
رییس کمیته محیط زیست در کرسی سالمت اجتماعی یونسکو می گوید
 عامل اصلی آلودگی هوای اصفهان، رعایت نشدن ظرفیت زیستی است؛

مشکل قدیمی، دالیل جدید!
5

خطر »ساده انگاری«
 کاهش آمار کرونا در اصفهان به معنای بر طرف شدن خطر این بیماری در استان نیست؛
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 رییس انجمن حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان استان:

بازار نرخ گذاری میوه 
اصفهان آشفته است

 دستاوردهای فوالدی
»فوالد مبارکه« در سال های 

گذر از تحریم و کرونا

پیشرفت 42 درصدی 
 پروژه راه آهن

 »اصفهان– شهرکرد«
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3

8 3

اصفهان، بیشترین تسهیالت تولید و 
اشتغال را به خود اختصاص داده است؛ 

 پول پاشی دولت
 به شبکه اشتغال!
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 معاون اجتماعی بهزیستی 
استان اصفهان خبرداد :

افزایش متقاضیان 
فرزندخواندگی

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

4

شهرداری 
اصفهان در حوزه 
سالمت نقش 
خود را به خوبی 
7ایفا کرده است

مردم رعایت 
فاصله گذاری 
اجتماعی را 
جدی بگیرند

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

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

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد
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پست مهم »بایدن« برای یک زن مسلمان
بایدن قصد دارد یک زن مسلمان را برای پست معاونت شــورای اقتصاد ملی آمریکا معرفی کند.

رییس جمهور آمریکا یک زن مسلمان را برای پست معاونت شورای اقتصاد ملی آمریکا برگزیده 
است. سمیرا فاضلی، مدیر آژانس اقتصادی تیم انتقالی بایدن-هریس بود.فاضلی پیش تر نقش 
مهمی در بانک فدرال رزرو آتالنتا داشــت و در آنجا به عنوان مدیر تعامل برای توسعه اقتصادی و 
اجتماعی خدمت می کرد. فاضلی همچنین در دولت اوباما-بایدن به عنوان مشاور ارشد سیاسی 
در شورای اقتصاد ملی کاخ سفید و به عنوان مشاور ارشــد در وزارت خزانه داری ایاالت متحده در 
امور مالی داخلی و امور بین الملل فعالیت می کرد.شورای ملی اقتصاد ایاالت متحده آمریکا ارگان 
اصلی سیاســت های اقتصادی و دیپلماتیک رییس جمهور آمریکاست و بخشی از سیاست های 

کاخ سفید را تعیین می کند. رییس این شورا، مشاور سیاست های اقتصادی رییس جمهور است.

افشای گفت وگوی وزرای خارجه قطر و اسراییل
منابع خبری عبری از گفت وگوی محرمانه وزیر خارجه قطر با همتای صهیونیستی خود پرده برداشتند.

شبکه »کان«رژیم صهیونیســتی به نقل از یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، اعالم کرد که 
محمد بن عبد الرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر و گابی اشکنازی، همتای صهیونیستی وی در سایه تنش 
میان رژیم صهیونیستی و نوار غزه چندین بار با یکدیگر گفت وگو کرده اند.طبق گفته این منبع، آخرین دیدار 
میان آنها یک ماه پیش انجام شد و پس از آن دوحه برای جلوگیری از تنش میان رژیم صهیونیستی و 
نوار غزه، با تحویل ماهانه ۳۰ میلیون دالر به غزه موافقت کرد.این منبع گفت که این گفت وگوها بخشی از 
رویکردی است که رژیم صهیونیستی برای تقویت روابط خود با قطر در پیش گرفته و این درحالی است 
که امارات گام های علنی در این راستا بر نداشته است.شبکه کان در ادامه گزارش داد، قطر در گذشته نیز 
میزبان مقامات صهیونیستی در نشست هایی بوده که در این کشور برگزار شده است، ازجمله آنها یوسی 

کوهن، رییس سازمان جاسوسی این رژیم )موساد( و مقامات دیگر دستگاه های امنیتی هستند.

تاجر کلمبیایی متهم به پولشویی برای »مادورو« شد
به نقل از شــبکه الجزیره، دادگاهی در آمریکا یک تاجــر کلمبیایی را به تالش برای پولشــویی و 
واســطه گری برای دریافت دارو و بنزین از ایران برای دولت کاراکاس متهم کرد.الکس ســاب که 
شهروند کلمبیاست و پاســتورت ونزوئالیی نیز دارد متهم است که اقدام به پولشویی به نفع دولت 
نیکالس مادورو کرده است. مقامات دادگاهی آمریکا مدعی هســتند این تاجر کلمبیایی هنگام 
بازداشت نامه ای از مادورو به همراه داشته که در آن درخواست بنزین و داروی ایرانی مطرح شده 
است.بنا به اعالم وکالی ساب، وی در دادگاه میامی فلوریدا به تحمل ۴۹ سال حبس خانگی متهم 
شده است.مقامات آمریکایی بر این باورند که ساب اطالعات محرمانه بسیاری درباره قرارداد های 

ادعایی چندین میلیون دالری مادورو، خانواده و دستیاران ارشد وی در اختیار دارد.

دولت »بایدن« درصدد بازبینی توافق با طالبان
مشــاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا گفت که همتای افغان خود را در جریان تصمیم واشنگتن 
برای بازنگری توافق امضا شده با طالبان در تاریخ فوریه ۲۰۲۰ قرار داده است.کاخ سفید در بیانیه ای 
اعالم کرد که »جک سالیوان« مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا به همتای افغان خود گفته که 
واشنگتن توافقی را که در فوریه ۲۰۲۰ با طالبان امضا کرده است، مورد بازنگری قرار خواهد داد.پیش تر 
منابع وابسته به طرف های درگیر در افغانســتان گفته بودند که مذاکره کنندگان منتظر تحلیف بایدن 
هستند تا ببینند وی به جدول زمانی تعیین شده ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی پای بند خواهند 
بود یا خیر.یک مذاکره کننده طالبان به خبرگزاری رویترز گفت که »ما منتظر دولت جدید آمریکا و 

سیاست های آن در قبال افغانستان و میزان پایبندی یا عدم پایبندی آنها به توافق صلح هستیم«.

شوک به ژنرال های پارلمان؛ 

شمارییسنمیشوید!
اخبار موجود درباره ورود ســعید جلیلی به انتخابــات میان دوره ای 
مجلس به منزله شوکی برای مدعیان ریاست مجلس است.بیش از 
۴ ماه تا هفته آخر خرداد که تکلیف ریاست جمهوری و شورا های شهر 
و انتخابات میان دوره ای مجلس روشن می شــود؛ مانده، اما برخی 
اصول گرایان از طــرح هایی برای دوران پســا روحانی خبر می دهند.

آنطور که سیدحســین نقوی حسینی، فعال سیاســی اصول گرا گفته 
است: »یک طرح در ســطح کالن اصول گرایی آن اســت که آیت ا... 
رییســی رییس قوه قضاییه بماند، آقای دکتر جلیلی برای انتخابات 
میــان دوره ای مجلس از حــوزه انتخابیــه تهران، ری، شــمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس کاندیدا و وارد پارلمان شود و ریاست قوه مقننه را 
به عهده بگیرد. آقای قالیباف هم کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری 
شــود و ریاســت قوه مجریه را در اختیار بگیرد. «فارغ از اینکه نقش 
اصالح طلبان در انتخابات پیش رو چقدر است و نتیجه آنطور که برخی 
گمان کرده اند رقم خواهد خورد یا خیر، باید به این نکته اشاره کرد که 
تحقق برنامه فوق به نفع برخی از اصول گرایان نیست. حداقل برخی 
از چهره های سیاســی در مجلس که خود را شایسته ریاست و گرفتن 
جای قالیباف می دانند از این رویکرد ضربه خورده و استقبال نخواهند 
کرد.هرچه باشد کرسی ریاست در مجلس یازدهم مدعی کم ندارد که 
قرار شــود، رییس بعدی را از بیرون وارد آن کنند. از میرسلیم گرفته تا 
نیکزاد و قاضی زاده هاشمی و زاکانی و حاجی بابایی؛ همگی چشم به 

این جایگاه دارند.

سیدمصطفی میرسلیم
سید مصطفی میرسلیم، عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه از جمله 
 کسانی است که شاید رسیدن به کرســی ریاست مجلس را بخواهد.
  او در جریــان انتخابــات هیئــت رییســه ســال قبــل اصلی ترین 
رقیب قالیباف بود و بعد از آنکه در آن رقابت باخت نیز از فضای رقابتی 
خارج نشــد. رویکرد توام با انتقاد او در مقابل رییس فعلی مجلس 
مصداق این مدعاســت. بر این اســاس بدیهی به نظر می رسد که در 
صورت رییس جمهور شدن قالیباف، اولین داوطلب ریاست مجلس 
باشــد و از آمدن جلیلی یا هر مدعی دیگری در این عرصه خوشحال 

نشود.

علی نیکزاد
علی نیکزاد از دیگر نمایندگانی است که جایگاه قالیباف را بعد از ریاست 
جمهوری احتمالی وی برازنده خود می داند. هوادار هم کم ندارد. بخشی 

از پایداری ها و احمدی نژادی ها از وی حمایت می کنند. حال اگر جلیلی 
که پایداری او را گزینه اصلح می داند پا به مجلس گذاشته و رقیب شود؛ 

تکلیف او معلوم است و ساده از میدان به در خواهد شد.

قاضی زاده هاشمی
سید امیرحســین قاضی زاده هاشــمی نیز از جمله نمایندگانی است 
که شاید به یک کرسی در صحن راضی نباشد. او خود را در قد و قواره 
ریاست قوه مقننه دیده و شــانس زیادی نیز برای خود متصور است. 
روی حمایت بخشی از پایداری حســاب کرده و می کند، اما با آمدن 
جلیلی به مجلس به چالش کشیده خواهد شد، زیرا دیگر نیکزاد تنها 
رقیب درون جریانی او نخواهد بود و خوب می داند که در مقابل جلیلی 

شانسی ندارد.

حاجی بابایی
حمیدرضا حاجی بابایی یکی دیگــر از رقبای قالیبــاف در انتخابات 
هیئت رییسه سال قبل بود. او از مثلث نیکزاد، شمس الدین حسینی و 

حاجی بابایی برآمد و نهایتا انصراف داد، اما این انصراف به معنی صرف 
نظر او از کرســی ریاســت در غیاب قالیباف هم نیست چراکه همان 
زمان نیز از نظر خــود و حامیانش به خاطر تجربــه حضور در پارلمان 

شایسته ترین گزینه ریاست به حساب می آمد.

علیرضا زاکانی
علیرضا زاکانی، امــا احتماال بیــش از همه گزینه هــای قبل از ورود 
جلیلی به مجلس متضرر می شود. در جریان انتخابات هیئت رییسه 
پیشین و رقابت سرسختانه وی با قالیباف شایعه شده بود که زاکانی 
کنار می کشد، زیرا بنا دارد به خود فرصت حضور در انتخابات ریاست 
جمهوری را بدهد. این کناره گیری او البته بدون اجر هم نماند و ریاست 
مرکز پژوهش ها را گرفت. حاال که نزدیک انتخابات شده و بسیاری از 
سیاسیون و رسانه ها مستقیم و غیرمستقیم به او یادآور می شوند که 
شاید باز هم رجل سیاسی محسوب نشود و با توجه به تمایل قالیباف 
به ریاست جمهوری، او روی ریاســت مجلس حساب کرده و از ورود 

یک مدعی دیگر مکدر خواهد شد.

رییس دفتر رییس جمهور با بین اینکه اگر مراحل 
تصویب یک قانــون، از نظــر رییس جمهور دارای 
اشکال باشــد، قطعا رییس جمهور نمی خواهد در 
آن شریک شــود و رییس مجلس می تواند قانون 
را ابالغ کند، گفت: آقای رییس جمهور کاری )ابالغ 
قانون( که اشکال داشته اســت را انجام نداده اما 
در موضوع مربوط به اجــرای قانون، قطعا قانون را 

اجرا خواهد کرد.
محمود واعظی در پاسخ به ســوالی مبنی براینکه 
واکنش شــما به شــکایت جمعــی از نمایندگان 
مجلــس از رییس جمهــور به دلیل اســتنکاف از 
اجــرای ۱۳ قانون مصــوب مجلس چیســت؟، 
اظهار کــرد: آقای رییس جمهور بر اســاس وظیفه 
قانونی خود بایــد از قانون اساســی صیانت کند، 
بنابراین اگر مراحــل تصویب یک قانــون، از نظر 

وی درست طی نشده باشــد یا برداشت معاونت 
حقوقی رییس جمهور این باشد که اشکالی در کار 
]یک مصوبه قانونی[ اســت، قطعا رییس جمهور 
نمی خواهد در این موضوع شــریک باشد.واعظی 
افزود: در این شرایط، قانون راهکار و ساز و کاری را 
مشخص کرده که اگر رییس جمهور ]به یک مصوبه 
قانونی[ اشــکالی دارد، رییــس مجلس می تواند 

قانون را ابالغ کند.
وی با بیان اینکه این کار قبال هم انجام شده است 
و مختص این دولت نیســت، گفت: این مســئله 
در دولت های نهم و دهم به مراتب بیشــتر بوده و 
در دولت های قبل از آن هم بوده اســت و موضوع 

جدیدی نیست.
رییس دفتــر رییس جمهور تاکید کــرد: مجلس 
فعلی کارهایی انجام می دهد که بدعت محســوب 

می شــود؛ اما وقتی چیزی تبدیل به قانون شــد 
ما به قانــون احترام می گذاریم و اجــرا می کنیم.

واعظی خاطرنشان کرد: بنابراین در اینجا دو بحث 
مطرح است؛ بحث اول تشریفاتی است که طی آن 
رییس جمهور باید یک قانون را ابالغ کند و دیگری 
اجرای قانون است.وی گفت: آقای رییس جمهور 
کاری )ابالغ قانون( که اشکال داشته است را انجام 
نداده ؛اما در موضوع مربوط به اجرای قانون، قطعا 

قانون را اجرا خواهد کرد.

چهره روزواکنش »واعظی« به شکایت نمایندگان از رییس جمهور

وز عکس ر

قرارداد جدید بین 
ایران و سازمان ملل

قــرارداد مقــر اپدیــم )مرکــز 
مدیریت اطالعات توســعه بالیا 
برای آســیا و اقیانوســیه( بین 
سفیر کشورمان به نمایندگی از 
دولت جمهوری اسالمی ایران و 
معاون دبیرکل ملل متحد و دبیر 
اجرایی اســکاپ بــه نمایندگی 

سازمان ملل متحد امضا شد.

جزییات سفر وزیر امور خارجه به 5 کشور اعالم شد
ســخنگوی وزارت امور خارجه از ســفر وزیر امور خارجه به جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه، 
ارمنستان، گرجستان و ترکیه خبر داد.»سعید خطیب زاده« از سفر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
در رأس هیئتی از روز دوشنبه )فردا( به جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه، ارمنستان، گرجستان 
و ترکیه و دیدار با همتایان و دیگر مقامات این کشورها خبر داد.وی مسائل دوجانبه، آخرین تحوالت 
قفقاز، پروژه های در دست همکاری و بررسی زمینه های گسترش صلح و ثبات در منطقه را از اهداف 

این سفر خواند.پیش از این محمدجواد ظریف از سفرش به این کشورها خبر داده بود.

توئیتر، حساب منتسب به دفتر رهبر انقالب را مسدود کرد
در پی انتشار پوستری مبنی بر حتمی بودن انتقام از دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا، توئیتر 
 )khamenei_site( حساب پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای
را مسدود کرد. این مسدودسازی در پی انتشــار پوستر با عنوان »انتقام حتمی است« صورت گرفته 
است. اشاره این پوســتر به انتقام از دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکاست که فرمان حمله 
پهپادی به کاروان مستشاری ایران در نزدیکی فرودگاه بغداد را صادر کرد. در نتیجه این حمله سردار 
سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، ابومهدی المهندس معاون وقت نیروهای مردمی عراق 

)الحشد الشعبی( و چند تن از همراهان این دو به شهادت رسیدند.

وزیر خارجه سعودی: 

درخواست گفت وگوی ایران بی فایده است!
وزیر خارجه سعودی به تکرار مواضع خصمانه علیه ایران پرداخت و مدعی شد که درخواست گفت  وگوی 
ایران بی فایده است.»فیصل بن فرحان« وزیر خارجه عربستان سعودی در مصاحبه با شبکه العربیه، 
ایران را به عدم پای بندی به توافقات متهم کرد و مدعی شد: دست ما برای صلح با ایران دراز شده است، اما 
ایران به توافقات خود پای بند نیست.وی ادعا کرد: درخواست گفت وگوی ایران بی فایده  و با هدف وقت 
کشی و فرار از بحران هایش مطرح شده اســت.بن فرحان درباره برجام نیز ادعا کرد که ضعف توافقات 
سابق در عدم هماهنگی با کشورهای منطقه است. کشورهای اروپایی متوجه نواقص توافق قبلی با ایران 
شده اند و ما با آمریکا درباره توافقی که قوی باشد، مشورت و رایزنی خواهیم کرد.وی در این مصاحبه از 
روابط محکم ریاض با واشنگتن سخن گفت و افزود: روابط ما با آمریکا محکم  و منافع ما مشترک است. 

ما با دولت های آمریکا اعم از اینکه از جمهوری خواهان باشند یا دموکرات ها تعامل داریم.

FATF انتقاد »ظریف« از عدم اجرای لوایح
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه باید اصول اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم اما بدانید اگر وزنه ای به 
پای مان وصل نباشد بهتر می توانیم این مسیر را طی کنیم، گفت: عدم اجرای لوایح چهارگانه FATF و 
تحریم های آمریکا موانع ما هستند و اگر بخواهیم چشم خود را بر این واقعیت ببندیم در واقع مثل این 
است که روز را انکار کرده باشــیم.محمدجواد ظریف ، در واکنش به پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در خصوص تغییر نام وزارت امور خارجه به »وزارت امور خارجه و تجارت« اظهار کرد: در 
بعضی از کشورها ممکن است چنین وزارت خانه ای وجود داشته باشد؛ آن روزی هم که به مجلس رفتم 
در  صحن عرض کردم، اگرچه اعتقاد دارم وزارت خارجه باید از نظر ساختاری این توان را داشته باشد که 
روابط خارجی را تنظیم کند اما وزارت خانه ما امکان اینکه تجارت خارجی را هم به عهده داشته باشد را ندارد 
و این یک وظیفه تخصصی است.وی افزود: البته ما توقع داریم که مجلس به وزارت خارجه  کمک کند تا 
روابط خارجی در کلیه حوزه ها را زیر نظر داشته باشد و این وزارت خانه هماهنگی الزم  را به وجود بیاورد.

وی تاکید کرد: ما حتما باید اصول اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم؛ اما بدانید اگر وزنه ای به پای اقتصاد وصل 
نباشد بهتر می توانیم این مسیر را طی کنیم.

کافه سیاست

معاون وزیر امور خارجه: 

هیچ عالقه ای برای تماس 
مستقیم با آمریکا نداریم

معــاون وزیر امــور خارجه کشــورمان در 
گفت وگویی بــا بیــان اینکه فعــال هیچ 
عالقه ای بــه هیچ تمــاس مســتقیم با 
آمریکا نداریم و فکر مــی کنیم که  برجام 
قالب صحیحی اســت و گفت وگوها باید 
در قالب آن انجام شود، گفت: هیچ برجام 
پالس، هیچ توافق جدید، هیچ مذاکرات 
جدید درمورد برجام وجود نخواهد داشت. 
عراقچی تاکیــد کرد: مــا موضع خاصی 
در برابر این انتقال قــدرت بین دو دولت 
نداریــم. فقــط منتظریــم ببینیم رییس 
جمهــور جدید آمریکا چگونــه می خواهد 
مواضع اشتباه ترامپ را تصحیح کند.وی 
در پاسخ به این ســوال که آیا تماس های 
محرمانه ای با دولت جدید آمریکا داشته 
اید گفت خیر. هیچ تماسی نداشته ایم و 
هیچ قصدی هم برای آن نداریم. طبیعتا 
منتظریم که کامال در پست های خود قرار 
بگیرند و متعاقبا دست به کار بشوند. فعال 
هیچ عالقه ای به هیچ تماس مســتقیم 
نداریم و فکــر می کنیم کــه  برجام قالب 
صحیحی است و گفت وگوها باید در قالب 
آن انجام شــود. عراقچــی تصریح کرد : 
هیچ برجــام پالس، هیــچ توافق جدید، 
هیچ مذاکرات جدید درمورد برجام وجود 
نخواهد داشت. موشــک های ایران تنها 
ابزار دفاعی مطمئن برای ایران هســتند و 
در مورد این مسئله هیچ مذاکره ای وجود 
ندارد. در مورد دیگر موضوعات، همه چیز 
بستگی به این دارد که برجام چگونه اجرا 

خواهد شد. 

بین الملل

شهرداری سمیرم در نظر دارد امور حوزه خدمات شهری )حمل زباله- رفت و روب و نظافت سطح شهر ( را به پیمانکار  واجد الشرایط 
واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالع از شرایط آگهی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/5 لغایت ۱۳۹۹/۱۱/۱5 به مدت ده روز کاری 

به واحد خدمات شهری مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱5 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید 

دریافت نمایند. شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد.

آگهیمناقصه
شهرداری سمیرم
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افزایش 6 برابری تولید خاویار در استان اصفهان
مدیر شــیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: با روند مطلوب و موثر 
پرورش ماهیــان خاویاری در اســتان و تولید چهار تن گوشــت و اســتحصال خاویار بــه میزان پنج 

کیلوگرم درسال ۹۸، پیش بینی می شود 
که این میــزان تولید در پایان ســال ۹۹ 
با اســتحصال ۳۰ کیلوگرم خاویار، رشــد 
مناسبی داشته باشد.محمدرضا عباسی 
اظهار کرد: این میزان تولید در پایان سال 
۹۹ با استحصال ۳۰ کیلوگرم خاویار، می 
تواند رشد مناسبی داشته باشد.وی ادامه 
داد: پــرورش ماهیان خاویــاری یکی از 
رشــته های آبزی پروری در استان است 
که همگام با ســایر نقاط کشــور با توجه 

بــه بهره برداری و بهــره وری از شــرایط آب و امکانــات و الزامــات مربوطه توســط بخش خصوصی 
 قابل اجراســت و تاکنون نیز در تعدادی از شهرســتان های اســتان به اجرا در آمده و روند مناســب و 
رو به رشدی را به دنبال داشته است. عباسی تصریح کرد: اگرچه استان های ساحلی و شمالی کشور به 
لحاظ شرایط اقلیمی و منابع آبی جایگاه مناسبی برای رشد و توسعه این رشته از آبزی پروری وجود دارد؛ 
ولی سیاست شیالت ایران بر مبنای حفظ و توسعه ذخایر ژنتیکی آبزیان از جمله ماهیان خاویاری در 

سایر مناطق مستعد کشور است.

پیشرفت 42 درصدی پروژه راه آهن »اصفهان– شهرکرد«
 مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان از جابه جایی ساالنه دو میلیون مسافر با راه اندازی 
پروژه راه آهن »اصفهان- شــهرکرد« خبر داد و گفت: در حال حاضر این پروژه ۴۲ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد.علیرضا صلواتی در خصوص آخرین وضعیت پروژه راه آهن »اصفهان- شهرکرد« اظهار 
داشت: در واقع می توان گفت این پروژه از مبارکه تا شــهرکرد امتداد دارد.وی با بیان اینکه استان 
چهارمحال و بختیاری به هیچ یک از مسیرهای ریلی کشور وصل نیست، اضافه کرد: با احداث این 
مسیر ریلی این استان به شبکه سراسری وصل می شــود.مجری کل طرح های زیربنایی استان 
اصفهان با بیان اینکه چهار ایستگاه در پروژه راه آهن اصفهان – شــهرکرد تعریف شده است، ابراز 
داشت: یک ایستگاه درجه یک در شهرکرد، یک ایستگاه درجه دو در سفید دشت است و دو ایستگاه 
درجه سه در فرخشهر و بین مبارکه و سفید دشت راه اندازی می شود.وی با بیان اینکه جابه جایی 
۳.۳ میلیون تن بار بین مسیر اصفهان – شهرکرد برای این خط ریلی پیش بینی شده، اضافه کرد: در 

سال اول نیز جابه جایی ۷۰۰ هزار مسافر نیز برای این خط ریلی پیش بینی شده است.

عدم استقبال جوانان از راه اندازی خیاطی مردانه
نایب رییس اتحادیه خیاطان اصفهان به عدم اســتقبال جوانان از راه اندازی خیاطی مردانه اشاره 
کرد و گفت: حدود ۱۵ سال اســت که در اصفهان پروانه خیاطی مردانه دوز صادر نکرده ایم و تنها در 
زمینه تعمیرات و تمدید پروانه در این زمینه صدور پروانه داشته ایم.غالمرضا جعفر خوش خلق با 
اشاره به وضعیت نامناسب کســب و کار در خیاطی های اصفهان اظهار داشت:باید توجه داشت که 
یک هزار و ۴۰۰ واحد صنفی تحت پوشش اتحادیه خیاطان اصفهان فعالیت دارند.وی با بیان اینکه 
از این تعداد ۵۱۰ واحد صنفی زنانه دوزی و ۳۰۰ واحد صنفی پیراهن دوزی است، افزود: به صورت 
میانگین در هر یک از این واحدها سه نفر مشغول کار بود که در بحران کرونا با مشکل جدی رو به رو 
هستند.خوش خلق،  با بیان اینکه بحران کرونا آسیب جدی برای صنف خیاطان را به همراه داشت، 

تصریح کرد: بسیاری از این واحدهای صنفی مجبور به تعدیل نیرو و یا فعالیت نیمه وقت شدند.

اصفهان، بیشترین تسهیالت تولید و اشتغال را به خود اختصاص داده است؛ 

پول پاشی دولت به شبکه اشتغال!

برنامه های حمایت زای اشتغال در دوره  مرضیه محب رسول
دولــت روحانــی همــواره مــورد انتقاد 
کارشناسان اقتصادی بوده است. بسیاری معتقدند بودجه های اشتغال 
زایی که هر سال تصویب می شود نه تنها کافی نیست بلکه به مواردی غیر 
از حوزه های صرف اشتغال تخصیص می یابد و همین عاملی شده که 
امروز به  رغم تمام برنامه ها و راهکارها همچنان اقتصاد کشور در بیکاری 
گسترده رنج می برد. رویکرد پول پاشــی و تزریق منابع ارزان به بهانه 
اجــرای برنامه های اشــتغال زایی، راهکاری بوده که همواره از ســوی 
مسئوالن دنبال شده و مانند همیشه با برخورد جزیره ای و بدون توجه به 
شرایط اقتصادکالن، نظام تامین مالی و ضعف های بدنه اجرایی کشور 
به آن عمل شده اســت. اصفهان یکی از استان های به شدت درگیر در 
مسئله بیکاری است، اگر چه بر اساس آخرین آمار میزان بیکاری و یا 
افراد جویای کار در استان کاهش داشته است؛ اما این مسئله به معنای 
واقعی باعث کم شدن افراد جویای کار و یا افزایش سطح اشغال زایی 
نبوده است. بر اساس اعالم مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، اگرچه نرخ بیکاری استان در 
فصل پاییز کاهش داشته، اما نرخ مشارکت اصفهان نیز کاهشی بوده 
است، به گفته وی،امروز ظرفیت بسیاری از فرصت های شغلی استان 

خالی است، اما متاسفانه افراد انگیزه ای برای اشتغال در این بخش ها 
ندارند و البته برخی مشاغل فنی بوده که نیاز به مهارت تخصصی افراد 
است.حسین باقری ، با اشاره به اینکه پاییز امسال نرخ بیکاری استان 
۱۰.۴ درصد و میانگین کشور ۹.۴ درصد بود، اظهار کرد: این درحالی است 
که نرخ بیکاری پاییز نســبت به نرخ تابستان که ۱۱.۶ درصد بود، حدود 
۱.۲ درصد و نسبت به پاییز سال گذشته ۶ دهم درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به دالیل کاهش نرخ مشــارکت در استان، گفت: احتمال 
می رود برخی از جمعیت فعال اســتان )شــاغالن بیکار( به جمعیت 
غیرفعال پیوسته باشند، مثال فرد به دلیل کرونا، خانه نشین شده یا اینکه 
فرد ترجیح به داشتن درآمدی بدون شغل در بازارهای داللی و ... دارد.

وی اظهار کرد: متاسفانه بســیاری از افراد فعالیت در برخی مشاغل را 
قبول نمی کنند و یــا مهارت فعالیت در برخی مشــاغل را ندارند. البته 
بخشی از این کم شدن متقاضیان کار را هم باید به تزریق پول در بخش 
اشتغال در استان اصفهان مربوط دانســت. بر اساس آمار از اسفندماه 
سال گذشته تا پایان آذرماه امسال، حدود ۷۵ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال 
تسهیالت تبصره ۱۸)برنامه تولید و اشــتغال( به بنگاه ها و واحدهای 
تولیدی پرداخت شده است که بیشترین تعداد پرداختی ها مربوط به 
اســتان اصفهان با ۱۲۶ فقره به میزان حدود ۸ هزار و ۱۰۷ میلیارد ریال 

بوده اســت. بر اســاس آمار ارائه شــده از ســوی دفتر آمار و فرآوری 
داده های معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، این میزان تسهیالت به 
یک هزار و ۳۲۸ بنگاه و واحد تولیدی از اسفندماه سال گذشته)۱۳۹۸( 
تا پایان آذرماه امسال پرداخت شده اســت.بر این اساس در این بازه 
زمانی، ۷ هزار و ۲۶۴ واحد تولیدی برای دریافت تسهیالت برنامه تولید 
و اشتغال)تبصره ۱۸( ثبت نام کرده بودند.بعد از استان اصفهان، استان 
تهران با ۸۷ فقره تســهیالت به مبلغ ۶ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال در رتبه 
بعدی قرار دارد.در این مدت همچنین به ۸ فقره واحد و بنگاه تولیدی در 
مناطــق آزاد به میزان حــدود ۶۹۹ میلیارد ریال تســهیالت تبصره ۱۸ 
پرداخت شــده اســت.در این بازه  زمانی همچنین ۲ هزار و ۹۲۸ فقره 
معرفی به بانک بــرای دریافت بیش از ۲۱۵ هــزار و ۴۶۲ میلیارد ریال 
تسهیالت انجام شده است. تبصره ۱۸ که در ذیل تالش های دولت برای 
احیای صنایع و کارگاه های کوچک قرار می گیرد موجب شده تا رغبت 
سرمایه گذاران و نیز صاحبان تولیدی ها برای احیا و یا احداث واحدها 
افزایش پیدا کند این اتفاق اگر چه خوب است اما باید توجه داشت که 
همچنان روندهای بروکراتیک پیچیده و فشل سیستم اداری استان در 
اغلب بخش ها پا برجاست و نیاز دارد تا عالوه بر تامین مالی راهکارهای 
دیگر راه اندازی کسب و کارهای تولیدی هم هر چه زودتر تسهیل شود.

جلسه نهم کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان 
به بحث و بررسی در خصوص طرح جدید مجلس 
در ارتباط با تغییرات جدید قوانین حوزه معدن که در 
دستور کار مجلس شورای اسالمی است، اختصاص 
یافت. این جلســه کمیســیون با ریاست مجتبی 
کاروان، برای بررســی تغییرات جدید قوانین حوزه 
معدن که در دســتور کار مجلس شــورای اسالمی 
است، برگزار شد. کاروان در این جلسه پیشنهاد نگاه 
ویژه تر بخش معدن به طرح پیشنهادی نمایندگان 

مجلس  را داد و اذعان داشت: باید از فرصت پیش 
آمده بــرای اصالح بنیادی وکارشناســی شــده تر 
قوانین فعلی بهره الزم را بــرد و تصریح کرد: به نظر 
می رســد که  قانون گــذار قصد بهــادادن به بخش 
اکتشاف معادن و شــفافیت این حوزه را داشته اما 
با ارائه این طرح، این امر محقق نخواهد شد و اصل 
مالکیت معــادن را نیز زیر ســوال خواهد برد. وی 
بیان کرد: مطابق بررســی های کارشناســی شده 
کمیسیون در صورتی که طرح فعلی به قانون تبدیل 
شــود احتماال مشــکالت جدیدی را برای بخش 
معدن ایجاد خواهد کــرد. کاروان همچنین عنوان 
کرد: قانون فعلی معادن اگر چه ایراداتی دارد ولی 
بســیار اجرایی تر و موجه تر از طرح فعلی اســت و 
مطابق محاســبات ما به طور قطع تغییرات جدید 

نه تنها شــرایط را بهتر از قبل نمی کنــد بلکه باعث 
آشفتگی در بخش معدن و فرار سرمایه از این حوزه 
خواهد شد که با منویات مقام معظم رهبری مبنی 
بر جایگزینی معدن به جای نفت، در تضاد اســت 
و نمایندگان به این امر توجــه خواهند کرد. رییس 
کمیسیون معادن اتاق اصفهان تصریح کرد: از همان 
ابتدای مطرح شــدن این طرح، کمیسیون اتاق با 
رایزنی و مشــارکت با اتاق ایران، خانه معدن ایران 
و مرکز پژوهــش های مجلس وکمیســیون های 
متناظر و همچنین انجمــن های تخصصی، ضمن 
اعالم دیدگاه کارشناســی خود با ارائه یک پیشنهاد 
کامل و جامع به کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
و جلسات متعدد کارشناسی، سهم خود در این امر 

را ایفا کرده است.

انتقاد معدن داران به اصالحیه نمایندگان مجلس

خبر روز

 حدود ۷۵ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال تسهیالت تبصره 
۱۸)برنامه تولید و اشتغال( به بنگاه ها و واحدهای تولیدی 
پرداخت شده است که بیشترین تعداد پرداختی ها 
مربوط به استان اصفهان با ۱۲۶ فقره به میزان حدود ۸ 

هزار و ۱۰۷ میلیارد ریال بوده است

خودکفایی در تولید بذر گل های صادراتی
گلخانــه داران عباس آباد، کوچک ترین روســتای بخش بادرود شهرســتان نطنــز، در تولید بذر 
گل های وارداتی به خودکفایی رسیدند.مســئول مرکز جهاد کشــاورزی بخش بادرود نطنز گفت: 
در این روســتا حــدود ۱۰ گلخانه تولید 
گل های زینتی و شــاخه بریــده فعال 
است و ســالیانه نزدیک به سه میلیون 
شاخه گل از این روســتا روانه بازار می 
شود.احمدعلی مختاریان پور افزود : به 
زودی برای صادرات گل های تولیدی در 
 این روستا به استان های همجوار اقدام 
می شــود.وی درباره رفع مشکل وثیقه 
بانکی روســتاییان بــرای دریافت وام 
حمایتی هم گفــت: در حــال رایزنی با 
مسئوالن بانک و جهاد کشاورزی هستیم تا روستاییان هم بتوانند با وثیقه از تسهیالت بانکی برای 

راه اندازی و یا گسترش گلخانه های خود بهره مند شوند.

فرونشست در دشت اصفهان به 16 سانتی متر رسید
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: مقدار فرونشست زمین در دشت اصفهان به ۱۶ 
سانتی متر رسیده و غلبه بر بحران آب در استان اصفهان نیازمند اقدام اساسی در سطح ملی است.

حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه وضعیت بحرانی آب در استان اصفهان برای مسئوالن 
ملی دقیق تبیین نشده است، اظهار داشت: چنانچه بحران آب برای سران سه قوا تبیین نشود ممکن 
است تبعات کم آبی حوزه مرکزی و شهرستان های اطراف را بیش از پیش متاثر سازد.وی با اشاره 
به گسترش پدیده فرونشســت بر اثر تخلیه آبخوان ها تصریح کرد: ســازمان زمین شناسی کشور  
وضعیت فرونشست در استان اصفهان را تشریح کرده است به گونه ای که مقدار فرونشست در دشت 
اصفهان و برخوار ساالنه تا ۱۶ سانتی متر رسیده  که علت آن را در جریان متقاطع زاینده رود باید جست 
وجو کرد.عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی که با کسب بیشترین درصد آرای مردمی در کل 
کشور در سه دوره متوالی به مجلس یازدهم راه یافت، گفت: مطالعات کارشناسی درخصوص بحران 
آب و تبعات ناشی از آن در استان اصفهان در سال های اخیر انجام شده است.وی یکی از عوامل مهم 
فعال شدن کانون های گردوغبار در اســتان اصفهان را به بحران آب در استان اصفهان نسبت داد و 
گفت: کم آبی و عدم جریان مستمر زاینده رود تاالب گاوخونی را به عنوان یکی از کانون های گردوغبار 
 در استان اصفهان تبدیل کرده است که با وزش بادهای شرقی غربی، فعال شدن ریزگردها را به همراه 

خواهد داشت.

اصفهان، پایلوت روش جدید اکتشافات زمین شناسی کشور شد
مدیرکل دفتــر برنامه ریــزی، فناوری و بودجه ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی 
کشــور اظهار کرد:  در دنیا ۱۶۱ ژئوپــارک داریم که تنها یکــی از این ژئوپارک ها از ایران اســت در 
حالی که دو ژئوپارک دیگر در ســال آینده به ثبت خواهد رســید.رضا جدیــدی، ژئوپارک جندق 
و انارک را نیــز قابلیت ثبت جهانی دانســت و گفــت: هم اکنــون از ۴۴ کشــور، ۱۶۱ ژئوپارک به 
ثبت رســیده اســت که تا ســال ۲۰۲۵ این رقم به ۵۰۰ عدد خواهد رســید.وی با اشــاره به اینکه 
ســازمان زمین شناســی به ســمت روش های جدید حرکــت می کنــد ، گفت: در نظــر داریم 
روش جدید اکتشــافات را بــه عنوان پایلــوت در اصفهان اجرایــی کنیم که در صــورت همکاری 
 مســئوالن اســتانی در یک بازه زمانی بســیار کوتاه تر صــورت گرفتــه و بازدهی باالتــری را به 

همراه دارد.

کافه اقتصاد

120 هکتار از جنگل های زاگرسی غرب اصفهان غنی سازی شداخبار
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: ۱۲۰ هکتار از جنگل های زاگرسی در شهرستان فریدون شهر واقع در غرب این استان در سال جاری 
غنی سازی شده است.عبدالرضا مهاجری افزود: این غنی سازی با کاشت بذر بلوط انجام می شود و هدف از آن تقویت پوشش گیاهی و جایگزینی درختان از بین 
رفته است.وی، اعتبار این طرح را ۱۸۹ میلیون تومان اعالم کرد و ادامه داد: برنامه ریزی و اقدامات متناسب در سال های گذشته برای بهبود وضعیت جنگل های 
استان افزایش یافته است و امیدواریم با تامین اعتبارات بتوانیم سال های آینده هم اقدامات مناسبی انجام دهیم.معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اصفهان با بیان اینکه بخشی از جنگل های زاگرسی کشور در شهرستان فریدونشهر و سمیرم استان قرار دارند، تصریح کرد: حفاظت و تقویت درختان این منطقه 
نقش ویژه ای در جلوگیری از فرسایش خاک، سیالب و دیگر پدیده های مخرب خواهد داشت.وی اظهارداشت: غنی سازی جنگل های بلوط با بذر در فصول پاییز 
و زمستان انجام می گیرد و از آنجا که این مناطق زیستگاه شــمار زیادی از حیوانات مانند خرس است در حمایت از محیط زیست و گونه های جانوری هم موثر 
خواهد بود.مهاجری با اشاره به اینکه هر هکتار غنی سازی جنگل های زاگرسی افزون بر ۱.۵ میلیون تومان هزینه دارد ، گفت: تخصیص اعتبارات کافی مهم ترین 

نیاز این بخش محسوب می شود که البته در سال های اخیر نسبت به گذشته تغییرات محسوسی پیدا کرد.   

جنگلکاری بیش 
از 120 هکتار  از 

اراضی شهرستان 
فریدونشهر

در قالــب طــرح صیانــت از 
جنگل ها،در بیش از ۱۲۰ هکتار 
از اراضی جنگلی شهرســتان 
عملیــات  فریدونشــهر 
جنگلکاری با بذر بلوط در حال 

اجراست.

وز عکس ر

رییس انجمن حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان استان:

بازار نرخ گذاری میوه 
اصفهان آشفته است

رییــس انجمن حمایــت از حقوق مصرف 
کنندگان اســتان اصفهان گفــت: با توجه 
به وضعیت تــورم  به بخش نــرخ گذاری 
ورود کردیم، البتــه باید توجه داشــت که 
نرخ گذاری برخی از محصــوالت در تهران 
و برخی دیگر در اصفهان انجام می شــود.

نبود نماینده ای از سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کننــده و اعالم نرخ میوه نســبت 
به نرخ واقعی آن از دالیــل عدم صالحیت  
کمیته نرخ گذاری میوه در اصفهان اســت.

مجتبی برزگر با بیان اینکه آشفتگی در بازار 
میوه در اصفهان دیده شده و از این رو به این 
مضوع ورود کردیم، ادامــه داد: باید توجه 
داشت که کمیته نرخ گذاری میوه روزهای 
یکشنبه تشــکیل و نرخ گذاری میوه انجام 
می شود و در بررسی عملکرد این کمیته به 
این نتیجه رسیدیم که این کمیته صالحیت 
نرخ گذاری را نــدارد و ضروری اســت که 

سازمان حمایت به بازار ورود کند.
وی با بیان اینکه نبود نماینده ای از سازمان 
حمایت از حقــوق مصرف کننــده و اعالم 
نرخ میوه نسبت به نرخ واقعی آن از دالیل 
عدم صالحیت این کمیته اســت، ابراز کرد: 
برای این امر پس از دریافت مصوبه ســتاد 
تنظیم بازار جلسه ای را با معاون  هماهنگی 
امور اقتصادی اســتانداری اصفهان برگزار 
کردیــم که بــر اســاس آن نامــه ای را به 
 ســازمان صمت برای تغییر در این سیستم 
ابالغ کرد.رییس انجمــن حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان استان اصفهان با بیان اینکه 
هنوز سازمان صمت استان اصفهان در زمینه 
ورود ســتاد تنظیم بازار بر نرخ گذاری میوه 
پاسخی را ارائه نداده است، ادامه داد: در این 
زمینه نامه نگاری را نیز با رییس ســازمان 
صمت استان داشــته ایم که هنوز پاسخی 
دریافت نکرده ایم و در صورت استمرار این 
وضعیت طــی هماهنگی با دســتگاه قضا 

ورود می کنیم.
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مصوب شدن طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری؛

آیاروندسرمایهگذاریاقتصادیرونقمیگیرد؟
طرح جامع منطقه ویژه اقتصــادی چهارمحال و بختیــاری به همراه 
مناطق کازرون، بانه، کاوه، دامغان، سرخس، دوغارون و فرودگاه پیام در 
روز های پایانی دی ماه امسال پس از یک دهه انتظار؛ در جلسه شورای 
عالی مناطق آزاد تجاری با حضور معاون اول رییس جمهوری به تصویب 
رسید.اکنون پس از گذشت یک دهه از ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در 
چهارمحال و بختیاری انتظار می رود با مصوب شدن طرح جامع، روند 
سرمایه گذاری و رونق اقتصادی در این اســتان بیش از پیش فراهم 
شود.مناطق ویژه اقتصادی شامل محدوده های جغرافیایی مشخص در 
مبادی ورودی یا در داخل کشور هستند که به منظور جذب سرمایه های 
داخلی و خارجی و ایجاد بستر و زیرساخت مناسب برای فعالیت های 
تولیدی و تجاری در راستای افزایش صادرات کاال، واردات ماشین آالت 
مورد نیاز بخش تولید و انتقال فناوری و ارائه خدمات بهینه برای حضور 

فعاالن اقتصادی در بازار های منطقه ای و بین المللی ایجاد می شوند.

 پیشنهاد 105 طرح اقتصادی مرتبط
 با جهش تولید از سوی دستگاه های دولتی

فراهم کردن زمینه راهبرد )اســتراتژی( نوین برای توسعه و گسترش 
منطقه به منظــور افزایش تولید و صــادرات، ارتقای ســطح فناوری 
)تکنولوژی( و بهره گیری از فناوری هــای برتر و نوین اقتصادی، جذب 
ســرمایه های خارجی و داخلی، به وجود آوردن عرصــه فعالیت های 
تولیدی و تجــاری برای افزایش صــادرات کاال و ارائــه بهینه خدمات 
برای حضور فعال در بازار های منطقــه ای و بین المللی، به وجود آوردن 
فرصت های شغلی تازه و ارتقای سطح اشتغال و کم کردن هزینه های 
تولید از جمله اهداف شکل گیری مناطق ویژه اقتصادی است.بی شک 
این اهداف و امتیازاتی که برای مناطق ویژه اقتصادی در نظر گرفته شده 
بسته جذابی را برای سرمایه گذاران عرضه می دارد و از سوی انگیزه الزم 
را در مســئوالن فراهم می آورد تا بتوانند از این ظرفیت در راستای رونق 
اقتصادی آن منطقه بهره گیری کنند و از آنجا که چهارمحال و بختیاری 
همچنان در مسیر توســعه یافتگی خود با چالش هایی نظیر نرخ باالی 
بیکاری، نبود صنایع بزرگ و مادر و سرمایه گذاری ناکافی در بخش های 
صنعتی و تولیدی روبه رو است، منطقه ویژه اقتصادی برای این استان 
از اهمیت دوچندانی برخوردار می شــود که عزم جــدی و همت واالی 

مسئوالن را در بهره گیری مناسب از این ظرفیت می طلبد.

آینده روشن منطقه ویژه اقتصادی مشروط به مدیریت مناسب
مدیرعامل سازمان همیاری شــهرداری های چهارمحال و بختیاری به 

عنوان متولی منطقه ویژه اقتصادی اســتان ابراز امیــدواری کرد که با 
تصویب طرح جامع می توان آینده روشــنی را برای توسعه اقتصادی 
استان تصور کرد، اما آن را به مدیریت مناســب در جذب سرمایه گذار 

مشروط دانست.
روح ا...عظیمی افزود: طی یک دهه اخیر تبلیغات و اقدامات قابل قبولی 
برای معرفی منطقه ویژه اقتصادی استان انجام نشده و در حال حاضر 
تنها یک واحد در این منطقه فعال شده است، اما با توجه به تصویب طرح 
جامع و چارچوب مشخص برای منطقه انتظار می رود در ادامه بتوان از 
این ظرفیت به نحو مطلوب تری بهره گیری کرد.وی عملکرد مناسب در 
منطقه ویژه اقتصادی را مستلزم توجه به مطالعات آمایش سرزمین و 
استقرار صنایع جانبی و همخوان با ظرفیت های استان دانست و گفت: 
بی شک اگر در جذب سرمایه گذار و استقرار صنایعی که از نظر اقتصادی 
دارای توجیه اقتصادی باشد بتوان موفق عمل کرد، منطقه ویژه اقتصادی 
در مســیر اهداف قابل تعریف قرار می گیرد و دســتاورد های خوبی را 
برای استان به همراه خواهد داشت.منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال 
و بختیاری در ۳۹۱ هکتار از ســال ۱۳۸۹ ایجاد شده است و از آن زمان 
تاکنون تنها شرکت ایجاد شده در این منطقه، سامانه پرتودهی گاماست.

با این وجود بــه گفته متولیان امر، با تصویب طــرح جامع روند جذب 

سرمایه گذار در این منطقه تســهیل شده و به زودی شاهد شکل گیری 
شرکت های بیشتری در این منطقه خواهیم بود.

سرپرســت منطقه ویژه اقتصــادی چهارمحال و بختیــاری در همین 
خصوص گفت: عالوه بر شــرکت پرتودهی گاما، چهار واحد سلولزی و 

کشاورزی در حال احداث در منطقه است.
محمود شــریف پور ادامه داد: زیرســاخت های منطقه ویژه اقتصادی 
استان تکمیل نیســت و در حال حاضر تنها برق و گاز در منطقه موجود 
است و آب مورد نیاز منطقه از محل طرح آبرسانی بن به بروجن دیده 

شده که این طرح تاکنون اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: جاده دسترسی به منطقه نیز آسفالت شده و قرارداد 
اتصال به شــبکه فیبرنوری نیز بسته شــده و امید است به زودی اجرا 
شود.سرپرست منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری، موقعیت 
جغرافیایی مناســب و همجواری با اســتان اصفهــان را از مهم ترین 
امتیازات این منطقه برشمرد و گفت: از آنجاکه استان اصفهان منطقه 
ویژه اقتصادی ندارد، فرصتی برای سرمایه گذاران این استان است که 
با توجه به مسافت کم، منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری را 
برای سرمایه گذاری و بهره مندی از معافیت های مالیاتی، گمرکی و سایر 

امتیازات آن برگزینند.

 سرپرست معاون بازرسی، نظارت و مبارزه با کاالی 
قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیــاری درجمــع خبرنــگاران چهارمحــال و 
بختیاری با بیــان اینکه شناســه کاال برای عرضه 
۱2 گروه کاالیی در کشــور الزامی است، اظهار کرد: 
این کار موجب جلوگیری از عرضــه کاالی قاچاق 
در سطح فروشگاه های کشــور می شود.غالمرضا 
قائدامینی بیــان کرد: در حال حاضــر گروه لوازم 
خانگی، منســوجات و پوشــاک نیز شــامل این 
قانون می شوند، از این پس در استان لوازم خانگی 
از جملــه تلویزیــون، یخچال و فریزر، اســپیلت، 
کولر، ماشین لباس شــویی، ماکرویو و جاروبرقی 
در ســطح فروشــگاه های اســتان باید با شناسه 

کاال عرضه شــود.وی افزود: منســوجات شامل 
پوشــاک، کفش، پارچه و ابزار پوشاک نیز شامل 
این قانون می شوند، اما در گام اول در چهارمحال 
و بختیاری شناسه کاال برای لوازم خانگی اجباری 
می شود، سپس از اوایل اسفند نیز برای منسوجات 
و پوشاک نیز اجباری خواهد شد، این قانون برای 
کاالهای خارجی و داخلی تفاوت ندارد.قائدامینی 
با اشــاره به اینکه برای جلوگیــری از قاچاق باید 
واردکننــدگان و تولیدکنندگان عملکــرد خود را در 
سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت کنند، گفت: 
چهارمحال و بختیاری نیز برای جلوگیری از عرضه 
کاالی قاچاق، شناسه کاال را در حال حاضر برای این 
موارد الزامی می کند و وارد فاز عملیاتی می شــود.

سرپرست معاون بازرسی، نظارت و مبارزه با  کاالی 
قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری خاطرنشان کرد: سازمان صمت متولی 
برخورد با کاالی قاچاق در سطح عرضه است، قطعا 
اگر کاال با شناسه عرضه شــود این کار در مبارزه با 
قاچاق کاال و حمایت از تولیــد داخلی موثر خواهد 
بود.وی در پایان تاکید کرد: برای موفقیت در اجرای 
طرح شناســه دار کردن کاال در ســطح عرضه باید 
اســتان های مجاور نیز همزمان ایــن طرح را اجرا 
کنند تا بتوان شــاهد موفقیت در بحــث مبارزه با 

کاالی قاچاق بود.

مدیر ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: اعضای 
کانون های فرهنگــی هنری مســاجد چهارمحال 
و بختیــاری از ابتدای شــیوع ویــروس کرونا، در 
راســتای دومين مرحله از طرح ملــی راهکار و گام 
دوم انقالب برای دستگیری از نیازمندان وارد صحنه 
شــده اند.»محمدرضا مظاهری« ادامه داد: اعضای 
کانون های مســاجد این اســتان در قالب دومين 
مرحله از طرح ملی راهکار و گام دوم انقالب تاکنون 
۱۷۰۰ برنامه اجرا و در سامانه »بچه های مسجد« به 
ثبت رسانده اند.وی ابراز کرد: مشارکت در طرح جمع 
آوری کمک های مومنانه، انجام خدمات بهداشتی 
نظیر ضدعفونی مساجد و معابر اصلی شهر و روستا، 

تولید و توزیع ماسک یک بار مصرف بین آسیب دیده 
گان از کرونا از دیگر فعالیت هــا و اقدامات اعضای 
کانون های مساجد چهارمحال و بختیاری است که 
در قالب دومين مرحله از طرح ملی راهکار و گام دوم 
انقالب برای مقابله با ویــروس کرونا صورت گرفته 
است.مظاهری تصریح کرد: اقدامات اعضای کانون 
های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری 
در دومين مرحله از طرح ملی »راهکار« در لبیک به 
فرمایشــات مقام معظم رهبری مبنی بر مواسات 
و همدلی در ایام شــیوع ویروس کرونا است.مدیر 
کانون های مســاجد چهارمحال و بختیاری گفت: 
ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
چهارمحال و بختیاری با همکاری برنامه تلویزیونی 

ســمت خدا و موسســه حضرت خدیجه )س( قم 
تاکنون در پنج مرحله اقدام به تهیه و توزیع گوشــت 
های قربانی بین نیازمندان و آسیب دیدگان از شیوع 
ویروس کرونا با اعتباری بالغ بــر ۹ میلیارد و پانصد 

میلیون ریال کرده است.
مدیر ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری 
مســاجد چهارمحال و بختیاری یادآور شد: تمامی 
فعالیت های تعریف شــده در طرح ملی »راهکار« 
ذیل رواق همدلی »شبستان فرهنگ« و قالب طرح 
ملی »ایران قوی« توسط کانون های فرهنگی هنری 

مساجد ثبت می شود.

 سرپرست معاون بازرسی، نظارت و مبارزه با کاالی قاچاق سازمان صمت چهارمحال و بختیاری:

 شناسه برای لوازم خانگی و پوشاک در سطح عرضه 
الزامی شد

در راستای طرح ملی راهکار صورت گرفت؛

 کانون های مساجد چهارمحال و بختیاری 
در خط مقدم همدلی و کمک به نیازمندان

مدیرکل بنیاد مسکن استان:

3طرح بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری آماده افتتاح شد
مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری گفت: سه طرح با اعتبار 2۱۸ میلیارد تومان در دهه فجر انقالب اسالمی در استان افتتاح می شود که افتتاح سه هزار و 
۳۸۰ واحد مقاوم سازی شده در سطح استان با اعتبار ۱۹۶ میلیارد تومان از جمله این طرح ها به شمار می رود.سهراب رییسی افزود: واحدهای مقاوم سازی شده 
در شهرستان های اردل، بروجن، بن، خانمیرزا، سامان، شهرکرد، فارسان، کوهرتگ، کیار و لردگان است که عملیات اجرایی آن از سال ۹۸ آغاز شده و در دهه فجر 
امسال به بهره برداری می رسد.وی همچنین از افتتاح ۶ طرح هادی روستایی با اعتبار ۶ میلیارد تومان در دهه فجر امسال خبر داد و گفت:طرح های هادی مربوط 
به روستاهای میانرودان و کوی شهید بهشتی شهرستان کوهرنگ، مصطفی آباد و مرغملک شهرستان شهرکرد و روستای دلی و حسین آباد شهرستان کوهرنگ 
است.مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: افتتاح پروژه مسکونی ۵۴ واحدی میثاق۱ منظریه شهرکرد با اعتبار ۱۶ میلیارد تومان از دیگر 
طرح های قابل افتتاح در دهه فجر است.رییسی در ادامه با اشاره به اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شــهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر در استان، افزود: این طرح با 

پیشرفت حدود ۱۰ تا ۱۸ درصدی در نقاط مختلف استان در حال اجراست.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه  استان:

نخستین کنگره واقفان شاخص چهارمحال و بختیاری برگزار می شود
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری از فعال شدن دبیرخانه نخستین کنگره واقفان استان با محوریت بزرگ ترین واقف استان »بی بی ماه بیگم 
صمصام بختیاری« خبر داد و گفت: نخستین کنگره واقفان شاخص استان سال آینده برگزار می شود.حجت االسالم حسن امیری با اشاره  به آغاز  کار نشست ها 
و جلسات این کنگره افزود: این کنگره به منظور معرفی نیت واقف، معرفی بی بی ماه بیگم صمصامی به عنوان بزرگ ترین واقف استان، بررسی ابعاد زندگی این 
واقف و شناخت نیت خیر واقف برگزار می شود.به گفته وی، موقوفه این واقف با ۵۰۰ رقبه در شهرکرد با نیت کمک به ایتام و همچنین تحصیل پسران بی سرپرست 
فعال اســت و پس از مرگ بی بی ماه بیگم ورثه او وقف نامه رســمی را در دی ماه ســال ۳۶ در دفترخانه ۱۹ اصفهان برای اطفال فقیر و پسران بی سرپرست به 
ثبت رساندند.امیری افزود: بیش از ۱۷۰ کودک بی سرپرست زیرپوشش حمایت این موقوفه هستند که از این تعداد بیش از ۷۰ کودک بی سرپرست به صورت 
شبانه روزی در این مرکز نگهداری می شوند و مابقی به دلیل مشکالت اقتصادی خانواده از خدمات حمایتی این مرکز بهره مندند.هم اکنون یک هزار و ۷۰۰ وقف 

در استان با بیش از سه هزار و ۷۰۰ رقبه ثبت شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

مردم رعایت فاصله گذاری اجتماعی را جدی بگیرند
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: متاسفانه طی روزهای  گذشته عالئم و هشدار هایی 
برای افزایش بیماری کرونا در سطح استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد.مجید شیرانی افزود: هم 
اکنون در مقایسه با هفته گذشته، مراجعه کنندگان با عالئم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز 
بهداشتی و درمانی سرپایی استان افزایش یافته که زنگ هشداری برای شیوع این بیماری است.شیرانی 
اضافه کرد: همچنین نسبت به هفته گذشته موارد بستری بیماران کرونایی در مراکز درمانی استان به 
ثبات رسیده و از سیل نزولی خارج شده است.وی از مردم خواســت: رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

و موازین بهداشتی را جدی بگیرند و در این خصوص از هرگونه غفلت و سهل انگاری خودداری کنند.

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری خبر داد:

چتر حمایتی امدادی برای بیماران خاص استان
مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری با اشــاره به ارائه دیگر خدمــات حمایتی این نهاد به 
خانواده های مددجو، ادامه داد: یک هزار و ۱2۰ بیمار خــاص، زمین گیر و صعب العالج از خدمات 
بهداشتی، درمانی و حمایتی کمیته امداد اســتان بهره مند می شوند.ملک پور اضافه داد: دو هزار و 
۴۱۷ مددجوی این نهاد تحت حمایت بیمه های تامین اجتماعی، روســتاییان و عشایر هستند که 

از ابتدای امسال ۷۹ مددجو برای دریافت حقوق بازنشستگی به این سازمان ها معرفی شده اند.
وی با بیان اینکه توانمندسازی و ایجاد زمینه خودکفایی مددجویان از رویکردها و سیاست های این 
نهاد است، افزود: پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و بیمه روستاییان و عشایر برای مددجویان 
شاغل و زنان سرپرست خانوار با هدف خودکفایی آن ها انجام می شود.مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه مشــموالن این طرح از حقوق بازنشستگی 
نیز بهره مند می شــوند، اضافه کرد: از مجموع دو هــزار و ۴۱۷ مددجو، یک هــزار و 2۴۶ نفر تحت 
حمایت بیمه  تامین اجتماعی و یک هزار و ۱۷۱ نفر نیز تحت حمایت بیمه روســتاییان و عشــایر 
هستند.ملک پور  ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون یک میلیارد و ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در 
راستای تامین هزینه های درمانی، خرید تجهیزات بهداشتی، پزشــکی و توانبخشی و خرید دارو 
به این بیماران پرداخت شــده است.وی، اجرای طرح ارتقای ســالمت مادران و کودکان را از دیگر 
خدمات حمایتی کمیته امداد استان عنوان و خاطرنشــان کرد: ۷۳۶ مادر و یک هزار و ۸۰۰ کودک 
نیازمند نیز هزینه خرید مواد غذایی دریافت می کنند.ادارات کمیته امداد در سراسر استان و مراکز 
نیکوکاری آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی مردم نوع دوست استان هستند و کد دستوری 

#۰۳۸*۸۸۷۷* نیز برای دریافت کمک های نقدی مردم استان در نظر گرفته شده است.

کم آبی و کاهش سطح زیر کشت اراضی کشاورزی چهارمحال
 رییس جهاد کشــاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: در شهرســتان بروجن بیش از ۴۰ 
هزار هکتار اراضی مســتعد کشــاورزی وجود دارد که به  دلیل کاهش بارندگی و خشکســالی در 
 سال های  اخیر، سالیانه ۵۰ درصد از اراضی قابل کشــت به  دلیل کمبود آب به زیر کشت نمی رود.

عطاء ا... ابراهیمی افزود: از 2۰ هزار هکتار اراضی زراعی تحت کشت ساالنه در این شهرستان 2۴۰ 
هزار تن محصوالت زراعی از جمله گندم، جو، سیب زمینی، علوفه و چغندرقند با ارزش بیش از ۳۵۰ 
میلیارد تولید و برداشت می شود.به گفته وی، سطح زیرکشــت باغات در شهرستان بیش از چهار 
هزار هکتار است که ساالنه 2۵ هزار تن محصول باغی از جمله سیب درختی، گردو، بادام و انگور در 
این شهرستان تولید می شود.رییس جهاد کشــاورزی استان چهارمحال و بختیاری افزود: در این 
شهرستان در حال حاضر  از شش هکتار گلخانه فعال ساالنه بیش از سه میلیون شاخه گل بریده، 
بیش از ۶۰۰ تن سبزی و صیفی و بیش از ۷۰ تن توت فرنگی به ارزش بیش از ۱۶ میلیارد تومان در 

این واحدهای گلخانه ای تولید می شود.

بام ایرانبا مسئولان

مفاد آراء
11/14 آگهی موضوع ماده 3  قانــون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء اصالحی صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق 
اصفهان تصرفانه مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در یک آگهی 
می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
دارند میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این منطقه 
تسلیم و پس از اخذ رسید اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایندو 
گواهی طرح دعوا را به این منطقه ثبتی ارائه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1- رای شــماره 139960302210000198 مــورخ 1399/02/31 و رای 
اصالحــی شــماره 139960302210002831 مــورخ 1399/10/01 خانــم 
ملیحه کاهــي به شناســنامه شــماره 1979 کدملــي 1283612186 صادره از 
اصفهان فرزند اکبر در ششــدانگ یــک قطعه زمین محصور با بنــای احداثی در 
آن  به مســاحت 142/64 مترمربع انتقال عادی مع الواســطه از طرف یوســف 
 خاکی فرزند جواد مفروزی از پالک شــماره 99 اصلي واقــع در حوزه ثبت ملک

 جنوب شرق اصفهان
2- رای شماره 139960302210000805 مورخ 1399/04/28 و رای اصالحی 
شــماره 139960302210002397 مــورخ 1399/07/21 و رای اصالحــی 
139960302210002862 مورخ 1399/10/03 آقاي علي مهدي اف اردستاني 
به شناسنامه شماره 439 کدملي 1284343626 صادره فرزند حسین در ششدانگ 
باستثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن یک قطعه زمین کشاورزی محصور با بنای احداثی که 

مساحت اعیانی آن 150 متر مربع می باشد به مساحت 2204/08 مترمربع انتقال 
عادی مع الواسطه از طرف حسین قنبری حیدر آبادی  فرزند عباس مفروزی از پالک 

شماره  2190 اصلي واقع در حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان       
3- رای شماره 139960302210000345 مورخ 1399/04/14 و رای اصالحی 
شماره 139960302210002806 مورخ 1399/09/27 آقاي غالمرضا جمالي به 
شناسنامه شماره 641 کدملي 1286515701 صادره اصفهان فرزند صفرعلي در 
ششدانگ یک درب باغ با بنای احداثی  به مساحت 1464/99 مترمربع انتقال عادی 
مع الواسطه از طرف حسین داســتانپور  مفروزی از پالک شماره 98 اصلي واقع در 

حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان                     
تاریخ انتشار : 1399/11/05 

م الف: 1079642 ناصر صیادی رییس اداره ثبت اسناد وامالک جنوب شرق 
اصفهان       

تحدید حدود اختصاصی
11/15 شــماره نامــه: 139985602022000939-1399/10/30نظر به اینکه 
ششــداگ پالک شــماره 3163 فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود جز بخش 9 
حوزه ثبتی بادرود برابر ســوابق و پرونده ثبتی به نام حســین ابراهیمی فرزند علی 
قرار گرفته است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز دوشنبه مورخ 99/11/27 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیــه 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 ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا 30 روز 
 پذیرفته خواهد شد. م الف: 1082264 رضا طویلی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت

 ملک بادرود
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معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

افزایش متقاضیان فرزندخواندگی
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: تعداد زوجین متقاضی پشت نوبت تا سال ۹۸ 
تعداد ۲ هزار و ۱۷۱ زوج بوده و تا دی ماه ســال ۹۹ تعداد آنها به ۲ هزار و ۴۷۱ کودک رسیده است 
که نسبت به گذشته شاهد افزایش متقاضیان هستیم.مجتبی ناجی تصریح کرد: به دلیل اینکه 
فرزندخوانده از والد ارث نمی برد برای تhمین آتیه فرزند خوانده الزم اســت زوجین تعهدی در 
قالب صلح ملک یا حســاب بانکی برای فرزند متعهد شوند تا برای تامین آینده فرزندخوانده در 
صورت هرگونه اتفاق برای والدین مشــکلی پیش نیاید.ناجی در خصوص تعداد فرزند بازگشت 
داده شــده در سال جاری و ســال گذشــته، افزود: در ســال جاری تعداد ۶ فرزند به بهزیستی 
بازگردانده شدند که این آمار در سال گذشته ۱۱ فرزند بوده است، همچنین در خصوص تعداد کودک 
مبتال به معلولیت یا نیازمند به پیگیری و درمان در سال جاری تعداد ۵ کودک واگذار شده مبتال به 
معلولیت و نیازمند پیگیری درمانی بودند و این آمار در سال گذشته هم همین تعداد بوده است. 

بهره مندی 141 هزار مددجو از  بیمه مکمل درمان
۱۴۱ هزار و ۲۹۳ مددجوی تحت حمایت کمیته امــداد اصفهان از خدمات بیمه مکمل درمان این 
نهاد بهره مند هستند که طی ۹ ماهه سپری شده از سال جاری بیش از ۱۷ میلیارد و ۴۲۹ میلیون 
تومان کمک هزینه در این زمینه دریافت کرده اند.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفهان با یادآوری اینکه جامعه تحت حمایت این نهــاد از دو بیمه درمانی پایه و مکمل بهره مند 
هستند، گفت: بیمه پایه مددجویان »خدمات درمانی« است که یکی از معتبرترین و بزرگ ترین 
سازمان های بیمه گر کشور اســت و همه افراد تحت پوشش با دریافت دفترچه های این بیمه از 
خدمات آن بهره مند هســتند.کریم زارع،  با بیان اینکه بیمه های پایه همه هزینه های درمانی به 
ویژه فرانشیز را پوشش نمی دهند، گفت: این مسئله برای مددجویان که از اقشار نیازمند و آسیب 
پذیر جامعه هستند، مشکالت زیادی ایجاد می کند.زارع افزود: برای کمک به مددجویان در این 
زمینه یک بیمه مکمل درمانی برای آنها در نظر گرفته شده اســت که با مراجعه به دفاتر این نهاد 
و ارائه اســناد و مدارک مربوطه از مزایای آن بهره مند می شوند.وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۴۱ 
هزار و ۲۹۳ نفر از جامعه تحت حمایت کمیته امداد اصفهان مشــمول اســتفاده از خدمات بیمه 

مکمل درمان هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی:

درمان بیماران صعب العالج رایگان انجام می شود
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور اســتان های ســازمان تامین اجتماعی گفت: در راستای ارائه 
خدمات به بیمه شــدگان، درمان بیمــاران صعب العالج بــدون پرداخت هزینــه انجام خواهد 
شد.عادل دهدشــتی با بیان اینکه اجرای طرح نســخه الکترونیک از جمله طرح های ارزشمند 
در حوزه درمان تامین اجتماعی اســت، افزود: در راســتای ارائه خدمات به بیمه شدگان، هزینه 
درمان بیماران صعــب العالج هم بدون پرداخــت هیچ هزینه ای انجام خواهد شد.دهدشــتی 
همچنیــن از افزایــش هزینه اروتــز و پروتز خبــر داد و گفت: با توجــه به باال رفتــن هزینه ها، 
افزایش ۱۵ برابــری هزینه اروتــز و پروتز جهت رفاه حال و رضایت بیمه شــدگان انجام شــده 
اســت.معاون فرهنگی، اجتماعی و امور اســتان های ســازمان تامین اجتماعــی تصریح کرد: 
با تاکید مدیرعامل ســازمان، طرح گفتمان مردمــی تامین نیز به منظور بهــره مندی از امکانات 
فضای مجازی و ارتباط مســتمر و مســتقیم مدیــران تامیــن اجتماعی با روســای کانون ها، 
اصناف و مجامــع کارگری، بازنشســتگی و کارفرمایــی فراهم شــده و با ابالغ دســتورالعمل 
 این طرح به صورت رســمی از این فضــا جهت گفتمان با شــرکای اجتماعی ســازمان بهره مند 

خواهیم شد.

کاهش آمار کرونا در اصفهان به معنای بر طرف شدن خطر این بیماری در استان نیست؛

خطر »ساده انگاری«

کاهش روند رشد بیماری کرونا در اصفهان  پریسا سعادت
امیدوار کننده و رضایت بخش است، این 
را مسئوالن علوم پزشــکی اصفهان و پزشکان و آمار تخت های خالی 
بیمارســتان ها می گوید. بر اساس اعالم ســخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان، ۱۱ شهرستان استان در وضعیت آبی قرار گرفته است.

آرش نجیمی با اشــاره به آخرین وضعیت رنگ بندی شهرستان های 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در زمینه شیوع کرونا 
اظهار داشت: خوشــبختانه در اســتان اصفهان وضعیت رنگ بندی 
شهرها نسبت به برخی از استان های کشور در شرایط مطلوب تری قرار 

دارد.
وی با بیان اینکــه در حال حاضر بر اســاس آخرین اعــالم معاونت 
بهداشــتی وزارت بهداشــت، درمان و آموزشــی ۱۱ شهرستان استان 
اصفهان در وضعیت آبی کرونا قــرار دارند، تصریح کرد: در حال حاضر 
اردســتان، برخوار، بویین میاندشــت، تیران، خور، شــاهین شــهر، 
فریدونشــهر، گلپایگان، لنجان، مبارکه و نجف آبــاد در وضعیت آبی 

هستند. 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه وضعیت ۱۱ شهر 
دیگر استان اصفهان نیز در وضعیت زرد کرونا قرار دارند، ابراز داشت: 

شهرســتان های اصفهان، چادگان، خوانســار، خمینی شهر، دهاقان، 
سمیرم، شــهرضا، فریدن، فالورجان، نایین و نطنز نیز در وضعیت زرد 
هستند.این آمار  اما به معنای از بین رفتن خطر افزایش مجدد کرونا 
نیست، حتی احتماالت در مورد بازگشت کویید۱۹ هم کم نشده است.

 در حالی که مردم باز هم به کوچه و خیابان برگشــته اند و اغلب پارک 
ها و مراکز تفریحی به خصوص در روزهای تعطیل شــلوغ شده است 
علوم پزشکی هشــدار داده در صورت جدی نگرفتن دوباره بیماری و 
کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی، کرونا دوباره باز خواهد گشت. 
این موضوع البته برای تمام کشــور صدق می کند؛ کارشناسان وزارت 
بهداشــت از احتمال پیک چهارم کرونا در بهمن مــاه خبر داده اند که 
بسیار شدید تر از پیک های قبل بوده اســت. این مسئله از آن جهت 
جدی تر اســت که در تعطیالت اخیر ســفرهای زیــادی به خصوص 
به جنوب انجام شــده و همچنین با بازگشایی ســالن ها و برگزاری 
مراسمات ازدواج احتماال اوج گیری  دوباره این بیماری وجود خواهد 
داشت. تجربه عادی انگاری در مورد کرونا یک بار در ماه های پس از 
عید و کنترل رضایت بخش این بیماری اتفاق افتاد و با سهل انگاری 

های صورت گرفته، موج دوم و سوم بسیار کشنده تر اتفاق افتاد.
 نگرانی ها از آن رو بیشتر هم شده که کرونا در حال گرفتن قربانیان از 

میان کودکان و جوانان است.  بر اســاس اعالم رییس دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان، نســبت جوانان پنج تا ۲۰ ســال در ابتال به ویروس 
کرونا در این استان حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است.طاهره چنگیز 
افزود: افزایش نسبت بیماران جوان در بین بیماران جدید کرونایی در 
اســتان اصفهان صحت دارد.وی، ایمنی پنداری کاذب، افزایش تردد 
جوانان و مالحظات کمتر را از علل افزایش ابتالی جوانان به ویروس 
کرونا برشمرد و تصریح کرد: افزایش ابتالی جوانان به کرونا هشداری 

برای ابتالی افراد مسن خانواده است.
وی اضافه کرد: با توجه به یافته جدید افزایش ابتالی جوانان به کرونا 
از خانواده ها درخواست می کنم نســبت به ترددها و حضور جوانان در 
اجتماعات مراقبت بیشتری داشته باشند.چنگیز از کودکان و جوانان 
خواست نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی همراهی های الزم را 
داشته باشند و با توجه به اجباری نبودن حضور در مدارس در محافل 

و دورهمی ها مراقبت  جدی کنند. 
در بحث مقابله با بازگشــت کرونا تصمیمات آینده اســتانی در زمینه 
کاهش محدودیت ها هم بی شــک مهم خواهد بــود و باید دید آیا 
مسئوالن استانی زیر بار ادامه محدودیت ها خواهند رفت یا آنها هم به 

دام عادی انگاری خواهند افتاد.

رییس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان گفت: بانک جامع اطالعاتی از داوران و فعاالن 
قرآنی در استان اصفهان موجود نیست.حجت االسالم 
مهدی طاهری با اشاره به طرح جدید سازمان اوقاف 
و امور خیریه در خصوص سنجش، ارزیابی و تربیت 
داوران قرآن در کشــور و به تبع آن در استان اصفهان 
اظهار داشــت: این طرح در اســتان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه ثبت نام متقاضیان برای مشــارکت 

در این طــرح از ۲۴ دی آغاز و تــا ۲۴ بهمن ماه ادامه 
دارد، تصریح کرد: متقاضیان می توانند با استفاده از 
سامانه my.oghaf.ir برای ثبت نام اقدام کنند.رییس 
اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با 
بیان اینکه داشتن شــرایط الزم برای ثبت نام در این 
دوره آموزشی در فراخوان این دوره اعالم شده است، 
تصریح کرد: برای مثال برای بخش حفظ متقاضیان 
باید حافظ کل قرآن باشــند.وی با بیان اینکه پس از 
تکمیل مراحل ثبت نام آموزش در فضای مجازی برای 
متقاضیان آغاز می شود، اضافه کرد: این آموزش ها 
در هفت بخش صحت و حفظ، تجوید، وقف و ابتداء، 
صوت، لحن، هماهنگی با حســن اجــرا، لحن ویژه 

همخوانی و همسرایی ارائه می شود.حجت االسالم 
طاهری با بیان اینکه ثبت نــام متقاضیان برای دوره 
آموزشی ســنجش، ارزیابی و تربیت داوران قرآن در 
کشور در دو بخش خواهران و برادران انجام می شود، 
تصریح کرد: این آموزش ها در چهار سطح شهرستانی، 
استانی، سراسری و ملی ارائه می شود.ارتقای کیفیت 
علمی و فنی داوران فعلی کشور، شناسایی، آموزش 
و تربیت داوران جوان و هدایت استعداد های جدید 
به سمت داوری مسابقات قرآن کریم و ایجاد شرایط 
یکسان برای بهره مندی همه عالقه مندان به داوری 
مسابقات قرآن  از اهداف برگزاری سنجش، ارزیابی و 

تربیت داوران قرآن است.

رییس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان:

بانک اطالعاتی از داوران قرآن در اصفهان نداریم

 
بر اساس اعالم رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
نسبت جوانان پنج تا ۲۰ سال در ابتال به ویروس کرونا در 

این استان حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است

توزیع 1000بسته 
معیشتی 

توسط هالل 
احمراصفهان

بیش از هزار بســته معیشتی 
عنوان»رحمــت  تحــت 
فاطمی« توســط هالل احمر 
اصفهان جهــت توزیع در بین 
خانواده های آســیب دیده از 

کرونا آماده سازی شد.

نجات یک خانواده از میان شعله های آتش
خانواده ای ســه نفره از میان زبانه های آتش منزلی مســکونی در اصفهان نجــات پیدا کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان گفت:  از منزل مسکونی دو طبقه ای در خیابان 
آتشــگاه اصفهان به ســامانه ۱۲۵ اعالم حریق شــد که بالفاصله، گروه امداد و اطفای حریق از 
ایستگاه های شماره ۸ و ۱۶  به محل اعزام شدند.فرهاد کاوه آهنگران افزود: در این آتش سوزی، 
یک خانم، یک آقا و یک بچه گرفتار شده بودند که به کمک آتش نشانان از حریق نجات یافتند و 

تنها مصدوم این حادثه که مردی مسن بود، تحویل عوامل اورژانس شهر شد.

کشف بیش از 93 کیلو حشیش درگلوگاه نایین
فرمانده انتظامی نایین از کشف ۹۳ کیلو و ۴۸۰ گرم حشــیش که زیر بار قانونی خشکبار در یک 
کامیونت ایسوزو جاساز شده بود، خبر داد.ســرگرد هادی کیان مهر اظهار کرد: ماموران انتظامی 
مستقر در ایستگاه بازرسی شهید »شرافت« شهرســتان نایین حین کنترل خودروهای عبوری 
به یک کامیونت ایســوزو مشــکوک و آن را متوقف کردند.وی افزود: این خودرو حامل محموله 
قانونی خشکبار بود که در بازرسی تخصصی این مقدار حشیش که زیر بار جاساز شده بود ، کشف 
شد.فرمانده انتظامی نایین ادامه داد: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده 
برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شــد.کیان مهر تصریح کرد: کارکنان نیروی 
انتظامی شبانه روز در اقصی نقاط کشور با ســوداگران مرگ مقابله می کنند و این نیرو هر ساله 

شهدای زیادی در راه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر تقدیم کرده است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین: 

شکارچی غیر مجاز در نایین دستگیر شد
سرپرســت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین از دســتگیری متخلف شکار و صید در 
این خطه خبر داد.علیرضا رضایی  اظهار کرد: در راســتای حفظ و حراست از زیستگاه های حیات 
وحش ماموران یگان حفاظت محیط  زیست شهرستان نایین موفق شدند یک گروه از متخلفین 
شکار و صید غیر بومی که اقدام به شــکارغیر مجاز سه رأس کل و بز وحشــی در پناهگاه حیات 
وحش عباس آباد کرده بودند را بــا انجام تمهیدات الزم شناســایی و در این رابطه ضمن توقیف 
خودروی آنان ۱۶ عدد فشنگ کشف و ضبط و یک نفر بازداشت و پرونده جهت سیر مراحل قضایی 
به دادگستری ارجاع شد.شکار و اقدام به شروع به شــکار در زیستگاه های حیات وحش توسط 
متخلفان جرم است و طبق مواد ۱۰ تا۱۵ قانون شــکار و صید و ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسالمی 
قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.پناهگاه حیات وحش عباس آبــاد در ۱۹۰ کیلومتری نایین با 
وسعتی افزون بر ۳۲۰ هزار هکتار، زیستگاه انواع وحوش و پرندگان در شرق استان اصفهان است.

با اجرای طرح امنیت محله محور صورت گرفت؛

دستگیری 31 فروشنده مواد مخدر در کاشان
با اجرای طرح امنیت محله محور در محور های حاشــیه نشــین حوزه اســتحفاظی کالنتری۱۲، 
ولی عصر )عج( کاشان ۳۱ فروشنده مواد مخدر دستگیر شــدند.فرمانده انتظامی کاشان گفت: 
دراجرای این طرح، بیش از ۲ کیلو و ۱۰۰ گرم انواع مواد مخدر آماده عرضه شامل: شیشه، هروئین، 
تریاک و حشیش، ۳۳ قبضه سالح سرد، ۴۳ دســتگاه ماینر، یک دستگاه خودرو و ۳ دستگاه 
موتورسیکلت مسروقه کشف شد.سرهنگ حسین بســاطی همچنین با اشاره به دستگیری ۳ 
سارق هدف از اجرای طرح امنیت محله محور را برخورد با فروشــندگان موادمخدر، دستگیری 
ســارقان، جمع آوری معتادان متجاهر، دســتگیری محکومان غایب و فراری و متهمان تحت 

تعقیب اعالم کرد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: تسنیم

تحلیل روزاخبار

رییس کمیته محیط زیست در کرسی 
سالمت اجتماعی یونسکو می گوید 
عامل اصلی آلودگی هوای اصفهان، 
رعایت نشدن ظرفیت زیستی است؛

مشکل قدیمی، 
دالیل جدید!

در کرســی ســالمت اجتماعی ســازمان 
آموزشــی، علمی و فرهنگی سازمان ملل 
متحــد )یونســکو( گفت: رعایت نشــدن 
ظرفیت زیســتی در اصفهــان عامل اصلی 
آلودگی هوای این شهر است و پدیده جزیره 
گرمایی ایجــاد می کند.محمــد درویش 
افزود: اصفهان در حالی ظرفیت زیســتی 
برای حداکثر یک میلیون نفر جمعیت دارد 
که اکنــون افزون بر ۲ میلیون نفر ســاکن 
این شهر هســتند.وی افزود: پهنه اصفهان 
توان سرویس دهی به این شمار جمعیت را 
ندارد و در نتیجه دچار ورشکستگی محیط 
زیســتی می شــود که این انبوه جمعیت و 
فعالیت های انسانی پدیده جزیره  گرمایی 
به وجــود می آورد.درویش با بیــان اینکه 
جزیــره گرمایی ســبب افزایــش تفاوت 
دمای شــب و روز می شــود، اضافــه کرد: 
عالوه بر این موضــوع، قرار گرفتن اصفهان 
در گودال و وزش باد با سرعت کمتر از پنج 
متر بر ثانیــه پدیده وارونگــی دمایی را به 
دنبال دارد.وی تصریــح کرد: تجمع صنایع 
آالینده در غــرب اصفهان که در مســیر باد 
غالب قرار دارد و جانمایی غلط و اســتقرار 
صنایع آب بــر، انرژی بر و آالینــده در کنار 
رعایت نشــدن ظرفیت زیســت محیطی، 
اصفهــان را در زمــره یکــی از آلوده ترین 
 استان کشــور و حتی آلوده تر از تهران قرار 
داده اســت.رییس کمیته محیط زیســت 
در کرسی سالمت اجتماعی یونسکو اظهار 
داشــت: کاشــان یکی از مناطق کشــور با 
باالترین جذابیت در حــوزه های تاریخی، 
فرهنگی و بیابانی است و یک صندوق ارزی 
پایدار محسوب می شود.وی افزود: کاشان 
با داشتن چنین جاذبه هایی باید تولید پول 
کند و به سمت کاهش وابستگی معیشتی 

به منابع آبی و خاکی برود.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به این که بیماری نیوکاسل طیور بیماری مشترک بین انسان و پرنده نیست،  گفت: نیوکاسل یک بیماری 
مسری شدید بین طیور است و در صورت شیوع بیماری در یک واحد صنعتی غالبا ۳۰ تا ۴۰ درصد طیور را درگیر می کند و منجر به تلفات شدیدی می شود.محمد 
کشتکار افزود: در صورت شیوع ویروس فوق حاد نیوکاسل در طیور امکان درگیری و ابتالی  ۱۰۰ درصدی در یک واحد صنعتی وجود دارد، بنابراین باید اقدامات 
پیشگیرانه ای در این مورد انجام شود.وی با بیان این که در کنار این طیور صنعتی که ضوابط بهداشتی و انجام واکسیناسیون به موقع در حال اجرا و انجام است، 
گفت: بالغ بر ۳ میلیون قطعه طیور خانگی و روستایی در استان وجود دارد که می توانند مخازنی از ویروس باشند و جدای از این که دچار بیماری و تلفات در طیور 
روستایی باشند، می توانند در ابتالی سایر طیور در واحدهای صنعتی نیز سهم داشته باشند.معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان ادامه داد: دو سالی 
است که سازمان دامپزشکی طرح واکسیناسیون مقاوم به حرارت را در کل کشور از جمله در اســتان اصفهان اجرا می کند و این طرح در سال ۹۹ در فاز اول بهاره 

در استان اجرا شد و بالغ بر یک میلیون و ۳۳۰ هزار قطعه طیور روستایی در ۷۱۶ روستا و در قالب ۱۴۵ اکیپ فاز نخست طی سه ماهه نخست امسال اجرا شد.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان:
بیماری نیوکاسل طیور بین انسان و پرنده مشترک نیست



رییس کمیته ملی المپیک: 

IOCبهالمپیکیهاواکسنمیدهد
رییس کمیته ملی المپیک در مورد ابهام در برگزاری المپیک توکیو گفت: متاسفانه فضای رســانه ای با فضایی که ما در آن قرار داریم، متفاوت است. ما روزانه 
با IOC و کمیته برگزاری بازی ها در ارتباط هستیم تا روز پنجشنبه مجموعه ارتباطات ما حاکی از برگزاری المپیک است. خبری که یکی از رسانه ها زده بود هم 
ژاپن و هم IOC تکذیب کردند.رضا صالحی امیری ادامه داد: جلسه ای هم با سفیر ژاپن در ایران داشتم و او از قول دولت ژاپن اعالم کرد که رویداد المپیک حتما 
برگزار می شود. کمیته بین المللی المپیک نیز مصمم به برگزاری المپیک است.وی افزود: از سال گذشته سه  فرضیه مطرح شد؛ اول اینکه وضعیت قرمز باشد 
و دو هفته ورزشکاران قرنطینه شوند و المپیک بدون تماشاگر باشد. دوم، اگر وضعیت زرد و نارنجی باشد حضور تماشاگران محدود باشد. فرضیه سوم نیز این 
است که وضعیت سفید باشد و انجام واکسیناسیون توسط IOC انجام شود و حضور بدون دغدغه قهرمانان و تماشاگران را شاهد باشیم. االن در وضعیت سوم 

هستیم و همه در حال گرفتن واکسن هستند. IOC هم متعهد شده که ورزشکاران 206 کشور واکسن را خواهد رساند.
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»انصاری«همچناندرلیستانتظار»یحیی«
 بعد از بازی با فوالد و با توجه به مصدومیت کنعانی زادگان پیش بینی می شد یحیی گل محمدی 
پس از مدت ها به محمد انصاری میدان داده و در هفته دوازدهم مقابل آلومینیوم از او استفاده 
کند؛ اما به نظر می رسد به رغم این که انصاری تجربه بازی در پست دفاع مرکزی را در بازی های 
بزرگی طی 4 سال گذشته داشته، قرار نیست در ترکیب اصلی بازی کند و احتماال فقط به لیست 
18 نفره اضافه خواهد شد،هرچند طی تمرینات چند روز اخیر پرسپولیس، تست های آمادگی و 

هماهنگی الزم روی محمد انصاری برای حضور احتمالی در ترکیب همچنان ادامه دارد.
با توجه به اینکه انصاری بیش از یک ماه است مصدومیتش به صورت کامل رفع شده است،تنها 
دلیلی که می تواند باعث تردید استفاده از او در بازی با آلومینیوم برای یحیی شود، این است که 
او در کوران مسابقات نبوده است و ممکن است از لحاظ فنی دچار مشکل باشد که این موضوع در 
تمرینات ماقبل مسابقه با آلومینیوم برای کادرفنی مشخص می شود. پرسپولیس در حالی برای 
بازی مقابل آلومینیوم آماده می شود که تمرینات این تیم طی چند روز گذشته نشان می دهد در 
صورتی که سیدجالل مشکلی برای حضور در ترکیب نداشته باشد میالد سرلک در کنار او وظایف 

دفاعی را به جای محمد حسین کنعانی زادگان انجام دهد.

اقدامناقصتراکتوربرایپیگیریپرونده»سلیمی«
کمیته وضعیت فدراســیون فوتبال به تازگی با صدور رأیی اعالم کرد فسخ قرارداد ایمان سلیمی 
با باشگاه تراکتور قانونی است؛ اما تبریزی ها هم حق اعتراض به این رای را دارند.باشگاه تراکتور 
چند روز قبل به رای کمیته وضعیت اعتراض کرده اما تاکنون هزینه دادرســی را پرداخت نکرده و 
الیحه دفاعی  اش را هم ارائه نکرده است. کمیته استیناف 10 روز به تراکتور فرصت داده اقدامات 
الزم را برای پیگیری پرونده سلیمی انجام بدهد و پس از این امر تبادل الیحه بین طرفین دعوی 
انجام خواهد شد. باشــگاه تبریزی تا اواســط این هفته برای پرداخت هزینه دادرسی و ارسال 
الیحه مربوط به پرونده ســلیمی زمان دارد. این مدافع پس از جدایی از تراکتور و منتفی شــدن 
حضورش در یک تیم خارجی،  تاکنون با هیچ باشگاهی قرارداد امضا نکرده و این روزها مشغول 
انجام تمرینات اختصاصی است تا در نیم فصل با تیم جدیدش قرارداد ببندد.در چند روز گذشته 
مباحثی هم در مورد مذاکره باشگاه پرسپولیس با این بازیکن مطرح شده ؛اما یحیی گل محمدی 
 هنوز لیســتی به باشــگاه ارائه نکرده که باشــگاه پرســپولیس بخواهد برای جذب این بازیکن 

اقدام کند.

مرحلهگروهیلیگقهرمانانآسیاباتماشاگر؟
قرار است قرعه کشی ای اف سی کاپ و لیگ قهرمانان آســیا برگزار شود و 79 تیم در گروه های 
مختلف قرار گیرند. نکته مهم این اســت که برگزاری مسابقات گســترده و پرتعداد این فصل از 
دست قطر خارج است و همانطور که ویندسور جان دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرده، 
باید کشــورهای مختلف برای میزبانی اقدام کنند.اما مسئله مهم، شــرایط حضور تماشاگران در 

ورزشگاه است.
 فصل گذشته تنها برای بازی فینال آسیا تعداد محدودی از عالقه مندان امکان حضور در استادیوم 
را پیدا کردند؛ اما آنطور که شواهد نشــان می دهد دستکم قطر، تالش دارد تا مجوز بلیت فروشی 
برای نیمی از جایگاه ورزشــگاه ها را کسب کند. الکاس قطر  نوشــت: قرار است برای بازی های 
جام باشگاه های جهان، 30 درصد از ظرفیت استادیوم در اختیار هواداران قرار گیرد.تصمیم گیری 
نهایی درباره میزان حضور تماشــاگران اما در ماه مارچ و اپریل انجام خواهد شد. پس از این که 
کشورها برای میزبانی پیش قدم شدند، ای اف ســی ابتدا سازوکار برگزاری بازی ها را مشخص 
می کند و بعد باتوجه به شرایط واکسیناسیون، درخصوص میزان حضور تماشاگران تصمیم نهایی 

را خواهد گرفت.

 آغاز دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور؛

گیتی پسند؛ به دنبال بازگشت به صدر جدول

رقابت های دور برگشت لیگ برتر فوتسال  سمیهمصور
کشور امروز با برگزاری شش دیدار در دو 
گروه الف و ب این مسابقات پیگیری می شــود که در این هفته تیم 
گیتی پسند اصفهان از تیم شهید منصوری قرچک پذیرایی می کند و 

تیم کوثر اصفهان به مصاف تیم راگا می رود.
سرخ پوشان اصفهانی در شرایطی آماده  این دیدار می شوند که این 
تیم هفته گذشته شکست سنگینی را مقابل تیم مقاومت البرز متحمل 
شد. شــاگردان وحید شمســایی که برای حفظ جایگاه شان در صدر 
جدول نیاز به کسب تمام امتیازات این دیدار داشتند با ارائه یک بازی 
ضعیف، نتیجه را به تیــم مقاومت البرز واگذار کردنــد تا تیم البرزی 
با کســب 13 امتیاز جای آنها را در صدر جدول بگیرد. ســرخ پوشان 
اصفهانی هم اکنون با 11 امتیاز در رده دوم جدول رده بندی گروه الف 

این مسابقات قرار گرفته اند.
تیم گیتی پسند بعد از شکست 5 بر 1 مقابل مقاومت البرز در شرایطی 
به مصاف منصوری قرچک می رود که برای نشــان دادن شــخصیت 
تیمی خود چاره ای جز برد در دیدار پیش رو ندارد.نماینده اصفهان در 

دیدار رفت با نتیجه 7 بر 4 منصوری را شکست داد.
در آن ســوی میدان تیم شــهید منصوری در ایــن دوره از رقابت ها 

نتوانســته عملکرد خوبی را از خود برجای بگذارد و با شش امتیاز در 
رده یکی مانده به آخر جدول رده بندی گروه الف این مسابقات جای 

گرفته است.
نیاز مبرم هر دو تیم به کسب تمام امتیازات این دیدار باعث می شود که 
یکی از دیدارهای حساس هفته هشتم رقابت های لیگ برتر فوتسال 
کشــور در اصفهان شــکل بگیرد. دیدار تیم های گیتی پسند اصفهان 
و شــهید منصوری قرچک از ســاعت 15 امروز در ورزشگاه مخابرات 

اصفهان برگزار می شود. 

مصافهمسایههادرتهران
تیم کوثر اصفهان که هفته گذشــته با قرعه استراحت روبه رو شده بود 
در این هفته در یک بازی خارج از خانه به مصاف تیم راگا می رود . تیم 
بازارهای روز کوثر با توجه به 7 امتیازی که از 6 بازی گذشته خود کسب 
کرده، در رده چهارم جدول رده بندی گروه ب این مسابقات قرار گرفته 
است. در آن سوی میدان  تیم راگای شهر ری نیز با کسب 9 امتیاز و در 
یک رده باالتر نسبت به تیم کوثر در جدول رده بندی قرار گرفته است.

مربی تیــم بازارهای روز کوثــر در مورد عملکرد تیمــش در نیم فصل 
اول اظهار داشــت: می توان گفــت در این دوره نســبت به شــرایط 

خاصی که داشــتیم نتیجه خوبــی گرفتیم. چرا که تیم ما دیر بســته 
شــد و برای رســیدن به آمادگی الزم بازیکنان زمان از دســت داده 
بودیم.علی فخــاری افــزود: در ادامــه بــا رونــد کاری و تدابیری 
 که ســرمربی تیم در نظر داشــت توانســتیم مســیر خیلی خوبی را 

پیش برویم.
مربی تیم بازارهای روز کوثر با اشــاره به بازی تیمش مقابل تیم راگا 
گفت: در هفته نخست دور برگشت مقابل تیم راگا بازی مهمی خواهیم 
داشــت چرا که در دور رفت نتیجه خوبی نگرفتیم و شــرایط مطلوب 
نداشــتیم؛اما اکنون این تیم را آنالیز کرده و نقاط قوت و ضعف آن را 
می دانیم بنابراین امیدوار هســتیم که در مقابــل این تیم به پیروزی 
برســیم. علی فخاری بیان داشــت: چند بازیکنان مد نظر داشــتیم 
که در نیم فصل دوم به ما اضافه شــوند و اکنون آنهــا کنار تیم در حال 
 تمرین هســتند؛ در نهایت با نظر ســرمربی داخل بازی قرار خواهند 
گرفت و این امر امیدواری مان به صعود در جدول بازی ها را بیشــتر 

می کند.
 نزدیک بودن امتیــاز دو تیم راگا و بازار کوثر باعث می شــود تا جدال 
همسایه ها در تهران از جذابیت های زیادی برخوردار باشد. این دیدار 

نیز امروز ساعت 15 برگزار می شود.

 پس از حواشی که پروســه انتخاب سرمربی تیم 
ملی برای فدراسیون به همراه داشت، اکنون یکی 
از موضوعاتی که طی روزهای گذشــته باعث ایجاد 
حواشــی برای والیبال ایران شــد، بحث آمدن یا 
نیامدن والدمیر آلکنو سرمربی تیم ملی به ایران در 
زمان شروع اردوهای تیم ملی همزمان با آغاز سال 
جدید است. موضوعی که  نهایتا واکنش فدراسیون 

را نیز به همراه داشت.
پیش از داغ شدن اخبار اخیر مبنی بر نیامدن آلکنو 
به ایران و شروع کار تیم  ملی از فروردین ماه سال 
آینده با »توتولو« دستیار آلکنو، محمدرضا داورزنی 
اعالم کرد که سرمربی روســیه ای از فروردین  ماه  
و با شــروع اردوها کار خود را در ایران آغاز می کند. 
اتفاقی که اکنون با توجه به مسائل موجود با عالمت 

سوال بزرگی همراه شده است.

پیش از مطرح شــدن شــائبه های نیامدن آلکنو 
به ایران، فدراســیون هیچگاه اعــالم  نکرد که این 
مربی روسیه ای دو آپشــن را برای همکاری با تیم 
ملی ایران  در نظر دارد و بارها شــاهد این موضوع 
بودیم که آلکنو از فروردین در ایران شــروع به کار 

خواهد کرد. 
با این  وجود پس از مطرح شــدن این موضوعات، 
امیر خوشخبر، سرپرست تیم  ملی والیبال در مورد 
شــائبه های نیامدن آلکنو، گفت: در زمان امضای 
قرارداد با این مربــی، وقتی که بــا آلکنو صحبت 
کردیم دو آپشن را پیشنهاد داد؛ اول اینکه سر موقع 
با شروع اردوهای تیم ملی به ایران آمده و کار خود 
را شروع کند و ســپس برای یک  اردوی تدارکاتی 
تیم عازم کازان شود. آپشن دوم او هم این بود که 
اگر بازی های باشگاهی آن ها به مراحل باالتر رفت 

و آلکنو نتوانســت به ایران بیاید، دســتیار او آقای 
توتولو به ایران بیاید تا تمرینــات تیم ملی ایران را 
شــروع کند و وقتی اردو یک مقدار جلو رفت او به 
تیم ملی ملحق شود.البته مسائل کرونا و قرنطینه 
هم بندهایی بودند که به آن هــا نپرداختیم. هدف 
این اســت که تیم ملی چه با توتولو و چه با حضور 
شخص آلکنو کار خود را شروع و در ادامه هم یک 
اردو را در کازان داشته باشــد تا از همانجا هم عازم 

مسابقات شود.

حواشیزمانحضور»آلکنو«درایرانوآپشنهایقراردادش

خبر روز

امباپه:

بهزودیتصمیمنهاییرامیگیرم
ســرانجام کیلیان امباپه بعد از 4 بازی موفق به گلزنی شــد.افت این فوق ســتاره فرانسوی در 
دیدارهای اخیر انتقادهایی را  از او به دنبال داشت و حتی خبر اختالف او با پوچتینو هم به گوش 
رســید.امباپه در دیدار جمع شب پاری 
سن ژرمن برابر مونپلیه، ستاره تیمش 
بود و توانســت دو گل به ثمر رساند.او 
درباره تمدید قرارداد با پاری سن ژرمن 
و یا جدایی از این تیم گفت: به زودی با 
باشگاه وارد مذاکره می شوم و تصمیم 
نهایی را خواهم گرفت. وضعیت خوبی 
در پاری سن ژرمن دارم و اگر با باشگاه 
به توافق برســیم قرارداد طوالنی مدتی 
امضا خواهم کرد.امباپه تا ســال 2022  
با پاری ســن ژرمن قرارداد دارد. رئال مادرید عالقه زیادی به جذب این بازیکن دارد و خود این 
بازیکن هم بارها از عالقه خود به رئال سخن به میان آورده است.او ادامه داد: باید دید که وضعیت 
چگونه خواهد شــد.بله این احتمال وجود دارد که قرارداد طوالنی مدتی امضا کنم. خوشــبختانه 
اکنون از وضعیت بدنی خوبی برخوردار هستم. در چند دیدار اخیر از نظر بدنی آماده نبودم و همین 
باعث شــد که نتوانم خوب ظاهر شــوم. نهایت تالش خود را به کار می گیرم تا همه چیز به روال 

طبیعی خود برگردد.

برابری»هالند«بارکورداسطورهژرمنها
 بوروسیا دورتموند در آغاز هفته هجدهم رقابت های بوندسلیگا به مصاف مونشن گالدباخ رفت.

باوجود آنکه هالند در این بازی موفق به زدن دو گل شــد؛ اما در نهایت دورتموند با نتیجه 4 بر دو 
بازی را واگذار کرد.هالند با زدن این دو گل توانست به رکورد اووه زیلر، اسطوره ژرمن ها برسد.این 
فوق ستاره نروژی که در زمستان سال قبل به دورتموند پیوست، موفق شده است در 28 بازی که 
با پیراهن این تیم به میدان رفته 27 گل به ثمر رســاند.هالند به همراه زیلر تنها بازیکنان در تاریخ 
رقابت های بوندسلیگا هستند که توانســته اند در 28 بازی آغازین خود در این رقابت ها 27 گل 
به ثمر برسانند.حتی لواندوفسکی فوق ســتاره بایرن مونیخ و گرد مولر بمب افکن ژرمن ها هم 
نتوانسته اند که این رکورد را به ثبت رســانند.هالند، درخشش خیره کننده ای در دورتموند داشته 

است. او مشتریان زیادی دارد و بسیار بعید است که با این شرایط در دورتموند بماند.

مصدومیتبیسابقهدرتاریخورزش!
دیگو پروتی، وینگر 32 ساله سابق آاس رم که در فصل 21/2020 برای فنرباغچه به میدان می رود، 
دچار مصدومیت بی سابقه ای در میان ورزشــکاران شده است.به نقل از AS؛ دیگو پروتی ضمن 
پارگی کامل رباط های زانو به طور همزمان دچار پارگی تاندون عضله دو سر ران شده است. چنین 
مصدومیتی در میان ورزشکاران حرفه ای تاکنون گزارش نشده است.مدیر ورزشی فنرباغچه در 
توصیف مصدومیت پروتی گفت: تاکنون 8 مورد از چنین مصدومیتی در جهان به ثبت رسیده که 7 
مورد مربوط به تصادف رانندگی بوده است. مدت زمان دوری او از میادین بعد از عمل مشخص می 
شود؛ اما پیش بینی ما 8 ماه اســت.پروتی برای درمان این مصدومیت بی سابقه به فنالند سفر 
کرده تا پای خود را به تیغ جراحان بسپارد. گفتنی است قرارداد پروتی در سال اول با فنرباغچه به 
شکلی است که در صورت مصدومیت او و نرسیدن به حد مشخصی از بازی، رم موظف می شود 

بخشی از دستمزد این بازیکن را پرداخت کند.

فوتبال جهان

اشتباهداور،مصوبه
ذوبآهنراتغییرداد

بر اســاس مصوبه اعضای هیئــت مدیره 
تیــم ذوب آهن ایــن تیم بایــد در 5 بازی 
باقی مانده تا پایان دور رفــت، یازده امتیاز 
می گرفت که در دو بازی ســپری شــده به 
سایپا باخت و در برابر نفت مسجد سلیمان 
مســاوی کرد. این بدین معنی است که اگر 
ذوب آهن در ســه بازی باقی مانده پیروز 
شود 10 امتیاز به دســت می آورد و مصوبه 
اعضای هیئــت مدیره باشــگاه ذوب آهن 
محقق نخواهد شد. اما با این حال اعضای 
هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن برنامه ای 
برای تغییر در کادر فنــی تیم ندارند و ذوبی 
ها با رحمان رضایی به قا ئمشــهر سفر می 
کنند و در اســتادیوم شــهید وطنی در برابر 
نســاجی قرار می گیرند. به ایــن دلیل که 
ذوب آهن در بازی با نفت مســجد سلیمان 
شایســته پیروزی بود؛ اما اشــتباه عجیب 
رحیم شاهین در اعالم آفســاید سه امتیاز 
مهم و حیاتــی را از آنها گرفت. اشــتباه بد و 
البته سهوی کمک داور در این بازی موجب 
واکنش باشــگاه ذوب آهن شــد و باشگاه 
قصد دارد هم چنان بــه حمایت از کادر فنی 
خود ادامه دهد تا شــرایط تیم در سه هفته 
باقی مانده تغییر کند. اگر تیم به بازی های 
خوب خود در ســه هفته باقی مانده ادامه 
دهدو با کســب امتیازات الزم از نیمه پایین 
جدول فاصله بگیرد، تغییر در کادر فنی تیم 
ذوب آهن منتفی خواهد شــد. البته باید به 
این نکته اشــاره کرد ذوب آهن از جمله تیم 
هایی است که این فصل از اشتباهات داوری 
بیشتر منتضرر شده است تا نفع برده باشد. 
مصوبه اعضای هیئت مدیره باشــگاه ذوب 
آهن مبنی برای کســب 11 امتیاز از 5 بازی 
بیشتر به جای اینکه موجب تشویق و ترغیب 
تیم برای کسب امتیازات الزم شود برای تیم 
استرس ایجاد کرد و بعد از بازخوردهایی که 
از اعالم این مصوبه گرفتند این روزها ترجیح 
می دهند سکوت اختیار کنند تا اجازه دهند 
رحمان رضایی و شاگردانش در فضای آرام 

بازی های باقی مانده را دنبال کنند. 

نیاز مبرم هر دو تیم به کسب تمام امتیازات این دیدار باعث 
می شود که یکی از دیدارهای حساس هفته هشتم رقابت 
های لیگ برتر فوتسال کشور در اصفهان شکل بگیرد. 
دیدار تیم های گیتی پسند اصفهان و شهید منصوری 
قرچک از ساعت 15 امروز در ورزشگاه مخابرات اصفهان 

برگزار می شود

مستطیل سبز

وز عکس ر

دیدارمدیرکل
ورزشوجوانان
استاناصفهان
باخانوادهمعزز
شهیداصغرالوی

در سالگرد شهید شاخص ورزش 
سردار سرافراز اسالم شهید الوی، 
ســید محمد طباطبایی، مدیرکل 
ورزش و جوانان استان اصفهان با 
خانواده معزز این شهید دیدار کرد.
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معاون خدمات شهری شهردار:

تندیس نقره ای »جایزه انرژی«به شهرداری اصفهان رسید
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان با توجه به اقدامات موثر در حوزه 
ساختمان سبز به ویژه ساختمان های اداری مناطق موفق به کسب تندیس نقره ای و همچنین در 
خصوص نظام مدیریت مصرف انرژی بر اساس استانداردهای ملی، حائز رتبه برتر در بین شرکت 

کنندگان پنجمین دوره جایزه انرژی کشوری شد.
حسین امیری با اشاره میزان مصرف برق در شهرداری اظهار کرد: شهرداری اصفهان در راستای ارائه 
خدمات در حوزه های مختلف مجبور به مصرف انرژی ســاالنه بیش از ۹۰ هزار مگاوات برق است 
که این مقدار مصرف جهت روشنایی بیش از ۳۰۰ پارک محلی، نورپردازی بیش از ۱۵۰ اثر تاریخی 
و معاصر، بیش از ۵۰۰ آبنما، ســامانه های آبیاری و انتقال آب فضای سبز شهری، ساختمان های 

اداری و خدماتی و مصارف متفرقه است.
وی با بیان اینکه شــهرداری اصفهان بــا مصرف بیش از ۹۰ هزار مگاوات ســاعت برق در ســال 
بزرگ ترین مصرف کننده بخش عمومی انرژی الکتریکی در اســتان اصفهان است، ادامه داد: بر 
این اساس این میزان مصرف شامل ۳۹ درصد سامانه های توزیع و انتقال آب، ۲۹ درصد آب نماها، 
۱۹ درصد روشــنایی و نورپردازی، ۱۰ درصد ســاختمان های اداری و خدماتی و نهایتا سه درصد 

مصارف های متفرقه مانند ایستگاه های اتوبوس دوچرخه و… است.
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با تاکید به لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی گفت: طی سه 
سال گذشته با انجام ممیزی بر مصارف تجهیزات و تاسیسات شهری، مقادیر استاندارد و مصارف 
در هر بخش مشخص و بر اساس شناســایی گروه های مصرف نسبت به تعریف برنامه و اجرای 

اقدامات اصالحی اقدام شده است.
وی با اشــاره به رعایت های اســتانداردهای ملی و بین المللی در حوزه مصرف انرژی گفت: لزوم 
رعایت استانداردهای ملی و بین المللی در خصوص مصرف انرژی باعث شد حوزه معاونت خدمات 
شهری نسبت به استقرار اســتانداردهای مربوطه اقدام کند که در این راستا استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ 
در خصوص مدیریت مصرف انرژی و ایزو ۱۶۰۰۰ در خصوص اســتاندارد ســازی موتورخانه های 
حرارتی از جمله اســتانداردهای مهم و فراگیری است که نســبت به گزینش مشاور و استقرار آن 

اقدام شده است.
معاون شهردار اصفهان به پنجمین دوره جایزه انرژی اشاره و ادامه داد: در سال جاری شهرداری 
اصفهان به منظور معرفی و ارائه توانمندی ها در بخش بهینه سازی مصرف انرژی در پنجمین دوره 

جایزه انرژی به صورت فعال شرکت کرد.
وی ادامه داد: این جایزه معتبر که توسط وزارت نفت، وزارت نیرو، معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، سازمان های بهره وری انرژی، استاندارد کل کشــور و مدیریت صنعتی کشور برگزار شد 
با فراخوانی از بین صنایع سنگین و نیمه ســنگین از جمله صنایع فوالد، سیمان، الستیک سازی، 
صنایع نســاجی و همچنین نهادهای دولتی و عمومی همچون صدا و سیما و دیگر نهادها ارزیابی 

میدانی انجام داده و بر اساس الگوهای مدون نسبت به گزینش نهاد برتر اقدام کرده است.
امیری به جوایز شهرداری اصفهان در این ارزیابی ها اشــاره و تصریح کرد: بر اساس ارزیابی های 
میدانی به عمل آمده توسط ارزیابان دبیرخانه؛ شهرداری اصفهان در دو بخش ایجاد ساختمان های 
سبز و دوستدار انرژی و همچنین بخش مدیریت مصرف انرژی حائز رتبه شد که با توجه به اقدامات 
مؤثر به عمل آمده در حوزه ســاختمان های ســبز به ویژه ســاختمان های اداری مناطق موفق به 
کسب تندیس نقره ای شد، همچنین در خصوص استقرار نظام مدیریت مصرف انرژی بر اساس 

استانداردهای ملی، شهرداری اصفهان حائز رتبه برتر در بین شرکت کنندگان شد.
وی ادامه داد: به جهت اســتمرار مجموعه فعالیت های مدیریت بهینــه مصرف انرژی و اقدامات 
موثر از جمله احداث نیروگاه ۲۶۰ کیلوواتی در میدان میوه و تره بار و نیروگاه ۶۰ کیلو واتی منطقه ۱۵ 
و همچنین اقدامات ســخت افزاری همچون پروژه های بزرگ مانیتورینگ خطوط انتقال پساب، 

شهرداری اصفهان واجد شرایط شرکت در ششمین دوره جایزه ملی انرژی شده است.

قدرت ا... نوروزی:

شهرداری اصفهان در حوزه سالمت نقش خود را به خوبی ایفا کرده است

شــهردار اصفهان در آیین افتتــاح مرکز نمونه گیری آزمایشــگاهی، 
خودروگذر در آزمایشــگاه بزرگ ملل شهرک ســالمت اصفهان اظهار 
کرد: شــهرک ســالمت در راســتای تامین ســالمت مردم و ارتقای 
ســطح خدمات بهداشــتی گام های موثــر و بی نظیری برداشــته 
اســت؛ از ابتدا قرار بود در شــهرک ســالمت مجموعه هــای متعدد 
پزشکی احداث شده و زیرســاخت هایی فراهم شود تا مردم دغدغه 
درمان بیمــاری خود را نداشــته باشــند.قدرت ا...نــوروزی با بیان 
اینکه شــهرداری به عنوان یکی از شــرکای شهرک ســالمت، تمام 
فعالیت های الزم را انجام داده اســت، افزود: شــریک شــهرداری 
 نیز با همت هرچه تمام تر توانســته جایگاه خوبی برای این شــهرک

 ایجاد کند.
وی خاطرنشــان کرد: شــهرداری با ماموریت های متنــوع در حوزه 
سالمت، وظایف ســنگینی را برعهده دارد و گرچه می داند بسیاری از 
خدمات بهداشتی، میراثی، فرهنگی و اجتماعی متولیان خاص خود 
را دارد، اما در برخی موارد جایگزین دستگاه ها می شود که در این راستا 
در حوزه سالمت نیز نقش خود را به خوبی ایفا کرده است.نوروزی اظهار 

کرد: اینکه تســت و نمونه گیری در خودروها بدون نیاز به پیاده شدن 
مسافر انجام شود، شــاید در دیدگاه نخست کار ساده ای باشد، اما در 
شرایط هراس از مســری بودن بیماری کرونا، این اقدام بسیار ارزنده 
است که امیدواریم در مقابله با شیوع این بیماری پیروز میدان باشیم.

وی با تاکید بــر اینکه ایران در مقابله با کرونا بــه موفقیت های خوبی 
دست یافته اســت، گفت: همه ماموریت داریم که آسایش و آرامش 
را برای مردم تامین کنیم بنابراین امیدواریم مســیر رشد، پیشرفت و 

توسعه در حوزه درمان همچون سایر حوزه ها تداوم یابد. 

نگران، بازگشایی ها و ساده انگاری در جامعه هستیم
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این مراسم اظهار 
کرد: نگران ساده انگاری هستیم که در اجتماعات در حال شکل گیری 

است و استان را در معرض موج جدید بیماری کووید قرار می دهد.
بهروز کلیدری با اشاره به اینکه نگاهی که در بخش بهداشت و درمان 
وجود دارد این است که مجموعه امکانات را در بخش دولتی، خصوصی 
و خیریه توسعه دهیم، گفت: نگاه برخوردار به استان اصفهان چالش 

های زیادی برای ما ایجاد کرده؛ اما خوشــبختانه زیرســاخت های 
بهداشت و درمان در اســتان درحال گسترش اســت. به طوری که با 
موافقت اصولی صادر شــده تعداد تخت های بیمارســتانی استان از 
۷ هزار تخت بســتری به ۱۳ هزار تخت رســیده و امیدواریم تعهدات 
مجموعه های مختلف نیز در زمان مشــخص خودش به ســرانجام 
برسد مثل مجموعه ای که قرار است در شهرک سالمت شکل گیرد و به 

مجموعه درمان استان کمک کند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید براینکه هر چقدر 
حوزه سالمت را بتوانیم توسعه دهیم، می توانیم سهم سرانه سالمت را 
از تولید ناخالص ملی افزایش داده و در این صورت حتما ایمنی بیشتر 
سالمت را برای مردم فراهم می کنیم، تصریح کرد: سهم سرانه درمان 
اوایل ۹۰ حدود ۷ درصد بود درحالی که هم اکنــون به ۸ و نیم درصد 
رسیده و امیدواریم بتوانیم این ســهم را ارتقا داده و منجر به خدمت 

رسانی بهتر در نظام بهداشتی و درمانی استان شویم.
وی در ادامه با قدردانی از تالشگران عرصه بهداشت و درمان طی ۱۱ ماه 
گذشــته از همه گیری کرونا، گفت:در این مدت بیش از ۷۰ هزار بیمار 
کووید در بیمارســتان های استان بســتری کردیم و بیش از  ۷۰ هزار 
نمونه گیری از بیماران انجام شد، ضمن اینکه ۱۶ آزمایشگاه خصوصی 
در نمونه گیــری به ما کمک کردند که در کشــور شــاخص منحصر به 

فردی است.
کلیدری از فوت نزدیک به ۴ هزار بیمار قطعی و ۷ هزار بیمار مشکوک 
و قطعی به کووید در اســتان خبر داد و افزود: روزهای سختی در مهر، 
آبان و آذر تجربه کردیم و به مرز شکنندگی رســیدیم اما خوشبختانه 
طی ۴ هفته اخیر شرایط با ثباتی داشته ایم، اگرچه بازگشایی و ساده 
انگاری در سطح اجتماع ما را نگران و سناریوهایی پیش بینی می کند 

که خطرناک است.
وی با ابزار نگرانی از پیش بینی موج جدیــد بیماری در بهمن و حتی 
افزایش بستری های بیماران بیش از گذشته، تاکید کرد: در این زمینه 
به هیچ وجه نباید بی توجهی شــود و بی دقتی در رعایت پروتکل ها و 

فاصله گذاری اجتماعی می تواند بسیار نگران کننده باشد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به شهادت مدافع 
سالمت دکتر گلشن در روز پنجشنبه گذشــته، خاطرنشان کرد: دکتر 
گلشن با اینکه بازنشسته شــده بود؛ اما با نیت پاک در صحنه ماند و 
در نهایت جان خود را با خداوند معامله کرد، برای ایشان و همه آنها که 
طی ۱۱ ماه همه گیری کرونا کمک کرده و ما را تنها نگذاشــتند، آرزوی 

علو درجات دارم.

عضو هیئت علمــی دانشــگاه و مشــاور حقوقی 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: حقوق شهروندی را 
می توان در یک تعریف مختصــر، حقوق و تکالیف 
مردم نسبت به یکدیگر و حقوق و تکالیفی که مردم 
نســبت به مجموعه های دولــت و حکومت دارند، 
تعریف کرد.فرامــرز عطریان با بیــان اینکه از نظر 
وسعت می توانیم شهروندان را به دو بخش شهروند 
ملی و شهروند شهری تقســیم بندی کنیم، گفت: 
به این معنا که مردم در ســطح کل کشور از یک سو 
با یکدیگر و از سویی با حکومت چه ارتباطی دارند؛ 

در سطح شهری به طور طبیعی محدوده کوچک تر 
و ارتباط شــهروندان با یکدیگر ترسیم می شود و از 
طرفی ارتباط مــردم با مدیریت شــهری معنا پیدا 
می کند.مشاور حقوقی شــهرداری اصفهان افزود: 
از نظر ابعاد موضوع در حقوق شهروندی آنچه وجود 
دارد، حق و تکلیف است، حق و تکلیف همیشه در 
تقابل هم قرار می گیرنــد، در واقع هر فردی در برابر 
همشهریان و هموطنان خود تکالیفی بر عهده دارد 
و از ســوی دیگر مردم تکالیفــی در مقابل دولت یا 
مدیریت شــهری دارند که باید با هم دیده شــوند 
تا در یک مجموعــه معنا پیدا کننــد؛ زیرا هر حقی 
تکلیفی و هر تکلیفی حقی را در پی دارد.وی تاکید 
کرد: در خصوص مدیریت شهری قوانین و مقررات 
مختلفی به ویژه قانون شــهرداری، قانون وظایف 
انتخابات شوراهای اســالمی و انتخاب شهرداران 

و دیگر قوانین از این دســت وجــود دارد که حقوق 
و تکالیف مردم در سطح شهر را مشخص می کند.

عطریان ادامه داد: اگــر بخواهیم ابتدا حقوق مردم 
در مقابل مدیریت شــهری را ارزیابی کنیم، معنای 
آن تکالیف مدیریت شهری در برابر مردم است، در 
واقع وقتی می گوییم حقوق مردم در مقابل مدیریت 
شهری، معنای دیگر آن تکالیف مدیریت شهری در 

برابر مردم است.
وی با بیان اینکه مدیریت شهری و شهرداری ها در 
مقابل مردم بعضی از وظایف عمرانی را بر عهده دارند 
که در ماده ۵۵ قانون شــهرداری احصا شده است، 
گفت: یکی از مهم ترین آنها که در قانون شهرداری 
بیان شده  ایجاد خیابان، میدان و کوچه ها است که 
در رفت و آمد مردم و تســهیل امور آنها تاثیر دارد و 

توسعه آنها در قوانین ذکر شده است.

مشاور حقوقی شهرداری اصفهان تاکید کرد:

توجه به حقوق شهروندی برای رسیدن به تعالی شهر

 نمایش همدلی و مشکل گشایی »همساده ها« 
در  گالری های شهر 

طرح های»همســاده ها« با اشاره بر ساده زیستی گذشــته و یادآوری نوستالژی قدیم روی ۳۰۰ 
گالری شهری قرار گرفت.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان گفت: رویکرد تابلوهایی که در این دوره روی گالری های شهر نصب شده با گذشته 
متفاوت بوده و قرار است به صورت سریالی در معرض دید شهروندان قرار گیرد.احمد رضایی اظهار 
داشــت: گرافیک تابلوهایی با عنوان»همساده ها«که اشــاره به لهجه اصفهانی همسایه ها دارد با 
گرافیک های قبلی متفاوت بوده و به نحوی طراحی شده که هم از ساده، جدا و با رنگ دیگری نوشته 
شده است که نشان بر ساده زیستی گذشته و یادآوری نوستالژی قدیم در تصاویر دارد.وی با اشاره 
به اینکه پنج طرح در ۳۰۰ تابلوی شهری قرار گرفته، افزود: رفتار همسایه ها در دوران قدیم با یکدیگر 
در این طرح ها نشان داده شده است که به مواردی همچون با خبر بودن از یکدیگر، همدلی و مشکل 
گشایی اشاره دارد.وی تصریح کرد: این تابلوهای سریالی در دوره بعدی همسایه ها را مورد نقد و 
بررسی قرار می دهد که در آن به روزگار امروز همسایه داری، فرهنگ آپارتمان نشینی  اشاره خواهد 
داشت.گفتنی اســت؛ عالقه مندان برای دریافت و دانلود طرح های تبلیغات شهری می توانند به 

سایت esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

 انتشار آثار برگزیده جشنواره تک گویی نمایشی »پژواک«
 در فضای مجازی 

آثار جشنواره تک گویی نمایشی»پژواک« در قالب ۱۲ اثر برگزیده از سوی تاالر هنر در فضای مجازی 
منشتر می شود.مدیر تاالر هنر سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: جشنواره 
تک گویی نمایشی»پژواک« با تالش دفتر تخصصی هنرهای نمایشی تاالر هنر اصفهان وابسته به 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به منظور روشن نگه داشتن چراغ نمایش در 
زمان شیوع ویروس کرونا برنامه ریزی و اجرا شد.ســعید امامی افزود: تک گو بودن این جشنواره 
به این علت بود که با توجه به شیوع بیماری کرونا نیازی به تجمع افراد نباشد و هر شخص بتواند در 
خانه یا مکان دیگری بدون تشکیل اجتماع به اجرای یک اپیزود نمایشی و ارسال آن بپردازد.وی 
تصریح کرد: در این جشنواره حدود ۱۴۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که از بین این آثار تعداد ۴۰ اثر به 
مرحله بعدی راه یافت؛ حمید شهرانی، کارشناس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، 
رسول هنرمند بازیگر و عضو شــورای نظارت بر نمایش و احسان جانمی دبیر جشنواره، کارگردان و 
عضو هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان، انتخاب آثار را بر عهده داشتند و در نهایت احسان 
جانمی، امید نیاز، مژگان نوایی، اسماعیل موحدی و پیمان کریمی به عنوان هیئت داوران تعداد ۱۰ 
اثر را به عنوان آثار برتر انتخاب کردند.مدیر تاالر هنر اصفهان ادامه داد: بر اساس انتخاب هیئت داوران، 
رادنوش مقدم با اثر»اینجا خانه برنارد آلباســت«، دالرام موسوی با اثر »عروسی خون«و ابراهیم 
کریمی با اثر »سینما شیرین« رتبه های اول تا سوم را کسب کردند؛ همچنین آثار یاسمن اسماعیلی، 
محمد رادمهر، پرســتو دادخواه، حســین نصر اصفهانی، باربد باباخانی، پریــا انصار و محمدعلی 
اکباتانی، نوش زاد کیانی پور و رضا توکلی به  عنوان ۹ اثر برگزیده انتخاب شــدند.امامی گفت: بیان، 
حاالت چهره و بدن و مهارت استفاده از آنها، انتقال انرژی و ریتم، انتقال احساسات، انتخاب متن 
و انتخاب شکل مناسب با محتوای نقش، درک و تحلیل از نقش، نمایشی کردن اجرا و خالقیت از 
جمله معیارهای انتخاب آثار برتر بوده است.وی افزود: ۱۲ اثر برگزیده با مشاوره کارگردان های تئاتر 
اصفهان که در هیئت  داوران حضور داشتند، باز تولید و مجددا در تاالر هنر با کیفیت مناسب ضبط و 
در فضای مجازی به صورت گسترده در حال  انتشار است. امامی خاطرنشان کرد: این آثار در صفحه 
 isfahanfarhang@ اینستاگرامی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به آدرس
 و صفحــه تــاالر هنــر بــه آدرس @tallar_honar_official مــورد توجــه عالقــه منــدان 

قرار می گیرد.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر ویژهخبرخوان

تالش برای جاری سازی 
روح تعالی سازمانی در 
عملکردهای سازمان 

مدیریت پسماند 
معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری نشست 
های درون ســازمانی با هــدف آمادگی برای 
ارزیابی تعالی سازمان مدیریت پسماند خبر 
داد.فرشاد مستاجران با اعالم این خبر توضیح 
داد: سازمان مدیریت پسماند به طور مستمر 
فعالیت بر اســاس معیارهای تعالی سازمان 
را در دســتور کار خود قرار داده و با این رویکرد 
اقدامات خود را پیش می برد تا بتواند به اهداف 
و چشم اندازهای خود مطابق با الگوی تعالی 
سازمانی نزدیک تر شــود. وی ادامه داد: این 
ســازمان همچنین از آغاز نشست های مرتبط 
با تعالی نیز ســازمان ضمن حضور مستمر در 
جلســات، در زمینه انطباق کلیه فعالیت های 
خود با شاخص های تعالی سازمانی تالش کرده 
است.مستاجران با اشاره به کسب تقدیرنامه 
دوستاره در سال گذشــته توسط این سازمان، 
توضیح داد: در سال جاری تالش ما بر این بوده 
تا تمرکز بیشــتری بر موضوع تعالی سازمانی 
داشته باشیم و فعالیت ها و اقدامات سازمانی 
را بیش از گذشته بر شاخص استاندارد تعیین 
شده استوار کنیم که تدوین نقشه راه سازمان و 
بخش بندی کلیه فعالیت ها در این مسیرهای 
استاندارد گویای حســن توجه این سازمان به 
موضوع تعالی سازمانی اســت.وی با اشاره به 
توجیه و همراه سازی کلیه پرسنل سازمان در 
واحدهــای مختلف با روند تعالی ســازمانی، 
اضافه کرد: تالش شده تا روح تعالی سازمانی در 
عملکرد بخش ها و واحدهای مختلف سازمان 
جاری شــود تا بتوان با انجام کلیه فرآیندها و 
رویه ها در قالب استاندارد، به نتایج مطلوب در 
حوزه های کاری رسید. معاون برنامه ریزی و 
پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
تصریح کــرد: ارزیابــی ســازمان مدیریت 
پسماند به صورت مستقل در روزهای یکشنبه 
و دوشنبه پنجم و ششم بهمن ماه و با حضور 
تیم های تخصصی ارزیابی صورت می گیرد. 

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: با موافقت ستاد استانی مقابله با کرونا، مراکز تفریحی سرپوشیده ناژوان شامل تونل آکواریوم، باغ خزندگان، باغ استوایی 
و موزه پروانه ها با نیمی از ظرفیت فعال شده است.سید رسول هاشمیان، استفاده از ماسک و دستکش را برای شهروندان هنگام مراجعه به مراکز تفریحی 
روباز و سرپوشیده الزامی دانست و افزود: عالقه مندان برای بازدید از تونل آکواریوم می توانند ازساعت ۱۰ صبح تا ۱۷ به این مجموعه مراجعه کنند، همچنین 
باغ خزندگان و باغ استوایی هر روز از ساعت ۸ تا ۱۷ میزبان دوستداران محیط زیســت خواهد بود. وی تله سیژ را در روز های شنبه تعطیل اعالم کرد و گفت: 
مجموعه تله سیژ به جز روز های شنبه از یکشنبه تا جمعه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۶ فعال است.مدیر طرح ساماندهی ناژوان افزود: عالقه مندان به بازدید از باغ 

پرندگان می توانند هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۶:۳۰ به این مجموعه مراجعه کنند.

آغاز فعالیت مراکز تفریحی سرپوشیده ناژوان اصفهان

اجرای شبیه خوانی 
شهدای مدافع حرم برای 

اولین بار در اصفهان
  سال های اخیر با ظهور داعش، مدافعان حرم 
برای دفاع از حرمین اهل بیت )ع( وارد جنگ 
با داعش شــدند و از آنجایی که رهبر انقالب 
فرمودند زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا 
کمتر از شهادت نیست، اســتفاده از ظرفیت 
تعزیه فرصت بسیار خوبی برای آشنایی بیشتر 
با این رزمندگان اسالم اســت. در این زمینه 
بســیج هنرمندان اصفهان با یک کار ابداعی 

اولین تعزیه مدافعان حرم را تولید کردند .

وز عکس ر
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سیرجان که در مغرب کرمان واقع شده، از یک سو به خاک 
فارس ارتباط دارد. سیرجان در قدیم شهری بزرگ بوده و 
شهریجان نام داشته است و نظر به موقعیت جغرافیایی، در 
بعضی مواقع مرکز استان کرمان محسوب می شد. این شهر 
در تاریخ به تدریج رو به ویرانی نهاد و میرزا ســعید کالنتر 
قریه جدیدی آباد کرد که کم کم توسعه یافت و به سعید آباد 
معروف شد. سعید آباد امروز در مرکز شهر سیرجان است 
و چون این شهر بر ســر راه فارس و بندرعباس قرار گرفته 
موقعیت خاصــی دارد و محصوالتش گندم، جو، پســته، 
بادام و خربزه  آن معروف هســتند. در بعضی کتب قدیمی 
نوشته اند که خرمای زیادی از آنجا به عمل می آمده است؛ 
اما امروزه اثری از خرما در این منطقه نیســت.در ادامه به 

معرفی جاهای دیدنی سیرجان  می پردازیم:
بادگیر چپقی: این بنا در واقع باقی مانده یک خانه قدیمی 
به نام خانه آقاســیدعلی اصغر رضوی است. این بادگیر از 
آثار دوران پهلوی است. بادگیر مشهور با شبکه های هندسی 
منظم آن که در زیر بادگیر قرار دارد روی فضاهای مستطیل 
شکل شمالی – شــرقی قرار گرفته اســت. این بادگیر از 
آثار منحصربه فرد معماری اســت و گفته شده که ملهم از 

دودکش کشتی های قدیمی بوده است.

قلعه ســنگ: قلعه ســنگ برازجان که در وســط دشــت 
مسطحی قرار دارد از مسافتی دور همچون صخره ای بزرگ 
و ســفیدرنگ به نظر می رســد. محوطه قلعه سنگ از سه 
واحد مختلف که عبارت است از صخره سنگی میانی و دو 
حصار پیرامون آن، تشکیل یافته است. تمامی بناهای این 
قسمت از خشت خام است و آن را به یکی از جاهای دیدنی 

کرمان بدل می کند.
مسجد ســید ســیرجان: این بنا در کوچه انصاری در جوار 
حمامی به همین نام در شهرســتان بم واقع شــده است 
و احتماال در زمان حاجی ســید علی خان که در سال اول 
حکومت محمد اسماعیل خان وکیل الملک، ریاست شهر 
بم و نرماشیر را به عهده داشته و در سال 1263 قمری فوت 

کرده، ساخته شده است.
مســجد جامع عضدی: بقایــای این بنــا در 20 کیلومتری 
جنوب شرقی ســیرجان، در منطقه ســیرجان قدیم واقع 
شده و به نظر می رسد که همان مسجد معروف عضدالدوله 
)عضدی( باشد. خرابه های بنایی آجری برجای مانده که 
در آن، عالوه بر پایه ســتون های ســنگی، بقایای قطعات 
ســنگ مرمر و ســنگ آهک منقور به کتیبه هایی مشهود 

است.

آرامگاه میر زبیر: این بنا در شــرق روستای شریف آباد از 
توابع دهستان ســعادت آباد ســیر جان در کنار قبرستان 
روستا قرار دارد. آرامگاه به صورت مربعی به ابعاد خارجی 
۹ و داخلی 7 متر با قلوه ســنگ و مالت گچ ساخته شده 
است. عکس هایی که در سال های گذشــته از محراب بنا 
گرفته شــده نشــان می دهد در دو طرف محراب، تاریخ 
ســاخت و نام ســازنده به صورت گچبری مشخص بوده 
که امروزه از بین رفته اســت.گرچه گچبری محراب تاریخ 
ربیع االول ســال 751 قمری را نشــان می داده است؛ اما 
عده ای بر این عقیده اند که بنای میر زبیر معبدی مربوط به 
قبل یا اوایل اســالم بوده که در زمان سلطنت محمد مبارز 
 )اولین امیر از خاندان آل مظغر( مرمت و به مسجد تبدیل

 شده است.   
آرامگاه شاه فیروز: این بنــا در فاصله 14 کیلومتری جنوب 
شرقی سیرجان بر فراز صخره ای از سنگ سبز تیره به ارتفاع 
30 متر واقع شده و در محل به شــاه فیروز معروف است. 
بنای این آرامگاه عبارت است از یک بنای هشت ضلعی که 
بقایای قبری در کف آن به جا مانده است. با توجه به شیوه 
معماری به نظر می رســد این بنا متعلق بــه دوره ایلخانی 

)قرن هشتم و نهم( باشد.

آشپزی

چیکن استراگانف
مواد الزم برای چیکن استروگانف:سینه یا فیله مرغ  یک عدد،قارچ 
3-4 عدد،پیاز  یک عدد،فلفل دلمه ای نصف یک عدد،شیر نصف 

لیوان،آرد سفید 2 قاشق غذا خوری،خامه صبحانه یک قاشق غذا خوری،کره 25 
گرم،سیب زمینی 2 عدد،نمک ، زردچوبه،ادویه کاری و فلفل قرمز به میزان الزم

طرز تهیه : ابتدا سینه مرغ را به صورت مربعی خرد کنید سپس آن ها را شسته و کنار بگذارید. بعد 
پیاز را پوست بگیرید و نگینی ریز خرد کنید.کره را درون تابه بریزید و کمی تفت بدهید و قارچ های 
نگینی یا ورقه ای خرد شده را اضافه و  همراه با کره تفت دهید. سپس پیاز را اضافه کنید و کمی تفت 

دهید حاال تکه های مرغ را اضافه کنید. نمک و زردچوبه و ادویه کاری بزنید و دوباره تفت بدهید.فلفل 
دلمه ای نگینی خرد شده را اضافه کنید و تفت بدهید. آب ولرم اضافه کنید و درب تابه را نیمه بسته 

بگذارید تا آب بخار شود و تکه های مرغ بپزند.در این حین داخل تابه ای جدا سس مخصوص 
چیکن استراگانف را درست کنید. )آرد را الک کنید درون تابه تفت بدهید، شیر را اضافه کنید 

و خوب هم بزنید تا یکدست شود غلیظ که شد شعله را خاموش کنید(این سس را 
زمانی که آب غذا بخار شد و کمی از آن باقی ماند اضافه کنید و 10 دقیقه صبر کنید. 

سپس خامه صبحانه را اضافه کنید و فلفل قرمز بزنید و تفت دهید و شعله را 
خاموش کنید.سیب زمینی های خاللی را داخل تابه ای جدا خاللی 

خرد کنید و سرخ کنید سپس کنار چیکن میل کنید 
یا می توانید با آن مخلوط کنید.

دیدنی های سیرجان؛  از  بادگیر چپقی تا مسجد عضدی

 گریم »بهرام رادان« 
برای فیلم جدید نرگس آبیار

 آماده سازی سریال طنز »بوتیمار«
 برای نوروز 1400

 نخستین تصویر از فیلم سینمایی »ابلق« تازه ترین اثر نرگس آبیار 
رونمایی شد. این تصویر گریم متفاوت بهرام رادان را در این فیلم 
سینمایی نشان می دهد.این کارگردان با سابقه که تاکنون جوایز   
بسیاری را از جشنواره های داخلی و خارجی از آن خود کرده است، 
این  بار با فیلم »ابلق« به جشنواره  فیلم فجر می آید. بدین ترتیب اولین 
اکران این فیلم سینمایی در سی  و  نهمین دوره این فستیوال خواهد بود.

تصویربرداری قســمت های پایانی ســریال »بوتیمار« در مازندران و 
کنــار دریاچه آویدر، جنگل های ســی ســنگان و دریای خــزر انجام 
خواهد شــد.نیمه بهمن ماه گروه عوامل و بازیگران برای شروع ادامه 
تصویربرداری 6 قسمت آغازین سریال »بوتیمار« به تهران می آیند تا این 
مجموعه برای نوروز 1400 شبکه سه سیما آماده پخش شود.حمید لوالیی، 
مرجانه گلچین، هدایت هاشمیو ... در این سریال حضور دارند.

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

نیروگاه حرارتی اصفهان با تولید بیش از ســه میلیارد و 74 میلیون کیلووات 
برق در ســال جاری 5/5 درصد افزایش تولید داشته اســت.نیروگاه حرارتی 
اصفهان طی 10 ماه اخیر دو میلیارد و 830 میلیون و 730 هزار کیلووات ساعت 
انرژی الکتریکی خالص تولیدی به شبکه سراســری برق کشور انتقال داده 
اســت و در صورت تکمیل و بهره برداری از طرح های در دست اقدام، از جمله 
راه اندازی تصفیه خانه فاضالب و همچنین احداث برج خنک کننده خشــک، 
انرژی تولیدی ســالیانه نیروگاه به دو برابر میزان فعلی رسیده و تا 85 درصد 
در مصرف آب نیز صرفه جویی خواهد شــد.بنا بر این گزارش، نیروگاه اصفهان 
دارای 5 واحد بخاری مولد برق با ظرفیت های متنوع و مجموع توان نامی تولید 
835 مگاوات برق در جنوب غربی شهر اصفهان و در حاشیه رودخانه زاینده رود 

واقع شده اســت.این نیروگاه جهت تامین آب مورد نیاز واحدهای مولد برق 
بخاری با توجه به غیردائم شدن جریان آب در رودخانه زاینده رود با صرف بیش 
از 1000 میلیون ریال و با رعایت استانداردهای زیست محیطی اقدام به ساخت 
تصفیه خانه فاضالب شــهری و تبدیل فاضالب خام به آب صنعتی کرده است 
که در صورت تکمیل 300 متر باقی مانده خــط لوله انتقال فاضالب به نیروگاه، 
این طرح راه اندازی خواهد شــد.گفتنی اســت، با افتتاح این طرح ها ساالنه 
بیش از 5 میلیون مترمکعب در مصرف آب برای تولید برق صرفه جویی خواهد 
شــد که این صرفه جویی قابل توجه، منافع سایر بهره برداران از آب رودخانه از 
جمله کشــاورزان اطراف نیروگاه را تامین کرده و در پایداری بیشتر شبکه برق 

نیز موثر خواهد بود.

 آزمون استخدامی ذوب آهن اصفهان، یکم تا سوم بهمن ماه ۹۹ در محل دانشگاه 
اصفهان برگزار شد. در این آزمون اســتخدامی ۹862 داوطلب مشارکت داشتند که 
تعداد50۹ نفر به اســتخدام ذوب آهن اصفهان درخواهند آمــد.  منصور یزدی زاده 
مدیرعامل و مهرداد توالئیان معاون بهره برداری، احمد اکبری معاون سرمایه های 
انسانی و توسعه مدیریت ، مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات رفاهی ، بهزاد 
کرمی معاون فروش و بازاریابی و مدیران سازماندهی و روش ها، امور اداری، حراست 

و بازرسی ذوب آهن اصفهان از مراحل برگزاری آزمون استخدامی  که با رعایت تمام 
پروتکل های بهداشتی و نظارت نمایندگان نهادهای مربوطه  همراه بود ، بازدید کردند.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از مسئوالن شرکت صدر تامین و هیئت مدیره شرکت 
به جهت ارائه مجوز استخدام، دانشگاه اصفهان که مسئولیت برگزاری آن را عهده دار 
است و دســت اندرکاران ذوب آهنی این آزمون قدردانی و از روند برگزاری آن ابراز 

رضایت کرد.

»صنعت فوالد« در کشورمان از صنایعی به شــمار می آید که زیرساخت اصلی فاز 
توسعه صنعتی را موجب می شود.صنعت فوالد ایران، تا پیش از انقالب ،صددرصد 
به حضور کارشناسان خارجی وابسته بود، با پیروزی انقالب اسالمی و خروج این 
نیرو ها، توسعه این صنعت با مشکل مواجه شد، اما این محدودیت ها و دشواری های 
جنگ از جمله بمباران زیرســاخت ها و کارخانه ها مانع از پیشرفت صنعت فوالد در 
کشور نشد و طی چهار دهه کارخانه ها یکی بعد از دیگری در استان های مختلف وارد 
مدار تولید شدند، کوره های بلند برپاشــد، آهن مذاب جریان پیدا کرد و عزم پوالد 
مردان این سرزمین، دستاوردهای مختلفی را در بنگاه های مختلف اقتصادی این 
صنعت به همراه داشت.شرکت فوالد مبارکه، به گفته صالحی، نماینده دوره پیشین 
مجلس، بیشترین ارزآوری و افتخار را در عرصه صنعت و اقتصاد برای کشور به همراه 

داشته و از این شرکت به عنوان سرمایه ملی یاد کرده است.

فوالد مبارکه، تنوع در تولید، اقتدار در صادرات
»شرکت فوالد مبارکه« به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد تخت 
)رول های فوالدی( در خاورمیانه و شمال آفریقاست. این شرکت تولید کننده 
محصوالت فوالدی از ضخامت 18/ 0 تــا 16 میلی متر به صورت کالف، ورق گرم 
نورد شده و سرد نورد شده، کالف و ورق قلع اندود، کالف گالوانیزه و کالف رنگی 

است که عالوه بر تامین نیاز داخلی اکنون به چهل کشور دنیا صادر می شود.

رفع نیاز داخلی و خارجی در بخش ورق های فوالدی
واقعیت آن اســت که اکنون با توجه بــه افزایش نیاز بــازار داخلی و خارجی 
به ورق های فوالدی، خط نــورد گرم فعلی فوالد مبارکــه جوابگوی نیاز صنایع 
پایین دســتی نیســت، چرا که ظرفیت تولید کوره ها در ) واحد اصلی ( فوالد 
مبارکه 7 میلیون تــن و ظرفیت نورد گرم با تمام ظرفیت هــای بهبود یافته در 
سال های اخیر حداکثر 5 میلیون تن در سال است، که نسبت به ظرفیت نهایی 
فوالدسازی 2 میلیون تن کسری دارد و برای نورد این 2 میلیون تن اضافه، باید 
فکری صورت می گرفت.خط جدید نورد گرم 2 فوالد مبارکه در راستای تکمیل 
طرح شهید خرازی، تدبیری بود که برای حل این مشکل اندیشیده شد.به عنوان 
مثال از زمان راه اندازی خط موجود، بخشــی از نیازهای بازار از طریق این خط 
تولید و بقیه از خارج از کشور تامین می شد که با راه اندازی خط جدید، نیاز کشور 
کامال از واردات مرتفع خواهد شد. با توجه به نفت خیز بودن ایران و نیاز بسیار 
زیاد صنعت نفت به لوله های انتقال نفت و گاز که عمدتا از نوع ترش )همراه با 
گوگرد باال( است امکان تولید رول ورق برای ساخت لوله های با اقطار بزرگ و 
ضخامت زیاد وجود نداشت، نیاز صنایع نفت به تولید گریدهای جدید فوالدی 
از قبیل API X70 است که صرفا با راه اندازی این خط جدید مقدور خواهد بود.

رفع نیاز صنعت با تولیدات داخلی فوالد مبارکه
اکنون بیشترین نیاز صنایع لوله و پروفیل به صورت عمومی ضخامت های زیر 
2 میلی متر است که به دلیل فرســودگی خط موجود امکان پوشش کامل این 
 نیاز در این ضخامت وجود ندارد و با احداث خط جدید می توان ضخامت های تا

 2/ 1 میلی متر را با استحکام باال و به صورت سبک تولید کرد که در هزینه های 
تمام شده مشتریان ساختمانی نیز موثر خواهد بود. همچنین در حال حاضر 
امکان تولید گرید پراستحکام QSD700 برای تولید شاسی خودروی سنگین 
وجود نداشــته و تولیدات خط جدید نورد گرم 2 می تواند ایــن امکان را برای 

کشور برای اولین بار فراهم کند. ضمن اینکه خط فعلی بیشتر پاسخگوی نیاز 
بخش تجاری و ساختمانی است.در صورتی که نیاز صنایع کشور به محصوالت 
مستحکم و سبک روز به روز با راه اندازی خط نورد گرم 2 بیشتر می شود. از سوی 
دیگر با توجه به وجود ظرفیت تولید ورق برای صنایع لوازم خانگی با عرض باال 
در واحد نورد سرد فوالد مبارکه، این ظرفیت در خط نورد گرم ایجاد نشده که خط 

نورد گرم 2 برای صنایع لوازم خانگی نیز بسیار مصرف خواهد داشت.

خودکفایی در راه اندازی خطوط تولید با تکنولوژی نوین
این در حالی اســت که در خط جدید با عنایت به تکنولوژی پیشرفته آن، نیاز 
به قطعات یدکی، تعمیرات و توقف تولید بســیار کمتر از خط موجود اســت.

تکنولوژی خط موجــود مربوط به دهه 1۹70 میالدی اســت ؛امــا تکنولوژی 
خط جدید به روزترین تکنولوژی روز دنیاســت. همچنین عــدم امکان تولید 
محصوالت دوفازی DP800 و DP600 برای استفاده در بدنه خودرو که فوالدی با 
ضخامت کم و استحکام بسیار باالست، تحول شگرفی در صنعت خودرو ایجاد 
خواهد کرد. این تحول از حیث افزایش ایمنی، کاهش مصرف سوخت،آلودگی 

کمتر هوا و سرعت بیشتر در خودرو خواهد بود.

بی نیاز از بیگانه در راه اندازی خطوط بایکوت شده نورد گرم 2
پس از 12 ســال بدعهدی طرف هــای اروپایی و چالش هــای پیش رو برای 
راه اندازی خط نورد گرم 2 فوالد مبارکه، پس از برجام نیز تالش هایی برای انجام 
این پروژه صورت گرفت که با کارشــکنی های آمریکا و تحریم های جدید همه 
آنها ملغی شد. اکنون انعقاد قرارداد نورد گرم 2 در راستای تکمیل طرح شهید 
خرازی در فوالد مبارکه، یکی از دستاوردهای ارزنده ملی در دوران پساتحریم 
خواهد بود که عملیات اجرای آن با مشارکت 50 درصدی تامین کنندگان داخلی 
)و قابل افزایش تا 70 درصد( و 50 درصد با مشارکت خارجی در بخش هایی که 

توان داخلی برای تامین آن وجود ندارد، انجام خواهد پذیرفت.

فوالد مبارکه و سهم موثر آن در فعالیت های پژوهشی
ایجاد ارتباط و شبکه ســازی در زمینه های پژوهشی و فناوری و کسب تجربه، از 
جمله دیگر سرفصل های شرکت فوالد مبارکه به شمار می آید که توسط حمایت از 
نخبگان و واحدهای تحقیقات و فناوری و همچنین پشتیبانی از واحدهای دانش 
بنیان محقق شده است.شــرکت فوالد مبارکه با انجام اقداماتی راهبردی تحت 
عنوان توسعه اکوسیستم نوآوری شرکت، کوشیده است شرایط و بستر مناسب را 
برای ایجاد نوآوری و خلق دانش مهیا سازد. این اقدامات شامل همکاری و ارتباط 
با بیش از 120 دانشگاه، مرکز تحقیقاتی و شرکت دانش بنیان، تاسیس پژوهشکده 
فوالد تقاضامحور با مشارکت دانشگاه صنعتی اصفهان و تدوین سند راهبردی آن 
جهت خدمات دانش بنیان در جهت طراحی محصوالت شرکت و همچنین مباحث 
اقتصاد چرخشی، تاسیس مرکز نوآوری و توسعه فناوری گروه فوالد مبارکه جهت 
حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های حوزه فوالد، تاسیس مرکز 
نوآوری تحول دیجیتال گروه فوالد مبارکه مشــترک با دانشگاه تهران و معاونت 
علمی فناوری ریاست جمهوری برای ایجاد و کسب دانش مرتبط با حوزه جدید 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی و در آخر اعطای اعتبار ویژه پژوهشی )گرنت( 
به اساتید دانشگاه جهت حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی و ترغیب 

دانشجویان دانشگاه ها به تحقیق، کسب و ارتقای دانش در حوزه فوالد است.

آیین انعقاد دو تفاهم نامه )ارزی و ریالی( فی مابین بانک تجارت ایران و ذوب 
آهن اصفهان، یکم بهمن ماه با حضور رضا دولت آبادی مدیرعامل این بانک و 
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن در حضور جمعی از مســئولین این دو 
سازمان مبادله شــد.رضا دولت آبادی در حاشــیه این آیین گفت: ذوب آهن 
اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد کشور جایگاه خاصی در ابعاد مختلف 
دارد و توانسته با صادرات محصوالت  خود که منطبق با آخرین استانداردهای 
روز دنیاست، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند و  این موضوع دستاورد 
بزرگی به ویژه در دوران تحریم به شــمار می رود.وی افزود: بازدید بســیاری 
خوبی از بخش های مختلف کارخانه انجــام گرفت و ما به عنوان بانک تجارت 
آمادگی خود را برای همکاری با این مجتمع عظیــم صنعتی اعالم می کنیم.

مدیرعامل بانک تجارت ایران خاطرنشان کرد: بانک ها مشاوران خوبی برای 
تولید کنندگان محسوب می شــوند و  می توان از طریق تعامالت دو سویه در 
زمینه های مختلف همکاری های مناسب و نتایج سودمندی  کسب کرد.منصور 
یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز گفت: وارد 56  سالگی ذوب آهن 
اصفهان شدیم و این تفاهم نامه که نزدیک به روز بیست و سوم دی ماه سالروز 
انعقاد قرارداد کارخانه، تبادل شد را به فال نیک می گیریم.وی افزود: هر آنچه در 
چرخه تولید نیاز داریم به سرمایه در گردش باز می گردد و بانک ها ارکان بسیار 

موثری در این راستا محسوب می شوند.مدیر عامل شرکت اظهار داشت: ذوب 
آهن اصفهان نخستین تولید کننده مقاطع ساختمانی کشور و تنها تولید کننده 
ریل در غرب آسیا به شما می رود و هم اکنون این محصول دارای ارزش افزوده 
باال در پنج محور راه آهن کشور مورد استفاده قرار می گیرد.وی گفت: ذوب آهن 
اصفهان نیازمند یک پشتوانه مالی است و بانک تجارت ایران که برای همکاری  
اعالم آمادگی کرده است، می تواند یک شریک راهبردی و موثر برای ذوب آهن  

در راستای ارتقای کمی و کیفی تولیدات شرکت باشد.

افزایش 5/5 درصدی تولید برق در نیروگاه اصفهان

آزمون استخدامی ذوب آهن اصفهان برگزار شد

دستاوردهای فوالدی»فوالد مبارکه« در سال های گذر از تحریم و کرونا

در آیین انعقاد دو تفاهم نامه فی مابین بانک تجارت ایران و ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

بانک تجارت؛ شریک راهبردی ذوب آهن اصفهان برای ارتقای تولید
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