوالنس در میادین اصلی 
شــهر برای امدادرســانی فوری در این 
زمینه مســتقر شده اســت.وی با اشاره 
بــه افزایش ۱۰ درصــدی ماموریت های 
اورژانس برای بیمــاران قلبی و عروقی 
در شــرایط افزایــش آالینده های جوی 
گفت: اکثر این بیمــاران افراد باالی ۶۰ 
ســال بوده اند.رییس مرکــز اورژانس 
اســتان اصفهان بــا تاکیــد بــر اینکه 
شهروندان و به ویژه گروه های حساس 
باید از تردد غیر ضروری در شهر و انجام 
فعالیت های ورزشــی در فضــای باز به 
شدت خودداری کنند، ادامه داد: مصرف 
 شیر و ســبزیجات در این ایام به شدت 
توصیه می شــود.وی در ادامــه با بیان 
اینکه از ابتدای ســال جاری تاکنون ۱۸ 
هــزار و ۵۰۰ بیمار مبتال به کرونا توســط 
نیروهــای اورژانــس اســتان اصفهان 
جابه جا شــده اند، تصریح کرد: تا قبل از 
آذر ماه عمده فعالیت نیروهای اورژانس 
و بیش از ۴۰ درصــد مأموریت ها مربوط 
به کرونا بــود و این در حالی اســت که 
امروز تعداد ماموریت هــا به کمتر از پنج 
درصد رسیده است.راستین همچنین به 
ابتالی ۳۰۰ نفر از کارکنان اورژانس استان 
اصفهان بــه بیماری کرونا ابراز داشــت: 
هنــوز برخی از ایــن افراد درگیــر کرونا 
هستند و امیدواریم کرونای انگلیسی به 

اصفهان نیاید.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان:

موردی از کرونای انگلیسی در اصفهان گزارش نشده است
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان در خصوص کرونا انگلیسی و مسری تر بودن آن توضیحاتی ارائه داد.رضا فدایی با بیان اینکه کرونای انگلیسی، 
فرمی از کووید ۱۹ جهش یافته است، اظهار کرد: ویروس کرونا انگلیسی مسری تر است، چرا که این ویروس دچار ۱۷ جهش ژنتیکی شده و جهش ها سبب افزایش 
چسبندگی بیشتر ویروس به سلول های بدن انسان می شود، این چسبندگی بیشتر ویروس را مسری تر کرده است.وی ادامه داد: بر اساس تحقیقات انجام شده گفته 
می شود که شدت بیماری زایی کرونای انگلیسی بیشتر از کووید ۱۹ نیست، در کشورهای اروپایی که امکانات پیشرفته مولکولی بیشتر و دقیق تری دارند، توانسته اند 
حضور این ویروس جدید انگلیسی را که به آن واریانت جدید می گویند، شناسایی کنند.وی با اشاره به تمهیداتی که در فرودگاه اصفهان اندیشیده شده است، گفت: 
تیمی در فرودگاه اصفهان مستقر است و مسافرانی که با پروازهای واسط از اروپا می آیند را بررســی و از آن ها نمونه گیری می کنند، تاکنون نیز موردی گزارش نشده 
است.مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان ادامه داد: عالئم کرونای انگلیسی با کووید ۱۹ تفاوتی ندارد و تنها از راه تست پیشرفته مولکولی می توان 
تفاوت را پیدا کرد. وی با اشاره به اجتناب ناپذیر بودن سرایت و انتشار ویروس کرونای انگلیسی در سراسر دنیا، تصریح کرد: مسئوالن باید در مبادی ورودی کشور و 

استان پروازهای مستقیم و یا غیرمستقیم که از انگلیس می آید را بررسی کنند و بیماریابی را از فرودگاه ها شروع کنند، البته که انتشار ویروس اجتناب ناپذیر است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرده که 
استقرار پزشکان متخصص اصفهان بر پایه نقشه درمان 
انجام خواهد شد؛ اما فاصله شهرستان های اصفهان تا 

برقراری عدالت در درمان بسیار زیاد است
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    آلومینیوم اراک- ذوب آهن؛

شاگردان »رضایی« به دنبال کسب اولین پیروزی

 سمیه مصور تیم ذوب آهن در شــرایطی روز یکشنبه 
مقابل تیم آلومینیوم اراک قرار می گیرد که 
با شکست این تیم مقابل تراکتورسازی آژیر قرمز در ادوگاه سبزپوشان 
اصفهانی به صدا در آمده است. شاگردان رحمان رضایی در طول 9 بازی 
قبلی خود، هنوز بردی به دست نیاورده اند و همین امر اوضاع این تیم 
را به شدت بحرانی کرده است. سبزپوشــان اصفهانی در حالی مقابل 
تراکتورسازی صف آرایی کردند که آنها این فرصت را در اختیار داشتند تا 
با پیروزی مقابل سرخ پوشان تبریزی جایگاه شــان را در جدول رده 
بندی بهبود ببخشــند ؛اما در پایــان 90 دقیقه آنها نتیجــه بازی را به 
اشتباهات فردی خود واگذار کرده و دست خالی زمین را ترک کردند.

سبزپوشان اصفهانی با شکست مقابل تراکتور، 6 امتیازی باقی مانده 
و با کسب 6 تساوی و 3 شکست، همچنان در رده پانزدهم ودر انتهای 
جای دارند، انتهای جدولی که فشردگی زیادی داشته و همه تیم ها در 
تالش هستند خود را از این منطقه دور کنند؛ این در حالی است که ذوب 
آهن هر چه که می گذرد با استرس بیشتری توپ خواهد زد و بازی به 
بازی فشار روی کادر این تیم و بازیکنان برای حداقل اولین برد افزایش 

می یابد.
دلیل اصلی ضعف ذوب آهن در این بازی را می توان فشار باالی روانی 
و اســترس ســنگین بازیکنان این تیم دانســت. ذوبی ها از شکست 
می ترسند و همین نکته این تیم را تحت فشار زیادی قرار داد که منجر 
به کاهش تمرکز بازیکنان و ســردرگمی آنها در انجــام وظایف محوله 

شده است.
آنچه که مشــخص اســت چالش اصلی رضایی در ذوب آهن، ترمیم 
ســاختار دفاعی و هدفمند کردن قدرت تهاجمی تیمش اســت. یکی 
دیگر از چالش های ذوب آهــن، ترس از باخت و خوردن گل اســت. 
بازیکنان این تیم به محض خوردن گل رو به بازی احساسی آورده و با 
عجله حمالت کم اثری را ترتیب می دهند که دفع آن برای بیشتر تیم ها 

کار چندان سختی نیست.
ذوبی ها در دیدار مقابل تراکتورســازی برخالف چند دیدار گذشته که 
عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشــته بودند ضعیف ظاهر شدند 
تا نگرانی ها دربــاره نتیجه گیری ایــن تیم در ایــن دوره از رقابت ها 

افزایش یابد.

در آن ســوی میدان تیم آلومینیوم اراک هم هفته گذشته مقابل تیم 
استقالل تهران متحمل شکست شــد تا با دو برد و 4 تساوی و کسب 
ده امتیاز در  رده یازدهم جدول رده بندی جای بگیرد. شاگردان رسول 
خطیبی که در خانه از تیم ذوب آهن پذیرایی می کنند به دنبال کســب 
تمام امتیازات این دیدار خانگی هســتند تا  جایگاه شان را در جدول 
رده بندی بهبود ببخشند؛ اما سبزپوشان اصفهانی نیز که تاکنون بردی 
به دســت نیاورده اند به دنبال برتری در این دیدار هستند تا آرامش بر 
اردوگاه سبزپوشان حاکم شود.  آنچه نقطه امید برای سبزپوشان بوده 
این اســت که آن ها صرف نظر از نتیجه در دیدارهای گذشته عملکرد 
نسبتا خوبی را از خود نشان دادند که می تواند در این شرایط ذوب آهن 
یکی از روزنه های امید برای این تیم باشد.شــرایط برای سبزپوشان 
سخت تر از گذشــته شــده ؛اما یک پیروزی می تواند شرایط را تغییر 
دهد، بردی که با به تاخیر افتادن آن استرس و فشار را در تیم باال برده 
است. دیدار تیم های آلومینیوم اراک و ذوب آهن اصفهان دیدار معوقه 
هفتم نهم رقابت های لیگ برتر است که روز یکشنبه از ساعت 15 آغاز 

می شود.

سرمربی لیورپول:

 »نبی کیتا« خیلی زود برمی گردد
نبی کیتا، هافبک 25 ساله و بسیار باارزش لیورپول، حســابی از آسیب دیدگی های مختلف آزار 
دیده اســت. این فصل هم نبی کیتا به دلیل مصدومیت از ترکیب لیورپول دور بوده و از زمان برد 
0-7 لیورپول برابر کریســتال پاالس برای این تیم به میدان نرفته است.هر چند به نظر می رسد 
بازگشت نبی کیتا به ترکیب لیورپول بسیار نزدیک است.یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول، در باره 
زمان بازگشــت نبی کیتا گفت او خیلی زود به ترکیب باز می گردد. البته نــه برای بازی برابر ویال. 
کیتا، هافبک بسیار خوبی اســت و کیفیت های مختلفی را با خود به تیم می آورد. او مهارت های 
فوق العاده ای دارد و می تواند توپ را به جلو ببرد. از سرعت الزم برخوردار است و انرژی و پویایی در 
میانه میدان برای تیم به ارمغان می آورد.بازگشت نبی کیتا از مصدومیت کمک بزرگی به تیم کلوپ 
خواهد بود، اما او نیاز به بازی مداوم و به دور از آسیب دیدگی دارد.کیتا اکنون باید نشان دهد که 
می تواند تا پایان فصل آماده و در فرم ایده آل بماند و اگر بتواند این کار را انجام دهد، لیورپول عمق 
فوق العاده ای در خط میانی خواهد داشــت، به خصوص با حضور تیاگو آلکانتارا در حال حاضر.با 
توجه به صحبت های یورگن کلوپ به نظر می رســد که نبی کیتا به بازی برابر منچســتریونایتد در 

آنفیلد برسد.

»اشمایکل« باز هم مرد سال فوتبال دانمارک شد
کاسپر اشمایکل، دروازه بان لسترســیتی به عنوان بهترین فوتبالیســت دانمارک در سال 2020 
انتخاب شد.این دروازه بان 34 ساله 36.5 درصد آرا را به دست آورد. مقام دوم به هافبک تاتنهام، 
امیل هویبرگ )35٪( رسید و ســایمون کیائر مدافع میالن با )2۸.5٪( در رده سوم قرار گرفت.

اشمایکل برای سومین بار به عنوان بهترین بازیکن سال دانمارک انتخاب شد. وی این جایزه را در 
سال های 2016 و 2019 نیز دریافت کرده بود.کاسپر اشمایکل، دروازه بان تیم ملی فوتبال دانمارک 
پسر پیتر اشمایکل، دروازه بان پیشین منچستریونایتد است و توانسته به مانند پدر خود عملکرد 

خوبی در رده باشگاهی و ملی داشته باشد.

شوک در اتلتیکو؛ »سیمئونه« می رود یا بلوف می زند؟
بعد از آنکــه اتلتیکو مادریــد مقابل کورنــال در مرحله دوم جام حذفی اســپانیا 1-0 شکســت 
خورد و با این شکســت ناباورانه و تلــخ امیدهایش در جام حذفــی را پایان یافتــه دید، دیگو 
ســیمئونه در اظهارات خود جمالتی به زبان آورد که احتمــال قصد او برای جدایــی از اتلتیکو را 
مطرح کرد. احتمالی که در فوتبال اســپانیا ســر و صدای زیــادی به پا کرده و مدیــران اتلتیکو 
را به شــدت نگران کرده است.در ســال 2011 یعنی زمان شــروع دوران مربی گری سیمئونه در 
اتلتیکو، مدیریت باشــگاه دقیقا زمانی تصمیم به تغییر در صدر کادر فنی تیم احســاس کرد که 
روخی بالنکو در مقابل تیمی از دســته دوم در جام حذفی شکســت خورده بود. 9 سال بعد این 
اتفاق تلخ دوباره برای اتلتیکو تکرار شــد. با این تفاوت که دیگو ســیمئونه ایــن روزها جایگاهی 
به شدت مســتحکم در باشــگاه دارد و تیمش در اللیگا صدرنشــین و مدعی قهرمانی است. به 
همین دلیل بود که شکست روزپنجشــنبه تبعاتی مثل شکست 9 ســال پیش نداشت.اتلتیکو 
اما برای دومین ســال پیاپی بود که در همان شــروع جام حذفی در مرحله دوم مقابل تیمی از 
دسته دوم شکســت خورده و حذف می شــد. این تلخی شکست را برای ســیمئونه دو چندان 
کرده بود.بعد از شکســت تلخ مقابل کورنالی دســته دومی، چولو به خبرنگاران گفت: در ســال 
های اخیر این جــام برای ما دیگر هیچ حس رضایتی ندارد و اگر قرار باشــد ســال آینده دوباره 
در آن رقابت کنیم باید از االن به فکر راه حل باشــیم. فوتبال پرچالش اســت و آدم باید همیشه 
 آماده احتماالت باشــد. من اینجا راضی هســتم ولی همیشــه نســبت به تصمیم باشگاه هم

 آمادگی دارم«.

زشفوتبال جهان ور

گالیه سرمربی تیم والیبال بانوان ذوب آهن از ثبات میزبانی مسابقات؛

میزبانی تهران، به ضرر تیم های شهرستانی می شود
سرمربی تیم والیبال بانوان ذوب آهن اصفهان گفت:ثبات میزبانی در تهران برای تیم های شهرستانی که از راه های دور و به صورت زمینی سفر می کنند، سخت 
و خسته کننده است، ای کاش فدراسیون بازی های مرحله نیمه نهایی را رفت و برگشت و با میزبانی تیم های شهرستانی برگزار می کرد.فریبا صادقی افزود: در 
نخستین دیدار از مرحله نیمه نهایی لیگ برتر مقابل سایپا نتیجه را واگذار کردیم، با وجود این که بازی سه بر صفر به پایان رسید، اما رالی های طوالنی در هر ست 
شاهد بودیم که حکایت از نزدیک بودن سطح فنی بازیکنان 2 تیم دارد.سرمربی تیم والیبال بانوان ذوب آهن اصفهان در ادامه افزود: متاسفانه در تعطیالت نیم 
فصل چهار نفر از بازیکنان ما به کرونا مبتال شدند و همین مسئله باعث شد تمرین را با تیم کامل انجام ندهیم و به آمادگی کامل نرسیم.صادقی استفاده از ویدئوچک 
را یکی از راه های ایجاد آرامش در جریان رقابت های لیگ برتر عنوان کرد و گفت: ویدئوچک در نتایج رالی های طوالنی و حساس واقعا تاثیرگذار بود خوشبختانه 

داوران هم به خوبی و کامال مسلط از آن استفاده کردند.

یکی از اعضای ارشد کمیته بین المللی المپیک گفته 
است که نمی توان اطمینان داشت بازی های المپیک 
توکیو پس از شش ماه به دلیل شیوع همه گیر در ژاپن 
و جاهای دیگر برگزار شود.اظهارات ریچارد پوند، عضو 
کانادایی IOC به  بی بی ســی در حالی اعالم شد که 
یوشیده سوگا، نخست وزیر ژاپن روز پنجشنبه برای 
توکیــو و بخش های اطــراف آن وضعیت اضطراری 
اعالم کرد.پوند درباره آینده بازی های توکیو گفت: من 
نمی توانم درباره برگزاری بازی های المپیک مطمئن 
باشم. دســتور اضطراری در ژاپن تا هفته اول فوریه 
الزم االجراســت.توکیو رکــورد 2،447 مورد جدید را 
در روز پنجشــنبه گزارش کرد. ژاپن بیــش از 3 هزار 
و پانصد مرگ را به کووید 19 نســبت داده است، که 
برای یک کشــور 126 میلیون نفری نسبتا کم است.

برگزارکنندگان بازی های المپیک می گویند بازی های 
المپیک برگزار می شــود اما انتظار نمی رود که تا بهار 
برنامه های مشــخصی را فاش کنند. پوند هم چنین 
اشاره کرد که ورزشکاران باید از نظر واکسن از اولویت 
باالیی برخوردار باشــند زیرا آن ها به عنوان الگو عمل 
 IOC می کنند. به نظر می رسد نظرات پوند با رییس
مغایرت دارد.باخ در ماه نوامبر در بازدید از توکیو گفت 
که باید ورزشکاران را برای گرفتن واکسن تشویق کرد، 
اما نیازی به این کار نخواهد بود. وی هم چنین اظهار 
داشــت که آن ها نباید در اولویت باشند. باخ گفت که 
پرستاران، پزشکان و کارکنان مراقبت های بهداشتی 
باید قبل از ورزشــکاران جوان و ســالم در صف اول 
واکسن باشند.پوند گفت: ورزشکاران الگوهای مهمی 
هستند و با استفاده از واکسن می توانند این پیام قوی 

را به دست آورند که واکســن نه تنها در مورد سالمت 
شخصی است بلکه در مورد همبستگی و توجه به رفاه 
حال دیگران در جوامع خود مهم اســت. گزارش ها 
حاکی از آن است که احتماال انتشار واکسن در ژاپن 
به دلیل نیاز به انجام آزمایش های بالینی محلی، کند 
خواهد شد. برخی از واکســن ها ممکن است تا ماه 
مه به راحتی در دسترس نباشند، اگرچه سوگا گفت 
که برخی از آن ها در ماه فوریه آماده می شوند.مردم 
ژاپن در حال بدبینی هستند و روز به روز به مخالفان 

برگزاری المپیک افزوده می شود.

:IOC عضو ارشد

شاید المپیک برگزار نشود

وز عکس ر

رونمایی ستاره رئال مادرید 
از خودروی 200 هزار یورویی

ســرجیو رامــوس، کاپیتان رئــال مادرید 
در روزهایی که با انتشــار اخبــار در مورد به 
بن بســت خوردن مذاکرات بــرای تمدید 
قراردادش به شدت هواداران تیم مادریدی را 
نگران کرده، با یک خودروی جدید در تمرین 
سفیدپوشان حاضر شد. این خودرو 200 هزار 

یورو ارزش دارد.

برای نورافکن؛ ولی شاهکارت فراموش نمی شود
امید نورافکن بعد از بازی پرســپولیس و سپاهان فرصت را مغتنم شــمرده و سالمی هم خدمت 
استقاللی ها عرض کرده است. این آبی پوش ســابق گفته هنوز استقالل را دوست دارد و برای این 
تیم در داربی آرزوی پیــروزی می کند. خب البته آرزوی موفقیت برای تیم قبلی عجیب نیســت، 
اما نورافکن در طول یک سال گذشته کارهایی کرده که خون استقاللی ها از دستش به جوش آمده 
است. ما که نمی دانیم، اما خیلی بعید است داستان آن مصاحبه تلویزیونی و طعنه به فرهاد مجیدی 
و شــادی بعد از گل و درگیری با وریا غفوری و... با این آرزوی موفقیت پاک شود برود پی کارش. 
کال جالب نیســت که آدم ها فکر کنند می توانند هر کاری انجام بدهند و 4روز بعد با  جمالتی حل و 

فصلش کنند.

طعنه تاریخ مصرف گذشته آقای پیروانی
 افشین پیروانی کال دوست دارد چیزهایی بگوید که فن پیج های اینستاگرامی را به تحسین وا دارد. 
منطق و زمان بیان این مطالب هم زیاد برایش مهم نیست؛ چه از کیفیت زمین های قطر ایراد بگیرد 
و چه بعد از چهارمین بازی بدون برد تیمش، به حریف طعنه تاریخ مصرف گذشته بزند. پیروانی بعد 
از توقف پرسپولیس برابر سپاهان گفته: »از سپاهانی ها تشکر می کنم که شجاعت داشتند و با ما 
بازی کردند.« کنایه اش هنوز به همان ماجرای امیر قلعه نویی پارسال است. استاد، 10 ماه گذشت، 
تمام شد و رفت. متلک هایتان را قبال انداخته اید، الیک و کامنت ها را هم گرفته اید. االن تیم شما 3 
بازی است که مساوی می کند و این بار هم نزدیک بود به تلخی شکست بخورد. بهتر است به جای 

این داستان ها به وضعیت خود پرسپولیس برسید.

ثبت نام »بهاروند« برای ریاست فدراسیون فوتبال
حیدر بهاروند، سرپرست کنونی فدراســیون فوتبال  پنجشنبه شب برای ریاست فدراسیون فوتبال 
در انتخابات پیش رو ثبت نام کرد.وی، عزیزی خادم را به عنــوان نایب رییس اول و نایب رییس 
دوم خود را منصور قنبرزاده و همچنین شهره موســوی را به عنوان نایب رییس سوم معرفی کرده 

است.گفتنی است امروز آخرین روز فرصت برای ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال خواهد بود.

»علی شجاعی« دربی را از دست داد
علی شجاعی که بعد از مدت ها نیمکت نشینی از انگیزه زیادی برای همراهی سرخ پوشان برخوردار 
بود و در دیدار با سپاهان برای این تیم در پست مدافع چپ به میدان رفت، به احتمال فراوان قادر به 
همراهی این تیم در جدال با استقالل نخواهد بود.وینگر چپ پای پرسپولیس که به دلیل محرومیت 
سعید آقایی شــانس همراهی تیمش را در دیدار مقابل سپاهان به دست آورده بود، در یک صحنه 
و بدون برخورد با بازیکن حریف در لحظه مهار دانیال اســماعیلی فر به زمین خورد که در این لحظه 
کتف او دچار آسیبی جدی شد. تالش کادرپزشکی در نهایت با خواسته او برای ادامه همراهی تیم 
در دقایق باقی مانده شد. موضوعی که به نظر می رسد به تشدید این مصدومیت کمک کرده است.

شجاعی اکنون با انجام MRI از ناحیه مصدوم و دریافت پاســخ آن، مراحل درمانی خود را پشت 
سر خواهد گذاشت و قادر به همراهی این تیم در جدال حساس مقابل استقالل که روز دوشنبه 22 
دی ماه برگزار خواهد شد، نیست تا جدی ترین محروم پرسپولیس تا به این لحظه لقب گیرد.وینگر 
چپ پای پرسپولیس که امیدوار بود بعد از نمایش 90 دقیقه ای خود مقابل سپاهان در غیاب سعید 
آقایی، شانس حضور در دربی را به دســت بیاورد، اکنون باید مراحل درمانی و آماده سازی خود را 
پشت ســر بگذارد و تیمش را در این بازی همراهی نخواهد کرد. هرچند با بازگشت سعید آقایی به 
لیست این تیم و حضور نفراتی مثل پهلوان، عالیشاه و وحید امیری، او شانس کمی نیز برای حضور 

در دربی داشت.

خبر روز

اظهارات جنجالی رکابزن 
نامدار ایرانی راجع به 

دوپینگ
دوچرخه سوار با سابقه ایران درباره این که چرا 
اصال ورزشــکار مدال آوری مثل او باید سمت 
دوپینگ برود، تصریح کرد: می خواهید بدانید 
چرا من این کار را کردم؟ اسم هیچ کسی را نمی 
برم اما بعد از چندســال کارکردن دیدم برخی 
رکابزنان که به گرد پای من نمی رســیدند، االن 
دارند در تمرین از من پیش می افتند. اول فکر 
کردم من دارم در تمرینات کــم می گذارم و به 
جای یک جلسه، دو جلسه در روز تمرین کردم 
اما باز هم فاصله بیشتر شد. در نهایت با یک نفر 
صحبت کردم و او به من گفت که آن افراد دارند 
چه کاری انجام می دهند و حتی آدرس داد که 
از چه کسی هم دارو تهیه می کنند. من هم خود 
به خود وارد این ماجرا شــدم. فکر نمی کردم 
بخواهم غرق این مسائل شــوم اما مانند یک 
فرد معتاد است که اول باورش نمی شود که دارد 

غرق مواد می شود.
علیرضا حقی افزود: آن موقــع کارهای بقیه را 
به ســرمربی وقت گزارش می دادیم اما کاری 
نمی کرد و آنها را از اردو اخراج نمی کرد که درس 
عبرت بــرای همه شــود تا هیچ کســی دنبال 
دوپینگ نرود. من هم که دیدم کســی اخراج 
نمی شود ترســم ریخت. قبول دارم االن بروم 
اردو نفرات جوان ممکن اســت با خودشــان 
بگویند که حقی بعد از چهار ســال محرومیت 
دوباره به اردو تیم ملی برگشته است پس چرا 
آنها چنین کاری نکنند. خوب این مسئله را درک 
می کنم چون خود من هم همین طور وارد این 

کار شدم.
حقی با اشاره به اینکه تســت دوپینگ برخی 
ورزشکاران مثبت می شود اما خود را مقصر نمی 
دانند، گفت: خیلی هــا دوپینگ کردند اما هزار 
تا بهانه آوردند که کار خودشــان نبوده است. به 
نظرم دوپینگ کردن شهامت می خواهد و اقرار 
به آن شهامت بیشتری الزم دارد. من روزی که 
تستم مثبت شد پذیرفتم و از جامعه دوچرخه 
ســواری  و مردم عذرخواهی کردم. البته قسم 
می خورم که تمام مدال هایم تا ســال 2012 را 

بدون دوپینگ به دست آوردم.

در حاشیه

چالش اصلی رضایی در ذوب آهن، ترمیم ساختار دفاعی 
و هدفمند کردن قدرت تهاجمی تیمش است. یکی دیگر از 
چالش های ذوب آهن، ترس از باخت و خوردن گل است. 
بازیکنان این تیم به محض خوردن گل رو به بازی احساسی 

آورده و با عجله حمالت کم اثری را ترتیب می دهند 
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

مستند شهید مدافع حرم »محسن حججی« تولید می شود
حجت االسالم والمسلیمن »رمضانعلی معتمدی« با خانواده شهید مدافع حرم، شهید »محسن 
حججی« در نجف آباد دیدار و گفت وگو کرد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در 
این دیدار با بیان اینکه ساخت مستند شهید مدافع حرم »محسن حججی« در دستور کار سازمان 
سینمایی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی قرار گرفته اســت، گفت: ابعاد تولید این فیلم مستند 
در سطح ملی دیده شده اســت و امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم فرآیند تولید را آغاز کنیم.وی با 
تاکید براینکه ساخت این مســتند با آگاهی کامل و اجازه خانواده معظم آن شهید صورت خواهد 
گرفت، اظهار داشت: تببین شخصیت و معرفی این شهید واال مقام و نگاه ارزشمندی که به انقالب، 
رهبری، شهدا و خانواده داشته است باید در این مستند به نمایش درآید.حجت االسالم معتمدی 
در ادامه با تاکید بر اینکه همه ما نیازمند شهدا و راه آنها هستیم، گفت: شهدا به ما یاد دادند که باید 
برای مردم و رضای خدا کار کنیم و این کار باید جهادی و انقالبی باشــد.وی با بیان اینکه بسیجی 
بودن و پیرو راه شــهدا بودن یک افتخار بزرگ است، اظهار داشــت: همه ما مدیون خانواده های 
شهدا هستیم که فرزندانی تریبت کرده اند که مایه افتخار اسالم، انقالب و رهبری شده اند.گفتنی 
است شهید حججی در مرداد سال 1396 توســط تکفیری های داعش در منطقه »تنف« در مرز 

کشور های »عراق و سوریه« به اسارت درآمد و سپس به درجه رفیع شهادت نائل شد.

شهردار اصفهان:

واگن های جدید پس از مراحل آزمایشی به خط یک متروی 
اصفهان اضافه می شود

قدرت ا... نوروزی، شهردار اصفهان در صفحه توئیتر خود نوشت:بامداد پنجشنبه، دو رام قطار )1۰ 
واگن( به ارزش سه هزار میلیارد ریال به اصفهان وارد شــد تا پس از انجام مراحل آزمایشی، به 
خط یک متروی اصفهان اضافه شــود. افزایش ظرفیت تا 3۰ هزار مسافر در روز و کاهش فاصله 
زمانی حرکت قطارها از تاثیرات اضافه شدن این دو رام در راستای بهبود حمل و نقل عمومی است.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان خبر داد:

ساماندهی محور تاریخی گردشگری دردشت و منار ساربان
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: با توجه به اهمیت محورهای گردشگری سطح منطقه، 
همچنین توجه مدیران شــهری به ســاماندهی آن، عملیات ســاماندهی محور دردشت اتمام و 
محور شهید بحری در دســت اجراست.حسین کارگر با اشــاره به اهمیت گذر دردشت اظهار کرد: 
گذر دردشت به دلیل داشتن شمار زیاد ابنیه های ارزشــمند تاریخی و تردد گردشگران داخلی و 
خارجی از اهمیت خاصی برخوردار اســت.وی افزود: با توجه به طوالنی بودن مســیر دردشت و 
فرسودگی دیواره های ساختمان های فرسوده، عملیات ساماندهی گذر دردشت در چند مرحله به 
اتمام رسید.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان تصریح کرد: عملیات ساماندهی محور گردشگری 
دردشت شامل: آسفالت برداری، زیرسازی و بلوک یا سنگ فرش انجام شد و در برخی از مکان ها 
که دیواره ها مخروب بوده، با اجرای عملیات زیرسازی و کاهگل دیواره ها همرنگ محیط پیرامون 

شد.
وی با اشــاره به دیگر پروژه مرمتی گذرهای تاریخی، گفت: گذر تاریخی شــهید بحری منتهی به 
منار ساربان واقع در خیابان کمال اسماعیل در سال های گذشته سنگ فرش شده بود که به دلیل 
فرونشست سطح آن، آواربرداری و پس از زیرســازی با تلفیق بلوک و سنگ تسطیح شد.کارگر 
افزود: پس از تکمیل عملیات ســنگفرش پیرامــون منار تاریخی ســاربان، دیواره های این منار 
سلجوقی مرمت و بازسازی و در نهایت با هزینه ســه میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال نورپردازی ویژه 

خواهد شد.

در راستای توسعه گردشگری؛

باغ های موضوعی به ناژوان می آیند

ایجاد باغ های موضوعی به عنوان جدیدترین  نرگس طلوعی
روش تلفیق آموزش و تفریح در کشورهای 
مختلف در دهه اخیر جایگاه ویژه ای یافته است، باغ هایی که نقش مهمی 
در گردشگری ایفا می کنند. باغ های موضوعی به عنوان جاذبه های تفریحی 
بر مبنای موضوعی خاص شکل می گیرد و فعالیت ها، ساخت و سازها و هر 
آن چه کــه در آن ها ارائه می شــود، تحت تاثیر این موضوعات اســت. باغ 
موضوعی، اصطالحی عمومی اســت بــرای یک مجموعه از مســیرهای 
گردشگری و دیگر جذابیت های سرگرم کننده که با هدف گرد هم آوردن گروه 
زیادی از کودکان و نوجوانان و در وقت هایی که کودکان از پارک استفاده نمی 
کنند، برای بزرگ ساالن تدارک دیده می شود. باغ های موضوعی از انگیزه 
های اصلی برای سفر به مقاصد گردشگری محسوب می شوند و می توانند 
به عنوان هسته اصلی محصول گردشگری در نظر گرفته شوند. این باغ ها به 
عنوان منابع و جاذبه های دائمی گردشگری برای لذت، تفریح، سرگرمی و 
آموزش بازدیدکنندگان طراحی و مدیریت می شوند. این گونه از جاذبه های 
گردشگری به دلیل پرداخت هزینه، مصنوعی بودن، مجزا و مستقل بودن و 
نیاز به سرمایه گذاری باال، از دیگر جاذبه های گردشگری متمایز می شوند. 
باغ های ملی، منطقه ای، تفریحی، آبی، آموزشی، گل و گیاه، علم و فناوری 
و ... از انواع مختلف باغ های موضوعی هستند.آن طور که مدیرعامل سازمان 

پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان گفته قرار است نمونه ای از این 
باغ ها در منطقه های ناژوان اصفهان نیز احداث شود.فروغ مرتضایی نژاد در 
این باره اظهار داشــت: در ناژوان قطعاتی زمیــن در مقیاس های مختلف 
آزادسازی شد تا به باغ های موضوعی تبدیل شود.وی با بیان اینکه یکی از 
باغات موضوعی ناژوان »باغ گیاهان دارویی« به وسعت یک هکتار است که 
در آن انواع گونه های دارویی درختی و علفی کاشته می شود، افزود: با توجه 
به مطالبات شهروندان در جهت استفاده از توت های خوراکی، باغ توتستان 
در زمینی به وسعت 11 هزار و ۵۰۰ مترمربع با کاشت شش رقم توت سفید، 

توت سیاه، شاه توت، توت مجنون و ارقام پیوندی توت ایجاد شد.
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با اشاره به 
ایجاد باغ رز محمدی، گفت: برای ایجــاد باغی یک هکتاری انواع گل های 
رز محمدی در مرحله خرید و کاشت اســت.وی با بیان اینکه برای ایجاد 
باغ شکوفه ها، زمینی به وســعت هشــت هزار مترمربع آزادسازی شده 
است، ادامه داد: در این باغ چهار گونه درختان هسته دار همچون انواع هلو، 
شلیل و گیالس کاشته شده است.مرتضایی نژاد گفت: در قطعه دیگری به 
مســاحت یک هزار و 3۰۰ مترمربع گونه های مختلف گل محمدی کاشته 
خواهد شــد، از این رو خرید چهار هزار گلدان گل محمــدی برای این باغ 
پیش بینی شده است.وی اظهار کرد: قطعه کوچک دیگری به وسعت یک 

هزار و ۲۰۰ مترمربع برای کاشت پایه های زالزالک اختصاص یافته است تا 
باغ زالزالک نیز در ناژوان ایجاد شود.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه در ناژوان قطعه دیگری به وسعت یک 
هزار و ۸۰۰ مترمربع برای ایجاد باغ عناب آزادسازی شده است، گفت: باغ 
خرمالو نیز در زمینی به وســعت چهار هزار مترمربع ایجاد می شود.وی با 
اشاره به کاشــت گونه های غیرمثمر، تصریح کرد: یک هزار و 6۰۰ مترمربع 
زمین آزادسازی شده و برای کاشت درخت مقاوم داغداغان و دو هزار و 3۰۰ 
متر برای کاشت درخت غیر مثمر عرعر اختصاص یافته است.مرتضایی نژاد 
در خصوص کاشــت درختان غیرمثمر مقاوم، زیبا و کم نیاز آبی، ادامه داد: 
اختصاص یک هزار مترمربع برای کاشت »بلوط همیشه سبز« و دو هزار 
مترمربع برای کاشت »درخت پالونیا« از دیگر اقدامات انجام شده در ناژوان 
است، البته در این باغات هیچ گونه سطح سختی احداث نخواهد شد و تنها 
سیستم آبیاری اجرا شده است.وی تاکید کرد: گونه های کاشته شده نیاز 
آبی بسیار کم داشــته و آب مورد نیاز آنها با سیستم آبیاری تحت فشار به 
حداقل رسیده است.منطقه ناژوان در غرب شهر از جمله مناطق گردشگر پذیر 
اصفهان محسوب می شود و ایجاد باغ های موضوعی می تواند بر توسعه 
گردشگری در این منطقه افزوده و تحول عظیمی در سرسبزترین نقطه دیار 

زاینده رود  ایجاد کند.

با مسئولان

 سینماهای اصفهان بر سر دو راهی استمرار تعطیلی
 یا بازگشایی

قرارگرفتن اصفهــان در وضعیــت زرد کرونایــی، بارقه های امید را برای بازگشــایی ســینماها 
پس از ماه ها تعطیلــی ایجاد کرد؛ امــا برآیند عملکرد شــماری از آنها نشــان می دهد که برای 
بازگشــایی مردد هســتند و برنامه ای برای اکران فیلم ندارند.ســینما یا همان هنر هفتم امروز 
یکی از محبوب ترین بخش های هنری و فرهنگی جوامع به شــمار می آید و در سال های اخیر 
اهتمام ویژه ای برای توسعه زیرســاخت های آن در کشور و اســتان اصفهان صورت گرفته است 
که افزایش ســالن ها و صندلی های ســینمایی را به همراه داشت ؛اما شــیوع ویروس کرونا از 
 اسفند 9۸ اجازه نداد که مخاطبان و عالقه مندان این هنر بتوانند آنطور که باید از این امکانات ب

هره مند شوند.
ســالن های ســینما پس از همه گیری بیماری کوویــد 19 در جهت اجرای مصوبه های ســتاد 
ملی مقابله با کرونا و رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی در مقاطعی از ســال جــاری تعطیل و 
همین امر به وارد شدن خســارت ســنگینی به این صنعت منجر شــد به طوری که سالن های 
ســینمایی روزها و ماه ها خالی از تماشــاچی ماندند و فیلم جدیدی روی پرده ها اکران نشــد.

اســتان اصفهان با حدود 3۰ سینما و ۵3 سالن ســینمایی از این امر مســتثنی نبود و تعدادی 
از ســینماهای آن پس از چهار ماه تعطیلی به دلیل شــیوع کرونا فعالیت خود را از تیر امســال 
با اکــران تعداد محدودی فیلم ســینمایی و بــا ۵۰ درصد ظرفیــت صندلی ها آغــاز کردند؛ اما 
این شــرایط چندان پابرجا نماند و با افزایشــی شــدن آمار مبتالیان به کرونا در هفته های بعد 
و قرمز شدن وضعیت بسیاری از شــهرها، باز هم پرده این ســینماها خاموش شد.سینماها بر 
اساس سطح بندی مشاغل در گروه ســوم قرار گرفتند و پس از اجرای طرح مدیریت هوشمند 
محدودیت های کرونایی از اول آذر امســال، فعالیت این دســته از مشــاغل در شهرهای دارای 
وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع شــد به همین دلیل با توجه به اینکه بســیاری از شهرستان های 
 اصفهان در وضعیت حاد و هشدار شــیوع کرونا قرار داشتند، سالن های ســینما نیز به تعطیلی 

کشیده شد.
اما با اجرای مصوبه های ستاد ملی مقابله با کرونا و طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها، آمار 
ابتال و مرگ و میر ناشــی از کرونا در بسیاری از اســتان ها از جمله اصفهان رو به بهبودی رفت به 
طوری که از یازدهم دی ماه جاری همه شهرستان های استان اصفهان در وضعیت زرد قرار گرفتند 

و بر اساس مصوبه های موجود، فعالیت مشاغل گروه سوم از جمله سینماها در آنها مجاز شد.
با اعــالم وضعیــت زرد اصفهــان در همه گیــری کوویــد 19 و مجاز بــودن فعالیت ســینماها، 
اخباری از بازگشــایی تعدادی از آنها در اســتان اصفهان منتشــر شــد؛ اما بررســی میدانی از 
سایت های فروش بلیت ســینما حاکی اســت که هنوز همه ســینماها از این موضوع استقبال 
 نکردند، تعــداد زیادی از صندلی های ســینماها خالی اســت و فیلم های اکران شــده چندان

 جدید نیستند.
همچنین بررسی ها نشــان می دهد بیشتر ســینماهایی که در اصفهان فعالیت خود را از یازدهم 
دی از سر گرفتند وابســته به حوزه هنری هستند و ســینماهای بخش خصوصی در میان آنها به 

چشم نمی خورد.
ســینماداران دالیل مختلفی را برای عدم بازگشــایی ســالن های ســینما عنــوان کردند اما به 
گفته مدیــر پردیس ســینمایی اصفهــان، تا زمانی که ســینماهای تهران بازگشــایی نشــوند 
و پخش کننــدگان فیلــم جدیدی ارائــه ندهنــد، مجموعه ســالن های سیتی ســنتر اصفهان 
کار خــود را آغاز نمــی کند.محمــد پناهی نــژاد در گفت و گــو با ایرنا بــا بیان اینکــه مجموعه 
پردیــس ســینمایی اصفهان کــه متعلق بــه بخش خصوصی اســت هنــوز تصمیمــی برای 
بازگشــایی ســالن های ســینمای خود ندارد، افزود: امید اســت با بهبود شــرایط ناشــی از 
 شــیوع کرونــا و همچنیــن ارائه فیلــم هــای جدیــد، فعالیــت خــود را از بهمن امســال از

 سر بگیریم.

خبر روزگزارش

پیشرفت 20 درصدی 
احداث مجتمع صنفی 
پرندگان ذبحی اصفهان

مدیرعامل ســازمان میادین میــوه و تره بار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در 
خصوص آخرین وضعیت پروژه مجتمع صنفی 
پرندگان ذبحی اظهــار کرد: یکی از مســائلی 
که ســالیان متمادی فکر مدیران بهداشتی و 
دامپزشکی استان را مشغول کرده بود، موضوع 
ایجاد آلودگی  از سوی پرنده فروشان ذبحی و 
بومی در خیابان های عطار، ولی عصر و… است.

محمد مجیری با بیان اینکه عملیات ســاخت 
و ســاز این پروژه به صورت پیــش فروش در 
ســال جاری آغاز شده اســت، افزود: مجتمع 
صنفی پرندگان ذبحی در زمینی به وسعت 9۰۰ 
مترمربع حدفاصل پل تمــدن و جاده فرودگاه 
منطقه 1۰ شــهرداری در حال احداث اســت.
مدیرعامل ســازمان میادین میــوه و تره بار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
از پیشــرفت ۲۰ درصدی اجرای این پروژه خبر 
داد و تصریح کرد: با ســاخت ایــن مجتمع ۲۰ 
واحدی، صنف های پرنده فروشی شهر به این 
محل منتقل و ساماندهی شده و پرنده فروشان 
در خیابان های عطار نیشابوری، مسجد سید و 
حکیم نظامی همچنین میدان امام علی )ع( 
به این مکان منتقل می شوند.وی با بیان اینکه 
احداث این مجتمع صنفی تا اوایل سال آینده به 
اتمام می رسد، تاکید کرد: در آینده این مجتمع 
صنفی دامپزشک مستقر ناظر بر سالمت طیور 
ذبحی خواهــد داشــت.مجیری در خصوص 
انتقال عمده فروشان صنف خشکبار به میدان 
مرکزی میوه و تره بار، گفت: پروژه انتقال عمده 
فروشان صنف خواروبار در راستای ساماندهی و 
کاهش بار ترافیک در خیابان های صارمیه، جهاد 
و ولی عصر )عج( می باشد که ایجاد مکان آن در 
سال 9۵ کلنگ زنی شده و اکنون آماده سازی 
شده اســت.وی افزود: این مجموعه در زمینی 
بالغ بر ۲۴۰ هزار مترمربع و با متراژ ســاخت 6۰ 
هزار مترمربع در میدان مرکــزی میوه و تره بار 
جانمایی شده که 111 سوله، دفتر کار و فروشگاه 
در آن برای تســهیل امر خرید و فروش در نظر 

گرفته شده است.

مدیرعامــل ســازمان طراحــی و فنی مهندســی 
شــهرداری اصفهان گفت: اخیرا در هر ماه بیش از 
3۰ طرح کوچک و بزرگ توســط کارشناسان طراح 
تهیــه، تکمیل و ابالغ شــده است.ســعید کورنگ 
بهشــتی اظهار کــرد: در بین طرح های اجرا شــده 
می توان به پارکینگ زیر ســطحی توحید حدفاصل 
پل آذر تا خیابان نظر به طول ۵۲۰ متر اشاره کرد که 
زیر ســطح خیابان توحید اجرا می شود.وی با بیان 
اینکه مساحت پروژه پارکینگ زیر سطحی توحید 
بیش از 1۲ هزار متر مربع و دارای چهار مســیر رمپ 

جهت ورود و خروج خودرو اســت، افزود: ظرفیت 
این پارکینــگ 3۷۰ خودرو بوده کــه بیش از هفت 
برابر ظرفیت پارکینگ حاشــیه خیابان نظر میانی 
است.مدیرعامل ســازمان طراحی و فنی مهندسی 
شــهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: از بین طرح 
تقاطع های غیرهمسطح نیز می توان به تقاطع غیر 
همسطح شهید کشوری در محل ورودی غربی این 
شهرک شامل دو پل ورود و خروج با سه هزار و ۲۰۰ 
متر مربع پل سازی، تقاطع غیر همسطح فرزانگان 
در خیابان بعثت، تقاطع آیت ا... غفاری در شــمال 
خیابان زینبیه، تقاطع های ورودی و خروجی میدان 
مرکزی میوه و تره بار، طرح تعریــض پل زندان و 
همچنین تقاطع راســتگرد ورودی غربــی بزرگراه 
شهید اقارب پرســت در مجاورت پل اندیشه اشاره 

کرد.وی ادامه داد: در بیــن طرح های فرهنگی نیز 
سالن مطالعه سپاهان شهر با زیربنای بیش از ۸۰۰ 
متر مربع، مجموعه فرهنگی حسین آباد با زیر بنای 
یک هزار و ۲۵۰ متر مربع، مجموعه فرهنگی رسالت 
در زمینی به مســاحت چهار هزار و۴۰۰ متر مربع در 
منطقه دو و مجموعه بلک باکــس پارک پردیس 
هنر شامل دو سالن نمایش و یک گالری، طراحی 
و در برنامه اجرا قرار گرفته اســت.کورنگ بهشتی 
گفت: مرکز نگهداری سگ های ولگرد در مساحتی 
معادل 1۰ هزار متر مربع در شــرق اصفهان، میدان 
حج با مســاحت 63۰۰ متر مربع در منطقه هفت، 
سالن رزمی ورزشگاه قائمیه، مسیر چشمه پاچنار 
و آبشار پله ای و ساماندهی چشمه درویش از دیگر 

طرح های آماده شده ماه های اخیر است.

مدیرعامل سازمان طراحی و فنی مهندسی شهرداری اصفهان خبر داد:

طراحی و ابالغ بیش از 30 پروژه هر ماه در اصفهان

مسئوالن پارکینگ مجاور مسجد امام)ره( اصفهان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان اظهار داشت: حسب گزارش های مردمی در خصوص آسیب رساندن یک دستگاه خودرو وانت مزدا واقع 
در پارکینگ ضلع جنوب غربی مسجد امام)ره(، پرسنل یگان حفاظت میراث فرهنگی استان سریعا در محل حاضر و از خروج خودرو مذکور جلوگیری کردند.

عبدالرضا عرب بافرانی افزود: با توجه به درخواست این یگان، کارشناسان میراث و نیروی انتظامی به محل اعزام و پس از بررسی میدانی، مشخص شد که در وهله 
اول مسئوالن پارکینگ کنترل مناسب روی چیدمان خودروها نداشته و عدم کنترل آنها باعث ایجاد خسارت خودروها در مکان مذکور به ویژه در جنب دیوارهای 
مدرسه تابستانی مسجد تاریخی امام)ره( شده بود.وی تاکید کرد: در وهله دوم نیز پس از بررسی های به عمل آمده راننده خودروی مذکور نیز به دلیل عدم رعایت 
قوانین راهنمایی و رانندگی و آسیب رساندن به دیواره مسجد مقصر شناخته شد.بافرانی با اشاره به لزوم ساماندهی وضعیت پارکینگ جنب مسجد امام)ره( 
گفت: با توجه به انجام این تخلف از یک سو و لزوم ساماندهی وضعیت این پارکینگ از سوی دیگر، مقرر شد تا ضمن پیگرد قانونی مسئوالن پارکینگ و مالک 

خودرو، تمهیدات الزم از سوی مدیریت شهری در خصوص ساماندهی وضعیت این پارکینگ و جلوگیری از بروز مجدد مشکالتی از این دست اندیشیده شود.

چشمه الدر، یکی از 
جاذبه های دیدنی 
خمینی شهر اصفهان

چشمه الدر خمینی شــهر یکی از آثار 
دیدنی طبيعی استان اصفهان است. 
این آبشــار در غرب خمینی شهر قرار 
گرفته و بسياری از گردشگران طبیعت 
دوست را به این منطقه جذب می کند.

وز عکس ر

لبات شهروندان در جهت استفاده از  با توجه به مطا
توت های خوراکی، باغ توتستان در زمینی به وسعت 
۱۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع با کاشت شش رقم توت سفید، 
توت سیاه، شاه توت، توت مجنون و ارقام پیوندی توت 

ایجاد شد
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 برای اولین بار از طریق خط لوله انجام شد؛

تامین بخشی از خوراک پتروشیمی شازند از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

 در دیدار مدیران فوالد مبارکه با نماینده مردم شریف لنجان صورت گرفت؛
تاکید مسئوالن شهرستان لنجان و مدیریت فوالد مبارکه بر تعامل هرچه بیشتر

به گزارش روابط عمومــی مجتمع کارخانجات  فوالد نطنز، عملیات اســتقرار 
ماشین آالت و تجهیزات فاز یک کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن با موفقیت 
انجام پذیرفت.مدیرعامل مجتمع کارخانجات فوالد و ذوب آهن نطنز از اجرای 
عملیات فاز یک کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن اسپیدان با اعتباری بالغ بر 
دو میلیون یورو  و ظرفیت تولید ساالنه 600 هزارتن کنسانتره خبر داد و افزود:به 
فضل الهی و با تالش ها و پیگیری های مســتمر ، ماشــین آالت خط تولید 

کنسانتره سنگ آهن در محل کارخانه تخلیه شد.
دکتر توکلی اظهار داشــت: اجرای عملیات فاز یک شــرکت از 15 مهرماه سال 
جاری آغاز و با نصب تجهیزات به حول و قوه الهی تا 21 بهمن ماه و همزمان با 

مبعث حضرت رسول اکرم)ص( به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: مجتمع کارخانجات فوالد و ذوب آهن نطنز به عنوان اولین کارخانه 
فوالدسازی بخش خصوصی در کشور توانسته با تحقق شعار از سنگ تا رنگ و 
با بهره برداری از معادن سنگ چاه پلنگ و چادرملو، مواد اولیه مورد نیاز کارخانه 
تولید کنسانتره سنگ آهن اسپیدان را تامین و از صفر تا صد مراحل تامین مواد 

اولیه و تولید نهایی محصول را عملی سازد.
شایان ذکر است که همزمان با راه اندازی فاز یک کارخانه کنسانتره سنگ آهن 
زمینه اشتغال 500 نفر نیروی کار به صورت مســتقیم و هزار نفر به صورت غیر 

مستقیم فراهم خواهد شد.

مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران شرکت  فوالد مبارکه، ضمن دیدار با دکتر 
رجایی، نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی، فرماندار و 
جمعی از مدیران اجرایی این شهرستان، بر تعامل هرچه بیشتر میان شهرستان 

لنجان و صنعت تاکید کردند.
دراین دیدار، حسین رجایی نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای 
اسالمی، ضمن ابراز خرســندی از حضور مدیرعامل فوالد مبارکه و هیئت همراه 
در شهرستان لنجان گفت: نگاه شهرســتان به فوالد مبارکه فرامنطقه ای و ملی 
است؛ همچنان که آثار   پرخیر  و  برکت  این شرکت و سایر   زیرمجموعه های آن  
نیز    متوجه تمامی کشور است. ازاین رو مانند گذشته، در حد توان از این صنعت 

معظم حمایت خواهیم کرد.
در این جلسه، حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه نیز ضمن قدردانی 
از تعامالت شهرستان لنجان با این شرکت تصریح کرد: فوالد مبارکه هم راستا با 

مسئولیت های اجتماعی خود، بر این باور است که رشد و توسعه مناطق هم جوار 
شرکت به معنی واقعی گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار است؛ بنابراین از این 

پس نیز در همین مسیر حرکت خواهیم کرد.
با ارتقای تجهیزات مخابراتی سیار به همت مخابرات منطقه اصفهان ، روستای 
بالن از توابع شهرستان نایین به نســل چهارم تلفن همراه مجهز شد.به منظور 
توسعه خدمات مخابرات در شهرستان ناییــن، با تالش پرسنل معاونت سیار 
مخابرات استان، تکنولوژی 4G سایت تلفن همراه بالن متعلق به اپراتور همراه 

اول نصب و راه اندازی شد.گفتنی است؛ روستای بالن به عنوان مرکز دهستان 
کوهستان بخش مرکزی در فاصله 35 کیلومتری از مرکز شهرستان نایین  قرار 
گرفته و حدود 700 مشترک این روستا و روستاهای همجوار آن تحت پوشش 

سیستم WLL قرار دارند.

رییس مشترکین درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: توسعه بازچرخانی 
آب در شــرکت فوالدمبارکه، میزان مصرف آب این شرکت را به کمترین میزان 
رسانده است تا حدی که نیمی از سهم آبی خود را از زاینده رود برداشت می کند.

شهرام نخعی با اشاره به اینکه فوالدمبارکه به عنوان بزرگ ترین شرکت فوالدساز 
کشور، رکورد کمترین میزان مصرف آب را در میان شرکت های داخلی و خارجی 
دارد، اظهار داشت: شرکت فوالد مبارکه با ســرمایه گذاری 6 هزار میلیارد ریالی 
در ایجاد شبکه فاضالب، جمع آوری، تصفیه و بازچرخانی پساب 9 شهر اطراف 
شرکت فوالد مبارکه را تامین می کند.وی افزود: میزان30 درصد از آب مورد نیاز 
شرکت فوالد مبارکه از محل بازچرخانی پساب های تصفیه شده شهرهای اطراف 
تامین می شود.وی به اصالح فرآیند تولید و ایجاد سیستم بازچرخانی آب در 
شرکت فوالد مبارکه اشاره کرد و افزود: فوالد مبارکه اولین کارخانه ای است که 
قبل از شروع فرآیند تولیدخود، اقدام به احداث تصفیه خانه پساب صنعتی کرد.

برداشت یک درصدی فوالد مبارکه از زاینده رود
رییس مشترکین درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه فوالد مبارکه 
با افزایش بیش از سه برابری تولید، یک درصد از آب رودخانه را برداشت می کند، 
تصریح کرد: این میزان مصرف آب در بیــن تولیدکنندگان فوالد داخلی و خارجی 
یک شاخص و الگو محسوب می شــود.وی بیان داشت: بارها موضوع جانمایی 
فوالدمبارکه مورد سوال واقع شده ؛ اما مطالعات ایجاد شرکت فوالد در مبارکه به 
سال 1352 برمی گردد و سوابق آن در شرکت آب منطقه ای اصفهان محفوظ است.

پیشتازی فوالدمبارکه در بازچرخانی آب در بین فوالدسازان جهان
نخعی با اشاره به پیشتازی فوالد مبارکه در بازچرخانی آب در بین فوالدسازان 
جهان اظهار داشت: مقدار سهم مصرف آب در کشور 96.37 میلیارد مترمکعب 
در سال اســت که در این میان کشاورزی ســهم 88.83 درصد مصرف آب را 
دارد و مصرف شــرب عمومی با  8.33 درصد و مصــرف آب در بخش صنعت 
2.74 درصد است.وی با اشاره به اینکه فوالد مبارکه همزمان افزایش تولید را 
با کاهش مصرف آب پیش برده اســت، گفت: فوالد مبارکه با راه اندازی پروژه 
های بازچرخانی پســاب های صنعتی در بین کشــورهای جهان پایین ترین 
سرانه مصرف آب را دارد و با گسترش تصفیه خانه ها و جمع آوری پساب های 
 فاضالب شــهرهای مجاور مقدار آب مصرفی فوالد مبارکه بــه حداقل ممکن

 رسیده است.

دریافت نیمی از سهمیه آبی؛ توسط فوالد مبارکه
رییس مشــترکین درآمد شــرکت آب منطقه ای اصفهان با اشــاره به اینکه 
شــرکت فوالد مبارکه طبق قرارداد می تواند 40 میلیون مترمکعب آب دریافت 
کند، گفت: بــا اســتفاده از بازچرخانی و اســتفاده از پســاب شــرکت فوالد 
مبارکه 20 میلیون مترمکعب از ســهم خود را دریافت می کنــد.وی افزود: در 
خشکســالی ســال 1397، شــرکت فوالدمبارکه با کاهش تولید، میزان آب 
 مورد نیاز خود را به 14 میلیون مترمکعب از ســهم 40 میلیون مترمکعبی خود 

کاهش داد.

با تالش سخت کوشان مخابرات منطقه اصفهان، روســتای یحیی آباد باال از توابع 
شهرستان کاشان به شبکه ارتباطی همراه اول متصل شــد.الزم به ذکر است با راه 
اندازی این سایت، مناطق یحیی آباد پایین و سلخک نیز تحت پوشش تلفن همراه 
قرار گرفتند.به دنبال سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مهرماه سال 97 احداث 
سایت موبایل  و تامین پوشش تلفن همراه آن روستا  از محل اعتبارت USO مصوب 

و در برنامه قرارگرفت که با پیگیری های صورت گرفته توسط مخابرات منطقه اصفهان 
این سایت در سال جاری راه اندازی  شد.روستای یحیی آباد باال از جمله نقاط محروم 
شهرستان کاشان بوده که تا چندسال قبل از امکاناتی نظیر برق ، آب و جاده مناسب 
نیز برخوردار نبود و اخیرا با اتصال به شبکه برق کشور ،زمینه الزم برای ارائه خدمات 

مخابراتی در چهل و یکمین سالگرد انقالب اسالمی در این روستا فراهم شد.

برای نخستین بار محموله نفتای شرکت پاالیش نفت ستاره خلیج فارس جهت 
تامین خوراک پتروشیمی شازند از طریق خط لوله بندرعباسـ  اصفهان ارسال شد. 
ابراهیم اسدی سامانی، رییس مرکز انتقال نفت شهیدان رهنما )شماره 8 اصفهان( 
در این باره گفت: بر اساس توافقات انجام شده بین شرکت های پتروشیمی شازند 
اراک و خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، مقرر شد ماهانه مقدار 30 میلیون لیتر 
نفتای تولیدی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از طریق خط لوله انتقال فرآورده های 
نفتی بندرعباس به اصفهان در این مرکز انتقال نفت دریافت و پس از ذخیره سازی 

در مخازن انبار نفت شــهید محمد منتظری از طریق خط لوله 8 اینچ تلمبه خانه 
نفتا به پتروشیمی شازند ارسال شــود که در همین راستا اولین محموله نفتی به 
مقدار 17 میلیون لیتر دریافت و به شرکت مذکور ارسال شد. وی اضافه کرد: پیش 
از این بخشی از نفتای مورد نیاز پتروشیمی شازند از طریق پاالیشگاه اصفهان و 
مابقی توسط تانکرهای حامل سوخت از جنوب کشور تامین می شد که عالوه بر 
داشــتن خطرات حمل جاده ای و هزینه باال، از پایداری الزم نیز برخوردار نبود که 

با این عملیات خوراک مورد نیاز پتروشیمی شازند از طریق خط لوله تامین شد.

با تالش سخت کوشان مخابرات منطقه اصفهان انجام شد؛
اتصال روستای یحیی آباد کاشان به شبکه ارتباطی همراه اول

آغاز عملیات فاز یک کارخانه تولید کنسانتره شرکت سنگ آهن اسپیدان نطنز

به همت مخابرات منطقه اصفهان انجام شد؛
پیوستن روستای بالن شهرستان نایین به نسل چهارم تلفن همراه

رییس مشترکین درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان:

فوالد مبارکه نیمی از سهم آب خود را برداشت می کند

بر اساس طرح ملی ابتکاری »آب امید«، به مشترکان 
خانگی کم مصرف، تخفیف صد درصدی آب بها تعلق 
می گیرد. تخفیف طرح ملی »آب امید« به مشترکانی 
اختصاص می يابد که مصرف ماهانه آن ها حداکثر تا 
یک سوم الگوی مصرف است. بر اساس قانون توسعه 
و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی کشور که در 
سال 94 تصویب شد، الگوی مصرفی آب برای نقاط 
مختلف کشور با توجه به آب و هوای هر نقطه تعریف 
شده و طبق آن در هر منطقه سردسیری الگوی مصرف 
آب بین 13 متر مکعب به ازای هر نفر اســت که این 
رقم برای مناطق گرمسیری 18 متر مکعب مشخص 
شده است و به طور کلی متوسط الگوی مصرف در کل 
کشور 15 متر مکعب در ماه محاسبه شده است. این 
در حالیست که الگوی مصرف آب در اصفهان 14 متر 
مکعب تعریف شده است و به منظور چگونگی اجرای 
طرح ملی »آب امید« در استان اصفهان  گفت وگویی 
با مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان صورت 

گرفته است. 
  در  اجرای طرح  »ّآب امید« در استان اصفهان چه 

مولفه هایی مدنظر قرار گرفته است ؟
 دســتورالعمل اجرایی »آب امید«  براساس دستور 
معاون اول ریاست جمهوری می باشد که اجرای مفاد 
بند )2( تصویب نامه شماره 106629/ت 58259 به 
تاریخ 1399/9/23 است و بدین ترتیب شرکت آبفا 
با ارسال پیام شفاف به مشترکان در خصوص میزان 
مصرف آب در طی یک دوره، آموزش به مردم در جهت 
تغییر رفتارمصرفی و ایجــاد انگیزه در تغییر مصرف، 
مردم را ترغیب می کند که تحت پوشش  مزایای طرح 

ملی »آب امید« قرار گیرند.
  در حال حاضر الگوی مصــرف آب در اصفهان 14 
مترمکعب است که پایین تر از الگوی کشوری است، 

براین اساس کدام دسته از مشترکین جزو کم مصرف 
ها محسوب می شوند؟ 

الگوی مصرف، مقدار آب تعیین شده استانی است، 
که طبق ماده )1( قانون توســعه بهینه ســازی آب 
شرب شهری و روستایی در کشــور برآورد می شود 
که در سال جاری در اســتان اصفهان 14 متر مکعب 
تعیین شــده بدین ترتیب مشــترک کم مصرف به 
آن دســته از مشــترکین خانگی اطالق می شود که 
مصرف آنان، با لحاظ زمــان و مکان مصرف)مصوبه 
هیئت وزیران( معــادل  یک ســوم  الگوی مصرف 
 اســتانی باشــد  که در اســتان اصفهان تــا 5  متر

 مکعب است .
  سایر مشترکین به چند دسته تقسیم می شوند؟

مشــترکان خوش مصرف، مشــترکینی هستند که 
متوسط مصرف ماهانه آنان بیش از یک سوم الگوی 
مصرف و کمتر از حد الگوی مصرف اســتان باشد و 
در اســتان اصفهان  بین 5 تا 14 متر مکعب است و 
مشترکین پرمصرف متوسط مصرف ماهانه آنها بیش 
از الگو و کمتر یا مساوی دو برابر الگوی مصرف است، 
که دراستان اصفهان بین 14  تا 28 متر مکعب است. 
همچنین مشترکان بد مصرف آن دسته از  مشترکان 
خانگی آب هستند  که متوســط مصرف ماهانه آنها  
بیش از  دو برابر الگوی  مصرف باشد و بیش از 28 متر 

مکعب آب طی یک ماه مصرف می کنند. 
موارد فــوق در مجتمع ها به چه صورت محاســبه 

می شود؟ 
در مجتمع ها، میزان مصرف بر تعداد واحد تقسیم می 
شود و در مرحله بعد تقسیم بر تعداد روز و ضربدر 30 
می شود. هر واحدی طی 30 روز، در صورتی که کمتر از 
 5 متر مکعب مصرف کرده باشد، مشمول طرح امید

 می شود.

  چند درصد مشترکین آب در استان مشمول این 
طرح می شوند؟

اکنون یک میلیون و 721 هزار واحد مشترک خانگی 
در استان اصفهان داریم که از این رقم، 9 درصد شامل 
این طرح می شوند و 163 هزار واحد مسکونی را دربر 

می گیرند.
 برآورد شــرکت آبفا از میزان تخفیــف هایی که به 

مشمولین این طرح می دهد چقدر است؟
طبق برآوردهای صورت گرفته حدود 2میلیارد و 300 
میلیون تومان بابت آب بها و دفع بهداشتی فاضالب و 
تبصره3 ، حدود 3 میلیارد و 900  میلیون تومان بابت 
آبونمان به این دسته مشترکین تخفیف داده می شود 
که در مجموع 6 میلیارد و200 میلیون تومان طی یک 
سال به مشــمولین طرح ملی »آب امید«، تخفیف 
در نظر گرفته شده است. چرا که آب بها و کارمزد دفع 
فاضالب ، آبونمان آب و فاضالب و تبصره های قانونی 

مرتبط با آن محاسبه ولی دریافت نمی شود. 
  هدف از اجرای این طرح چه بوده است؟

نهادینه کردن رابطه متقابل شــرکت – مشترک برای 
تحقق برنامه های مدیریت مصرف، کاهش حداقل 
10درصد از مجموع آب مصرفی مشترکین پرمصرف 
و بد مصرف، اســتفاده موثر از دانش، تفکر و فناوری 
برای تحقق برنامه ها، اهداف مدیریت،  تقویت اعتماد 
متقابل مشترکین و شــرکت با تمرکز بر پایبندی به 
برنامه و تعهــدات از مهم ترین اهــداف اجرای این 

طرح است. 
  این طرح از چه زمانی در استان اصفهان عملیاتی 

شده است؟
از یکم دی ماه ســال جاری این طرح در دستور کار 
قرار گرفت و سکونت گاه های خالی از سکنه و بدون 
مصرف، باغ ویال، اقامتگاه های غیردائم، انشعاب های 

غیرمجاز شناسایی شدند و مشمول طرح نمی شوند.
  مشترکین از چه راه هایی از میزان مصرف آب بها طی 

یک دوره مطلع می شوند؟
یکی از راه هــای اطالع رســانی و آگاهی بخشــی 
مشترکین، رسم نمودار مصرف در لینک صورتحساب 
و ســامانه ها، نمایش پیمانه در سامانه های شرکت 
و درج در متن پیامک صورتحســاب است. به عنوان 
مثال به مشــترک پیامک می شود مشترک خوش 
مصرف  گرامــی میانگین مصرف دوره جاری شــما 
9متر مکعب در ماه اســت، ضمن تشکر بابت رعایت 
الگوی مصــرف، در صورت کاهــش میانگین 4 متر 
 مکعب در مــاه از مزایــای طرح ملــی »آب امید«

 بهره مند می شوید.
  چگونه سایر مشترکین را نیز به بهره مندی از مزایای 

طرح ملی »آب امید« ترغیب می کنید؟
با ارســال پیامک به مشــترکین بد مصرف این امر 
صورت صورت می گیــرد،  برای مثــال تحت عنوان 
مشترک گرامی میانگین مصرف شما در دوره جاری 
30متر مکعب در ماه است که به میزان 16 متر مکعب 
بیش از الگوی مصرف است. بر این اساس  در طبقه 
مشترکین  بد مصرف قرار گرفته اید . با کاهش مصرف 
خود، از مزایای طرح ملی »آب امید« بهره مند شوید.

  چه  زیرســاختی برای اجرای بهینه طرح ملی »آب 
امید« مد نظر قرار گرفته است؟

تمهیداتــی در این زمینه لحاظ شــده کــه می توان 
بــه  ارتقــای کیفیت لــوازم انــدازه گیــری مصرف 
مشــترک، بهبود فرآیند تعویض کنتورهای معیوب، 
اطــالع رســانی و آمــوزش مســتمر بــه مامورین 
و مشــترک، تشــویق اســتفاده از لــوازم کاهنــده 
 و اصــالح ســاختارتعرفه هــای عملیاتــی آب بها 

اشاره کرد. 

                                                                                                 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان:

    هزار مشترک خانگی کم مصرف استان اصفهان مشمول طرح »آب امید« می شوند
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