
روزهای سخت صنایع دستی اصفهان زیر سایه کرونا و رکود اقتصادی؛

راه نجاتی نیست
3

 دو راهی عشق و بالتکلیفی 
 معلمان خرید خدمات بعد از گذشت ۷ سال هنوز  با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کنند؛  
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مدیرکل امور مالیاتی استان:
هیچ واحد تولیدی در 
استان به دلیل بدهی 

تعطیل نشده است

نشان شهر دوستدار  
 کودک کشور  به

 اصفهان  اعطا می شود

رعایت پروتکل های 
 بهداشتی در چهارمحال
  و بختیاری ۱۰ تا ۲۰ 
درصد کاهش یافت
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 ۱33۰میلیارد ریال پروژه 
جهت تحقق عدالت
 فضایی در منطقه ۱۲
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محرومیت زدایی؛ برگ 
زرینی از دستاوردهای 

انقالب در  بام ایران

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰ تومان

معاون استاندار اصفهان مطرح کرد:

صنایع نمی دانند چگونه معضل آالیندگی را حل کنند

آگهی مزایده )مرحله دوم(

محمدرضا احتشام زاده – شهردار خورزوق م الف:1088293

شهرداری خورزوق در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره سالیانه پارکینگ ماشــین آالت سنگین به مدت دو سال شمسی با قیمت پایه کارشناسی را 
از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده 

5099093481000001 به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
تاریخ انتشــار: 99/11/12   مهلت دریافت اســناد مزایده: 99/11/29   تاریخ بازدید: 99/11/29  مهلت ارسال پیشــنهاد: 99/11/29  تاریخ بازگشایی: 

99/11/29 تاریخ اعالم برنده: 99/11/30 

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در 
صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم 

از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب 

می باشد.
3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایند. 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

نوبت اول
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شهرداری خمینی شهر درنظر دارد سبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید:
موضوع مناقصه :

آسفالت معابر سطح شهر
  مبلغ اولیه اعتبار : 200/000/000/000 ریال

  مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 10/000/000/000 ریال

  محل تامین اعتبارات : اعتبارات شهرداری

  مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه : پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/12/04

  محل دریافت اسناد : امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر

  محل ارائه پیشنهادات : دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

  تاریخ بازگشایی پیشنهادات : 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/12/05

  مدت اعتبار پیشنهادها : روز شنبه 99/12/16

  اصالح ، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.

آگهی مناقصه ) چاپ اول(

علی اصغر حاج حیدری -شهردار خمینی شهرم الف:1088207

نوبت اول
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کمیته سیاسی »ترامپ« 30 میلیون دالر به جیب زد
داده های جدید نشــان می دهد کمیته اقدام سیاســی ترامپ در هفته های پایانی ســال 2020 با 
ادعاهای انتخاباتی بیش از 30 میلیون دالر کمک مالی جمع آوری کرده که می تواند عامل اثرگذاری بر 
حزب جمهوری خواه در آستانه استیضاح وی باشد.به گزارش شبکه آمریکایی »سی ان ان«، در حالی 
که رییس جمهور سابق آمریکا با دومین استیضاح در سنا روبه روست و در تالش برای محکم کردن 
جایگاه خود به عنوان یک نیروی پایدار در حزب جمهوری خواه است، کمیته اقدام سیاسی »نجات 
آمریکا«ســال 202۱ را با ذخایر نقدی قابل توجه 3۱.۱ میلیون دالری آغــاز کرد.بنابر این گزارش، 

پرونده های جدید نشان دهنده تداوم حمایت مالی از سوی پایگاه حامی وفادار ترامپ است. 

قطر 3۶0 میلیون دالر به غزه کمک می کند
به نقل از روزنامه واشنگتن پست، دولت قطر اعالم کرد که با آغاز دوباره برنامه ای برای کمک به کاهش 
تنش ها میان رژیم صهیونیستی و رهبران جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس(، سال آینده 
3۶0 میلیون دالر به نوار غزه کمک مالی اعطا خواهد کرد.قطر که کشــوری نفت خیز و بسیار ثروتمند 
است، از سال 20۱۸ ماهانه 20 میلیون دالر به نوار غزه کمک مالی اعطا می کند. این کمک مالی برای 
تامین برق، کمک به پرداخت حقوق کارکنان غیرنظامی و مستمری ماهانه ۱00 دالری به تعداد زیادی 
از خانواده های فقیر و محروم غزه پرداخت می شود.قطر همچنین وجوه مالی بیشتری برای اجرای 
پروژه های توسعه همچون احداث جاده ها و بیمارستان های جدید اعطا کرده است.قطر خبر اعطای این 
کمک مالی را در شرایطی اعالم کرد که حماس و تشکیالت خودگردان فلسطین در تالش برای برگزاری 
انتخاباتی جدید در سرزمین فلسطین هستند؛ انتخاباتی به معنای گامی مهم به سمت آشتی است.

ارتش میانمار،  وعده برگزاری انتخابات جدید را داد
ارتش میانمار که با یک کودتا قدرت را به دســت گرفته، اعالم کرد، انتخابات جدید ظرف یک سال 
برگزار می شــود.به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، این انتخابات قرار اســت پس از لغو وضعیت 
فوق العاده که برای یک بازه یک ساله وضع شده، برگزار شود.گفته می شود که ارتش میانمار پس از 

رای گیری، اختیارات خود را به دولت جدید تفویض می کند.

»پوتین« به قاهره سفر می کند
یک رسانه مصری از سفر قریب الوقوع رییس جمهور روســیه به قاهره خبر داد.خبرگزاری روسی 
اسپوتنیک به نقل از سایت مصری صدی البلد گزارش داد که والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 
قصد دارد طی ماه مارس آتی به قاهره سفر کند.اسپوتنیک خبر سایت صدی البلد را رد نکرده است.

منابع آگاه اعالم کرده اند که در جریان این سفر، محدودیت های اعمال شده از سوی روسیه طی ۵ 
سال گذشته برای پروازهای مناطق تفریحی الغردفه، شرم الشیخ و دریای سرخ برداشته خواهد شد.

خوش خدمتی عربستان به صهیونیست ها 
منابع گزارش دادند که در آستانه سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به بحرین و امارات در اواسط فوریه، 
عربستان سعودی در تالش برای هموار کردن مسیر عادی سازی روابط با صهیونیست هاست.عربستان 
ســعودی با اقدامات جدیدی همچون تجدید نظر در برنامه های درســی و حذف متون ضد یهودی و 
مطالبی که مربوط به مجازات همجنس گرایان است برای هموار کردن مسیر عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی تالش می کند.در همین راستا روزنامه واشنگتن پست گزارشی درباره اقدامات انجام شده 
توسط عربستان برای حذف متون ضد یهودی منتشر کرد. همچنین بخش هایی که مربوط به مجازات 

همجنس گرایان و قبح پدیده همجنسگرایی بود نیز از کتاب های عربستان حذف می شود.

ایران هر نوع پیشنهاد برای استعفای دولت رسمی افغانستان از سوی طالبان را رد کرده است؛

طالبان به دنبال حامی منطقه ای

علیرضا کریمیان خبر دیدار محمد جواد ظریف، وزیر امور 
خارجه کشورمان با هیئتی از طالبان سر و 
صدای زیاد به پا کرد. تا پیش از این اتفاق هم دولت افغانستان و سایر 
کشورها حضور طالبان در ایران را با حساسیت زیادی رصد می کردند؛ 
اما این دیدار اخیر و صحبت هایی که در برخی از رسانه ها از این دیدار 
منتشر و سپس توسط وزارت امور خارجه تکذیب و رد شد، شائبه هایی 
را در میان کارشناسان و رسانه ها به همراه داشته است.هفته گذشته با 
ورود هیئت طالبان به ایران برخی ظن و گمان همدستی ایران با این 
گروه جهت برکناری دولت افغانستان را مطرح کردند؛ گمانه ای که هم 
ایران و هم دولت افغانســتان آن را رد کرده و ســفر مزبور را با اطالع 
مقامات دولتی افغانستان و در راستای توافقات رسمی میان طالبان 
و دولت اشــرف غنی عنوان کرد . این موضوع پــس از دیدار ظریف با 
مقامات طالبان مجددا مطرح شده است؛ برخی اختالفات اخیر و جو 
ایرانی در داخل افغانســتان را یکی از دالیل تمایــل ایران برای برکنار 
دولت رســمی در افغانستان عنوان می کنند مســئله ای که همواره از 
سوی ایران رد شــده و البته از سوی طالبان مســکوت گذاشته شده 
اســت.طالبان که هنوز نمی داند آمریکا نســبت به توافقات در زمان 
ترامپ، قرار است چه موضعی داشته باشد فعال به دنبال یار کشی در 

میان کشورهای منطقه اســت تا بتواند دســتاوردهای خود در زمان 
ترامپ را حفظ و دولت افغانستان را برای به رسمیت شناختن این گروه 
تحت فشــار قرار دهد به همین منظور به ایران نزدیک تر شــده تا در 
صورت مخالفــت احتمالــی دولت جدیدآمریــکا از نفــوذ ایران در 

افغانستان بهره ببرد. 
طالبان فکر می کنــد دولت آمریکا در زمان ریاســت جمهوری بایدن 
برخالف دوره ترامپ به ســمت دولــت مرکزی افغانســتان گرایش 
بیشتری خواهد داشت و این مسئله ممکن اســت موقعیت طالبان 
در توافــق صلح با آمریــکا و همچنیــن گفت وگوهــای بین االفغانی 
را تضعیف کند. همین مســئله موجب شــده دفتر سیاســی طالبان 
هیئت هایی را برای تقویــت جایگاه خود و رایزنی به تهران و مســکو 
اعزام کند و هیئتــی را هم طی روزهای آتی به پکن خواهد فرســتاد. 
احتماال آنها به ســایر همسایگان افغانســتان نیز هیئت هایی را اعزام 
می کنند. با این وجود مقامات کشــورمان همــواره تاکید کرده اند که 
قصدی برای کنار گذاشــتن دولت افغانســتان ندارند و سیاست آنها 
هموراه بر اصل قبول دولت رسمی افغانستان به عنوان مرجع سیاسی 
در این کشــور خواهد بود و طالبان باید برای رسیدن به جایگاه رسمی 
در افغانســتان تحت نظر دولت این کشــور قرار بگیرد. برخی از رسانه 

ها اما از پیشــنهاد و اصرار طالبان برای اســتعفای دولت افغانستان 
صحبت کرده اند، هــر چند برخی از کشــورهای منطقــه حامی این 
گروه شــاید از این پیشــنهاد حمایت کنند؛ اما ایران رسما اعالم کرده 
که این پیشــنهاد را نخواهد پذیرفت. بر اســاس اعــالم وزارت امور 
خارجه رویکرد ایران تشــویق طالبان به آتش بــس و ترغیب آنها به 
 گفت وگو با دولت، جریان ها و گروه های افغانســتانی بدون هر گونه 

پیش شرط است. 
در همین زمینه ســخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد: دولت ایران 
با دولت مســتقر افغانســتان نه تنها رابطه رســمی دارد بلکه یکی از 
دو کشوری اســت که برخالف کشورهای دیگر، از دســتاوردهای آنها 
حمایت می کند و تمام گفت  وگوهای انجام شده با طالبان با خواست 
و اطالع دولت افغانســتان بوده است. بر این اســاس شاید طالبان 
چندان رضایتی از این سفر نخواهد داشت به خصوص آنکه نتوانسته 
مقامات ایران را برای رسیدن به درخواســت خود مجاب کند؛ اما این 
گروه امیدوار است با تجمیع سایر کشورها بر سر خواسته های خود به 
خصوص روسیه ایران را هم وادار کند تا به صف حمایت کنندگان این 
گروه پیوسته و در سال های آینده زمینه برای قدرت گیری رسمی این 

گروه در افغانستان فراهم شود.

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
با بیان اینکه روابــط اتحادیه اروپــا و ایران ربطی 
به کاخ ســفید ندارد، گفت: با وجــود چالش های 
زیادی که برای برجام وجود داشــته، اتحادیه اروپا 
به تالش ســخت خود برای حفــظ آن ادامه داده 
است. »جوزف بورل« سخنگوی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در این باره به تنها اقدام اروپا 
که فقط تالش کردن برای حفظ برجام است، اشاره 
می کند و همچنان اصرار دارد که اروپایی ها در حفظ 
برجام تالش کرده اند. اما اینکه این موضوع در عمل 
به انجام چــه تعهداتی انجامیده اســت برای خود 
آنها هم روشن نیست. به گفته وی، هیچ دوگانگی 
در موضع اتحادیه اروپا که آلمــان نیز عضوی از آن 
اســت در خصوص برجام وجود ندارد و این بسیار 

مشخص است. در آخرین جلســه وزیران خارجه 
اتحادیه اروپا درباره برجام که در تاریخ 2۱ دسامبر با 
حضور همه اعضا از جمله آلمان برگزار شد، شرکت 
کنندگان بار دیگر بر تعهدشــان برای حفظ برجام و 
اقدامات خود در این راســتا تاکیــد کردند. وزیران 
خارجه همچنین با این امر توافق کردند که به گفت 
وگوها برای اطمینان از اجرای کامل برجام توســط 
همه طرف ها ادامه بدهند. این موضــوع در بیانیه 
اتحادیه اروپا کــه در تاریخ ۱0 ژانویه صادر شــده و 
آلمان نیــز آن را امضا کرده مــورد تاکید قرار گرفته 
اســت. در این بیانیه اتحادیه اروپا برای چندمین 
بار تعهد قوی خود و حمایت از برجام را اعالم کرده 
است.وی تصریح کرد: روابط اتحادیه اروپا با ایران 
به میزان پایبندی بر تعهــدات در هر دو طرف )هم 

ایران و هم اتحادیه اروپا( برای توسعه آنها در یک 
مسیر سازنده به نحوی است که مردم در دو طرف 
از آن بهره مند شوند. روابط دو جانبه اتحادیه اروپا و 
ایران بر اساس ارزش ها و اصول است.وقتی درباره 
توافق هســته ای صحبت می کنیم اتحادیه اروپا بر 
تعهدات خود تاکید دارد از جملــه لغو تحریم های 
مرتبط با برنامه هســته ای ایــران همانگونه که در 
توافق ذکر شده است. با وجود چالش های زیادی 
که برای برجام وجود داشته اتحادیه اروپا به تالش 

سخت خود برای حفظ آن ادامه داده است. 

سخنگوی اتحادیه اروپا: 

روابط ما و ایران ربطی به کاخ سفید ندارد
خبر روز

وز عکس ر

تجدید میثاق 
 هیئت دولت
  با آرمان های
 امام راحل

رییس جمهــوری و اعضــای 
هیئت دولت در چهل و دومین 
ســالگرد پیــروزی انقــالب 
اسالمی با حضور در مرقد امام 
)ره( با آرمان هــای بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران تجدید 

میثاق کردند.

طرح »وزارت مدیریت بحران« رد شد
سخنگوی کمیسیون بهداشت از رد طرح »وزارت مدیریت بحران «خبر داد.زهرا شیخی، گفت: در جلسه 
کمیسیون بهداشت طرح ادغام سازمان های اورژانس، هالل احمر، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
و تشکیل وزارت مدیریت بحران مورد بررســی قرار گرفت که  اعضای کمیسیون با این طرح مخالفت 
کردند و کلیات آن رد شد.سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در 
این جلسه آخرین وضعیت بودجه بخش سالمت در گزارش کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴00 نیز 

مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان پیشنهاداتی درباره آن داشتند.

فعالیت انتخاباتی »موسوی الری« تکذیب شد
دفتر وزیر کشــور دولت اصالحات با رد برخی اخبار درباره انتصاب موسوی الری به عنوان رییس ستاد 
انتخاباتی اسحاق جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴00، از منتشرکنندگان این خبرها پرسیدکه 
با این تحلیل و تخریب ها زمینه ساز چه برنامه ای هستند؟در پی انتشار برخی اخبار تحت عنوان »انتصاب 
عبدالواحد موسوی الری به عنوان رییس ستاد انتخابات جهانگیری«، دفتر وزیر کشور دولت اصالحات و 
نایب رییس شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصالح طلبان با رد این خبر اعالم کرد: »این خبرها از ناحیه 
همان کسانی مطرح می شود که چندی پیش موضوع نامزدی موسوی الری برای انتخابات ۱۴00 را مطرح 
کردند.«دفتر حجت السالم موســوی الری تاکید کرد: »این افراد به دنبال آن تحلیل ها و تخریب ها که 
بعضا از ناحیه خود آنها شروع شد این بار  زمینه ساز چه برنامه ای هستند؟ اللهم اجعل عاقبة امرنا خیرا.«

تهران-آنکارا به دنبال بازتعریف جدید روابط منطقه ای 
یک کارشناس مسائل ترکیه گفت: تحوالت حوزه قفقاز فرصت و ظرفیت های جدیدی برای توسعه 
مناسبات تهران- آنکارا فراهم کرده است و دو کشور به دنبال بازتعریف جدیدی از روابط منطقه ای 
خود در حوزه قفقاز هستند.سیامک کاکایی، با اشــاره به بازتاب های گسترده سفر اخیر وزیر امور 
خارجه به قفقاز، روسیه و ترکیه اظهار کرد: بعد از تحوالت ماه های گذشته در قفقاز، الزم بود که ایران 
هم نگاهی به روند تحوالت این منطقه داشته باشد.وی خاطرنشان کرد: البته ایران در زمان درگیری 
قره باغ و امضای توافقنامه آتش بس بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان رایزنی هایی برای ارائه 
طرح صلح انجام داد. اما شرایط حوزه قفقاز جنوبی بعد از درگیری ها قره باغ تغییر کرده است و الزم 
بود که ایران با  بررسی دوباره شرایط منطقه، تعریف جدیدی از مناسبات خود در حوزه قفقاز با روسیه 
و ترکیه در قالب همکاری های ج۵دید داشته باشد.کاکایی با اشاره به رایزنی های ظریف با مقامات 
ترکیه در آنکارا و ابراز تمایل دو طرف برای گســترش روابط  اظهار کرد: ایران و ترکیه دو بازیگر موثر 

منطقه هستند و چارچوب استراتژیک مسائل مختلف منطقه را تعیین می کنند.

درخواست 3 هزار نفر از »بایدن« برای لغو تحریم های ایران
بیش از سه هزار تن در طوماری خطاب به رییس جمهوری آمریکا خواستار لغو تحریم کشورهایی همچون 
ایران شدند؛ چرا که این تحریم ها تاثیر همه گیری کرونا را افزایش داده است.گروه صلح کدپینک طوماری 
را در تارنمای خود قرار داده است که تاکنون بیش از سه هزار نفر آن را امضا کرده اند.در این طومار خطاب به 
جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا و وزیران خارجه، بازرگانی و خزانه داری این کشور، آمده است: ما از نقد 
و بررسی شما در رابطه با تاثیر تحریم های مالی و اقتصادی بر واکنش جهانی به همه گیری کرونا استقبال 
می کنیم.این طومار می افزاید: تصمیم دولت قبلی آمریــکا در مورد اعمال تحریم ها در دوره همه گیری 
سراســری، بی رحمانه بود که با محکومیت گسترده جهانی هم روبه رو شــد. طی سال گذشته، آنتونیو 
گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، میشل باچلت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و پاپ 
فرانسیس به همراه تعداد بی شماری از نمایندگان پارلمان ها، اقتصاددانان و کارشناسان خواستار 

کاهش تحریم ها شده اند.

کافه سیاست

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس:

ایران در اجرای برجام 
مسئوالنه برخورد می کند

نایب رییــس کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجی مجلــس گفت:آنچه که 
امروز آمریکایی ها درباره بازگشت ایران به 
برجام می گویند برای روزنامه های خودشان 
اســت تا حرف هایی که اســتدالل حقوقی 

داشته باشد.
عباس مقتدایی، با اشــاره به اظهارات اخیر 
مقامات آمریکایی درباره بازگشت ایران به 
برجام، گفت: آنچه کــه آمریکایی ها امروز 
مطرح می کنند به جای اســتدالل منطقی 
اظهارات خارج از عرف و روال های منطقی 
است.وی با بیان اینکه منطق حکم می کند 
در برجام قانون مبنا قرار گیــرد، ادامه داد: 
برجام به عنوان عهد و پیمانی دو طرفه وجود 
داشــت و آمریکایی ها بر خالف حقوق بین 
الملل آن را نادیــده گرفتند.نماینده اصفهان 
در مجلــس تصریح کــرد: آنچه کــه امروز 
آمریکایی ها می گویند بــرای روزنامه های 
خودشان اســت تا حرف هایی که استدالل 

حقوقی داشته باشد.
وی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان یک کشور مستقل در عرصه معاهدات 
بین المللی مسئوالنه عمل می کند اما امروز 
سردمداران آمریکا غیرمســئوالنه با برجام 
برخورد می کننــد، آنها عمال پیمان شــکنی 
کردند و امروز هم ادعــای جبران دارند؛ اما 
باز هم حرف های خارج از عرف دیپلماتیک 

می زنند.
مقتدایی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی 
ایران به دور از حواشی به دنبال اقدام عملی 
طرف های غربی در عهد های قبلی اســت، 
اظهار داشــت: قطعا هیچ مذاکره جدیدی 
وجود نــدارد و هیچ جلســه ای بــرای این 
موضوع پیش بینی نشده، جمهوری اسالمی 
ایران معتقد اســت دولتمــردان آمریکا و 
مســئوالنی که جدیدا به عرصــه قدرت وارد 
شده اند باید از ناکامی های دولتمردان قبلی 

در برخورد با ایران درس بگیرند.

مقامات کشورمان همواره تاکید کرده اند که قصدی 
برای کنار گذاشتن دولت افغانستان ندارند و سیاست 
آنها هموراه بر اصل قبول دولت رسمی افغانستان به 

عنوان مرجع سیاسی در این کشور خواهد بود

بین الملل

شهرداری شاهین شهر باســتناد مصوبه شــماره ۱277/ش مورخ 99/0۶/23 شورای محترم اسالمی شــهر در نظر دارد اجازه 
 بهره برداری از پارکینگ کامیون ها واقع در شــاهین شــهر – اتوبــان اصفهان تهران- جنــب کارخانه گلبافت را با مبلــغ پایه ماهیانه

 ۱2۵/000/000 ریال بصورت یکساله به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری به واحد حســابداری شهرداری مراجعه و 
پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/۱۱/2۵ به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهی مزایده عمومی)نوبت اول(

احمدرضا پری تبار- شهردار شاهین شهر م الف:1084561

چاپ دوم
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شرایط نامناسب نمادهای زراعتی اصفهان در بورس
بازار  ســرمایه هفته میانی زمســتان را با رشد شــاخص کل آغاز کرد؛ اما زگلدشــت، زکشت و 
زقیام، نمادهای زاعتی اصفهان در بورس شــرایط خوبی نداشــتند، این ســه نماد طی یک ماه 
اخیر بیــش از 20 درصد از ارزش ســهام خود را از دســت داده اند.بازار ســرمایه نیــز این هفته 
صعودی آغاز شــد، با وجود  این که روزهای پایانی هفته گذاشــته شــاخص کل منفی بود، بازار 
روز شــنبه تقریبا یک دســت ســبزپوش بود و هر چند روز یکشــنبه هم پرتقاضا آغاز شد؛ اما 
با عرضه مجدد از ســوی حقوقی روند بــازار تغییر کرد، تغییــری که می توانــد معامالت منفی 
 را در پی داشــته باشــد، بررســی معامالت انجام شــده حکایت از ادامه دار بــودن روند نزولی

 بازار دارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اعالم کرد:
اصفهان در صدر جذب اعتبارات بخش گلخانه ای 

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: این استان در احداث گلخانه رتبه اول کشور 
را دارد، اما از نظر سطح موجود گلخانه در رتبه سوم کشــور قرار گرفته ایم.مهرداد مرادمند با بیان 
اینکه امســال ۳ هزار و ۸00 میلیارد ریال اعتبار برای توســعه بخش گلخانه ای در استان اصفهان 
جذب شده است، گفت: این استان در احداث گلخانه رتبه اول کشور را دارد، اما از نظر سطح موجود 

گلخانه در رتبه سوم کشور قرار گرفته ایم. 
رییس سازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه اســتان اصفهان با هفت هزار و 
۵00 هکتار سطح کشت گیاهان دارویی رتبه اول کشــور را دارد ،افزود: از ابتدای سال تاکنون ۳00 
میلیاردریال تسهیالت در این بخش پرداخت شده است.وی با اشاره به تغییر الگوی کشت گیاهان 
دارویی، پسته و زعفران در اردستان گفت: این طرح در شهرستان اردســتان آغاز شده و نیازمند 
تامین اعتبار در قالب تسهیالت است.مرادمند افزود : ۳۵ میلیارد ریال تخصیص اعتبار با پیگیری 
نماینده مردم اردستان برای بازسازی قنات های این شهرستان در نظر گرفته شده و در ۱20 رشته 

قنات اجرای آن شروع شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان خبر داد:
احتمال افزایش 10 درصدی قیمت مرغ

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: شیرخشک در کارخانجات 
لبنیات اصفهان دپو شده اســت و فعاالن این صنعت درخواســت اجازه صادرات دارند.حسین 
ایراندوست با اشــاره به افزایش ناگهانی قیمت مرغ در اصفهان اظهار داشت: در این زمینه کمبود 
نهاده و حتی جوجه ریزی نداشــتیم، اما به دلیل باال رفتن تقاضــا افزایش قیمت مرغ آن هم به 

صوت اختیاری از سوی تولید کنندگان و فروشندگان صورت گرفت.
وی با بیان اینکه در عرضه گوشــت مرغ به قیمت مصوب در فروشگاه های بزرگ مشکلی وجود 
ندارد، ابراز داشت: عمده مشکل ما در خصوص خرده فروشی ها است.معاون بهبود تولیدات دامی 
جهاد کشاورزی استان اصفهان تاکید کرد: ضروری است دستگاه های نظارتی دقت بیشتری بر 
توزیع و فروش مرغ در خرده فروشی ها داشته باشــند.وی با بیان اینکه  به تازگی جلسه تنظیم 
بازار مرغ و تخم مرغ در اصفهان برگزار شــد، افزود: قیمت مصوب مرغ در اصفهان 2۱ هزار و ۵00 
تومان است؛ اما با توجه به اجازه صادر شده از سوی ستاد تنظیم بازار کشو افزایش ۱0 درصدی این 
محصول در استان اصفهان صادر شــده که البته باید این امر به تایید ستاد تنظیم بازار استان نیز 
برسد.ایراندوســت با بیان اینکه قیمت تخم مرغ در ستاد تنظیم بازار هر کیلو ۱۴ هزار تومان درب 
مرغداری و ۱۶ هزار و ۹00 تومان درب مغازه مصوب شده است، اضافه کرد: در حال حاضر در سطح 
فروشگاه های بزرگ این امر اجرایی می شود؛ اما همچنان فروش تخم مرغ در واحدهای صنفی 

کوچک با قیمت باالتر از آنچه مصوب شده به فروش می رسد.

روزهای سخت صنایع دستی اصفهان زیر سایه کرونا و رکود اقتصادی؛

راه نجاتی نیست

همه حمایت ها از قطب جذب گردشــگر و  مرضیه محب رسول
یکی از پایه های اقتصاد غیر نفتی کشور و 
اصفهان، به اعطای وام با بهره های باال خالصه شــده اســت. آن هم در 
شرایطی که شاید ســفره برخی از این هنرهای چند صد ساله به واسطه 
ماندگاری کرونا برای همیشــه جمع شــود. حال و هوای این روزهای 
صنعتگران صنایع دستی خوب نیست؛ این مسئله وقتی حادتر می شود 
که تقریبا هیچ چشم انداز روشنی برای روزها و ماه های آینده هم نمی 
توان متصور  شد. در حالی که کمتر از دوماه به عید نوروز باقی مانده شرایط 
همه گیری ویروس کرونا هنوز آنقدر وسیع است که به نظر نمی رسد برای 
عید خبری از مسافران و گردشگران باشد، پس همین سفره اندک صنایع 
دستی هم برچیده خواهد شد. گفته می شود در کل کشور چیزی در حدود 
۱۴ هزار میلیارد تومان به حوزه صنایع دستی و گردشگری آسیب وارد شده 
است در حالی که دولت  مبلغی معادل 7 هزار میلیارد برای جبران خسارت 
این بخش در نظر گرفته اســت چیزی در حدود نصف خسارتی که البته 
قرار اســت با بهره از صنعت کاران پس گرفته شود. در شرایط کنونی بازار 
صنایع دســتی به نوعی در همه مشــکالت ممکن احاطه شده است؛ از 
سویی خریداری در بازارهای داخلی وجود ندارد و مصرف های خانگی به 
دلیل کم شدن مهمانی ها به صفر رسده و البته صادرات هم به نوعی دیگر 

راکد شده اســت. در بعدی دیگر حتی اگر قرار باشد تولیدی هم صورت 
بگیرد افزایش چند برابری مواد اولیه و نایاب بودن برخی از ملزومات کار 
مانند نفت برای قلم زن ها به معضلی الینحل تبدیل شــده است و این 
مشکالت تقریبا در همه رشته های صنایع دستی دیده می شود. در این 
بین تالش ها برای نوآوری در زمینه نجات صنایع دستی هم فعال جواب 
نداده است .در همین زمینه فریدون اللهیاری در خصوص آخرین حمایت 
ها از صنایع دستی اصفهان اظهار کرد: حمایت ها از صنایع دست بیشتر در 
تسهیالتی که پرداخت می شود، خالصه شده و بخش تسهیالتی و حوزه 
صنایع دستی ما به علت شرایط بحرانی کرونا و تعطیلی مراکز گردشگری، 
دچار آسیب و خسارت های زیادی شده است.مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: هدف ما این بوده  که با 
توجه به این شرایط بسترهای تجارت و نوآوری در حوزه صنایع دستی را 
فراهم کنیم، خوشبختانه امسال با هماهنگی هایی که بین دستگاه های 
مختلف استان وجود داشته است، اتفاقات مهمی در حوزه صنایع دستی 
را پیش رو خواهیم داشــت.وی افزود: مرکز شکوفایی و نوآوری صنایع 
دستی راه اندازی می شود، حمایت از تولید مشــاغل خانگی در برنامه 
کاری قرار دارد، امکان توزیع و عرضه صنایع دستی، بسترهای مناسبی 
فراهم  که شهرداری و دانشگاه اصفهان در مرکزی که پارک فناوری های 

نوین راه اندازی می شــود جایگاه ویژه ای را به صنایع دستی اختصاص 
دادند که این ها نوید بخش روزهای خوبی برای صنایع دســتی استان 
اصفهان است.اللهیاری با بیان اینکه شرایط امروز ما شرایط خاص است 
و بحران صنایع دستی ادامه دارد، تصریح کرد: صنایع گردشگری امسال 
با توجه به شــیوع کرونا و محدودیت های تردد دچار بحران اســت.وی 
اضافه کرد: صنایع دستی در ســبد خانوار هم بیشتر به عنوان یک کاالی 
تجملی تلقی می شود و در شرایط اقتصادی حاضر هم که تعداد زیادی از 
صنوف و شاخصه های اقتصادی جامعه دچار مشکل اقتصادی هستند 
بر معیشت عمومی و خرید صنایع دستی هم تاثیر می گذارد.اللهیاری با 
توضیح اینکه بحث صادرات هم محدودیت هایی را دارد و ما باید زمینه 
های تولید صنایع دستی را آماده نگه داریم، خاطر نشان کرد: باید تجارت 
صنایع دســتی را فراهم آوریم و خالقیت ها را برای شناخت ذائقه بازار 

تقویت کنیم، باید صنایع دستی برای شرایط پس از کرونا آماده باشند.
در نتیجه همین سیاســت های غیر کارآمد و حمایت های نصف و نیمه 
امروز بر اساس آمار نزدیک به هشتاد درصد فروشگاه های صنایع دستی 
در اصفهان تعطیل شــده یا در آســتانه تعطیلی قرار دارند از سوی دیگر 
قوانین ناکارآمد در حوزه گمرک و نبود زیر ساخت های الزم برای فروش 

آنالین هم تقریبا همه راه های نجات صنایع دستی را بسته است.

اصفهان، جزو اســتان های صاحب سبک در زمینه 
صنعت نســاجی است؛ اما متاســفانه حلقه نهایی 
که تولید پوشاک اســت در این استان مفقود شده 
و تکمیل صنعت پوشاک در استان اصفهان یکی از 
برنامه های مهم است که طرح پیشنهادی تاسیس 
شهرک پوشاک می تواند بخشی از این خأل را جبران 
کند. دبیر صنعت اتاق بازرگانی در این زمینه با تاکید 
بر اینکه بیش از نیمی از مواد اولیه تولید پوشاک در 

اصفهان تامین می شود؛ اما اصفهان سهم اندکی در 
صنعت پوشــاک دارد، اظهار کــرد: اصفهان بهترین 
تولیدات مواد اولیه را در زمینه تولید پوشــاک دارد؛ 
اما هم اکنون هند و چین بزرگ ترین تامین کنندگان 
پوشاک در جهان هستند.سید آرش امامی، افزود: 
دنیا به سمت سرمایه گذاری پوشاک در آفریقاست 
که این برای ایران هم فرصت هم تهدید محســوب 
می شــود زیرا اگر ایران با ســابقه  بیش از ۱20 سال 
صنعت نساجی توانایی تامین پوشاک آمریکا و اروپا 
را نداشته باشد قطعا این دستاورد را آفریقا به دست 
خواهد آورد.وی ادامه داد: سیستم تولید شبکه ای 
پوشاک در این شــهرک پیش بینی شده که روشی 

مدرن است و شهرک پوشــاک در مکان منحصر به 
فردی طراحی شــده و ویژگی های خارق العاده ای 
دارد از جمله محل تقاطع قطار شمال به جنوب و شرق 
به غرب است، به فرودگاه نزدیک بوده و برق شهرک 
از نیروگاه خورشــیدی که در نزدیک شــهرک وجود 
دارد تامین خواهد شد.امامی گفت: هیئت موسس 
شهرک از شــخصیت های حقوقی انتخاب شدند تا 
هیئت مدیره را تشــکیل دهند و یک فرد را به عنوان 
مدیر انتخاب کنند تا نقل و انتقال زمین ملی محقق 
شود.وی ادامه داد: قطعا شهرک پوشاک آتیه ساز 
برای ایران و جهان خواهد بود زیــرا در ایران نیروی 

متخصص، مواد اولیه، امکانات و علم وجود دارد.

دبیر صنعت اتاق بازرگانی مطرح کرد:

سهم اندک اصفهان از صنعت پوشاک

مدیرکل امور مالیاتی استان:
 هیچ واحد تولیدی در 
استان به دلیل بدهی 

تعطیل نشده است

خبر روز

از صنایع دست بیشتر در تسهیالتی که  حمایت ها 
پرداخت می شود، خالصه شده و بخش تسهیالتی و 
حوزه صنایع دستی ما به علت شرایط بحرانی کرونا و 
تعطیلی مراکز گردشگری، دچار آسیب و خسارت های 

زیادی شده است

رییس اتحادیه خواربارفروشان اصفهان خبر داد:
کاهش چشمگیر مصرف برنج وارداتی

رییس اتحادیه خواربارفروشان اصفهان گفت: گرانی برنج خارجی به میزانی بوده که استقبال از آن 
به  طور قابل توجهی کاهش یافته است.مصطفی بحق  اضافه کرد: دلیل افزایش نرخ، حذف ارز دولتی 
واردات برنج از ابتدای امسال با ارز نیمایی اســت که با وجود افزایش مداوم نرخ ارز آزاد و نیمایی، 
هزینه واردات برنج چند برابر شد.رییس اتحادیه خواربارفروشان اصفهان ادامه داد: برنجی که تا 
سال گذشته با نرخ ۸ هزار تومان به فروش می رسید اکنون کیلویی 2۱ هزار تومان وارد می شود و 2۳ 

هزار تومان نیز به فروش می رسد.
بحق اظهار کرد: باوجود آزادی واردات برنج، اما به دلیل عدم پرداخــت ارز دولتی به واردکنندگان، 
انگیزه واردات کاهش یافته است؛ این گونه که جهش قیمت ارز، موجب شد که وارد کننده از واردات 
صرف نظر کند؛ از طرفی دیگر نیز مشــتریان داخلی از همین میزان برنج، اســتقبالی برای خرید 
نمی کنند.وی توضیح داد: تا قبل از گرانی برنج خارجی میزان مصرف آن توسط دهک های متوسط 
و پایین جامعه باال بود؛ اما اکنون که نرخ آن چندان تفاوتی با برنج ایرانی ندارد این ماده غذایی هم 
در حال حذف شدن از سفره های آن هاست.رییس اتحادیه خواربارفروشان اصفهان با تاکید دوباره 
بر کاهش واردات برنج گفت: بیشــترین میزان برنج از هند وارد می شود و مقدار بسیار کمی هم از 

پاکستان و تایلند واردات داریم.

مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان خبر داد:
ظرفیت ذخیره گندم در  اصفهان، ۶00 هزار تن در سال

ظرفیت ذخیره سازی گندم در سیلو های بخش خصوصی و دولتی استان اصفهان، ۶00 هزار تن در 
سال است.مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: ۳۵0 هزار تن از این میزان در سه 
سیلوی بخش دولتی و 2۵0 هزار تن هم در 20 سیلو و انبارکارخانه های آردسازی بخش خصوصی 
استان ذخیره ســازی می شود.محسن ضیایی، میزان ذخیره ســازی گندم این استان را مطلوب 
ارزیابی و اضافه کرد: تامین گندم مورد نیاز کارخانه های آرد سازی در این استان هم فراهم است.

وی، سیلوی شهید موسوی شهر جدید بهارستان اصفهان را بزرگ ترین سیلوی بتنی و روباز فالت 
مرکزی ایران معرفی کرد و گفت: این ســیلو در مجموع از ظرفیت ۳00 هزار تن ذخیره سازی گندم 

برخوردار است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:
راه های ارتباطی خور و بیابانک 2 بانده می شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: به زودی راه های ارتباطی شهرستان خور 
و بیابانک به مرکز استان اصفهان 2 بانده می شــود.حجت ا... غالمی تصریح کرد: مقرر شد یکصد 
کیلومتر از مسیر راه های شهرستان خور و بیابانک با اعتبار بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان تا پایان ۶ ماهه 
سال ۱۴00 به اتمام برسد.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان همچنین اظهار داشت: 
با توجه به وجود زمین و شرایط خاص شهرستان خور و بیابانک مقرر شد برای ثبت نام متقاضیان 

در سایت اقدام ملی مسکن اقدام شود.
استاندار اصفهان نیز  گفت: میز مجازی تحت عنوان»میز خور و بیابانک« باید راه اندازی شود تا در 
باره اجراکردن مصوبات و بررسی مشکالت این شهرستان بحث و تبادل نظر صورت بگیرد.عباس 
رضایی از مدیران دستگاه های اجرایی خواســت تا کمک به اجرای طرح های عمرانی و مشارکتی، 
طرح های سرمایه گذاری و سودده در بخش های مختلف و تشکیل صندوق ها و منابع مالی در این 
شهرستان در دستور کارشــان قرار بگیرد.وی تصریح کرد: پایگاه پنجم اورژانس شهرستان خور و 
 بیابانک باید با کمک مجتمع فوالد مبارکه در اسرع وقت احداث شود، زیرا این خواسته مردم این 

شهرستان است.

کافه اقتصاد

اخبار

رییس اتحادیه فروشندگان مواد غذایی اصفهان  گفت: نمایندگان شــرکت های تولید روغن روزانه به مراکز صنفی مراجعه می کنند و قصد فروش روغن سرخ 
کردنی به شرط خرید شامپو، کنسرو، کیک و یا پفک و رب گوجه را دارند.رســول امین الرعایایی ادامه داد: جالب اینجاست که بسیاری از برندهای تولید روغن 
نباتی فروش روغن را شرطی کرده اند.وی با بیان اینکه هر چند هفته یک بار روغن تولیدی در کارخانه اصفهان در واحدهای صنفی توزیع می شود، اضافه کرد: این 
کارخانه نیز تنها روغن ۸۱0 گرمی را به قیمت ۹ هزار و 2۶۵ تومان به ما می دهد و ما نیز به قیمت ۱0 هزار تومان به فروش می رسانیم.امین الرعایایی با بیان اینکه 
هیچ کس تاکنون دلیل اصلی کمبود روغن خوراکی را برای ما توضیح نداده است، ابراز  کرد: این در حالی است که در برخی موارد فروش روغن نباتی در بازار سیاه 
را شاهد هستیم و پیشــنهاداتی در خصوص فروش روغن ۱.۸ لیتری به قیمت 2۵ هزار تومان نیز داشته ایم.مسئوالن رده باال همواره ادعای حل مشکل تامین 
روغن را دارند و این در حالی است که در واقع در کف بازار همچنان با چالش کمبود روغن رو به رو هستیم.رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان 
اصفهان نیز در این ارتباط  گفت: هفته گذشته در خصوص چرایی نبود روغن خوراکی در بازار و کمبود آن در مراکز فروشگاهی رنجیره ای جلساتی را تشکیل دادیم؛ 

اما همچنان در خصوص چرایی نبود این محصول ابهاماتی وجود دارد.

رییس اتحادیه فروشندگان مواد غذایی اصفهان:
پیشنهاد تامین روغن خوراکی از بازار سیاه را داریم

رونق صنعت منبت 
در گلپایگان 

رییس اداره میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی 
شهرستان گلپایگان می گوید 
۳00 هنرمند در رشته منبت در 
شهرستان گلپایگان مشغول 
به فعالیت هســتند و برنامه 
هایی برای توسعه این هنر در 
این شهر در دست اقدام است.

عکس خبر

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره 
به لزوم حمایت از واحد های تولیدی گفت: 
تاکنون هیچ واحد تولیدی در استان به دلیل 
بدهی و مسائل مالیاتی تعطیل نشده است.

بهروز مهدلو با اشاره به اقدامات انجام شده 
در راستای حمایت از واحدهای تولیدی اظهار 
کرد: برای اولین بار در کشور بسته حمایتی 
از سال ۱۳۹7 لغایت ۱۳۹۹ جهت حمایت از 
واحدهای تولیدی و صنعتی طراحی و اجرا 
شد که مورد استقبال ســایر دستگاه ها قرار 
گرفت و الگو و مرجعی برای سایر دستگاه ها 
شد.مهدلو افزود: بسته های حمایتی اداره 
کل امور مالیاتی اســتان هر ســه ماه یک 
بار به اســتانداری و تمامی دســتگاه های 
اجرایی استان از جمله خانه صنعت معدن 
و تجــارت اعالم می شــود.وی همچنین با 
اشــاره به اقدامات ارزشــمند صنعتگران و 
واحدهای تولیدی در زمان شــیوع ویروس 
کرونا اظهار کرد: بسته حمایتی مالیاتی ویژه 
برای مشاغل آسیب دیده از کرونا همچون 
تمدید مهلت پرداخت، بخشــودگی جرائم، 
تمدید تسلیم اظهارنامه و تقسیط های بلند 
مدت نیز ارائه شده است.مهدلو با بیان اینکه 
تولیدکنندگان نباید تحت فشارهای گوناگون 
مالی باشند و باید از آنان حمایت کرد، افزود: 
با توجه به سیاســت های اقتصادی دولت 
و افزایش هر ســاله رقم پیش بینی شده 
درآمدهای مالیاتــی قابل وصول و از طرفی 
لزوم حمایت از تولید و عدم اعمال فشارهای 
متعدد مالی بر تولیدکننــدگان و همچنین 
حجم مالیــات پرداختی حقــوق بگیران، 
برنامه ریزی در راســتای وصول مالیات از 
طریق مبارزه با فرار مالیات در تامین منابع 
مالیاتی اثرگذار اســت.وی ادامــه داد: در 
راســتای مبارزه با فرار مالیاتــی اقدامات و 
برنامه های متعددی صورت گرفته و با ایجاد 
شفافیت در درآمدهای واقعی حلقه فرار 

مالیاتی تنگ تر می شود.
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سایه خشکسالی بر بام ایران؛

نفس  این دشت ها به شماره افتاده است!
طی چند سال اخیر استمرار خشکسالی به همراه افزایش دما موجب شده است میزان آب های 

زیرزمینی کم شده و در مقابل تخلیه از این منابع روند افزایشی به خود بگیرد. 
به گفته کارشناسان ۹۷ درصد مساحت ایران را خشکسالی درازمدت و انباشته در برگرفته است و 
همین موضوع، وضعیت وخیم ذخیره آبی کشور را در مناطق مختلف نشان می دهد.تغییر اقلیم 
در کشور و به خصوص چهارمحال و بختیاری درباره دما بسیار مشهود است و می توان اثبات کرد 
که تغییرات در پارامتر دما طی ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته رخ داده و دما افزایش قابل توجهی پیدا کرده 
و بارش های کنونی بیشتر به صورت باران اســت، این موضوع سبب شده است که منابع آب های 
زیرزمینی در تابستان ها دچار کمبود شــود، این مسئله تهدیدی برای چهارمحال و بختیاری بوده 
و کمبود آب های زیرزمینی و چشمه ســارها مشکلی است که اســتان درگیر آن بوده و باید برای 

رفع آن فکری شود.
سید هاشــم فاطمی، کارشــناس منابع آب  با بیان اینکه در سال گذشــته افت سطح ایستابی 
)پیزومتریک( را در اکثر دشت های چهارمحال و بختیاری شاهد بودیم، اظهار کرد: دشت شهرکرد 
با حدود یک متر و چهار سانتی متر و دشت فارسان با بیش از دو متر افت سطح ایستابی مواجه 

بوده اند.
وی با اشــاره به اینکه بارش های زمســتانه نقش مهمی در جبران کسری مخزن دشت ها دارند، 
افزود: متاسفانه در سال زراعی جاری تاکنون  بارش ها حدود ۲۵ درصد کمتر از حد نرمال و  اکثرا 
به صورت مایع بوده و با توجه به موقعیت و قرارگیری استان در ارتفاع، این بارش ها جاری و سریعا 

از استان خارج  شده و در نتیجه یکی از دالیل کمبود آب همین مسئله است.
فاطمــی تصریــح کرد: بــا این رونــد در تابســتان میــزان کمبــود آب تشــدید خواهد شــد 
و توصیــه مــی شــود  کــه بهره بــرداری درســت صــورت بگیــرد، یکــی از روش هــا برای 
 صرفه جویی در بخش کشــاورزی، اجــرای روش هــای نوین آبیــاری به ویــژه روش تیپی یا 

نواری است.
این کارشناس منابع آب در ادامه یادآور شد: با توجه به وابســتگی شدید به منابع آب زیر زمینی 
به ویژه در بخش های شرب و صنعت، تداوم کاهش منابع آب زیرزمینی برای استان مخاطره آمیز 
بوده و مهم ترین راهکار، جایگزینی منابع آب زیرزمینی و چاه ها با منابع آب ســطحی است.وی 
سرانه نیاز سالیانه هر نفر به آب را حدود ۱۴۰۰ متر مکعب دانست و ادامه داد: اگر در کشوری میزان 
آب دسترسی به  کمتر  از این حد برسد، آن کشور با تنش آبی و در صورت کاهش بیشتر با بحران 

آبی مواجه خواهد شد.
فاطمی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر سرانه آب تجدیدپذیر به صورت ســالیانه در دشت های 
ممنوعه بحرانی استان که عمدتا در حوضه بهشت آباد واقع هســتند، کمتر از ۱۴۰۰ متر مکعب در 
سال بوده و در واقع این بدان معناست که این مناطق به مرحله بحران آبی ورود کرده اند و با  کاهش 

مستمر ذخایر آب زیرزمینی این روند تشدید خواهد شد.
در ادامه، مهران چراغپور مدیرکل هواشناســی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه از ابتدای سال 
زراعی جاری تا اواخر دی ماه میانگین وزنی بارش ها در ســطح استان نسبت به دوره مشابه ۲۲ 
درصد کاهش داشته است، اظهار کرد: این کاهش در شهرستان ها به ترتیب شهرکرد با ۲۹ درصد، 
بروجن ۴۹ درصد، کوهرنگ ۲۹ درصد، ســامان ۳۴ درصد، فارسان ۳۷ درصد، اردل ۱۸ درصد و 
بن ۳۵ درصد کاهش روبرو بوده است.وی با اشاره به اینکه در دی ماه امسال بارش های استان 
۵۰ الی ۶۰ درصد کاهش داشته اســت، افزود: الزم به ذکر است که بارندگی های اواخر دی ماه در 
استان نیز ضعیف و قابل توجه نبوده است.مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
بارش های بهمن  و اســفند در حد نرمال بوده و تامین کننده کمبود بارش ها نخواهد بود.چراغپور 
خاطرنشان کرد: امیدواریم بارندگی های بهاره بتواند تا حدودی کمبود بارش های پاییزه و زمستانه 

را جبران کند.

محرومیت زدایی؛ برگ زرینی از دستاوردهای انقالب در  بام ایران

مرور خدمات انقالب اسالمی در جای جای کشورمان این روزها بهانه ای 
است تا عالوه بر تبیین دستاوردهای این انقالب شکوهمند، چراغ راهی 
برای آینده کشور باشد و رسیدگی به این مناطق کمتربرخوردار همچنان 
در دســتور کار مســئوالن قرار گیرد.چهارمحال و بختیــاری یکی از این 
استان هاست که در سال های قبل از پیروزی انقالب اسالمی از محرومیت 
عمیقی رنج می برده است اما در طول ۴۲ سال گذشته بخش زیادی از 
این محرومیت برطرف شده و در مسیر رشد و بالندگی قرار گرفته است به 
طوری که به گفته مسئوالن ۹۰ درصد خدمات شکل گرفته در این استان در 

طول سالهای بعد از انقالب اسالمی بوده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و بختیاری با 
تشریح دســتاوردهای انقالب اسالمی در این اســتان، گفت: اقدامات 
انجام شده در طول ۴۲ سال گذشته از رشد چشــمگیری در مقایسه با 
ســالهای قبل از آن برخوردار شده اســت.جعفر مردانی با تبریک چهل 
و دومین پیروزی فجر انقالب اســالمی افزود: دهه فجر یادآور ایثار، از 
خودگذشتگی، شهادت و رشــادت های ملت ایران در شکست حکومت 
ظلم و استبداد و پایه گذاری جمهوری اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( 
است.وی ادامه داد: این روزها فرصت مناسبی برای تبیین دستاوردها، 
اهداف و نقش پیروزی انقالب اسالمی در مناسبات مختلف کشور است و 
بی شک تبیین این دستاوردها برای نسل های جوان از اهمیت دوچندانی 
برخوردار است.مردانی، مردمی بودن را از عوامل اساسی پیروزی انقالب 
اسالمی دانست و گفت: رهبری حکیمانه امام خمینی)ره( و پس از آن 
مقام معظم رهبری در کنار استقامت، اتحاد و همبستگی مردم در برابر 
توطئه های دشمنان نظام، از عوامل مهم پیروزی و تداوم انقالب اسالمی 
است.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری 
اعتمادآفرینی و تقویت روحیه نشاط و امید را از مهم ترین رویکردهای 
برنامه های دهه فجر انقالب اسالمی برشــمرد و گفت: در همین راستا 
مسئوالن باید در تبیین دستاوردهای نظام اهتمام ویژه ای داشته باشند و 
خود را در برابر مردم مسئول و پاسخگو بدانند.مردانی در ادامه به تشریح 
دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی در بخش های مختلف این استان 
اشــاره کرد و افزود: در حوزه دانشــگاه قبل از انقالب اسالمی تنها یک 
دانشگاه با ۵۹۰ دانشجو در اســتان فعال بود؛ اما اکنون ۲۴ دانشگاه با 
بیش از ۵۳ هزار دانشجو در استان فعال است.وی با اشاره به وجود یک 
هزار و ۵۶۰ مدرسه، بیش از ۲۰۰ هزار دانش آموز و ۱۵ هزار و ۳۰۰ معلم در 
استان، خاطرنشان کرد: این تعداد در سال های قبل از انقالب ۶۱۵ مدرسه، 
۹ هزار دانش آموز و سه هزار و ۹۴۸ مدرسه بود.مردانی تصریح کرد: نرخ 
باسوادی در اســتان در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد است در حالی که 
این عدد در ســال ۵۷، حدود ۳۵ درصد بود.معاون سیاسی، امنیتی و 

اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به احداث ۲ بیمارستان 
با ۱۲۴ تخت در استان در ســال های پیش از پیروزی انقالب اسالمی، 
اظهار داشت: این تعداد در حال حاضر به ۱۰ بیمارستان با نزدیک به یک 
هزار و ۶۰۰ تخت بستری است.مردانی، توسعه راه های ارتباطی را از دیگر 
دستاوردهای انقالب اسالمی در اســتان برشمرد و گفت: در حالی که در 
قبل از انقالب طول راه های استان به ۹۳۲ کیلومتر می رسید؛ اما در طول 
سال های پس از انقالب اســالمی طول راه های استان به سه هزار و ۸۰۰ 
کیلومتر افزایش یافت که از این میزان، ۲۷۵ کیلومتر بزرگراه است.وی 
با اشاره به ایجاد راه ارتباطی ریلی در استان، افزود: خط راه آهن مبارکه به 

سفیددشت به شهرکرد در چندین جبهه در حال احداث است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به افزایش قابل توجه خدمات رفاهی در استان در سال های بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی، اظهار داشت: قبل از انقالب هیچ شهر و روستایی 
از نعمت گازرســانی برخوردار نبود؛ اما در حال حاضر ۴۳ شــهر استان 
گازرسانی شده است و شهر بازفت آخرین شهری است که در دهه فجر در 
جشن پویش سبز گازرسانی از نعمت گاز برخوردار می شود.مردانی افزود: 
در طول سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی پنج هزار و ۹۷۵ کیلومتر 

شبکه گازرسانی در استان انجام شده است.
وی، برق رسانی را از دیگر خدمات قابل توجه در استان به ویژه در مناطق 

سخت گذر اســتان عنوان کرد و گفت: ۹۹.۵ درصد خانوارهای استان از 
نعمت برق برخوردار هستند و در حوزه آبرسانی نیز در حال حاضر به ۶۵۱ 

روستا آبرسانی می شود.
مردانی با اشاره به ایجاد ۲۲ شهرک صنعتی در استان در سال های پس از 
پیروزی انقالب اسالمی، تصریح کرد: قبل از انقالب هیچ شهرک صنعتی 
در استان ایجاد نشده بود اما در حال حاضر استان از وجود صنایع بزرگ 
و قابل توجهی در حوزه فوالد، نساجی، پتروشیمی، خوراک آبزیان، آب 

معدنی و سیمان برخوردار است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری، ایجاد 
۴۲۰ کانون فرهنگی و هنری، ۹۵موسسه قرآنی و ۵۲ باب کتابخانه را از 

دیگر دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه فرهنگی برشمرد.
مردانی با اشــاره به اجرای ۱۳ هزار هکتار سامانه آبیاری نوین در بخش 
کشاورزی استان، افزود: استان در رتبه دوم استفاده از روش های نوین 

آبیاری در کشور قرار دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
از این تعداد، سه طرح با کاربری فرهنگی، مذهبی، سه طرح با کاربری 
گردشگری، ۱۰ طرح با کاربری آموزشی، ۱۵ طرح با کاربری صنعتی، سه 
طرح با کاربری ورزشی و هفت طرح با کاربری دامپروری آماده افتتاح 

شده است.

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به شــیوع ویروس کرونا گفت: رعایت پروتکل های 
بهداشتی در اســتان در هفته های اخیر به موازات 
کشــور بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.سید 
راشــد جزایری افزود:در هفته هــای اخیر رعایت 
پروتکل های به ویــژه در بازار و پس از بازگشــایی 
محدودیت ها، کم رنگ تر از ماه هــای آذر و دی ماه 
شده و برخی افراد تصور می کنند با فروکش کردن 
موج ســوم، ویروس کرونا ضعیف شده است.وی 
ادامه داد: این در حالی اســت ویــروس کرونا نه 
ضعیف شده و نه از بین رفته بلکه با رعایت مناسب 
پروتکل های بهداشــتی، شــیوع آن کاهش یافته 
است اما با بی توجهی نسبت به رعایت پروتکل های 

بهداشتی خطر شکل گیری موج چهارم وجود دارد.
جزایری با بیان اینکه روند کاهشی شیوع ویروس 
کرونا که از روزهای ابتدایی آذرماه در اســتان آغاز 
شــده بود طی ۲ هفته اخیر متوقف شــده است، 
تصریح کرد: توقف این روند کاهشی در کنار افزایش 
بیماران سرپایی، نگران کننده است و با توجه به قرار 
گرفتن در فصل سرما شکل گیری موج چهارم شیوع 

ویروس کرونا را تشدید کرده است.
رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به تشــدید نظارت ها بر بــازار، ادارات و مکان های 
عمومی در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی، 
اظهار داشــت: ۱۲۸ تیم نظارتی در محالت اســتان 
فعال است.جزایری ادامه داد: عالوه بر آن در قالب 

تیم مشترک از دستگاه های مختلف از جمله بازرسی 
استانداری بر ادارات، دستگاه های اجرایی و بانک ها 

نظارت می شود.
وی با بیــان اینکه متخلفان مرتبط با شــیوع کرونا 
به دادستانی معرفی می شــوند، خاطرنشان کرد: 
اولویت نظارت ها بــر گزارش های مردمی اســت 
بدین صورت که چنانچه در نقطــه ای پروتکل های 
بهداشتی نقض شود و مردم آن را اطالع دهند پس 
از اعزام تیم های بازرسی و محرز شدن تخلف، فرد 

به دادستانی معرفی می شود.

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری:

 رعایت پروتکل های بهداشتی در چهارمحال و بختیاری
 10 تا 20 درصد کاهش یافت

با افتتاح پایگاه ویژه عشایری سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی صورت گرفت؛

تقویت وحدت و انسجام بین سه قوم بختیاری، قشقایی و گله دار مقیم شهرکرد
همزمان با دهه مبارک فجر نشست فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشــایری با فرمانده و اعضای شورای پایگاه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در خصوص 
افتتاح این پایگاه مقاومت برگزار شد.ســرهنگ پاسدار علی اصغر ایزدی در این نشست ضمن تبریک دهه فجر با اشــاره به اهداف ایجاد پایگاه ویژه عشایری 
متشکل از سه قوم بختیاری، قشقایی و عشایر گله دار مقیم شهرکرد تصریح کرد: حفظ انسجام و تقویت وحدت اقوام و استفاده از ظرفیت عظیم سران عشایر 
در خدمت رسانی و محرومیت زدایی به جامعه عشایری از جمله این اهداف است.ایزدی تاکید کرد: با ایجاد این پایگاه مقاومت بخش اعظمی از سران قبایل و 
طوایف متشکل از سه قوم بزرگ و تاثیرگزار بختیاری، قشقایی و عشایر گله دار مقیم شهرکرد در راستای خدمت به عشایر عزیز ایفای نقش می کنند.وی، جذب 
و به کارگیری و سازماندهی بسیجیان عشایر به منظور ترویج ارزش های انقالب اسالمی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت وحدت اقوام، استفاده از افراد 

برجسته و صاحب نفوذ، حضور معتمدین و ریش سفیدان عشایر و خانواده معظم شهدا رزمندگان و ایثارگران را از دیگر اهداف افتتاح این پایگاه عنوان کرد.

خبر روز

وز عکس ر

زمستان زیبای تاالب 
بین المللی چغاخور

لمللــی چغاخــور در  تــاالب بین ا
اســتان چهارمحال و بختیاری یکی 
از مهم تریــن تاالب هــای کشــور و 
زیست گاه پرندگان مهاجر محسوب 
می شــود.این تاالب در تمام فصول 
سال میزبان پرندگان مهاجر است. 
کاهش دمــای منطقه بــه چندین 
درجه زیر صفر در فصل زمستان باعث 
می شود که ســطح این دریاچه یخ 

بزند و مناظر بدیعی را به وجود آورد.

به منظور توسعه اشتغال در شهرستان بروجن صورت گرفت؛

 امضای تفاهم نامه همکاری ورق خودروی چهارمحال
 با صندوق کارآفرینی امید

کارگروه اشــتغال شهرســتان بروجن با حضور وحید میرزایی، مدیرعامل شــرکت ورق خودرو 
چهارمحــال و بختیاری و دکتر نورا... زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید تشــکیل شــد. در 
این جلســه، اصغر نــورا... زاده، مدیرعامل صنــدوق کارآفرینی امید، ضمن بیــان خالصه ای از 
عملکرد این صندوق افزود: صندوق کارآفرینی امید طی ســال های اخیر به عنوان نهاد توسعه ای 
برای شناســایی ظرفیت هــا و توانمندی های مناطق مختلف کشــور اقــدام کرده و بــا انعقاد 
تفاهم نامه هایــی از مزیت های رقابتی موجــود در نقاط کم برخوردار به منظــور افزایش کمیت و 
 کیفیت تولیدات و هدایت تولیدات به سمت بازارمحور شدن و توسعه نیروی انسانی آن ها حمایت 

کرده است.
در ادامه، وحید میرزایی، مدیرعامل شــرکت ورق خــودرو چهارمحال و بختیــاری، ضمن ابراز 
خرســندی از برگزاری این نشســت و مشارکت شــرکت ورق خودرو در امر توســعه اشتغال در 
شهرستان بروجن از عزم جدی مدیریت این شرکت در جهت توســعه مسئولیت های اجتماعی 
شــرکت خبر داد.وی اظهار امیدواری کرد، تجربیــات صندوق کارآفرینی امید بتواند راهگشــا و 

پشتوانه ارزنده ای برای حرکت در مسیر توسعه منطقه و به ویژه شهرستان بروجن باشد.

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

افتتاح 3۶ طرح تولیدات گیاهی در چهارمحال و بختیاری
رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۳۶ طرح تولیدات گیاهی در استان 
به مناسبت دهه فجر افتتاح می شود، اظهار داشت: با بهره برداری از این تعداد طرح زمینه تولید 

محصوالت گلخانه ای افزایش قابل توجهی می یابد.
 عطاا... ابراهیمی افزود: شــش طــرح تولیدات دامــی در اســتان نیز به مناســبت دهه فجر 
 افتتــاح خواهد شــد.ابراهیمی اضافه کــرد: افتتاح دو طرح شــیالت و آبزیان و هشــت طرح 
در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری از دیگر طرح هایی است که طی دهه فجر در این استان افتتاح 
می شود.وی ادامه داد: برای اجرای این طرح ها بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

معاون بازرگانی سازمان صمت استان خبر داد:

تخصیص ۵ هزار و ۵00 تن شکر به چهارمحال و بختیاری
معاون بازرگانی ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیــاری گفت: پنج هزار و ۵۰۰ 
تن ســهمیه شــکر تنظیم بازار به این اســتان اختصاص یافت که دو هزار و ۲۰۰ تن برای مصرف 
 حدود ۸۰۰ واحد صنفی و ســه هــزار و ۳۰۰ تن به منظــور مصرف ۳۵ واحــد صنعتی اختصاص

 داده شد.حسن شمسی پور افزود: از ابتدای بهمن ماه قیمت شکر مصرفی در صنف و صنعت با 
۷۳ درصد افزایش از ۶۶ هزار و ۵۰۰ ریال به ۱۱۵ هزار ریال رسید.

شمســی پور اضافه کرد: برای تنظیم مصرف خانوار های چهارمحــال و بختیاری ماهانه ۲۷۰ تن 
شکر بســته بندی با قیمت ۸۷ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم وارد بازار می شود.وی ادامه داد: به 
طور حتم افزایش ۷۳ درصدی قیمت شکر صنف و صنعت، در باال رفتن نرخ افزون بر ۷۰ محصول 
تولیدی که شکر به عنوان ماده اولیه در آن ها کاربرد دارد، نقش مستقیم دارد.شمسی پور، میانگین 
مصرف شکر بین خانوار های کشور و اســتان را ماهانه یک کیلوگرم به ازای هر نفر دانست و گفت: 
ماهانه سه هزار تن شکر برای مصرف خانوار های این اســتان در بازار توزیع می شود.وی افزود: 
برای توزیع شکر در بخش های مختلف صنف، صنعت و خانوار در چهارمحال و بختیاری هیچ گونه 

مشکل و کمبودی وجود ندارد.

خبر خوان

مدیرکل بهزیستی چهارمحال خبر داد:
پیشرفت 93 درصدی 
سالن ورزشی معلوالن 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل بهزیســتی چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به پیشرفت ۹۳ درصدی عملیات ساخت 
سالن ورزشــی معلوالن اســتان گفت: برای 
تکمیل این فضای ورزشی ســه میلیارد ریال 
اعتبار نیاز است.نرگس عسگری افزود: سالن 
ورزشی معلوالن استان از طرح های مشترک 
بهزیستی و ورزش و جوانان محسوب می شود 
که عملیات اجرایی آن از ســال ۹۳ آغاز شــد 
و تاکنــون ۱۱ میلیارد ریال برای ســاخت این 
سالن ورزشی هزینه شــده است.وی تصریح 
کرد: این سالن با استانداردهای ورزشی ویژه 
معلوالن مناسب سازی شده اســت و اجرای 
کف پوش، برقراری انشــعاب آب، برق و گاز و 
تامین تجهیزات ورزشــی و فضــای اداری آن 
به ســه میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که تاکنون 
این مبلغ به اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
تخصیص نیافته است.عسگری اظهار داشت: 
هماهنگی های الزم به منظور تامین تجهیزات 
ورزشی با سازمان بهزیستی کشور انجام شده 
اســت و امید می رود این فضای ورزشــی که 
می تواند بخش عمــده ای از نیــاز معلوالن به 
فضای اختصاصی را رفع کند در ابتدای ســال 
آینده به بهره برداری برســد.وی در ادامه تعداد 
معلوالن ورزشــکار چهارمحــال و بختیاری را 
۵۰۰ نفر اعالم کرد و گفــت: ۵۵ نفر از این افراد 
در رقابت های ملی، آســیایی و جهانی صاحب 
نشان شده اند و تاکنون هشت نفر از معلولین 
اســتان نیز توانســته اند در دوره های مختلف 
به مســابقات پاراالمپیک راه یابند.عســگری 
درباره حمایت های بهزیستی از ورزش معلوالن 
یادآور شــد: بخشــی از هزینه های ورزشــی 
معلوالن همچون هزینه ایــاب و ذهاب و تهیه 
وســایل ورزشــی به آنان پرداخت می شود و 
قهرمانان ورزشی نیز می توانند از کمک هزینه 
خریــد تجهیــزات بهره مند شــود.ویافزود: 
کمک هزینه هایــی کــه در حــال حاضر به 
قهرمانان ورزشی اســتان پرداخت می شود 

جوابگوی تمام نیاز آن ها نیست.

بام ایران

گزارش

عکس: مهر
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مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خبر داد:

افزایش برق گرفتگی در سال جاری
مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان گفت: طی ۹ ماهه امســال ۲۹ نفر دچار برق گرفتگی 
شــدند که از این تعداد ۴ نفر زن و ۲۵ نفر مرد بوده اند، بر این اساس آمار برق گرفتگی امسال در 

استان اصفهان نســبت به مدت مشابه 
سال قبل افزایش داشــته است.علی 
ســلیمان پور ، با بیان اینکه طی ۹ ماهه 
امسال ۲۹ نفر دچار برق گرفتگی شدند، 
اظهار کرد: از ایــن تعداد ۴ نفر زن و ۲۵ 
نفر مرد بوده انــد و آمــار برق گرفتگی 
امســال در اســتان اصفهان نسبت به 
مدت مشابه سال قبل افزایش داشته 
اســت، طی ۹ ماهه ســال قبل ۲۳ نفر 
دچار برق گرفتگی شدند که از این تعداد 

۲۱ نفر مرد و ۲ نفر زن بودند.وی ادامه داد: در ۹ ماهه سال جاری آمار غرق شدگی در استان ۷۲ نفر 
بوده که از این تعداد ۱۶ نفر زن و ۵۶ نفر مرد بودند و آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 
۱۵.۳ درصد کاهش داشته است و در مدت مشابه سال گذشته ۸۵ نفر دچار غرق شدگی شده اند 

که از این تعداد ۷۲ نفر مرد و ۱۳ نفر زن بوده اند.

رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان:
اصفهان، هزارو ۵00 نیکوکار  مدرسه  ساز دارد

رییس مجمع خیرین مدرسه ســاز اســتان اصفهان گفت: هزارو ۵۰۰ خیر مدرسه ساز در استان 
اصفهان مشارکت فعال دارند که ۲۰۰ نفر آنها بانوان هستند.زهره میردامادیان با بیان اینکه اصفهان 
به عنوان استان برخوردار شناخته می شود، اما محرومیت زیادی به ویژه در فضا های آموزشی دارد، 
افزود: در این راستا خیران همت کرده اند و ۱۵۰۰ خیر مدرسه ساز در استان که ۲۰۰ نفر آن ها بانوان 
هستند اقبال بسیاری به مدرسه سازی دارند.رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان 
با اشاره به اینکه خیران مدرسه ساز اصفهان در هر شرایطی به سمت مدرسه سازی می آیند و هم 
اکنون حضور خیران بیشتر شــده است، تصریح کرد: از ابتدای امســال  ۲۰۰ میلیارد تومان تعهد 
خیران مدرسه ساز را داشتیم که با رشد ۸۰ درصدی روبرو بوده است.وی با اشاره به اینکه نیازمند 
اختصاص بودجه متمرکزی در اســتان برای فعال کردن پروژه های خیرساز هستیم، افزود: طی 
این سال ها خیران زمین هایی به آموزش و پرورش اهدا کرده اند که باید آورده خیر محسوب شده 

و دولت اعتبار الزم را برای ساخت آن ها اختصاص دهد.

آغاز فعالیت مرکز رشد هسته های فناوری حوزوی اصفهان 
همزمان با اختتامیه رویداد قاســم قاصم، مرکز رشد هســته های فناوری حوزوی اصفهان آغاز 
به فعالیت کرد.حجت االسالم والمســلمین محمد قطبی ،ضمن اشاره به آغاز فعالیت مرکز رشد 
هســته های فناوری حوزوی اصفهان گفت: شرکت های خالق نهادی شــبیه شرکت های دانش 
بنیان هســتند، اما در عرصه های فرهنگی، علوم انسانی و اســالمی فعالیت می کنند و ایده های 
خود را به محصول تبدیل می کنند.مدیر مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق بیان داشت: زمینه و 
زیرساخت های الزم در غالب آموزش، مشــاوره و ارائه خدمات فناوری و نوین برای عالقه مندان 
و ایده پردازان تدارک دیده شــده تا بتوان ایده ها را تبدیل به فناوری و تولید و اشتغال کرد.قطبی 
در پایان گفت: عالقه مندان می توانند با مراجعه به سامانه ملی noavari.dte.ir نسبت به ثبت 

نام در طرح مذکور اقدام کنند.

معلمان خرید خدمات بعد از گذشت ۷ سال هنوز  با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کنند؛

دو راهی عشق و بالتکلیفی

معلمان خرید خدمات بعد از گذشــت ۷ ســال بالتکلیفی حاال بر سر 
دوراهی ســختی قرار گرفته اند؛ دو راهی که یا باید با همه ســختی ها، 
نامالیمات و بالتکلیفی ها به کار خود ادامه دهند، یا این شغل را با همه 
عشق و عالقه ای که به آن داشته و تجربیاتی که طی این سال ها به دست 
آورده اند، رها کنند.آخرین روز هفته گذشته و در حاشیه سفر وزیر آموزش 
و پرورش به اصفهان، جمعی از معلمان خرید خدمات آموزشی خود را 
به مراسمی که وزیر آموزش و پرورش حضور داشت رساندند تا بتوانند 
رو در رو مشکالت خود را با وزیر مطرح کنند.البته این اولین باری نیست 
که معلمان خرید خدمات نه در اصفهان، بلکه در سراســر کشور تالش 
کرده اند صدای خود را به گوش مسئوالن باالدست برسانند. پیش از این 
نیز بارها معلمان خرید خدمات در اعتراض به شرایط شغلی، نداشتن 
امنیت شغلی، بالتکلیفی وضعیت استخدامی و تاخیر در دریافت حقوق 
هایشان دست به تجمع زده و خواستار پیگیری وضعیت خود شده اند.

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش  و پرورش اما در اصفهان در پاسخ 
به مطالبات معلمان خرید خدمات آموزشــی و مشــکالت آنها، گفت: 
سیاست ما توسعه مراکز خرید خدمات نیست، اما در مورد این بخش 
ها امسال اصالحاتی در بخش نامه انجام شد.حاجی میرزایی توضیح 
داد: یکی از مشکالت این دسته از معلمان حقوق ناکافی آنها و اینکه ۲۴ 

ساعت خدمت آنها بر اساس قانون کار محاسبه نمی شود و نیمه وقت 
محسوب می شد. امسال اصالحاتی انجام دادیم و قرار است ۲۴ ساعت 
خدمت آن ها تمام وقت محســوب شــود و این موضوع می تواند یک 
اتفاق مهم در حقوق این معلمان باشــد.یکی از معلمان خرید خدمات، 
در مورد وضعیت این معلمان گفت: مشــکل معلمان خرید خدمات در 
سطح کشور وجود دارد. در استان اصفهان نیز حدود ۳ هزار معلم خرید 
خدمات هستیم که از ســال ۹۳ و با روی کار آمدن دولت، در طرحی به 
نام خرید خدمات آموزشی وارد حوزه تعلیم و تربیت کشور شدیم. البته 
برخی از این معلمان قبل از سال ۹۳ هم معلمان خرید خدمات فعالیت 
می کردند، گفته شد این شیوه جذب معلم قانونی نیست و همه معلمان 
خرید خدمات سال ۸۸ استخدام شــدند، درحالی که آنها با یک سال 
سابقه شرایط کامال مشابه ما داشــتند.وی با بیان اینکه معلمان خرید 
خدمات در سال ۹۳ و در مناطقی که هیچ معلم رسمی حاضر نبود برود، 
مشغول کار شدند، افزود: در فریدونشهر، پشت کوه و نقاط صعب العبور 
که وسیله نقلیه تردد نمی کند و معلم باید ۳ تا ۴ ساعت با پای پیاده برود 
و یا در شهر اصفهان در نقاطی مثل حصه، زینبیه و هفتون و مناطقی که 
مشکالت فرهنگی، آسیب های اجتماعی و فقر و حاشیه نشینی بیداد 
می کند و معلمان رسمی نمی روند از نیروهای خرید خدمات استفاده 

کردند.علیرضا عابدی، مدیر منابع انسانی و امور اداری اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان اظهار کرد: ۳ هزار و ۵۱۰ نیروی خرید خدمات 
در کل استان اصفهان داریم که در ۳۹ منطقه از ۴۱ منطقه استان مشغول 
تدریس هستند.وی با اشــاره به اینکه در بخشنامه اولویت به کارگیری 
این نیروها مناطق محروم و جایی بوده که ما کمبود نیروی بیشــتری 
داریم، افزود: ۳۵ درصد کسری نیروی انسانی ما در شهر اصفهان است 
که معلمان خرید خدمات به کار گرفته شــده اند، در عین حال که یکی 
از مباحث اصلی در جذب نیرو انســانی، بومی گزینی است و کسی که 
ساکن فریدونشهر یا سمیرم اســت به تبع در همان منطقه به کار گرفته 
می شــود.عابدی با بیان اینکه معلمان خرید خدمات از سال تحصلی 
۹۳-۹۴ مشغول به کار شده اند، یادآور شد: در ابتدا تعداد این معلمان 
کمتر بود اما به مرور زمان و هر چقدر کسری نیرو انسانی ما بیشتر شد، 
این تعداد نیز افزایش یافت.وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر براساس 
بخش نامه ای که وزارت آموزش و پرورش به ما ابالغ کرده فعال هیچ گونه 
اســتخدامی نداریم، یعنی معلمان خرید خدمات نیروی آزاد هستند و 
با موسس مدارس غیردولتی قرارداد می بندند و وارد مدارس ما شده و 
مشغول کار می شوند.مدیر منابع انسانی و امور اداری اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان با یادآوری اینکه طی ۳ ســال اخیر وزارت آموزش و 
پرورش به ما مجوز به کارگیری نیروی جدید نداده است، تصریح کرد: 
سال آینده با توجه به اینکه تعداد زیادی از نیروها بازنشسته می شوند 
و ورودی ها از طریق آزمون های استخدامی کم است، در تامین نیروی 
انسانی دچار مشکل می شویم. کمبود نیرو زیاد داریم، اما این کمبود را از 
طریق به کارگیری نیروهای بازنشسته، حق التدریس و نیروهای شاغل 
جبران می کنیم.به گفته وی، ســال آینده حدود ۶ هزار نفر از نیروهای 
آموزش و پرورش اصفهان واحد شرایط بازنشستگی هستند، درحالی 
که ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ نیروی ورودی جدید داریم، یعنی حدود ۴ هزار نفر کمبود 
نیرو خواهیم داشت.مدیر منابع انســانی و امور اداری اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه طرح به کارگیری معلمان 
خرید خدمات آموزشی طرح نوپایی است که از سال ۹۳ با حدود ۲۰۰ تا 
۳۰۰ نیرو شروع شد، این طرح در سال های اخیر اوج گرفت، در حالی که 
در بخشنامه های وزارت آموزش و پرورش هم آمده حقوق این نیروها 
حداکثر با دو ماه تاخیر پرداخت شــود، ولی چــون اعتبارات طرح ملی 
است این تاخیر بیشتر شده و هنوز وزارت آموزش و پرورش نتوانسته به 
قولی که در بحث اعتبارات داده عمل کنــد، اما مرتب پیگیر این موضوع 
هستیم که به محض وصول اعتبارات، حقوق معلمان خرید خدمات را 

پرداخت کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: برخی از سیاســت های غلط مانند پرداخت 
یارانه های کور و غیر هدفمند به انرژی یکی از دالیل 
افزایش آلودگی هاســت که باید اصالح شود.سید 
حسن قاضی عسگر، تشــکیل کنسرسیوم علمی و 
اجرایی شــدن موضوعات آن را بسیار حائز اهمیت 
دانســت و گفت: امیدواریم دانشــگاه ها و مراکز 
علمی اســتان هم افزایی بیشــتری باهم داشته و 
بهتر در مسیر رفع چالش های استان گام بردارند.

قاضی عسگر با بیان اینکه در تمام جلسات کارگروه 
تسهیل و رفع موانع یکی از مسائل مهم رفع مشکالت 
زیســت محیطی یافتن راه حل مناسب برای رفع 
چالش هاست، تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از 
صنایع نمی دانند چطور معضل آالیندگی خود را حل 
کنند و این کنسرسیوم می تواند بسیار کار ساز باشد.
وی پیشنهاد داد که بودجه در صندوق صرف تقویت 
زیرساخت های مراکز علمی و دانشگاه ها برای حل 
و فصل مشکالت زیست محیطی شود و گفت: باید 
منابع و تجهیزات برای مراکز تهیه شود. این بودجه 
باید هدفمند هزینه شود و بهتر است در وهله نخست 
برای تقویت زیرساخت های پژوهشی تامین شود 
تا شاهد پژوهش های کاربردی تری باشیم.معاون 

هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان 
اینکه معضل زیست محیطی ما فقط صنعت نیست، 
تاکید کرد: متاســفانه در مســئله آلودگی هوا همه 
درگیر هستند. بروز معضل محیط زیست را معضل 
ناکارآمدی مدیریت می دانم که متاسفانه سیاست 
های غلط در کشور در آن موثر است.قاضی عسگر با 
تاکید بر اینکه در مسئله آلودگی هوا دالیل مختلفی 
وجود دارد، گفت: برخی ناشــی از سیاســت های 
غلط مانند پرداخت یارانه های کور و غیر هدفمند به 
انرژی است که موجب هدر رفت بیشتر شده است و 
امیدواریم این مسئله به زودی برطرف شود. مصرف 
انرژی ما بیش از دو برابر دنیاســت و این ناشی از 

انرژی ارزان در کشور است.

معاون استاندار اصفهان مطرح کرد:

صنایع نمی دانند چگونه معضل آالیندگی را حل کنند

کشف محموله 
مرفین در پوشش 
کنسرو تن ماهی 

دادســتان عمومی و انقالب 
شــهریار از کشــف محموله 
۵۶۰ کیلوگرمــی مرفین که در 
کنسرو های تن ماهی جاساز 

شده بود، خبر داد.

جانشین فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف انبار لوازم خانگی احتکاری در اصفهان
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان در ادامه اقدامات مقابله ای خود با محتکران کاال های اساســی و مورد 
نیاز مردم با اشرافیت و هوشمندی باالی خود از دپوی تعداد بســیار زیادی لوازم خانگی در یک 
انبار واقع در یکی از مناطق مرکزی شــهر اصفهان مطلع و بالفاصله موضوع را در دســتور کار خود 

قرار دادند.
ســرهنگ محمدرضا هاشــمی فر افــزود: مامــوران پس از بررســی های تخصصی و کســب 
اطالعات الزم طــی هماهنگی بــا مقام قضایی بــه همراه کارشناســان اداره صنعــت، معدن و 
تجارت از انبار مذکــور بازدید کرده و تعــداد زیادی لوازم خانگی و آشــپزخانه را کــه از مدت ها 
قبل در این محل دپو شــده بود، کشــف کردند.جانشــین فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان 
با بیان اینکــه کارشناســان مربوطه حاضــر در این عملیــات، ارزش اقــالم موجــود در انبار را 
بالغ بــر ۱۰۰ میلیارد ریــال تخمین زدند، گفت: بــا توجه به اینکــه اطالعات نشــانی انبار مذکور 
در ســامانه جامع انبــار اداره صنعت، معدن و تجــارت ثبت نشــده و موجودی آن نیــز به این 
 اداره اعالم نشــده بود، جــرم احتــکار محرز و بــا حکم مقــام قضایی نســبت بــه پلمب آن

 اقدام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر اعالم کرد:

دستگیری سارق اینترنتی در خمینی شهر
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شــهر بیان داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر 
اینکه مبلغ ۲۰ میلیون ریال به صورت غیر مجاز از حساب بانکی وی سرقت شده، بررسی موضوع 

در دستور کار کارشناسان پلیس فتای فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر قرار گرفت.
سرهنگ غالمرضا براتی افزود: کارشناسان پلیس فتا پس از بررسی های علمی و جست وجو های 
تخصصی در فضای سایبر سرانجام هویت اصلی سارق که ساکن یکی از استان های همجوار بود 
را به دســت آورده و پس از اخذ نیابت قضایی به محل اعزام و طی یــک عملیات ضربتی وی را 
دستگیر کردند.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر با اشــاره به اعتراف صریح متهم به بزه 
ارتکابی گفت: به شــهروندان توصیه می کنیم از در اختیار قــرار دادن کارت اعتباری خود به افراد 
غیر جدا پرهیز کرده، هنگام وارد کردن اطالعات حســاب خود در پرداخت های اینترنتی حتما از 
کیبورد های مجازی اســتفاده کنند و در صورت پرداخت اینترنتی هزینــه تلفن ثابت و همراه، از 
محل های مطمئن و دارای مجوز استفاده کنند و تمامی عملیات پرداخت را نیز شخصا انجام دهند.

101 کیلو تریاک و حشیش در اتاق بار وانت نیسان
فرمانــده انتظامی شهرســتان بویین میاندشــت بیان داشــت: ماموران گشــت یــگان امداد 
شهرســتان»بویین میاندشــت« حین کنترل خودرو های عبوری از محور»بویین میاندشــت-

الیگودرز« به یک وانت نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.سرهنگ علی مرشد فریدنی افزود: 
در بازرسی از این خودرو ۱۰۰ کیلو تریاک و یک کیلو حشیش که در اتاق بار وانت جاساز شده بود، 
کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان بویین میاندشت ادامه داد: در این رابطه ۲ سوداگر مرگ 

دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
وی خاطر نشــان کــرد: نیــروی انتظامــی شــبانه روز در اقصــی نقاط کشــور با ســوداگران 
مــرگ و قاچاقچیــان افیونــی مقابلــه می کنــد و هرســاله شــهدای زیــادی را در ایــن 
مســیر تقدیــم کــرده کــه امیــد اســت شــهروندان عزیــز نیــز بــا پلیــس همــکاری و 
 تعامــل داشــته باشــند و اخبــار مربوطــه را از طریــق تمــاس بــا ســامانه ۱۱۰ بــه پلیس

 اطالع دهند.

با مسئولان جامعه
م

س: تسنی
عک

وز عکس ر

تحلیل روزناجا

 مدیرعامل شرکت دانش بنیان
 در اصفهان تشریح کرد:

اهمیت دانش بنیان ها در 
توسعه محصوالت فناورانه 
مدیرعامل شرکت دانش بنیان در اصفهان 
گفت: شــرکت هــای دانش بنیــان عالوه 
بر توجه بــه نیاز داخلی و صرفــه جویی در 
ذخایر ارزی، توجه ویژه ای نیز به صادرات 
محصوالت فناورانه و زیستی خود نیز دارد.

امیرعباس خشکه ئی اظهار داشت: شرکت 
های دانــش بنیان بــا توجه به شــناخت 
تکنولــوژی روز دنیا و نیز نحوه رســیدن به 
آن مــی توانند در برطرف کــردن نیازمندی 
های فناورانه صنایع فوالدی گامی هدفمند 

داشته باشند.
وی افزود: در شــهرک علمــی و تحقیقاتی 
اصفهان با توجــه به وجود کارگــروه های 
فوالدی و همچنین حضــور انجمن آهن و 
فوالد ایران، بستر مناســبی برای افزایش 
همکاری در بومی ســازی نیازهای صنایع 
فوالدی وجود دارد که نیازمند بهبود و تقویت 
ارتبــاط هــای دو طرفه اســت.مدیرعامل 
شــرکت زیســت روانکار پویا بیان داشت:  
شرکت زیســت روانکار پویا در زمینه تولید 
انواع روغن و روانکار، شــوینده، پوشش و 
افزودنی های صنعتی زیســتی توانسته با 
تولید روانکارهای زیســتی ویژه که به دلیل 
تحریم ها به کشــور وارد نمی شــده است، 
نیاز فناورانه کشــور در این صنایع را برطرف 
سازد.وی با اشاره به اینکه فعالیت شرکت 
های دانش بنیان بر محور تحقیق و توسعه 
قرار دارد، تصریح کرد: این شــرکت ها می 
توانند در کنــار تامین محصوالت و خدمات 
مورد نیاز، با پیش بینــی نیازهای فناورانه 
به وسیله ایده پردازی و اجرای آن ها کمک 
شایانی به بهبود عملکرد و توسعه خط های 
فوالدی نیز در آینــده کنند. برای این منظور 
برگزاری نشست و بازدیدهای متناوب میان 
شرکت های دانش بنیان و فوالد مبارکه که 
پیشرو در استفاده از تکنولوژی های به روز 
هستند، می تواند ســبب پیشبرد و توسعه 

اهداف فناورانه شود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به وقوع روزانه حداقل یک حریق در بستر خشک رودخانه زاینده رود، گفت: خاموش کردن 
این حریق ها انرژی و زمان زیادی از ماموران آتش نشانی می گیرد و خسارات زیادی برای شهر و شهروندان به دنبال دارد.فرهاد کاوه آهنگران ، با اشاره به وقوع حریق در 
بستر رودخانه زاینده رود، اظهار کرد: متاسفانه حداقل روزی یک حریق در بستر خشک رودخانه زاینده رود اتفاق می افتد که در روزهای تعطیل وقوع این حریق ها بیشتر 
می شود.وی با اشاره به اینکه خاموش کردن این حریق ها انرژی و زمان زیادی از ماموران آتش نشانی می گیرد، گفت: اگر حریق متمرکز باشد اطفای آن تا حدودی 
آسان تر است، ولی حریق های بستر رودخانه پراکندگی زیادی دارد.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه شهرداری اصفهان 
مرتب بستر رودخانه زاینده رود را پاک سازی و گیاهان و نیزارهای خشک را جمع آوری می کند، افزود: با این وجود طول رودخانه زیاد است و برخی گیاهان رویش مجدد 
دارند، به همین خاطر شاهد وقوع حریق در نقاط محتلف بستر رودخانه و فضای اطراف آن هستیم که مشکل بزرگی برای ما شده است.کاوه آهنگران با اشاره به اینکه 
حریق در بستر رودخانه زاینده رود بر اثر خطای انسانی اتفاق می افتد، تصریح کرد: در بسیاری از موارد شهروندان ناخواسته باعث وقوع آتش سوزی در این محدوده 

می شوند، به عنوان مثال زغال روشن یا نیمه روشن و ته سیگار خود را رها می کنند و گاهی وزش باد نیز باعث انتقال حریق و سرایت آن به فضاهای اطراف می شود.

آتشی که هر روز  به جان شهر اصفهان می افتد



تعویق هفته پایانی برای تعیین سرنوشت مدعیان؛

دربی اصفهان، برنامه لیگ فوتبال زنان را تغییر داد
در شرایطی قرار است هفته پایانی مرحله گروهی لیگ برتر فوتبال زنان برگزار شود، که در گروه دوم تکلیف صعود شهرداری سیرجان و وچان کردستان مشخص 
شده و دیدارهای هفته پایانی تشریفاتی است اما در گروه یک، سه تیم مدعی ذوب آهن، شهرداری بم و سپاهان شانس صعود به مرحله پلی آف را دارند؛ تقابل 
ویژه ذوب آهن و شهرداری بم در هفته پایانی و دیدار سپاهان با هیئت فوتبال البرز سرنوشــت دو تیم صعود کننده را رقم خواهد زد.با این حال با توجه به این که 
دیدار ذوبی ها باید در خانه و در ورزشگاه فوالدشهر برگزار می شــد، آن ها با توجه به میزبانی عصر جمعه تیم فوتبال مردان از سپاهان در شهرآورد اصفهان، امکان 
میزبانی هفته پایانی را نداشتند و برگزاری شهرآورد اصفهان در لیگ برتر فوتبال آقایان باعث شد تا تغییر در برنامه هفته پایانی لیگ برتر فوتبال زنان ایجاد شود.

گالره ناظمی، مسئول برگزاری مســابقات لیگ برتر فوتبال زنان با تایید تعویق دیدارهای گروه یک، گفت: دیدارهای هفته دهم از گروه اول مسابقات لیگ برتر 
فوتبال سه شنبه 21 بهمن برگزار می شود؛ علت این تغییر دربی اصفهان در لیگ مردان است که جمعه 17 بهمن برگزار می شود و ورزشگاه فوالد شهر در اختیار تیم 

مردان خواهد بود. به دلیل حساس بودن دیدارهای این گروه، دیدار سپاهان و هیئت فوتبال البرز هم به سه شنبه موکول شد. 
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»حسینی« در استقالل می ماند یا می رود؟
سیدحسین حسینی شــرایط ویژه ای در استقالل پیدا کرده اســت. از همان روزی که رشید مظاهری 
به استقالل پیوســت، زمزمه هایی درباره جدایی حسینی مطرح شــد و اینکه او به دنبال تیمی است 
که دروازه بان اصلی اش باشــد منتهی نهایتا سیدحسین در اســتقالل ماندنی و قرار شد برای رسیدن 

به ترکیب اصلی با مظاهــری رقابت کند.
حســینی که جلوی نفت مسجدسلیمان 
بعــد از هفته هــا فرصت بازی پیــدا کرد 
نتوانســت از این فرصت استفاده کند و با 
اشــتباه مرگبارش باعث شد که استقالل 
از مسجدســلیمان، فقط با یک امتیاز به 
تهران برگردد.نمایش ضعیف حسینی در 
مسجدسلیمان و انتقادهای زیادی که از او 
شد، دوباره شایعات درباره احتمال جدایی 
او از استقالل را سر زبان ها انداخته و باید 

دید در نقل و انتقاالت زمستانی تیمی برای گرفتن رضایت نامه حسینی دست به جیب خواهد شد یا اینکه 
این دروازه بان، کماکان در استقالل خواهد بود. طی روزهای گذشته صحبت از باشگاههایی مثل گل گهر 
سیرجان و تراکتور و حتی فوالد خوزستان مطرح شده است.این تنها بحث مطرح شده درباره سیدحسین 
نیست و برخی اخبار حاکی از آن است که فکری بعد از اشتباه او جلوی مسجدسلیمان، قصد دارد باز هم 
به او اعتماد کند و جلوی نساجی هم از حسینی به جای مظاهری در ترکیب اصلی تیمش استفاده کند.

»ساسان« و انگیزه برای گل ششم برابر صنعت نفت
تیم فوتبال فوالدخوزستان روز جمعه باید در آبادان به مصاف صنعت نفت برود، دیدار جذاب و دیدنی 
که در ورزشگاه تختی آبادان برگزار خواهد شد و باید دید تقابل تفکرات جواد نکونام و پورموسوی، 
چه نتیجه ای خواهد داشــت. فوالد در صورت برد می تواند حداقل به رده سوم صعود کند و باالتر از 
صنعت نفت قرار بگیرد و صنعت نفت در صورت برتری می تواند حتی صدرنشــین رقابت ها شود. 
ساسان انصاری، وینگر مهاجم نورآبادی تیم فوالد تا کنون پنج گل برابر صنعت نفت به ثمر رسانده و 
از این حیث در تیم خود رکورددار است. انصاری دو گل با پیراهن فوالد، دو گل با پیراهن سپاهان و 
یک گل با پیراهن تراکتور وارد دروازه تیم طالیی پوش لیگ کرده و امیدوار است تا در نبرد این هفته 

ششمین گل خود را وارد دروازه آبادانی ها کند.

موضع گیری »تارتار «درباره انتقادها از اوت دستی
سرمربی تیم پیکان تهران خیال همه مربیان لیگ برتری را درباره استفاده از تاکتیک اوت دستی 
راحت کرد.یکی از موضوعاتی که طی هفته های گذشته حواشی زیادی برای پیکان تهران ایجاد کرده، 
پرتاب های اوت بلند نادر محمدی مدافع این تیم است. در آخرین مورد این مسئله در بازی فوالد 
و پیکان یک جنجال بزرگ به راه انداخت و باعث شد تا اعضای فوالد زمین مسابقه را بزرگ کنند تا 
شاید جلوی این پرتاب ها را بگیرند و اتفاقات بعدی را در پی داشت.در چنین شرایطی مهدی تارتار 
ســرمربی پیکان که از اتفاقات پیش آمده درباره اوت انداز تیمش ناراحت است، در یک مصاحبه 
رادیویی خیال همه مربیان دیگر را راحت کرد. تارتار در گفت و گو با رادیو ورزش بیان کرد: »بگذارید 
خیال همه را راحت کنم؛ ما این تاکتیک را بازهم انجام می دهیم. با قدرت تر هم انجام می دهیم. 
ساده نیستیم که با حرف و حدیث ها و اتفاقات از آن صرف نظر کنیم. شک نکنید مربیان دیگر هم 
اگر چنین بازیکنی با این پتانسیل داشتند استفاده می کردند. پس ما هم این کار را می کنیم.«تارتار 
پیش از این نیز چندین بار نسبت به انتقادها نسبت به تاکتیک اوت دستی پیکان گالیه کرده بود و 

از مربیان دیگر خواست که درباره تیم خودشان به اظهارنظر بپردازند.

هفته نهم لیگ برتر فوتسال؛

میزبانی تیم بازار روز کوثر از مس سونگون
 سمیه مصور در ایســتگاه نهم لیگ برتر فوتسال تیم 
بازارهــای روز کوثــر میزبــان تیم مس 
ســونگون خواهد بود و تیم گیتی پســند نیز به مصــاف فردوس قم 
می رود. دومین هفته از دور برگشــت رقابت های لیگ برتر فوتسال 
کشور در شرایطی روز جمعه و از ساعت 15 برگزار می شود که در یکی از 
حساس ترین دیدارهای این هفته تیم بازارهای روز کوثر در اصفهان 

از قهرمان فصل گذشته این مسابقات پذیرایی می کند.

فردوس قم- گیتی پسند اصفهان
شــاگردان وحید شمســایی هفته گذشــته در یک بازی خانگی تیم 
شهید منصوری قرچک را شکســت دادند و به صدر جدول گروه الف 
این مســابقات بازگشتند. سرخ پوشــان اصفهانی  که در هفته پایانی 
دور رفت رقابت های لیگ برتر فوتســال کشور شکســت سنگینی را 
مقابل تیم مقاومت البرز متحمل شــده بودند،با نتیجه 5 بر یک بازی 
 را واگذار کردند. کســب این نتیجه ضعیف موجب شــد تا شمسایی 
با تغییر در ترکیب پا به میدان مسابقه با تیم منصوری قرچک بگذارد 
 که این تغییر ترکیب موثر واقع شــد و سرخ پوشــان اصفهان موفق

 شــدند تا اولین هفته از دور برگشــت رقابت های لیگ برتر فوتسال 
کشور را با  پیروزی پشــت ســر بگذارند. آنها از 7 بازی گذشته خود، 
14 امتیاز کســب کرده اند و در رده اول جدول گروه الف قرار دارند.در 
آن سوی میدان تیم فردوس قم هفته گذشته برابر تیم کراپ الوند با 
 نتیجه 5 بر سه شکست خورد. تیم فردوس با 8 امتیاز که از نیم فصل
  اول مســابقات کســب کرده در رده پنجــم جــدول رده بندی جای

 گرفته است.
بازی رفت دو تیم در اصفهان با نتیجه مساوی سه بر سه پایان یافت.  
دربازی برگشت تیم گیتی پسند که به صدر جدول بازگشته قصد دارد 
با پیروزی در این بازی به صدرنشــینی اش تداوم بدهد از طرفی تیم 
فردوس هم نمی خواهد دست خالی از این بازی خانگی خارج شود.

سایر دیدارهای هفته نهم گروه الف:
شهید منصوری _ اهورا بهبهان

شهروند ساری _ مقاومت البرز
در این گروه تیم  کراپ الوند این هفته با قرعه استراحت رو به رو است.

بازارهای روز کوثر اصفهان- مس سونگون
 تیم بازار های روز کوثر که هفته گذشــته مقابل تیم راگای شهر ری با 
نتیجه 5 بر سه شکست خورد از 6 بازی خود در نیم فصل اول 7 امتیاز 

به دست آورده و در رده پنجم جدول گروه ب این مسابقات قرار گرفته 
است. در آن سوی میدان تیم مس ســونگون قرار دارد که در دو فصل 
گذشــته رقابت های لیگ برتر فوتسال کشــور قهرمان این مسابقات 
شده اســت. تیم تبریزی در این دوره از 7 بازی برگزار شده، 16 امتیاز 
به دست آورده و با تفاضل گل کمتر نسبت به تیم سن ایچ ساوه در رده 

دوم جدول جای گرفته است.  
بازی رفت دو تیم در تبریز با نتیجه 2 برصفر به سود تیم مس سونگون 
پایان یافت. تیم بازارهای روز کوثر در بازی برگشت به دنبال استفاده از 
فرصت میزبانی است تا با کسب تمام امتیازات این دیدار جایگاه خود 

را در جدول رده بندی بهبود ببخشد.
سایر دیدارهای هفته نهم گروه ب:

سن ایچ ساوه- ایمان شیراز
حفاری اهواز _ فرش آرا مشهد

در هفته نهم تیم راگای شهر ری در این گروه استراحت می کند.
تیم فوتسال گیتی پســند اصفهان با نتیجه 2 بر یک، شهید منصوری 

قرچک را شکست داد.
در هفتــه هشــتم لیــگ برتر فوتســال باشــگاه هــای کشــور از 
ســاعت 15 تیم گیتی پســند در ســالن مخابرات اصفهــان میزبان 
منصوری قرچک بود کــه در پایان بــا نتیجه 2 بر یک پیــروز میدان 
 شــد و صدرنشــینی گروه الف لیــگ برتر فوتســال کشــور را از آن 

خود کرد.
گیتی پسند بعد از شکســت 5 بر 1 مقابل مقاومت البرز، در شرایطی 
به مصاف منصــوری قرچک رفت که برای نشــان دادن شــخصیت 
تیمی خود چاره ای جز برد در این دیدار نداشــت.مربی تیم فوتسال 
گیتی پسند اصفهان گفت: در بازی سنگین و سخت مقابل تیم خوب 
شــهید منصوری قرچک، پیروز میدان شــدیم.وحید شمســایی در 
جمع خبرنگاران افزود: پس از باخت عجیبی که مقابل مقاوت البرز 
داشتیم، دست به تغییراتی در ترکیب خود زدیم و امروز توانستیم به 
پیروزی برســیم.وی تاکید کرد: امروز بازیکنان مــا تا آخرین لحظه 

تالش زیادی کردند و سه امتیاز دیدار را به دست آوردند.

رییــس هیئت کبــدی اســتان اصفهــان در رابطه با 
فعالیت های هیئت کبدی اصفهان، اظهار کرد: امسال 
به دلیل شیوع کرونا محدودیت هایی برای رشته های 
ورزشی ایجاد و بر همین اســاس رشته کبدی هم به 
خاطر برخورد زیاد تعطیل شد، مســابقاتی هم که بر 
اساس تقویم فدراســیون پیش بینی شده بود انجام 
نشد و مشکالت بسیاری برای فدراسیون، هیئت های 
استانی، شهرستانی و ورزشــکاران کبدی ایجاد کرد.

حمید شهبازی ادامه داد: سعی کردیم از این موضوع 
نهایت استفاده را بکنیم و به سمت برگزاری کالس ها 
به صورت آنالیــن رفتیم که یک دوره آن برگزار شــده 
اســت، کالس های مربیگری تئوری و عملی را داریم 
که پس از تکمیل ثبت نام برگزار خواهد شــد. برنامه 
مســابقات امیدهای کشور اعالم نشــده ولی تالش 

می کنیم در بخش بانوان و آقایان تیم خوبی از اصفهان 
آماده کنیم.رییس هیئت کبدی استان اصفهان با بیان 
اینکه می خواهیم یکی از مربیان خوب و به نام کشور 
را در رشته آقایان به اصفهان دعوت کنیم، تصریح کرد: 
این کار را به خاطر باال بردن سطح فنی جوانان مستعد 
و افرادی که کبدی را دوســت دارند انجام می دهیم تا 
دغدغه کمبود مربی را در این رشــته نداشــته باشیم. 
برای مسابقات لیگ استان برنامه ریزی کردیم که اگر 
اجازه برگزاری رقابت ها داده شد با رعایت پروتکل های 
بهداشتی این مسابقات را در اسفند ماه برگزار می کنیم.

شهبازی در خصوص زمان آغاز کار هیئت کبدی استان 
اصفهان، خاطر نشان کرد: یک سری رشته های ورزشی 
مانند فوتبال، والیبال و بسکتبال در ایام کرونا فعالیت 
می کردند ولی کبدی محدودیت های خاصی داشت و 

در حال حاضر باشگاه ها در حوزه بانوان و آقایان فعالیت 
خود را شروع کردند، اما هنوز اجازه برگزاری مسابقات 
داده نشــده اســت که احتماال تا قبل از ســال جدید 
مسابقات امیدها را داشته باشیم.وی با اشاره به اینکه 
قهرمانی تیم ملی بانوان و آقایان کبدی در مســابقات 
آسیایی باعث گرایش بیشتر مردم به این رشته شد، 
گفت: در اصفهان افراد مستعدی داریم، شهرستان های 
دولت آباد، فالورجان، کاشان، و شهرضا فعالیت خوبی 
دارند که قرار اســت هیئت کبدی نجف آباد، مبارکه و 

زرین شهر را هم راه اندازی کنیم. 

رییس هیئت کبدی استان اصفهان :

بانوان در کبدی فعال تر از آقایان هستند

سوال روز

واکنش تند »نیمار« به یک خبر!
نیمار روز جمعه 29 ساله خواهد شد. نشریه اکســترا ادعا کرده بود که مهاجم برزیلی در تدارک یک 
جشن مجلل در پاریس است که برخی از ســلبریتی ها و هنرمندان سرشناس برزیل به این مراسم 
دعوت شده اند و حتی برخی از آنها قصد سفر به پاریس را دارند.به گزارش فوتبالی، اکسترا گزارش داده 
است که نیمار از مهمانانش خواسته که در مورد درز این خبر احتیاط کنند و در طول مراسم از تلفن های 
همراه استفاده نکنند تا اتفاقاتی که در جشن سال نو  در ریودوژانیرو رخ داد، تکرار نشود. مسی برای 
سال نو در حومه ریو دو ژانیرو جشن بزرگی را در عمارت مجلل خود به مدت هفت روز و با دعوت از 500 
مهمان برگزار کرده بود.نیمار اما این بار خیلی سریع به این خبر واکنش نشان داد و در پیامی توئیتری 
نوشت:»یک شایعه اشتباهی در رسانه های خارق العاده برزیل آغاز شده است. اما باید بگویم که هیچ  
جشنی در کار نیست، فردی که این شایعه را شروع کرده بهتر است که به دنبال کارهای بهتر برود...« 
قطعا اگر قرار باشد که نیمار در فرانسه که در حال حاضر شرایط خاص نیمه قرنطینه دارد، جشن تولد 
بگیرد، جنجال بزرگی ایجاد خواهد کرد. در حقیقت دولت فرانسه هر گونه مهمانی با بیشتر از شش نفر 

را ممنوع کرده است و بین ساعت 18 تا 6 صبح محدودیت های ویژه ای وجود دارد.

لیگ قهرمانان اروپا، تنها شانس رئال مادرید
نخستین ماه ســال 2021 برای رئال مادرید تقریبا ویرانگر بود. سفیدپوشان در حالی سال جدید را 
شروع کردند که شانس فتح چهار جام را داشتند. اکنون با پایان ماه ژانویه به نظر می رسد تنها می توانند 
یک جام را باالی سر ببرند. تیم زین الدین زیدان در گام نخست در سوپرجام اسپانیا 2 بر یک مغلوب 
اتلتیک بیلبائو شد. سپس می خواست این زخم باز شده را ببندد اما آلکویانو یک ضربه دیگر به این 
تیم زد و مادرید خداحافظی زودهنگامی از کوپا دل ری داشت. پیش از این حذف ها و بعد از آن، چند 
لغزش در اللیگا شرایط سفیدپوشان را در این رقابت ها پیچیده کرد. مادرید با وجود یک بازی بیشتر از 
اتلتیکومادرید صدرنشین، 10 امتیاز کمتر از این تیم دارد و بارسایی که در بحران قرار داشت با پیروزی 
مقابل اتلتیک بیلبائو جایگاه شان را گرفت. مادرید که اکنون در رتبه سوم قرار دارد ممکن است توسط 
سویا و ویارئال هم جایگاهش تهدید شود. اکنون تیم زیدان تنها فرصت دارد در لیگ قهرمانان شانس 
خود را محک بزند. این رقابت ها دوباره می تواند به ناجی مادرید تبدیل شود. سفیدپوشان در سال های 
اخیر بارها با چنین شرایطی روبه رو شدند و توانستند با فتح بهترین جام باشگاهی اروپایی شرایط را 
به نفع خود کنند. در فصل های 16-2015 و 18-2017 تنها فتح این جام اروپایی برای تیم زیدان باقی 
مانده بود که در نهایت جام را باالی سر برد.زیدان و شاگردانش باید برای فتح سخت ترین جام تالش 
کنند. هفت بازی تا رسیدن به باالترین جایگاه باقی مانده و آتاالنتا نخستین حریف این تیم است. 
سفیدپوشان به عنوان شانس قهرمانی به حساب نمی آیند. با این حال کریم بنزما، لوکا مودریچ و دیگر 

بازیکنان چاره ای ندارند و همه باید در لیگ قهرمانان تمام تالش خود را بکنند.

»دله آلی« در تاتنهام ماندگار شد
در تابستان گذشته پاری سن ژرمن تالش کرد تا به دله آلی برسد؛ اما این انتقال رخ نداد.پس از چند ماه 
تیم فرانسوی بار دیگر دست به کار شد و در ماه ژانویه و به هنگام نقل و انتقاالت زمستانی برای جذب 
هافبک 24 ساله انگلیسی پا پیش گذاشت. ولی بازهم امکان حضور ستاره ملی پوش به تیم قهرمان 
لوشامپیونه صورت نگرفت.حتی حضور مائوریسیو پوچتینو، سرمربی پیشین هاتسپر و کنونی سن ژرمن 
نیز تاثیری در شکل گیری این انتقال نداشت.در این ارتباط سایت اتلتیک گزارش کرد در شرایطی که تنها 
چند ساعت به اتمام پنجره نقل و انتقاالتی میان فصل باقی مانده اما کار حضور دله آلی در تیم قهرمان 
فصل قبل لیگ فرانسه درصت نخواهد شد.این رسانه عنوان کرد تاتنهام فقط به یک شرط می خواست 
آلی را بدهد که بازیکنی جایگزین برای وی بگیرد؛ اما وقتی دید امکان خرید هافبک در وســط فصل 
برایش وجود ندارد، از پروژه واگذاری دله آلی خارج شد. این بازیکن در تیم لیگ برتری فقط 500 دقیقه 

در فصل جاری امکان حضور در میدان را پیداکرده است.وی تا تابستان 2024 با این تیم قرارداد دارد.

فوتبال جهان

جنجال لیگ هندبال؛ تبانی 
بود یا هماهنگی منفی؟!

لیگ برتر هندبال در شرایطی در حال پیگیری 
است که در هفته آخر مسابقات دور گروهی 
در دیدار دو تیم فوالد مبارکه ســپاهان و فراز 
بام خائیز دهدشت اتفاقات عجیبی رخ داد. 
صحنه های مشکوک این مسابقه که با نتیجه 
تســاوی به پایان رســید و باعث حذف تیم 
زغال سنگ طبس شــد تا دو تیم سپاهان و 
فراز بام به همراه مس کرمان به دور بعد صعود 
کنند؛اما متضرر این دیدار یعنی زغال سنگ 
طبس کــه بازمانده این گروه بــود بالفاصله 
اعتراض کتبی خود را به فدراســیون ارسال 
کرد. فدراسیون که وعده داده بود با پیگیری 
ماجرا جلوی حق خــوری از تیم های دیگر را 
می گیرد، با بررسی فیلم این مسابقه به نتایج 
جالبی دســت پیدا کرد. بعد از دو هفته رای 
کمیته انضباطی فدراسیون صادر شد. با اینکه 
در همه فدراسیون ها در صورت تایید تبانی دو 
تیم باید محروم شوند، فدراسیون هندبال هم 
تبانی را تایید کرد و هم باشگاه ها را محروم 
نکرد! دو تیم فراز بام خائیز دهدشت و فوالد 
مبارکه اصفهان تذکر کتبــی دریافت کردند! 
مهرداد صمصامی و امیر احمدی از تیم فراز 
بام خائیز دهدشــت هر کدام 6 ماه محروم 
شدند و مجتبی حیدرپور از تیم سپاهان نیز 
با ســه ماه محرومیت تعلیقی مواجه شد. 
فدراســیون در نهایت هم اعالم کرد  به جای 
سه تیم، چهار تیم از هر گروه صعود می کنند 
و باشگاه زغال ســنگ طبس نیز به مرحله 
نهایی صعود کرد. این آرا در شــرایطی اعالم 
شد که رییس فدراسیون هندبال در مصاحبه 
ای وجــود تبانی را تایید نکرد و از یک اســم 
دیگر برای اتفاق این مسابقه نام برد. پاکدل 
در این باره می گوید: » شــائبه تبانی در این 
دیدار مطرح شد؛ اما در مجموع به این نتیجه 
نرسیدیم و به قول معروف شاهد هماهنگی 
منفی بیــن برخی بازیکنــان دو تیم بودیم. 
ساعت ها جلسه داشــتیم و چندین جلسه 
کمیته انضباطی برگزار و فیلم بازی دیده شد. 
نظرات کارشناسان مطرح و جمع آوری و در 

نهایت آرای کمیته صادر شد.«

مستطیل سبز

وز عکس ر

مدیر عامل باشگاه 
پیکان بر سر مزار 
مهردادمیناوند

اکبر محمدی؛ مدیرعامل باشــگاه 
پیکان با حضور در قطعــه نام آوران 
بهشت زهرا )س( تهران بر سر مزار 
مهرداد میناوند رفت و برای شــادی 
روح این پیشکسوت فقید فاتحه ای 

قرائت کرد.
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به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران صورت گرفت؛

 اجرای 12 ویژه برنامه توسط شهرداری 
منطقه ١٠ اصفهان

مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان از اجرای ۱۲ ویژه برنامه توســط شــهرداری منطقه ١٠ اصفهان 
مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران خبر داد.حمید شهبازی  اظهار کرد: 
همزمان با ایام فجر انقالب ، ویژه  برنامه »شب های روشن« شامل نمایش  واره نور، صدا و تصویر 
در   میدان احمدآباد اجرا می شود.وی با اشاره به ویژه برنامه »سرود فاطمی« افزود: در این برنامه 
اجرای سرود خیابانی به مناسبت والدت حضرت زهرا)س( روزپانزدهم بهمن ماه سال جاری از 
ساعت ۱۸ تا ۲۱ در معابر این منطقه اجرا خواهد شــد.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان ادامه داد: 
ویژه برنامه آسنا یک ویژه برنامه تلویزیونی به مناسبت دهه فجر و والدت حضرت زهرا)س( است 
که ساعت ۱7:3۰ روز پانزدهم بهمن ماه از شــبکه تلویزیونی اصفهان و امید پخش می شود.وی با 
بیان اینکه ویژه برنامه جشــن »فجر فاطمی« به مناســبت دهه فجر و والدت حضرت زهرا)س( 
ساعت ۱9 روز بیستم بهمن ماه از طریق فضای مجازی برگزار می شود، افزود: مسابقه »باغ و برج« 
یک مسابقه ترکیبی بازی های فکری و تحرکی اســت که از طریق فضای مجازی برگزار می شود؛ 
همچنین به مناسبت این ایام مســابقه پازل در مراکز فرهنگی منطقه اجرا خواهد شد.شهبازی با 
بیان اینکه افتتاحیه دفتر هالل با همکاری هالل احمر اصفهان ســاعت ۱۱ روز شانزدهم بهمن ماه 
سال جاری در دفتر تسهیلگری هفتون برگزار می شود، تصریح کرد: تجلیل از برگزیدگان مسابقات 
کتابخوانی در فرهنگســرای استاد همایی روز شــانزدهم بهمن ماه از دیگر برنامه های این منطقه 
اســت که در این برنامه »مســابقه کتاب تک صفحه ای، صد ثانیه با کتاب و رفیق خوشبخت ما« 
برگزار می شود.وی خبر از اجرای نورافشــانی و نوای انقالب در میدان شهید فهمیده ساعت ۲۱ روز 
بیست و یکم بهمن ماه داد و گفت: نمایشگاه آثار هنری و صنایع دســتی بانوان روزهای ۱۸ تا ۲۱ 
بهمن ماه )صبح و عصر( در خانه فرهنگ دشتستان برگزار می شود؛ همچنین ویژه برنامه »زندگی 
به سبک روح ا...« و برگزاری مســابقه کتابخوانی از کتاب زندگی به ســبک روح ا... در این ایام در 
خانه فرهنگ ابوالفرج اصفهانی برگزار می شود.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان خاطر نشان کرد: 
 ویژه برنامه ایستگاه انقالب و آذین بندی خیابان  ویژه ایام دهه فجر در خیابان شیخ طوسی برگزار 

خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

 اجرای برنامه های فرهنگی مدیریت پسماند 
در مناطق  1۵گانه شهر

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان از اجرای مجموعه برنامه های آموزشی و 
فرهنگی در مجموعه فروشگاه های کوثر به مدت یک ماه خبر داد.رحیم محمدی اظهار کرد: با توجه به 
اینکه کیفیت محیط زیست متاثر از عوامل مختلفی همچون مدیریت پسماند و جلوگیری از آلودگی 
هوا، آب و خاک است، ســازمان مدیریت پسماند بر حســب وظیفه ذاتی خود در زمینه مدیریت 
پاکیزگی محیط زیست، از روز هوای پاک به مدت یک ماه برنامه هایی در این راستا در فروشگاه های 
کوثر مناطق ۱۵ گانه شــهرداری اصفهان برگزار کرده که شامل اجرای برنامه توزیع جعبه های ایمن 
و نصب پوسترهای آموزشی در فروشــگاه های کوثر مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان به همراه آموزش 
شهروندان به صورت چهره به چهره است.مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
هدف از اجرای این برنامه ها را برانگیختن حساسیت  شهروندان نسبت به لزوم حفظ محیط زیست 
و جلب توجه آن ها برای مشارکت جویی در این زمینه عنوان کرد و گفت: شهروندی که نسبت به مقوله 
پســماند به عنوان یکی از ابعاد مدیریت پاکیزگی محیط زیست آگاه و حساس باشد، بدون شک 
نسبت به مباحث مربوط به کاهش آلودگی هوا نیز حساس خواهد بود و موارد و نکات مربوط به آن 

را رعایت خواهد کرد چون به داشتن محیط زیستی سالم برای آیندگان می اندیشد.

 شهردار اصفهان مطرح کرد:
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در بیســت و ششــمین برنامه »هر یکشــنبه، یک افتتــاح« آیین 
بهره برداری و آغاز عملیــات اجرایی پروژه هــای عمرانی، فرهنگی و 
خدماتی منطقه ۱۲ شــهرداری به ارزش یک هزار و 33۰ میلیارد ریال 
آغاز شــد. در ادامه اجرای برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« با حضور 
شــهردار اصفهان، رییس و اعضای شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
پروژه های عمرانی، فرهنگی و خدماتی منطقه ۱۲ شــهرداری افتتاح 
و کلنگ تعدادی از آنها به زمین زده شــد. پارک ســوار عاشــق آباد با 
مبلغ اجرایی ۵۸ میلیارد ریــال و مبلغ تملــک ۴۵۰ میلیارد ریال به 
مســاحت ۱7 هزار و ۵۰۰ مترمربع از جمله پروژه هایی بود که  افتتاح 
شــد.احداث خیابان آرمان به طول ۶۰۰ و عــرض 3۰ متر نیز که برای 
اجرای آن 3۵ میلیارد ریال و برای تملک آن 3۶۰ میلیارد ریال هزینه 
شده، از دیگر پروژه هایی اســت که افتتاح شد و در اختیار شهروندان 
قرار گرفت.همچنین مرکز توانمندســازی بانو امامــی با مبلغ اجرای 
3۶ میلیارد ریال و مبلغ تملک ۲۱ میلیارد ریال در زمینی به وســعت 
 3۲۵ مترمربع با یک هزار و ۱۵۰ مترمربع زیربنا در این منطقه احداث 
شده است. از دیگر پروژه های منطقه ۱۲ خیابان سازی محور اتصالی 
محالت عاشق آباد و شهرک مهدیه به شــهرک امیرکبیر به طول یک 
هزار و ۱۰۰ متر با مبلغ اجرای ۱۵ میلیارد ریال، خیابان ســازی خیابان 

فیروزه و ساماندهی خیابان معرفت با مبلغ اجرایی ۱۵ میلیارد ریال، 
پل عابر پیاده خیابان کاوه با مبلغ اجرا ۱7 میلیارد ریال و ۵۶ متر طول 
دهانه، خیابان سازی محور اتصالی شــهرک مهدیه به خیابان مینو و 
کندرو خیابان امام خمینی)ره( حد فاصل خیابان ۱۲ بهمن تا خیابان 
زرین با مبلغ اجرای هشــت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و مبلغ تملک 
7۲ میلیارد ریال است. همچنین با حضور شهردار اصفهان کلنگ زنی 
پروژه های خیابان ۱۲ بهمن به طول ۵۵۰ و عرض ۲۴ متر با مبلغ اجرا 
۱7 میلیارد ریال و مبلغ آزادســازی ۶۶ میلیارد ریال، خیابان ســازی 
خیابان کار و کارگر و قائم مقام با مبلغ ۱9 میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، 
پارک سه هزار مترمربعی حکمت با مبلغ اجرای شش میلیارد ریال و 
مبلغ تملک ۱۵۰ میلیارد ریال انجام شد.عملیات اجرایی کلکتور و خط 
انتقال پســاب تصفیه شده از شــهرک قدس تا خیابان مفتح با مبلغ 
اجرای ۴۵ میلیارد ریال به طول سه هزار متر خط لوله و ایستگاه پمپاژ 
همچنین کلکتــور و منبع آب نگین با مبلغ اجــرای ۴۰ میلیارد ریال و 

مبلغ تملک پنج میلیارد ریال نیز آغاز شد.

اجرای 7  پروژه با هزینه ای بالغ بر 100 میلیارد تومان
شهردار اصفهان در برنامه این هفته »هر یکشنبه، یک افتتاح« ضمن 

گرامیداشت دهه فجر و میالد باسعادت حضرت زهرا )س( اظهار کرد: 
طی یکی دو سال گذشــته با همت و تالش مدیر منطقه ۱۲ شهرداری 
اصفهان اقدامات بســیار خوبی برای این منطقه انجام گرفته اســت. 
وقتی به مردم قول می دهیم که تا سه ماه آینده خیابان آرمان احداث 
می شود و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و خواسته مردم 
در خصوص این خیابان تحویل مردم می شود به معنای این است که 
رضایت مردم حاصل شده و کاری در راســتای خدمت به شهروندان 

صورت گرفته است.
قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه در ۱۲ بهمــن و در منطقه ۱۲، ۱۲ پروژه 
کلنگ زنی و افتتاح شــد، تصریح کرد: عدد ۱۲ پر از خیر و برکت برای 
مردم این منطقه است، 7 پروژه افتتاح و ۵ پروژه نیز کلنگ زنی شد، 
۵ پروژه ای که کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شد تا پایان سال 
99 به بهره برداری می رســد. وی ادامه داد: یکی از پــروژه هایی که 
افتتاح شد پارک سوار عاشق آباد است، این پایانه در ابتدای خط مترو 
)ایستگاه قدس( قرار دارد که در پایان خط یک مترو )ایستگاه صفه( 

نیز پارک سوار دیگری با نام صفه احداث شده است.
 احداث پارک سوارها حرکت زیبایی است که طی دو سال گذشته رقم 
خورده است. شهردار اصفهان با بیان اینکه پارک سوار عاشق آباد سال 
گذشته کلنگ زنی شد، افزود: کلنگ پارک سوار صفه نیز سال 9۸  به 
زمین زده شد و هر دوی این پایانه ها فضایی را برای شهروندان ایجاد 
کرده تا هر فردی که قصد دارد ماشین خود را در این پایانه ها پارک کند 
این کار را انجام و با اســتفاده از مترو در آن سوی شهر کارهای خود را 
انجام دهد. وی اضافه کرد: ما در اصفهان می خواهیم همه دروازه های 
ورودی شهر اینگونه شود، اگر پایانه اندیشه ســاخته شده و اگر قرار 
است در دارک و یا در کنار پایانه کاوه، پارک سواری ساخته شود برای 
این است که ترددها در شهر کمتر شده و استفاده بهینه از مترو صورت 
بگیرد. در پارک سوار عاشــق آباد هم افراد می توانند خودروی خود را 
در این محل پارک و ســپس از مترو استفاده کنند، عالوه بر این پارک 
سوار عاشق آباد محل تبادل خط های اتوبوس بوده و امکانات دیگری 
نیز در آن فراهم شــده که جا دارد بابت این زحمات به همه مدیران و 
دست اندرکاران خسته نباشــید بگویم.نوروزی، انجام این اقدامات 
را ناشی از یک هم افزایی و اشــتراک مساعی میان مدیران شهری با 
زیرمجموعه خود و مردم ذکر کرد و گفت: برای هر اقدامی اگر همکاری، 
تعاون و همدلی صورت گرفت اتفاقات بزرگی برای شهر اصفهان مانند 
برنامه های»هر یکشــنبه یک افتتاح«رقم می خورد و دستاوردهای 

بزرگی تقدیم مردم اصفهان می شود.

مجموعه ســه جلدی داســتان های »دست های 
کوچــک، مهربانی های بزرگ« با موضــوع نهادینه 
کردن کار داوطلبانه و ارتقای مســئوليت يذيرى در 
کودکان همزمان با ایام دهــه فجر و چهل و دومین 
سالگرد پیروزی انقالب اســالمی از سوی معاونت 
اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهــان رونمایی 
شد.این مجموعه کتاب که با حضور کوروش محمدی 
رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای 
اسالمی شــهر اصفهان و نویســنده و تصویرگر آن و 
همچنین پروین کلباسی از خیران به نام و پرسابقه 
شهر اصفهان رونمایی شــد، با هدف فرهنگ سازی 
و نهادینه کــردن کار داوطلبانه و ارتقای مســئوليت 
پذيرى در کودکان به ســفارش اداره مشارکت های 
فرهنگی و اجتماعی این سازمان به نگارش درآمده 
است.دست اندرکاران نگارش و چاپ این مجموعه 
سه جلدی امیدوارند کودکان با مطالعه این کتاب ها 
از سن کم با کار داوطلبانه آشنا شده و در کارهای خیر 
پیش قدم شوند.معاون اجتماعی و مشارکت های 
مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان در مراســم رونمایی ایــن مجموعه کتاب 
اظهار داشــت: مجموعه ســه جلدی داستان های 

»دست های کوچک، مهربانی های بزرگ« ویژه گروه  
سنی»ب« تدوین شده که امیدوارم با هدف گذاری 
در حوزه کودکان و نوجوانــان، کار خیر و این فرهنگ 
ارزشــمند دینی و ملی را بتوانیم در این گروه سنی 
نهادینــه کنیم.مرتضی رشــیدی افــزود: امیدوارم 
این مجموعه کتــاب بتواند پیــام کار داوطلبانه را به 
 کودکان و نوجوانان شهر اصفهان و همین طور کشور

 منتقــل کند.نویســنده مجموعــه داســتان های 
»دست های کوچک، مهربانی های بزرگ« نیز این 
مجموعه ســه جلدی را حاصل تالش دسته جمعی 
گروهی از فعاالن حوزه کار داوطلبانه دانست و گفت: 
تالش کردیم مفهوم کار داوطلبانه را در قالب داستان 
و از ســنین کودکی برای کــودکان تبیین کنیم چون 
در دنیا به این نتیجه رســیده اند که هیچ آموزشی به 
ثمر نمی رســد مگر اینکه در دوران کودکی به کودکان 
آموزش داده شود.بنفشه رسولیان شنیدن و خواندن 
داســتان  را یکی از بهترین راهکارهــا برای آموزش 
به کــودکان و نوجوانان دانســت و ادامه داد: پیش 
از این نیز نویســندگی یک مجموعه داســتان پنج 
جلدی با نام »مهربانى هاى ريــزه میزه« ویژه گروه 
سنی »الف« )از پیش دبســتانی تا دوم دبستان( 
را بر عهده داشتم که خوشــبختانه مجوز رشد را نیز 
از وزارت آموزش و پرورش دریافت کرد.وی افزود: 
امیدوارم مجموعه سه جلدی »دست های کوچک، 
مهربانی های بزرگ« نیز که ویژه گروه ســنی »ب« 
)ســوم و چهارم دبســتان( تهیه شــده مجوز رشد 

را دریافــت کند.نویســنده مجموعه داســتان های 
»دســت های کوچــک، مهربانی هــای بــزرگ« 
و »مهربانى هاى ريــزه میزه« بیان کرد: ســازمان 
فرهنگــی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان 
پیشــنهاددهنده و حامی تدوین ایــن کتاب ها بود. 
همچنین  طی مراحل بررســی متون و تصویرگری 
ایــن دو مجموعه کتــاب، نظرات مســئوالن اداره 
مشــارکت های فرهنگی و اجتماعی این ســازمان 
برای ما بسیار کارســاز بود که نتیجه آن، چاپ این 
مجموعه شد.مرضیه قائدی تصویرگر کتاب کودک 
نیز در این مراسم تاکید کرد: در مجموعه داستان های 
»مهربانى هــاى ريزه میــزه« که ویژه گروه ســنی 
»الف« اســت از عناصر تصویری بسیار ملموس و 
نزدیک به زندگــی کودکان کــه در بازی های خود با 
آنها آشنا هســتند استفاده شده اســت.وی ادامه 
داد: در مجموعه »دست های کوچک، مهربانی های 
بزرگ« ویــژه گروه ســنی »ب« از عناصر تصویری 
غیرانسانی استفاده شــده چون کودکان این گروه 
سنی می توانستند در جهان کودکانه خود با این عناصر 
کامال ارتباط برقرار کنند. این تصویرگر کتاب کودک 
نهادینه کردن فرهنگ همیاری و نوع دوستی را هدف 
از تدوین این دو مجموعه کتاب دانست و گفت: این 
داستان ها قابلیت آموزش در مقطع دبستان را دارد 
چرا کــه در آنها به کارهای داوطلبانــه و خیرخواهانه 
کوچک و قابل  دسترس اشاره شده که حتی می تواند 

به صورت عملی نیز توسط کودکان تمرین شود.

 نهادینه کردن کار داوطلبانه با مجموعه کتاب
»دست های کوچک، مهربانی های بزرگ«

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی اصفهان تشریح کرد:

تبیین برنامه های بسیج دانشجویی در دهه فجر 
مســئول ناحیه بســیج دانشــجویی اصفهان با اشــاره به تشریح 

حدیث زاهدی
برنامه های بسیج دانشــجویی در ایام ا... دهه فجر اظهار داشت: در 
آستانه چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی قرار داریم و برنامه ما در بسیج 
دانشجویی موضوع دومین ســالگرد صدور بیانیه گام دوم انقالب اسالمی اهمیت فوق العاده ای 
دارد چون نقشه راه مرحله دوم و چهل ساله انقالب اسالمی در گام دوم تبیین شده و ما در بسیج 
دانشجویی خودمان را یکی از مخاطبان اصلی بیانیه می دانیم و عمال تمامی برنامه های مجموعه 
بسیج دانشجویی اســتان اصفهان در مناســبت های مختلف به ویژه در دهه فجر به نوعی تبیین 

کننده مسیر گام دوم انقالب اسالمی است.
ســید هادی انوری  افزود: بسیج دانشجویی یک کمیته دانشــجویی برای مناسبت های انقالب 
اسالمی است که متولی آن بســیج ناحیه دانشجویی است و جلسات بســیار خوبی در این ایام 
برای هم افزایی بین دانشــگاه ها برگزار شــده با عنوان شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی و 
برنامه ها را به دانشجویان دانشگاه های دیگر هم منتقل کردیم.مسئول ناحیه بسیج دانشجویی 
اصفهان با بیان این که انقالب اسالمی در شرایط خاص و حساسی قرار دارد، گفت: ورود عالمانه 
مجموعه دانشجویی و بسیج دانشجویی اصفهان بسیار با اهمیت است و محور برنامه های بسیج 
دانشجویی همیشــه نقش آفرینی و مسئله محوری در جامعه داشــته است.انوری تصریح کرد: 
اهداف و دســتاوردهایی همچون مقابله با تحریف و تحریم، معرفی الگوهای رویشــی انقالب 
اسالمی و توانمندی های انقالب، تولید آثار فرهنگی و رسانه ای به ویژه در فضای مجازی با موضوع 
گام دوم انقالب اسالمی، دستاوردهای ۴۰ ســاله انقالب و مکتب حاج قاسم سلیمانی اهدافی 
هستند که در ایام دهه فجر به آن پرداخته می شود.وی در تبیین کارهای بسیج دانشجویی موارد 
زیر را خاطر نشان کرد:»طرح بازتاب« از افرادی که اهل جمهوری اسالمی ایران و انقالب اسالمی 
نبودند؛ اما قدرت و عظمت ایران را به خوبی درک کردنــد و برخی مخالف هم بودند اکنون به این 
نتیجه رسیدند که انقالب اسالمی به معنای واقعی کلمه یک قدرتی است که آثار و برکات بسیاری 
برای یک تمدن ایده آل دارد بنابراین مجموعه بسیج دانشجویی سعی کرده این افراد را شناسایی 
کرده و در قالب برنام های دیداری از ظرفیت و توانمندی های آنان در انعکاس انقالب اســالمی 
و نگاه مثبت انقالب اســتفاده کند.دانشجویان در سرتاسر اســتان اصفهان »طرح میدان عمل« 
را اجرا می کنند به این صورت که مسائل استان اصفهان و شهرســتان های استان را احصا کردند 
و دستگاه های متولی آنان نیز شناسایی شــدند و در قالب گروه های مسئله محور و مطالبه گر با 
مسئوالن شهرستان ها هماهنگ می شــوند و با پیگیری های فراوان سعی می کنند مشکالت هر 
شهرستان را برطرف می کنند. با توجه به اینکه ۲۲ بهمن ماه سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران 
است، طرحی به نام ۱۱۵7 در بسیج دانشجویی استان اصفهان طراحی شده که هزار و صد و پنجاه 

هفت بسته معیشتی در مناطق کم برخوردار استان توسط نیروهای بسیجی توزیع خواهد شد.
این مناطق شناسایی شده و از ۲۰ بهمن سال جاری بســته های معیشتی به صورت هماهنگ در 
کل استان توزیع می شــود و  ۲هزار بسته بهداشتی شامل ماســک و محلول ضدعفونی نیز بین 
اقشار نیازمند پخش خواهد شد.مشارکت فعال در ترمیم و بازسازی منازل محرومان در حاشیه 
شهر اصفهان در دستور کار است و البته اســتارت این کار در ایام ا... دهه فجر است و تا عید نوروز 
ادامه خواهد داشت.ارائه خدمات دندانپزشــکی و پرســتاری هم برای خانواده های نیازمند به 
صورت رایگان از روز ۲۱ بهمن لغایت ۲۴ بهمن ســال جاری در کلینیک مشــخص شــده توسط 
دانشجویان و گروه های پزشکی جهادی بسیج دانشــجو رقم می خورد.در شرایط فعلی کرونا ما 
شــاهد دانش آموزانی هســتیم که از تحصیل بازمانده اند بنابراین تعدادی دانشجویان در قالب 
گروه های جهادی بسیج دانشجویی و معلم دانشجوهای سازمان دهی شده که ۲۵۰ نفر هستند 
از دهه فجر در مناطقی که بیشترین آسیب تحصیلی به دانش آموزان وارد شده، در سراسر استان 

ورود خواهند کرد.

با مسئولان

خبر ویژهخبر

با هماهنگی یونیسف و وزارت کشور؛

نشان شهر دوستدار  کودک 
 کشور به اصفهان
 اعطا می شود

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
گفت: با هماهنگی یونیســف و وزارت کشور، 
نشان شــهر دوســتدار کودک برای اولین بار 
در کشور به اصفهان اعطا می شود.سید احمد 
حســینی نیا اظهار کرد: از یک سو با گسترش 
موج شهرنشینی در دنیا و از سوی دیگر افزونی 
جمعیت، کودکان در تحوالت مدرن شــهری 
نادیده گرفته شــده و لزوم توجه بــه آنها در 
شهرها بیش از پیش احساس می شود.وی 
تصریح کــرد: برنامه ریزی شــهری هنگامی 
به معنــای واقعی بــه اهداف شــهر مطلوب 
نائل می شود که خواســته ها و نیازهای تمام 
شهروندان با توجه به اقتضای سنی مورد توجه 
قرار گیرد.حسینی نیا تصریح کرد: در این راستا 
برای مشارکت کودکان در سیاست گذاری ها، 
تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های شهری 
ابتکار شــهرهای دوســتدار کودک در ســال 
۱99۶ آغاز شد؛ یونیسف به دنبال آن است تا 
بازیگران و ذی نفعان و ذی نفوذان در شهرها 
بیشتر به نیازهای کودکان به عنوان شهروندان 
خود توجه کنند و مشارکت کودکان در تصمیم 

گیری ها پررنگ تر شود.
وی با بیــان اینکه در ســپتامبر ســال ۲۰۰۰ 
میالدی، دبیرخانه جهانی شهرهای دوستدار 
کودک )CFC( ایجاد شده، تا مرجعی برای 
این کار باشد، افزود: سازمان )CFC( اصول 
کلی را در باره حمایت از رشد شهرهای مطلوب 
کودکان و همکاری های دیگر آماده کرده است.

حســینی نیا با تاکید بر اینکه ابتکار شهرهای 
دوســتدار کودک در بیش از ســه هزار شهر و 
جامعه محلی فعال بوده و هر ســال در حال 
توسعه است، گفت: از سال ۱397 که اصفهان 
به عنوان پایلوت شــهر دوستدار کودک کشور 
انتخاب شد و در راستای برنامه سنجش پذیر 
شــهردار، برنامه اصفهان ۱۴۰۰ و مفهوم حق 
به شــهر اقداماتی زیادی با مشــارکت تمام 
ذی نفعان حوزه کودک در دســتیابی به پنج 

هدف انجام گرفت.

پروژه میدان 
شهدای هسته ای

پروژه میدان شهدای هسته ای 
و خیابان های منتهی به آن از 
جمله پروژه های مهم منطقه 
چهار اصفهان به شمار می رود 
که مراحل آزادسازی و ساخت 
میدان و زیباسازی آن در حال 

انجام است.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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خوشبختانه همواره راه های مختلفی اســت که به وسیله آن 
بتوانید دوباره به راه و مسیر درست بازگردید.در ادامه شیوه های 
مقابله برای لحظاتی که در انجام کارها حس ناتوانی می کنید، 

آمده است:
 از خودتان ســوال بپرســید: به جای اینکه از خودتان بپرسید

» چرا هیچ وقت نمی توانم کاری را درست انجام دهم؟ «، تالش 
کنید نوع سواالت خود را عوض کنید و آن را به یک سوال مثبت 
تبدیل کنید. از خودتان بپرسید چه کاری هست که می توانم آن 
را درست انجام دهم و به من حس بهتری بدهد.شاید حتی یک 
پیاده روی یا خوردن یک بستنی هم کاری باشد که می توانید 
آن را صحیح انجام دهید. پس توقف نکنید. از خودتان بپرسید 
چه کارهایی را تا به حال خیلــی خوب انجام داده اید. کارهایی 
را که در گذشــته به خوبی انجام داده بودید را برای خودتان به 
یاد آورید، آن ها را روی کاغذ بنویســید تا این احساس منفی 

در شما کم شود.
فهرســت کارهای روزانه داشته باشــید:زمانی که به خودتان 
احساس خوبی نداشتید، باید به فهرست کارهای روزانه رجوع 
کنید. وظایف در طول زمان افزایش پیدا می کنند و حتی ممکن 
اســت کوچک ترین آن ها را انجام ندهید . پس دوباره به این 
فکر کنید که چگونه باید وظایف خود را به انجام برســانید. اگر 

در اجرای برنامه های روزانه کارکرد خوبی نداشــته باشید، به 
پیروزی نمی رسید.پس تالش کنید فهرستی از وظایف خود 
را مشخص کنید و حتی اگرشده یک ساعت برای این کار زمان 
بگذارید. وظایف بزرگ را به چند وظیفه کوچک تقســیم کنید، 
زمان خود را مدیریت کنید و راهکارهای مبتکرانه به کار ببندید 
و کمی قابل انعطاف تر برنامه ریزی کنیــد و بیش از اندازه  به 
خودتان ســخت نگیرید تا ذهن تان آرامش پیدا کند و بدانید 
که انجام دادن همین کارهای کوچک، بهتر از این است که هیچ 

کاری انجام ندهید.
از یک دوست کمک بگیرید:اگر حس می کنید که نمی توانید 

هیچ کاری انجام دهید،  اشــکالی ندارد. مجبور نیســتید این 
کارها را به تنهایی انجام دهیــد. هیچ خجالتی هم برای کمک 
گرفتن از شخص دیگر وجود ندارد. به همین علت می توانید از 
دوستان تان کمک بگیرید و از آن ها تقاضای همکاری کنید تا 

بتوانید یک وظیفه را بهتر به انجام برسانید.
 هیچ کاری نکنید:خب اگر حس می کنید که توانایی انجام کاری 
را ندارید ، اشکالی ندارد آن را کنار بگذارید. گاهی وقت ها کمی 
انگیزه و کمی خالقیت به شما چیره می شود. در چنین حالتی 
به سراغ استراحت بروید و اجازه دهید که ذهن و جسم تان آرام 
شود. شاید به یک زمان کوتاه احتیاج داشته باشید.اگر حس 
کردید که اشتباهات تان زیاد شــده و همه چیز بدتر و بدتر می 
شود، احتماال نشانه این است که خسته هستید و استرس روی 
تمرکز و توجه شما تاثیر گذاشته اســت. پس به صدای درون 

خود گوش دهید و استراحت کنید. 
به خودتان پاداش بدهید:بــرای این که کارهای بزرگ را انجام 
داده اید، باید به خودتان جایزه بدهید. حتی می توانید خودتان 
را به یک فنجان چای دعوت کنید .مانند اینکه یکی از کارهای 
دانشگاه خود را بدون تغییر انجام داده اید، شایسته قدردانی و 
تشکر از خودتان است. غلبه کردن به استرس کار بسیار دشواری 

است. پس باید به خود افتخار کنید .

آشپزی

سیب زمینی دوشس 
مواد مورد نیاز: سیب زمینی  یک کیلو گرم،نمک یک چهارم 

قاشق چای خوری،زرده تخم مرغ 4 عدد،کره آب شده 4 قاشق 
غذاخوری،خامه یک دوم فنجان،فلفل یک چهارم قاشق چای خوری،پودر 

سیر  یک هشتم قاشق چای خوری،سفیده تخم مرغ  یک عدد
طرز تهیه : سیب زمینی ها را مکعبی خرد کنید و به همراه آب در قابلمه ریخته روی حرارت متوسط 

گذاشته تا به جوش آید، سپس به مدت 12 تا 15 دقیقه بپزید )با چنگال پخت سیب زمینی ها را بررسی 
کنید(.سپس آنها را در یک آبکش بزرگ خالی کنید و بگذارید چند دقیقه بخار آزاد شود این کار سبب 
خارج شدن رطوبت اضافی خواهد شد.حاال سیب زمینی ها را برای بافت بهتر با گوشتکوب بکوبید و از 

صافی یا آبکش رد کنید.سفیده و زرده تخم مرغ ها را از یکدیگر جدا کنید و در دو ظرف مجزا بریزید.
در حالی که سیب زمینی هنوز گرم است زرده های تخم مرغ، کره، خامه، نمک، فلفل سفید، پودر 
سیر و در صورت تمایل پنیر و سبزیجات را اضافه کنید و هم بزنید تا خوب ترکیب شود.دو کاغذ 
پخت بزرگ را در سینی فر قرار دهید و سر قیف را با قیچی برش دهید و ماسوره ستاره ای با 

نوک 2/1 اینچی را در قیف قرار دهید.قیف را درون لیوان گذاشته و پوره سیب زمینی 
را در قیف بریزید. سر قیف را محکم از باال ببندید و مخلوط سیب زمینی را به 

شکل مارپیچ روی سینی فر به صورت یکنواخت قرار دهید.سینی 
سیب زمینی را به مدت 30 دقیقه در یخچال قرار 

داده تا کمی سفت شوند.

اگر فکر می کنید از پس انجام هیچ کاری برنمی آیید؟ )2(

فصل جدید »شام ایرانی« با بازیگران طناز ساخت فصل دوم سریال »نجال« 
فصل نهم »شام ایرانی« به کارگردانی سعید ابوطالب با حضور هومن 
برق نورد، بهنام تشکر، نصرا... رادش و شهاب عباسی ساخته 
شده است.»شام ایرانی« یکشنبه شب ها به فیلیمو و نماوا 
می آید.به جز رادش، دیگر شرکت کننده های این فصل، جزو 
رقبای »شب های مافیا« ابوطالب نیز بوده اند و حاال حضور در 
لبته سرشار از طنز و شوخی  کنار یکدیگر را در فضایی دوستانه و ا
تجربه می کنند.

بنا بر اســتقبال بیننده ها و تمایل صداوســیما، فصل دوم ســریال 
تلویزیونی »نجال« ساخته می شــود. فصل اول مجموعه تلویزیونی 
»نجال« به کارگردانی خیرا... تقیانی پور و تهیه کنندگی سعید سعدی 
ساخته شد.این ســریال بازتاب های مختلفی داشت؛ سریالی که 
روایتگر ســفر عده ای به ســمت کربال بود اما در دل قصه، داستان 
عاشقانه نجال و عبد، شــخصیت های اصلی داستان جذابیت های آن 
را چند برابر کرد.

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

مراسم بزرگداشت فرارسیدن دهه مبارک فجر پیروزی انقالب اسالمی همزمان 
با لحظه تاریخی ورود حضرت امام خمینی )ره( به کشور ، همراه با غبار روبی 
مزار شهدای گمنام ذوب آهن اصفهان با حضور جمعی از مسئولین شرکت در 

این محل برگزار شد.
  همچنین تعدادی ازکارکنان شرکت با لباس فرم ذوب آهن اصفهان در جشن 
پیروزی انقالب اسالمی در شهرســتان لنجان که در مزار شهدای زرین شهر و 
با حضور مسئولین این شهرستان برگزار شــد نیز حضور یافتند.در این مراسم 
، که با حضور مهــرداد توالئیان معاون بهــره برداری ، آیت ا... رهبر مســئول 
هماهنگی تبلیغات اسالمی و جمعی از مسئولین و کارکنان شرکت همراه بود 
، احمد اکبری معاون ســرمایه های انسانی و توســعه مدیریت ، دهه مبارک 
فجر را نشــانگر عظمت و قدرت الهی دانســت و گفت : یادآوری و بزرگداشت 
این ایام، بسیار ضروری اســت چرا که نباید فراموش کنیم به برکت پیروزی 
انقالب اسالمی ، از شــرایط بد و نابسامان گذشــته به ایرانی سربلند و مقتدر 
رسیدیم .وی افزود: در زمان حاکمیت طاغوت، جهان به دو بلوک شرق و غرب 
تقسیم شده بود و عمال رهایی از این ابرقدرت ها و استقالل واقعی با وجود آن 
استبداد داخلی،  کاری ناممکن به نظر می رسید؛ اما حضرت امام خمینی )ره( 
با محوریت دین و نگاهی مذهبی و با شعار نه شرقی، نه غربی، با تکیه بر این 

ملت، نظام اسالمی را بنیان نهاد.
اکبری با اشــاره به مشــکالتی که دشــمنان پس از پیروزی انقالب اسالمی 
برای ایران به وجــود آوردند، گفت : با رهبری حکمیانــه حضرت امام خمینی 
)ره( از این مصائب ســخت عبور کردیم و البته هیچ گاه این دشمنی ها پایان 
نیافت و پس از آن به برکت اســالم و با هدایت رهبر معظــم انقالب، با وجود 

تحریم ها و توطئه های دشــمنان خارجی و داخلی، نظام ما روز به روز بالنده 
تر و پرافتخارتر، اهداف خود را محقق می ســازد.معاون سرمایه های انسانی 
و توسعه مدیریت شرکت، اظهار داشت : ذوب آهن اصفهان در کنار این مردم 
غیور ، در پیروزی انقالب اســالمی نقش خود را به خوبی ایفا کرد و پس از آن 
تالشگران این مجتمع عظیم صنعتی در دفاع مقدس حاضر شدند و همچنین 
پشتیبانی فنی الزم را از جبهه ها به عمل آوردند.امروز نیز این شرکت، در جبهه 
اقتصادی، جهادگرانه حضور دارد و با کمک به توسعه صنعتی کشور ، در خنثی 
ســازی تحریم ها و رونق تولید نقش مهمی ایفا می کند.اکبری در پایان ابراز 
امیدواری کرد که نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران که الگوی مقاومت و 
استقالل واقعی در جهان اســت ،  همچنان بالنده و مســتحکم پیش برود و 

بیش از گذشته دشمنان قسم خورده این ملت را ناامید سازد.
شایان ذکر اســت در روز اول دهه مبارک فجر همزمان با لحظه تاریخی ورود 
حضرت امام خمینی )ره( به کشور ، بوق قطارها و همچنین زنگ ها در سطح 
این مجتمع عظیم صنعتی طنین انداز شــد .عالوه بر مراسم ذکر شده ، برخی 
از برنامه های فرهنگی ذوب آهن اصفهان که به مناســبت دهــه فجر برگزار 
می شود بدین شرح اســت :آذین بندی محیط کار و مساجد شرکت، پخش 
ســرودهای انقالبی در ســطح کارخانه و ...برگزاری جشــن والدت حضرت 
زهرا)س( و تکریم بانوان شــرکت- 15 بهمن،حضور موتور سواران شهرستان 
جهت انجام رژه موتوری در سطح کارخانه،برگزاری همایش پیاده روی از محل 
کوره بلند،برگزاری جشن پیروزی انقالب اســالمی- 21 بهمن ماه،مسابقات 
دو همگانی و چندجانبه- 19 بهمن ماه،بازدید و عیادت از خانواده های معزز و 

معظم شهدا و ایثارگران و همچنین خانواده های شهدای مدافع حرم.

نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسالمی گفت: طی چند 
سال اخیر خدمات رســانی شرکت آب و فاضالب در شــهر های بادرود و نطنز 
مطلوب بوده است و انتظار می رود با تامین اعتبارات، شبکه فرسوده خط انتقال 
آب از سرآسیاب به شهر بادرود اصالح شود.رحمت ا... فیروزی پور افزود: انتظار 
می رود با تخصیص ردیف بودجه، اجرای شبکه فاضالب در شهر های بادرود و 
نطنز نیز در دستور کار قرار گیرد؛ اما در کل ارائه خدمات آبفا در شهرهای بادرود 

و نطنز قابل توجه است.
در این جلسه همچنین مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
پس از یکپارچگی شــرکت های آب و فاضالب شهری و روســتایی در استان 
اصفهان تمام تالش ها در راســتای کاهش فاصله ارائه خدمات میان شــهر و 
روستاها در استان اصفهان است.هاشم امینی افزود: با یکپارچگی شرکت های 
آبفا شهری و روستایی تالش بســیاری در زمینه حذف آبرسانی سیار و تامین 
پایدار آب شرب روستاییان در استان اصفهان در دســتور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه طرح 100-300 در استان اصفهان با هدف ارائه خدمات پایدار 

به روستاییان اجرایی شده است، عنوان کرد: در این طرح مقرر شد 15 کیلومتر 
از شبکه فرسوده آب روستاهای شــهر بادرود و نطنز اصالح و بازسازی شوند تا 
دسترسی روستاییان به آب شــرب پایدار، میسر شود.مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه تحلیل نیاز آبی شهر بادرود در افق 10 ساله 
انجام گرفته اســت، تصریح کرد: در صورت تامین اعتبار، بازسازی 12 کیلومتر 
از خط انتقال آب از منبع سرآسیاب تا شــهر بادرود در دستور کار قرار می گیرد. 
همچنین با اتمام مطالعات فــاز یک، انجام مطالعات فاز دوم اجرای شــبکه 
فاضالب در شهر بادرود در دستور کار است.وی با بیان اینکه همه روستاها باید از 
خدمات پایدار شرکت های آب و فاضالب در کشور بهره مند شوند، اظهار داشت: 
اگر در کمیسیون عمران مجلس مصوب شــود که همه روستاها در کشور تحت 
پوشش شرکت های آب فاضالب قرار گیرند، قطعا همه روستاییان از خدمات 
مطلوب کیفی و کمی شرکت های آبفا بهره مند می شوند. هاشم امینی با اشاره 
به اجرای شبکه فاضالب شهر نطنز خاطرنشان ساخت: مد نظر است با مشارکت 

بخش خصوصی، اجرای شبکه فاضالب شهر نطنز اجرایی شود.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان گفت: 127 طرح برق رســانی و 
بهینه سازی تاسیســات با اعتبار 330 میلیارد ریال در 23 شهرستان در روزهای 
دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.حمید عالقمندان اظهار داشت: شرکت 
توزیع برق استان اصفهان در طول سال طرح های بســیاری را در بخش تامین 
برق مشترکان و متقاضیان، تعمیرات و توسعه و بهینه سازی تاسیسات با اعتبار 
یکهزار و 112 میلیارد ریال اجرا کرده که 127 طرح آن آماده بهره برداری در دهه فجر 
است.وی، طرح های آماده بهره برداری در دهه فجر امسال را اصالح و بهینه سازی 
تاسیسات در راستای تامین برق مطمئن و پایدار، توسعه زیرساخت و درگاه های 
ارائه خدمات غیر حضوری، توسعه و احداث تاسیسات برای برق رسانی و تامین 
برق مشترکان جدید، تبدیل شبکه فشار ضعیف مسی به کابل خودنگهدار و توسعه 
و بهسازی روشنایی معابر اعالم کرد.عالقمندان با تاکید بر اینکه این طرح ها در 
شهرها و روستاهای سراسر استان اصفهان اجرا شده است، افزود: از مهم ترین 
این طرح ها می توان به تامین ســوخت برای برق رســانی به روستای هیران در 
شهرستان فریدونشهر با اعتبار پنج میلیارد ریال و توسعه و بهینه سازی شبکه برق 
در فریدونشهر با اعتبار پنج میلیارد و 900 میلیون ریال اشاره کرد که کمک شایانی به 
توسعه و بهبود شبکه در غرب استان می کند.وی، دیگر طرح های آماده بهره برداری 
در دهه فجر امسال را برق رسانی به روستاهای پازن و کژدمه شهرستان دهاقان با 
اعتبار 9 میلیارد ریال، برق رسانی به روستاهای چشمه دره و ایران دره شهرستان 
سمیرم با اعتبار 6 میلیارد ریال، بهینه سازی شبکه و سیم به کابل روستای نهضت 
آباد نجف آباد با اعتبار پنج میلیارد و 600 میلیون ریال و برق رســانی به شهرک 
صنعتی نیستانک نایین با اعتبار 25 میلیارد ریال اعالم کرد.تجهیز پست ورزشگاه 
فوالدشــهر با اعتبار 11 میلیارد و 600 میلیون ریال، تبدیل سیم به کابل شهرستان 
فریدن با اعتبار 2 میلیارد ریال، بهینه سازی شبکه های برق شهرستان فالورجان با 
اعتبار 11 میلیارد ریال، بهینه سازی و تبدیل سیم به کابل روستای وانشان گلپایگان 

با اعتبار یک میلیارد و 490 میلیون ریال، بهینه سازی شبکه شهرک صفاییه مبارکه 
با اعتبار 2 میلیارد ریال، توسعه شــبکه های برق شهرستان نجف آباد با اعتبار 16 
میلیارد ریال، بهینه سازی و تبدیل سیم به کابل شبکه های شهرستان نطنز با اعتبار 
چهار میلیارد ریال و توسعه و بهینه سازی شبکه های شهرستان اردستان با اعتبار 
21 میلیارد ریال از دیگر طرح های دهه فجر امســال است که مدیرعامل شرکت 
توزیع برق استان اصفهان به آن اشاره کرد.عالقمندان همچنین با اشاره به اینکه 
در زمستان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود پنج درصد رشد 
استفاده از برق داشتیم، تصریح کرد: الزم است مشــترکان برق صرفه جویی و 
بهینه ســازی مصرف را در نظر بگیرند.وی اضافه کرد: این هفته وضعیت شبکه 
برق استان اصفهان در شرایط پایدار و عادی قرار داشت.شرکت توزیع برق استان 
اصفهان، بزرگ ترین توزیع برق منطقه مرکزی کشور و سومین شرکت توزیع برق 
از نظر اهمیت است.این شرکت امور توزیع برق 23 شهرستان )به جز شهرستان 
اصفهان( با جمعیت حدود سه میلیون نفر و یک میلیون و 500 هزار مشترک را بر 
عهده دارد؛  از یک میلیون و 500 هزار مشترک این شرکت حدود یک میلیون و 200 

هزار مشترک خانگی هستند.

مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه گفت: به نظر می رســد استفاده شرکت های 
تولیدکننده روغن نباتی و سایر تولیدکنندگان مواد غذایی از بسته بندی های دیگر 
دلیلی به غیر از عرضه ورق قلع اندود دارد، زیرا عرضه این محصول نسبت به سال 
قبل رو به افزایش بوده و حتی بخشی از تولیدات ورق قلع اندود در انبار شرکت 
های تولیدکننده دپو شده است.محمد تاج میرریاحی در مورد عرضه ورق قلع 
اندود به بازار گفت: شرکت فوالد مبارکه اصفهان طی ده ماهه سال جاری 88380 
تن ورق قلع اندود به بازار عرضه کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

)83770 تن(، 5 درصد رشد را نشان می دهد.
وی افــزود: از نظر قیمت نیــز همواره قیمــت ورق قلع اندود داخلــی کمتر از 
قیمت های جهانی این محصول بوده اســت و فوالد مبارکه به منظور حمایت از 
تولیدکنندگان قوطی های بسته بندی مواد غذایی از جمله حلب روغن و قوطی 

کنســرو و رب گوجه فرنگی، محصوالت قلع اندود را همواره با اعتبار اســنادی 
مدت دار عرضه داده است.مدیر فروش داخلی مجتمع فوالد مبارکه با بیان این 
مطالب گفت: در دو عرضه اخیر فوالد مبارکه، تناژ معامله شده ورق قلع اندود در 
بورس کاال کمتر از تناژ عرضه بوده اســت، به طوری که در تاریخ 99/10/22فوالد 
مبارکه 3500 تن ورق قلع اندود عرضه کرد که 1950 تن از آن معامله شــد و در 
تاریخ 99/11/6 نیز 4500 تن ورق قلع انــدود عرضه کرد که 4150 تن خریداری 
شد. بنابراین به نظر می رسد استفاده شــرکت های تولیدکننده روغن نباتی و 
 سایر تولیدکنندگان مواد غذایی از بسته بندی های دیگر دلیلی به غیر از عرضه 
ورق قلع اندود دارد، زیرا عرضه این محصول نسبت به سال قبل رو به افزایش 
بوده و حتی بخشــی از تولیدات ورق قلع اندود در انبار شرکت های تولیدکننده 

دپو شده است.

مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه مطرح کرد:

 افزایش 5 درصدی عرضه ورق قلع اندود فوالد مبارکه 
طی ده ماهه امسال

گرامیداشت آغاز دهه فجر در ذوب آهن اصفهان

نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسالمی: 

 خدمات رسانی شرکت آبفای استان اصفهان 
در شهرهای بادرود و نطنز مطلوب بوده است

در دهه فجر ۹۹؛

۱۲۷ طرح برق رسانی در استان اصفهان آماده بهره برداری می شود
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