
10 هزار ظرفیت خالی نیروی ماهر در صنعت اصفهان؛

کار هست، مهارت نیست!
3

دانشگاه های اصفهان در سطح ملی اثرگذار هستند
 وزیر علوم در جریان افتتاح 4 طرح عمرانی در دانشگاه اصفهان عنوان کرد: 
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مدیرکل ارشاد چهارمحال و بختیاری:

وجود موسسات قرآنی 
فعال، زمینه ساز توسعه 
فرهنگی، قرآنی و دینی 

جامعه است

 هشت درصد
 وصولی های مالياتی 

 كشور از  استان
 اصفهان است

آخرین وضعیت رعایت 
 پروتکل های بهداشتی
 در جشنواره فیلم فجر
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فرماندار شهرکرد خبرداد:

بهره برداری از ۲۹ پروژه 
در شهرستان شهرکرد

3

معاون اقتصادی استانداری اصفهان:

نگران بازار شب عید 
نیستیم

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

با کدام پول می شود فعالیت و کار کرد؟

آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای )2099001105000134(

)  شماره مجوز 6618  .  1399  (

مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

موضوع مناقصه: مناقصه نگهبانی از 10 ایستگاه مخابراتی شامل ) تلمبه خانه 2 الی 7 مارون اصفهان ، دروازه شیراز ، زفره ، میمه و تیران ( و 2 حلقه چاه 
آب مربوط به ) مراكز انتقال نفت 4-5 و 6 (

مبلغ برآورد مناقصه: 50/765/803/017 ریال
1- محل و مكان اجرای كار: ایستگاه های مخابرات و چاه های آب در محدوده شهرستان های؛ رامهرمز، باغملك، ایذه، دهدز واقع در استان خوزستان و 

محدوده منطقه گندمكار واقع در استان چهارمحال و بختیاری و محدوده شهر میمه و زفره و تیران و دروازه شیراز واقع در استان اصفهان

2- مدت اجرای كار: یكسال شمسی  

3- نام دستگاه نظارت: واحد حراست 

4- قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.

- نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : مبلغ 2/540/000/000 ریال بصورت یك یا تركیبی از ضمانت نامه های مندرج در بند های الف، ب، پ 
،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 5069/123402 مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران یا تضمین وجه نقد  میبایست 

به شماره شبا IR 090100004101046871202845 بانك مركزی واریز گردد ضمنًا  تصویرضمانتنامه یا رسیدوجه آن در سامانه بارگذاری گردد . 

- درج كد اقتصادی و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی)الزامی( در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه ستاد. 

- ارائه گواهینامه تعیین صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی در زمینه رشته حمل و نقل الزامی می باشد .

- گواهی تایید صالحیت ایمنی) از اداره كار( الزامیست.

- شركت ها بایستی در لیست موردتائید سازمان حراست برای گشایش پاكات قرار داشته باشند.

 - روش ارزیابی مالی: براســاس دســتورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناســب در مناقصــات صنعت نفت به شــماره 452-20/2 مورخ

 99/7/6 وزارت نفت 

زمان و نحوه  خرید اسناد مناقصه  از سامانه: شركت كنندگان مهلت دارند  تا ساعت  14:30 روز شنبه مورخ 99/11/25  و با مراجعه به  سامانه تداركات 
الكترونیكی دولت) ستاد( به نشانی  www.setadiran.ir نسبت به خرید اسناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه پرداخت الكترونیك اقدام 

نمایند.

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه از فراخوان تا انتخاب برنده از ســایت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی در سامانه ستاد، نســبت به ثبت نام و اخذ گواهی امضاء الكترونیكی  اقدام نمایند و جهت  عضویت با پشتیبانی سامانه ستاد به شماره 

02141934 تماس حاصل فرمایند.

زمان و مهلت تكمیل و بارگذاری پیشنهادات در سامانه : شــركت كنندگان می بایست تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 99/12/06 نسبت به تكمیل 
اسناد مربوطه و بارگذاری در سامانه تداركات الكترونیك دولت)ســتاد( و تحویل اصل پاكت الف )ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار( الك و مهر 

شده به دفتر كمیسیون مناقصات در مهلت مذكور و دریافت رسید مربوطه اقدام نمایند.

زمان و محل گشایش پاكات : پیشنهادهای واصله در ساعت  09:00 روز دوشنبه مورخ 99/12/11 در محل كمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان 
سپهبد قرنی- نرسیده به خیابان سپنـد- پالك 188-  طبقه  هشتم از طریق سامانه تداركات الكترونیك دولت ) ستاد( بازگشایی و خوانده خواهد شد.

جهت كسب اطالعات بیشتر درخصوص موضوع كار مناقصه با تلفن  33960080-031 و 33960076-031 تماس حاصل فرمائید .

www.shana.ir                                    www.setadiran.ir                                 www.ioptc.ir

روابط عمومی 
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آمریکا فروش سالح به عربستان را تعلیق کرد
در پی تصمیم آمریکا برای پایان دادن به حمایت نظامی از جنگ یمن، این کشور دو معامله فروش 
مهمات نظامی به عربســتان به ارزش ۷۶۸ میلیون دالر را تعلیق کرد.وب ســایت خبری آمریکایی 
دیفنس نیوز در گزارشــی به نقل از منابع آگاه اعالم کرد که دولت جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا 
در راستای سیاست توقف خشونت در یمن، فروش دو سری مهمات جنگی به ریاض را برای مدت 
نامعلوم به مبلغ ۷۶۸ میلیون دالر به حالت تعلیق درآورد.طبق این گزارش، این تعلیق مربوط به دو 
معامله است؛ معامله نخست که دسامبر ۲۰۲۰ توسط وزارت خارجه آمریکا تایید شد و شامل فروش 
۳۰۰۰ بمب بمب هدایت شونده کوچک»GBU-۳۹«شــرکت بوئینگ با ارزش کل ۲۹۰ میلیون دالر 
است.دیفنس نیوز در ادامه نوشت که معامله دوم نیز شــامل فروش هفت هزار بمب هوایی دقیق 

»Paveway IV« ساخت شرکت ریتون به ارزش ۴۷۸ میلیون دالر است.

وحشت صهیونیست ها از شکست »عباس« در انتخابات 
مرکز تحقیقات ملی رژیم صهیونیستی در گزارشی، شکســت » محمود عباس « رییس تشکیالت 
خودگردان در انتخابات پیش روی فلسطین را به نفع این رژیم ندانست. پایگاه اطالع رسانی »عرب 
االن« نوشت: در گزارش مرکز تحقیقات امنیت ملی اسراییل آمده است که شکست »محمود عباس« 
رییس تشکیالت خودگردان فلسطین در انتخابات آینده و آسیب رســیدن به این تشکیالت به نفع 
اسراییل نیست. به نوشته »عرب االن« ،  این گزارش با اشاره به اینکه تضعیف تشکیالت خودگردان 
فلسطین بقای آن را تهدید می کند  و خروج عباس از صحنه، منافع امنیتی اسراییل را تامین نمی کند، 
افزود: بهتر است اسراییل افقی جدید و امیدوارانه ترسیم کند تا از طریق آن بتواند، با تجدید روند سیاسی 
با هماهنگی با دولت آمریکا و متحدان منطقه ای، موقعیت تشکیالت خودگردان فلسطین را تقویت کند. 

تشکیل دولت لبنان، منتظر بازگشت »حریری« از سفر
منابع لبنانی گزارش دادند که دور جدید اقدامات برای تشکیل دولت در این کشور پس از بازگشت سعد 
حریری از سفرهای خارجی آغاز می شود.به نقل از روزنامه الجمهوریه، منابع آگاه از روند تشکیل دولت 
در لبنان گزارش دادند که شمارش معکوس برای آغاز فعالیت های جدی جهت تشکیل دولت بعد از 
بازگشت »سعد حریری« نخست وزیر مکلف لبنان از خارج طی چند روز آینده آغاز خواهد شد.این 
منابع گزارش دادند که دور دوم ســفرهای خارجی سعد حریری شــامل قاهره و ابوظبی و به ویژه 
پاریس است که این روزها با هماهنگی ایاالت متحده وارد روند بحران لبنان شده است.منابع مذکور 
خاطرنشان کردند که دولت آینده متشکل از وزیران متخصص خواهد بود و اولویت این دولت اقدام به 
اجرای برنامه ها و اصطالحاتی است که مورد تایید جامعه جهانی برای حمایت از لبنان باشد. همچنین 

احتماال انتخابات زودهنگام پارلمانی در مه ۲۰۲۲ انجام شود.

 روسیه دیپلمات های 3 کشور اروپایی را اخراج می کند
روسیه اعالم کرد، دیپلمات های سه کشور سوئد، لهستان و آلمان را به اتهام شرکت در اعتراضات اخیر 
غیرقانونی اخراج می کند.وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم کرد، این دیپلمات ها به دلیل شرکت در 
اعتراضات ۲۳ ژانویه سال جاری میالدی که بر خالف مواضع دیپلماتیک شان است، »عنصر نامطلوب« 
تلقی شده اند.اعتراضات ۲۳ ژانویه سال جاری میالدی با هدف آزادی الکسی ناوالنی، منتقد کرملین برگزار 
شد که به سه سال و نیم حبس محکوم شده است.وزارت خارجه سوئد ادعای حضور دیپلماتش در این 
راهپیمایی را رد کرد و وزارت خارجه لهستان نیز گفته که سفیر روسیه را احضار و مطلع کرده که دیپلمات 
لهستانی تنها وظایف رسمی خود را مرتبط با موضع دیپلماتیکش و بر اساس کنوانسیون وین انجام داده 
است.این وزارتخانه همچنین در بیانیه خود آورده است: طرف لهستانی از مقام های روسی انتظار دارد که 

تصمیم خود را تغییر دهند، در غیراین صورت، لهستان نیز اقدامات متناسب انجام می دهد.

آیا هدف دولت »بایدن« از توقف جنگ یمن، نشان دادن حسن نیت به تهران است؟

اولین گام آمریکا برای جلب رضایت ایران

می توان مانور »جو بایدن« در مورد توقف جنگ علیه یمن از طریق تعلیق 
معامالت سالح با عربستان و امارات و به راه انداختن جو رسانه ای از طریق 
اشتباه خواندن مسیر جنگ یمن را در چارچوب تحریک ایران و سوق دادن 
آن به سمت مذاکره دانست. دولت بایدن سعی دارد پیام حسن نیت خود 
را برای ایران ارسال کند، در حالی که اندکی عقب نشینی در پیام خود دارد 
و می طلبد که شاهد عقب نشینی متقابلی از سوی ایران هم باشد.»شارل 
أبی نادر« در المیادین نوشت: هر کس اظهارات دولت جو بایدن در مورد 
مخالفت با جنگ یمن و لزوم پایان دادن به آن را بشــنود، تصور می کند 
این عربستان و امارات هستند که در مورد صلح و جنگ در منطقه حساس 
خلیج فارس و باب المندب تصمیم می گیرند.همچنین وقتی صحبت 
دموکرات های آمریکایی در مورد وخامت اوضاع انسانی در یمن را شنیده 
و تاکید آنها بر اشتباه بودن سیاست دولت قبلی آمریکا در حمایت از جنگ 
یمن را می بینیم، احساس می کنیم این دولت دموکرات، تاریخ اصیلی 
در احترام به حقوق بشر و حقوق ملت ها دارد و این دموکرات ها به کلی از 
صحنه حوادث در شش سال گذشته غایب بوده و نمی دانستند تجاوز بین 
المللی به یمن، چه بر ســر مردم مظلوم آن آورده است!در واقع، تصمیم 
جنگ یمن توسط دو نظام سعودی و اماراتی اتخاذ نشد، چرا که این دو 
به طور کلی تابع تصمیمات آمریکایی ها هستند و همواره مجری امین 

سیاست ایاالت متحده بوده اند، به ویژه در مورد جنگ حساسی در ابعاد 
جنگ یمن که به تجهیزات نظامی و ظرفیت های رسانه ای و بین المللی 
عظیمی نیاز دارد.از سوی دیگر، چطور این نظام ها می توانند جنگ یمن 
یا جنگ علیه هر دولت دیگری را به طور مستقل و جدای از آمریکا به راه 
اندازند؟ در حالی که موجودیت آنها صرفا برای آن است که پوششی برای 
سیاست های آمریکا در منطقه باشند؟ مسئله مهم تر آنکه جنگ یمن در 
سال ۲۰15 و زمانی آغاز شــد که باراک اوباما بر سر کار بود. بنابراین، چرا 
امروز دموکرات ها که در رأس آنها بایدن قرار دارد، حمله فشار برای توقف 
جنگ یمن را شــروع کرده اند؟ آیا رئیس جمهور ایاالت متحده واقعا به 
دنبال توقف جنگ یمن است یا تصمیم دارد به این شیوه به دیگر پرونده 
ها ورود کند؟ اهداف واقعی این مانور کدام است؟در آغاز، با بررسی دقیق 
خط مشی دولت های آمریکا و استراتژی های آنها به طور کلی، می توان 
وجود یک خط مشی واضح را در آنها به وضوح دید، که مخالفت با اغلب 
سیاســت های دولت قبلی و بیان ضرورت تغییر یا اصالح آن سیاست، 
تحت شــعار»بازگرداندن آمریکا به جایگاه پیشــتازش در سطح بین 
المللی از جنبه های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک«است.از سوی دیگر، 
پیگیری استراتژی امروز واشنگتن نشان می دهد محور این استراتژی، 
متکی بر حل مشکل توافق هسته ای با ایران و حل این مسئله است که 

چطور می توان با کمترین ضرر روانی، نظامی و استراتژیک ممکن برای 
دولت آمریکا، ایران را به توافق هسته ای بازگرداند.از جنبه روانی، دغدغه 
امروز دولت ایاالت متحده، ضرورت امتیاز ندادن به تهران یا ظاهر نشدن 
در حالت عقب نشینی از سوی آمریکاست، به ویژه آنکه فشارهای شدید 
دولت قبلی آمریکا به ایران موفقیت آمیز نبوده و خود آمریکایی ها اذعان 
می کنند که تصمیم ترامپ در تعامل با ایران اشتباه بوده، چرا که خروج 
از توافق هسته ای، ایاالت متحده را در هیبت یک دولت ناقض قوانین و 
تعهدات بین المللی نشان داد.از بعد نظامی و استراتژیک، تصمیم تهران 
برای کاهش تدریجی تعهداتش در برجام و افزایش غنی سازی اورانیوم، 
تا اندازه ای که ایران را به ســاخت بمب اتمی نزدیــک می کند، آمریکا و 
اسراییل را بر آن می دارد تا با تمام امکانات خود برای پایان دادن به مشکل 
موجودیتی رژیم صهیونیستی، از طریق اقدام دیپلماتیک-که واشنگتن به 
دنبال آن است- یا اقدام نظامی-که تل آویو بر آن اصرار دارد-تالش کنند.، 
دولت بایدن سعی دارد پیام حسن نیت خود را برای ایران ارسال کند، در 
حالی که اندکی عقب نشینی در پیام خود دارد و می طلبد که شاهد عقب 
نشینی متقابلی از سوی ایران هم باشد.طبعا ایران به خوبی از این موضع 
آمریکا آگاه است و مســیری که دولت بایدن در این درگیری یا مذاکره 

حساس در نظر دارد را می شناسد. 

سخنگوی هیئت رییسه مجلس شــورای اسالمی 
با اشــاره به رد کلیات الیحه بودجه 1۴۰۰ با بیان اینکه 
ابهامی در مورد اعالم رای گیری کلیات بودجه ســال 
آینده در صحن علنی وجود نداشت، گفت: از ابتدای 
ورود الیحه به مجلــس، ابهاماتی وجود داشــت و 
دولت نیز بــا اصالحات کمیســیون تلفیق همراهی 
نکرد.محمدحســین فرهنگی اظهار کــرد: در مورد 
الیحه بودجه انتقاداتی در برخی رســانه ها مطرح و 
 عنوان شده که مشخص نبوده الیحه به رای گذاشته

 می شــود یا گزارش کمیســیون تلفیق. هر طرح و 
الیحه ای از روز اولی که وارد مجلس می شــود تا به 
قانون تبدیل شــود اگر طرح باشد به آن طرح اطالق 
می شود و اگر الیحه باشد به آن الیحه اطالق می شود. 

وقتی الیحه ای به مجلس بیاید و در کمیسیون بررسی 
شود تا آخر عنوانش الیحه است و رییس مجلس هم 
موقع رای گیری صراحتا گفت اگر کلیات الیحه بودجه 
تصویب شــود وارد جزئیات گزارش کمیسیون می 
شویم. لذا ابهامی در ارتباط با نحوه رای گیری بودجه 
1۴۰۰ وجود نداشته است. نماینده مردم تبریز اضافه 
کرد: اینکه چرا نمایندگان با این نظر همراه شدند علت 
اش این بود که باالخره اجرا کننده دولتی خواهد بود 
که الیحه را ارائه کرده و وقتی دولت خودش اعالم می 
کند همراهی نخواهیم کرد طبیعتا نمایندگان هم نظر 
مساعدی نداشتند.سخنگوی هیئت رییسه مجلس 
درباره رد کلیات طرح شفافیت آرا نیز گفت: تنها با سه 
رای نصاب دو سوم برای این طرح حاصل نشد. برخی 

روزنامه ها نوشتند به دلیل اینکه مغایر آیین نامه بوده 
رای نیاورده در حالی که طبق قانون اساسی برای هر 
آنچه مربوط به آیین نامه است نصاب دو سوم تعیین 
شده است. کسر ســه نفر و عدم رای آوری این طرح 
به معنی خارج شــدن آن از دستور کار نیست و آیین 
نامه راهکارهایی پیش بینی کرده که از آن اســتفاده 
می شود. همچنین برخی نگرانی های نمایندگان هم 
در بررسی رفع خواهد شد و تالش مان این است که 

موضوع شفافیت حتما به نتیجه برسد.

 توضیحات سخنگوی هیئت رییسه مجلس
 درباره ابهامات  رد بودجه 

معاون حقوقی رییس جمهور، درباره سرنوشت الیحه همه پرسی پیرامون نظارت استصوابی در دولت و راه اندازی سایت شکایت از رییس جمهور توسط کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس یازدهم توضیح داد.پس از انتخابات مجلس یازدهم و انتقادات جدی به نحوه بررسی صالحیت کاندیداهای این انتخابات، نامه یکی از احزاب 
اصالح طلب به رییس جمهور در این باره باعث شد تا الیحه همه پرسی درباره نظارت استصوابی در دستور کار دولت قرار بگیرد؛ اما همانند بسیاری از مسائل موضوع 
در گذر زمان در ماه های گذشته مسکوت مانده است.لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور،  درباره سرنوشت این الیحه گفت: در زمان بررسی و بحث درباره 
این الیحه، چارچوب های مختلف در دو یا سه مدل مطرح شــد که این امر به صورت الیحه جدا ارائه یا موضوع در قالب کلی نظارت بر انتخابات طرح شود که در 
نهایت موضوع این الیحه در یک چارچوب کلی نظارت بر انتخابات تدوین شد.جنیدی تاکید کرد: باالخره دولت هم یک نهاد سیاسی است و باید در هر تصمیمی 
فضا را در نظر بگیرد و میزان توفیق را بسنجد.معاون حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: فضا را باید سنجید، حتی با مجلس هم سو هم باید دید چه کاری نتیجه 
موثری دارد و بعد باید در آن چارچوب پیش رفت.جنیدی درباره معرفی ســایتی از جانب کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم برای جمع آوری امضا و شکایت از 
رییس جمهور توسط مردم و طرح مسائلی از قبیل »شکایت ملت بزرگ ایران از آقای حسن روحانی« گفت: دایره اختیارات هر نهادی مشخص است و رفتارهایی 

از قبیل دعوت مردم به شکایت از رییس جمهور رفتارهای سیاسی است و جنبه حقوقی ندارد.

خبر روزواکنش »جنیدی« به اقدام مجلسی ها علیه روحانی

وز عکس ر

 آشوب دوباره
 در میانمار

اعتراضات علیه کودتای ارتش 
در شــهر یانگون میانمار چند 

روزی است که ادامه دارد.

اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات  مشخص شدند
ســخنگوی شــورای نگهبان از مشــخص شــدن اعضای هیئت مرکــزی نظارت بــر انتخابات 
ریاست جمهوری خبر داد.عباسعلی کدخدایی، در توئیتی نوشت: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته 
اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری به شرح ذیل انتخاب 
شــده و مراتب به وزارت کشــور اعالم  شــد:آقایان احمد جنتی، احمد خاتمی، سیامک ره پیک، 

محمدحسن صادقی مقدم، غالمحسین محسنی اژه ای، عباس کعبی و عباسعلی کدخدایی.

آخرین جزئیات رسیدگی به پرونده ترور شهید فخری زاده
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده ترور شهید فخری زاده 
توضیحاتی داد.مهدی امیری اصفهانی در پاســخ به این ســوال که پرونده ترور شهید فخری زاده 
در چه مرحله ای قرار دارد، اظهار کرد: بحث های فنی و کارشناســی این موضوع تقریبا انجام شده 
و بحث های مربوط به اقامه دعوی در مراجع بین المللی هم انجام شــده است. وی ادامه داد: این 
پرونده فرآیند نسبتا طوالنی را طی می کند، زیرا باید مستندات الزم را که بتوان از آن ها در مراجع بین 

المللی استفاده کرد، جمع آوری شود.
 امیری اصفهانی در پاســخ به این ســوال مبنی بر اینکه آیا این تحقیقات و مستندات هم اکنون
  در حال انجام و جمع آوری هســتند یا خیــر گفت: دســتگاه های مربوطه در حــال جمع آوری

  اطالعات هستند و احتماال ظرف یکی دو هفته آینده جلســه جمع آوری مستندات برگزار خواهد 
 شــد. معاون سیاســی و امنیتی دادســتان کل کشــور تصریح کرد: ما مصر هســتیم تا نگذاریم

 حق خانواده این شــهید و نظام اسالمی ضایع شود و کســانی که در این ترور نقش داشته اند و به 
عنوان عامل یا مباشر بوده اند، باید شناسایی شوند و با تمام کسانی که زمینه ساز این ترور بوده اند، 

برخورد قانونی شود. 

گفت وگوی »مکرون« و »جانسون« درباره برجام
دفتر نخست وزیری انگلیس بامداد شنبه با صدور بیانیه ای اعالم کرد که بوریس جانسون در تماس 
تلفنی با امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانســه پیرامون توافق هسته ای ایران گفت وگو کرد.به 
گزارش دفتر نخست وزیری انگلیس، بحران کرونا، تحوالت یمن، لیبی و روسیه از دیگر موضوعاتی 
بود که رهبران دو کشور پیرامون آن بحث و تبادل نظر کردند.نخست وزیر انگلیس همچنین از این 
فرصت استفاده کرد تا اولویت های لندن را به عنوان میزبان نشست گروه ۷ مطرح کند. بر اساس 
این گزارش مقابله با همه گیری کرونا و تغییرات  آب و هوایی از جمله محورهای بود که جانسون به 
عنوان اولویت لندن در نشست آتی گروه ۷ به آن اشاره کرد.  گفت وگوی رهبران دو کشور درباره توافق 
هســته ای ایران در حالی صورت گرفت که پیش تر وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی انگلیس، 
آلمان، فرانسه به عنوان اعضای اروپایی برجام و آمریکا پیرامون برجام تشکیل جلسه دادند.شرکت 
کنندگان در این جلســه مجازی، پیرامون اهمیت اتخاذ رویکرد یکپارچه در قبال توافق هســته ای 

ایران بحث و تبادل نظر کردند. 

ایران از تشکیل شورای موقت اجرایی لیبی استقبال کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه از تشکیل شورای موقت اجرایی لیبی استقبال کرد.سعید خطیب زاده 
از تشکیل شورای موقت اجرایی لیبی استقبال کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه با استقبال از نتایج 
نشست گفت وگوهای سیاسی طرف های لیبیایی در ژنو و تشکیل شورای موقت اجرایی لیبی ابراز 
امیدواری کرد که دولت جدید موقت با آغاز فعالیت خود شرایط الزم را برای برگزاری انتخابات تمهید 
کرده و زمینه برقراری ثبات و آرامش، رشــد و پیشــرفت در لیبی را بر اساس حاکمیت، استقالل، 

تمامیت ارضی و به دور از دخالت بیگانگان فراهم کند.

کافه سیاست

صندوق بین المللی پول: 

 درخواست وام ایران
 در دست بررسی است

پس از گذشــت نزدیــک به یک ســال از 
درخواست تسهیالت ســریع برای مقابله با 
شیوع ویروس کرونا، صندوق بین المللی پول 
اعالم کرد که این درخواست ایران را کماکان در 

دست بررسی دارد.
مدیر بخــش خاورمیانــه و آســیای میانه 
صنــدوق بین المللی پــول بــه خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس گفــت کــه ایــن صندوق 
درخواســت 5 میلیــارد دالر وام ایــران را 
کماکان در دست بررسی دارد. این نخستین 
درخواست وام ایران از صندوق از سال 1۹۶۲ 
میالدی )1۳۴1( به این سو است.ازعور گفت: 
آنچه که ایــران به آن نیاز دارد، آن اســت که 
تنش ها یا مســائل اجتماعــی را به گونه ای 
مورد توجه قرار دهد کــه اطمینان یابد تدابیر 
حفاظت اجتماعی متناســب با محافظت از 
آسیب پذیرترین گروه ها اتخاذ می شود.وی 
افزود که هنوز خیلی زود است که به سیاست 
دولت بایدن در منطقــه به خصوص در مورد 
ایران پی برد.ازعور، اوایل فروردین امســال 
نیز گفته بود که این نهاد پس از درخواســت 
تسهیالت برای مقابله با کرونا از سوی ایران، 
در حال مذاکره بــا مقام هــای ایرانی برای 

اعطای وام است.
وی در یک نشست آنالین گفت که این نهاد 
در حال مذاکــره با مقام های ایرانی اســت 
تا از نیازهای ایران و اقدامــات الزم برای به 
جریان افتادن، آگاه شــود.پیش تر نیز یک 
سخنگوی صندوق بین المللی پول گفته بود: 
ما با مقام های ایرانی مذاکراتی را داشته ایم 
تا درخواست آنها به صندوق برای استفاده از 
کمک مالی اضطراری در مقابلــه با کرونا را 
بهتر درک کنیم.ناصر همتــی، رییس بانک 
مرکــزی جمهوری اســالمی ایران اواســط 
اســفند ۹۸ اعالم کرده بود که برای مقابله با 
ویروس کرونا طی نامه ای به رییس صندوق 
بین المللی پول خواستار استفاده از حق ایران 
برای بهره مندی از 5 میلیارد دالر تســهیالت 

سریع از آن صندوق شده است.  

خود آمریکایی ها اذعان می کنند که تصمیم ترامپ 
در تعامل با ایران اشتباه بوده، چرا که خروج از توافق 
هسته ای، ایاالت متحده را در هیبت یک دولت 

ناقض قوانین و تعهدات بین المللی نشان داد

بین الملل



یکشنبه 19 بهمن  1399 / 24 جمادی الثانی 1442/ 7 فوریه 2021/ شماره 3186
رییس اتحادیه خوار بار فروشان اصفهان:

هیچ نهاد یا مسئولی دلیل کمبود روغن را نمی داند
رییس اتحادیه خوار بار فروشــان اصفهان بیان کرد:آنچه که در بازار مشــاهده می کنیم شرطی 
شــدن فروش روغن در بازار اصفهان اســت تا جایی که توزیع کنندگان روغن این محصول را به 
همراه سایر محصوالت مانند کنســرو تن ماهی، رب گوجه، چای، شــامپو و کیک ارائه می کنند.

رســول امین الرعایایی عنوان کرد: هیچ نهاد یا مسئولی دلیل اصلی کمبود روغن خوراکی در بازار 
اصفهان برای ما توضیح نداده است، مسئوالن همیشــه ادعای حل مشکل تامین مواد غذایی به 
خصوص روغن را دارند و این در حالی اســت که در واقع در بازار همچنان با چالش کمبود روغن 
رو به رو هســتیم.امین الرعایایی گفت: هر چند هفته یک بار ، روغن تولیدی در کارخانه اصفهان 
در واحد های صنفی توزیع می شــود، این کارخانه نیز تنها روغن ۸۱۰ گرمــی را به قیمت ۹ هزار و 
۲۶۵ تومان به ما می دهد و ما نیز به قیمت ۱۰ هزار تومان به فروش می رســانیم.وی  افزود: این 
در حالی است که در برخی موارد شــاهد فروش روغن نباتی در بازار سیاه هستیم و پیشنهاداتی 
در خصوص فروش روغن ۱.۸ لیتری به قیمت ۲۵ هزار تومان نیز داشته ایم همین موضوع بازار 

فروش روغن را آشفته کرده است.

شناسنامه دار شدن 9 اثر از صنایع دستی کاران اصفهانی
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهان گفت: در راستای نشان 
دادن اصالت و کیفیت صنایع دستی ایران به ۹ اثر از صنایع دستی کاران اصفهانی شناسنامه اهدا 
شد.فریدون اللهیاری اظهار کرد: وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طرحی را برای 
شناسنامه دار کردن برخی آثار صنایع دستی فاخر کشور آغاز کرده که ۹ اثر از هنرمندان اصفهانی نیز 
در این بین حضور دارند.وی افزود: آثار فاخر هنرمندان صنایع دستی کار کشور باید شناسایی و از 
آثار تجاری ما تفکیک داده شوند. این آثار نیاز به شناسنامه ای دارند که از سوی یک مرجع رسمی 
صادر شده باشد تا اصالت اثر و ارزش های هنری آن به تایید برسد. هنرمند صاحب اثر نیز باید در 
کنار اثرش شناسایی شود.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان اصفهان 
ادامه داد: شناسنامه ها حاوی نام و مشخصات هنرمند و همچنین ویژگی های اثر همچون جنس 
مواد به کار رفته، ابعاد کار، وزن و کیفیت های بصری و هنری هستند. شناسنامه ها برای جلوگیری 

از جعل سازی و نشان دادن میزان اصالت اثر، با دقت نظر زیادی طراحی و نوشته می شوند.

معاون اقتصادی استانداری اصفهان:

نگران بازار شب عید نیستیم
معاون اقتصادی استانداری اصفهان گفت: با تشــکیل کمیته های تخصصی تنظیم بازار شب عید 
درهر هفته سعی می شــود که کمبودی در تامین کاالهای اساسی در اصفهان نداشته باشیم.سید 
حسن قاضی عسگر با اشاره به تنظیم بازار اصفهان در شب عید اظهار داشت: عالوه بر تشکیل کمیته 
های تخصصی که هر هفته در این خصوص در اســتانداری برگزار می شود؛ مقرر شد جلسه ای با 
حضور صمت، شهرداری و اصناف پیرامون »تنظیم بازار در شب عید« برگزار شود.وی افزود: تنظیم 
بازار اصفهان در شب عید متشکل از چند کمیته تخصصی است که یکی از کمیته ها بر کاالی اساسی 
مرغ و تخم مرغ نظارت دارد.معاون اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به پیگیری کمیته گوشت 
ســفید با اتحادیه ها و تولیدکنندگان برای تنظیم بازار در شب عید گفت: کمیته دیگر هم  بر میوه و 
صیفی جات شب عید نظارت دارد که موفق شدیم میوه شــب عید را تامین کنیم.وی اضافه کرد: 
اتحادیه ها اعالم کردند نیازی به خرید میوه شب عید نیست چراکه به وفور یافت می شود؛ اما نیاز 
است که شهروندان خرید هوشمندانه داشته باشند تا تقاضا و عرضه برهم نخورد.قاضی عسگر به 
سودجویی دالالنی از نیاز شب عید مردم هم اشاره ای کرد و گفت: الزم است شهروندان با آگاهی 

نسبت به خرید کاالهای اساسی شب عید اقدام کنند.

10 هزار ظرفیت خالی نیروی ماهر در صنعت اصفهان؛

کار هست، مهارت نیست

شــاید عجیب ترین نکته ای که در میان  مرضیه محب رسول
بیکاران ایرانی کــه تعداد زیــادی از آنها 
تحصیل کرده و دارای مدرک دانشگاهی هستند، مشاهده می شود؛ عدم 
پیدا شدن  شغل متناسب با تحصیالت آنهاست. افرادی که عمال مدرک 
کارشناسی یا ارشد و حتی دکترای شان به کار نمی آید و گاهی شغل های 
بســیار بی ربطی با مدرک تحصیلی خود را دنبال می کنند. این پدیده 
شوم حاصل سال  های دانشگاهی اســت. فوج دانشجویان پذیرفته 
شده در دهه هفتاد و هشتاد حاال وارد بازار کاری شده اند که نه در عمل 
مهارت های الزم برای ماندن در آن را دارند و نه توان تطبیق با نیازهای آن 
را . طی سال های اخیر دولت چند طرح برای افزایش مهارت نیروهای 
جویای کار تحصیل کرده اجرا کرد؛ اما تقریبا تمام آنها بدون نتیجه واضح 
و درستی نیمه کاره و بدون نتیجه رها شدند و حاال آنچه مانده اینکه در 
اغلب استان های دارای نرخ بیکاری باال از جمله اصفهان فرصت های 
شغلی زیادی وجود دارد که مهارت های الزم برای آن وجود ندارد. آنگونه 
که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفته است: ۱۰ هزار 
ظرفیت خالی به کارگیری نیروی ماهر در صنعت استان اصفهان داریم 
و این نشان می دهد که کارگران فاقد مهارت هستند.کامران کالنی  با بیان 
اینکه استانداردســازی و رتبه بندی به تقویت انجمن ها کمک می کند، 

عنوان کرد: مشکل اصلی نه تنها در صنعت ساختمان بلکه در جامعه کار 
و تولید امروز کمبود مهــارت و نبود نیروی کار ماهر اســت، از ۱۵ هزار 
درخواســت نیروی کار در اصفهان طی ۶ ماهه اول ســال در بنگاه های 
اقتصادی کمتر از ۵ هزار نفر نیرو جذب شــده اند، یعنی ۱۰ هزار ظرفیت 
خالی به کارگیری نیروی ماهر در صنعت اســتان داریم و این نشــان 
می دهد که کارگران فاقد مهارت هستند. معضل بیکاری را می توان یکی 
از عمیق ترین و چالش برانگیزترین مشــکالت اقتصادی و اجتماعی 
فعلی کشــور نام نهاد. نکتــه قابل تامل در این پدیده، بیــکاری افراد و 
گروه های تحصیل کرده جامعه اســت، به تعبیری فرصت های شغلی 
برای جامعه تحصیل کرده و به بیانی دیگر فارغ التحصیالن مراکز آموزش 
عالی به مراتب محدودتر از دیپلمه هاســت.به واقع اگر دو دهه پیش، 
برخورداری از مدرک تحصیلی، جواز و تضمینی برای تسهیل امر اشتغال 
بود، در سالیان اخیر مدارک دانشگاهی نه تنها تسهیل گر و هموار کننده 
این مسیر نبوده بلکه آن را به عاملی برای دشوارترشدن اشتغال تبدیل 
کرده اســت.برخی آمارها حکایت از این دارد که مجموع جمعیت فارغ 
التحصیل و در حال تحصیل در کشــور حدود ۱۲میلیون نفر اســت که 
۵میلیون نفر فارغ التحصیل شده اند  و ما بقی در حال تحصیل هستند. 
از این تعداد همه افراد جویای کار نیســتند؛ برخی بانوانی هســتند که 

انگیزه آنها از ادامه تحصیل کســب شــغل نیســت؛ اما باز هم هستند 
جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهی و مدرک به دست که برای اشتغال 
برنامه ریزی کرده اند ولی تا کنون با طرح های دولت موفق به کســب 
شغل نبوده اند. به اعتقاد کارشناسان بازار کار، یکی از عوامل اصلی ظهور 
و بروز پدیده بیکاری در قشر تحصیل کرده جامعه به رشد فزاینده مراکز 
دانشگاهی و عدم تعریف و طراحی آمایش الزم برای حصول برآوردی 
دقیق از نیاز کشور به مراکز دانشگاهی و ضریب فارغ التحصیالن برای 
به کارگیری در مشــاغل مرتبط معطــوف می شــود. د ر واقع افزایش 
افسارگسیخته فارغ التحصیالنی که بدون نیازسنجی جذب دانشگاه ها 
شده اند، نتیجه ملموس و اجتناب ناپذیر این بی قاعدگی و بی برنامگی 
است.برخی دیگر از کارشناســان معتقدند که مدرک گرایی باعث شده 
فارغ التحصیالن دانشگاهی نتوانند نقش آفرینی مثبت و سازنده ای را 

در بازار کار کشور ایفا کنند. 
در شــرایطی که بخش قابل توجهی از متقاضیــان تحصیل، به مدرک 
به عنوان یک پرســتیژ اجتماعی نگاه می کنند و از سوی دیگر براساس 
یک قاعده نانوشته به مدارک دانشــگاهی، از منظر منزلت گرایانه نگاه 
می شــود، میل و رغبت عمومی جامعه به دریافت مدرک دانشگاهی 

سوق پیدا می کند.

درراســتای ایجــاد  حديث زاهدی
اثرگــذار  ارتبــاط 
ودوطرفه بین مؤدیان ومسئوالن مالیاتی استان، 
اداره روابط عمومی امورمالیاتی اصفهان اقدام به 
ایجاد ارتباط دوسویه از طریق مرکز ارتباط مردمی 
۱۵۲۶ کرده  وهرهفته روزهای پنجشــنبه یکی از 
مسئولین مالیاتی اســتان باحضور درمرکز ارتباط 
مردمی ۱۵۲۶ پاسخگوی مؤدیان محترم مالیاتی 

خواهد بود.
 همزمان با فرارســیدن ایــام ا... دهه فجر وچهل 
ودومین ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقالب 
اســالمی و با عنایت به برنامه های ابالغی ستاد 
صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی 
ودرراســتای تحقق دولــت الکترونیک وکاهش 
مراجعات مؤدیان محترم به ادارات امور مالیاتی 
ونهایتا ایجاد ارتباط دوسویه وبدون واسطه مؤدیان 

محترم با مجموعه مدیریت اداره کل امورمالیاتی 
استان اصفهان ،  بهروز مهدلو مدیرکل امور مالیاتی 
اصفهــان در تاریــخ ۹۹/۱۱/۱۶ ســاعت۱۰ لغایت 
۱۱ در مرکز ارتبــاط مردمــی اداره کل امورمالیاتی 
استان اصفهان حضور یافته و به صورت مستقیم 
پاسخگوی مودیان مالیاتی بود. شایان ذکر است 
امکان برقرار ارتباط آنالین پس از شــماره گیری 
۱۵۲۶ وکد دستوری )۹( در سطح استان اصفهان 
بــرای کلیه مؤدیان فراهم شــده بــود. در همين 
خصوص خبرنگار »زاينده رود « تماســی با اين 
ســامانه برقرار و توانست با ســهولت با مديركل 
ماليات استان اصفهان به عنوان يكی از شهروندان 

ارتباط برقرار  كند.
بهروز مهدلو در پاســخ به اين ســوال كه پرداخت 
ارزش افزوده در شــركت های معــاف از ماليات 
چگونه است، اظهار داشت: با توجه به اينكه ارزش 
افزوده از ابتدا تا انتها دست به دست و به مصرف 
كننده نهايی منتقل می شود، پس مصرف كننده 
نهايی بايــد ارزش افزوده را به عنــوان قيمت كاال 
پرداخت كند حال اگر شــركتی معاف از ماليات 
باشد مكلف اســت ارزش افزوده را پرداخت كند  
ولی اعتبار برای آن ها لحاظ نمی شود و به عنوان 

هزينه ها محسوب  می شود.

وی همچنيــن در مورد اينكه آيا امــكان يكپارچه 
سازی ماليات های ســاليانه ، گزارشات فصلی و 
ارزش افزوده وجود دارد يا خير؟ پاسخ داد: طی 
مصوبات مجلس شورای اسالمی در قانون اساسی 
ارزش افزوده به صورت دوره ای در نظر گرفته شده 
است كه در بسياری از كشورها هم اجرا می شود؛ 
در ايران به صورت فصلی يعنی سه ماهه و در چهار 

دوره پيش بينی شده است.
مدير كل مالياتی اســتان اصفهــان در خصوص 
ميزان ماليات پرداختی استان اصفهان گفت: هر 
سال بين هفت الی هشــت درصد وصولی كشور 
از استان اصفهان اســت.مهدلو  در جواب آخرين 
پرسش كه سهم اســتان اصفهان از ماليات های 
پرداختی خود چه مقدار اســت، تصريــح كرد: با 
عنايت بــه اينكه ماليــات بر دو نوع مســتقيم و 
ارزش افزوده، تقسيم بندی می شود؛ هزينه های 
شــهرداری ها، دهيــاری ها و روســتاهای فاقد 
دهياری از عوارض ماليات ارزش بر افزوده تامين 
می شود و ماليات مســتقيم به خزانه كشور واريز 
خواهد شــد كه دولت مخارج جاری كشور مانند 
حقوق را اينگونه پرداخت می كند. در حال حاضر 
هزينه هايی كه دولت در اســتان انجام می دهد 

بيشتر از ميزان مالياتی دريافتی است.

مديركل مالياتی استان:

 هشت درصد وصولی های مالياتی كشور 
از  استان اصفهان است

خبر روز

از 1۵ هزار درخواست نیروی کار در اصفهان طی ۶ ماهه 
اول سال در بنگاه های اقتصادی کمتر از ۵ هزار نفر نیرو 
جذب شده اند، یعنی 10 هزار ظرفیت خالی به کارگیری 
نیروی ماهر در صنعت استان داریم و این نشان می دهد 

که کارگران فاقد مهارت هستند

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی مهر استان:
گیاهان دارویی اصفهان به اروپا صادر می شود

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی مهر استان اصفهان از برندسازی و برنامه ریزی این 
اتحادیه برای صادرات گیاهان دارویی به اروپا خبر داد.مجتبی محمدی ورزنه با اشاره به عملکرد 
اتحادیه تعاونی های کشاورزی و منابع طبیعی مهر استان اصفهان، اظهار کرد: این اتحادیه با تحت 
پوشش قراردادن ۲۴ شرکت بالغ بر ۲۳ هزار نفر سهامدار حقیقی دارد و عقد قراردادهای ساخت 
آبشخور دام، ایجاد کمربند ســبز حفاظتی در استان اصفهان و اجرای سایر قراردادهای مربوط به 
فعالیت های مختلف اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از جمله فعالیت های آن 
بوده است.وی افزود: تولید وبرند سازی برخی داروهای گیاهی به ویژه محصول بی نظیری به نام 
» طعم کوهســتان« از دیگر فعالیت های اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی مهر استان اصفهان 
است که با استفاده از گیاه کرفس کوهی از شهرستان فریدون شهر و برنامه ریزی برای صادرات این 
محصول پرارزش به کشــورهای اروپایی اقدام و موفقیت هایی نیز حاصل شده است.مدیر عامل 
اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی مهر استان اصفهان خاطرنشان کرد: این اتحادیه با رایزنی ها و 
پیگیری های متعدد توانست پس از گذشت بیش از چهل سال برای تامین نهاده های دامی مورد 

نیاز مرتعداران استان سهمیه قابل توجهی از محصول جو را به خود اختصاص دهد.

اولین نیروگاه خورشیدی در کاشان راه اندازی می شود
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اســالمی گفت: منطقه کاشان ظرفیت خیلی 
خوبی در انرژی خورشــیدی دارد و باید استفاده کرد، بر همین اســاس اولین نیروگاه خورشیدی ۱۰ 
مگاواتی در کاشان راه اندازی می شود.سید جواد ساداتی نژاد اظهار کرد: پیگیری ها برای احداث یک 
نیروگاه خورشیدی از دو سال قبل شروع و اولین نیروگاه ۱۰ مگاواتی در جاده برزک ساخته خواهد شد 
و به زودی شاهد اتصال آن به شبکه ظرف چند ماه خواهیم بود.وی بابیان اینکه، ۵ ماه طول می کشد 
تا این پروژه به بهره برداری برسد، افزود: روند نیروگاه های خورشیدی در کاشان روند کندی دارد و در 
جاده برزک تا ۱۵۰ مگابایت به شهرک انرژی خورشــیدی تبدیل خواهیم کرد.نماینده مردم کاشان و 
آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی گفت: با مذاکراتی که انجام دادیم شرکتی که در امارات کارخانه 
دارد، درخواست زمین داده است که سلول های خورشیدی را در کرمان تولید می کند و قرار شد پس از 

ساخت پنل، کارخانه  را در کاشان احداث کنند.

حمله گسترده ملخ های صحرایی به کشور از دو هفته دیگر
مدیرکل دفتر مبارزه بــا آفات عمومی و همگانی ســازمان حفظ نباتات کشــور از ورود دســته 
گســترده ای ملخ صحرایی به کشــور از هفته های آینده خبرداد.ســعید معین در پاسخ به این 
سوال که تاکنون در چه ســطحی با آفت ملخ صحرایی مبارزه شــده و این آفت چه استان هایی 
را درگیر کرده است؟ گفت:در آبان ماه یک دســته  کوچک ملخ صحرایی از پاکستان وارد کشور و 
شهرستان بشاگرد استان هرمزگان شد. در آذرماه هم دسته ای دیگر از سمت کویت وارد استان 
های خوزستان و بوشهر شد و به طور کل در ســطحی بالغ بر۲۲۹ هکتار علیه آفت ملخ صحرایی 
مبارزه شده است.وی ادامه داد: قرار بود ریزش گســترده ملخ صحرایی به کشور از ابتدای بهمن 
صورت گیرد ولی این حمله براســاس فاکتورهایی چون دما و جهــت وزش باد احتماال در اواخر 
بهمن و اوایل اســفند اســت، زیرا جهت باد تا کنون به سمت ایران نبوده اســت ولی تا تیرماه از 
سمت شبه جزیره عربســتان جهت باد به ســمت ایران خواهد بود.مدیرکل دفتر مبارزه با آفات 
عمومی و همگانی ســازمان حفظ نباتات کشــور اضافه کرد: دســته های ملخ صحرایی از شرق 
آفریقا یعنی ســواحل ســودان، جیبوتی، اتیوپی، اریتره و سومالی وارد شــبه جزیره عربستان 
 می شوند و با مناسب شدن شرایط به  شمال عربســتان حرکت می کنند و پس از آن وارد جنوب

 ایران می شوند.

کافه اقتصاد

اخبار

افتتاح کار خانه 
 پارچه بافی

»نای زرین« 
شهرستان خوانسار 
واحد تولیدی نای زرین خوانسار 
افتتــاح شــد. تجهیــزات این 
کارخانــه مربوط به کشــور کره 
اســت که به همت متخصصان 
داخلی بومی سازی و راه اندازی 
شــده و ســاالنه ۱۰ میلیون دالر 

ارزآوری برای کشور دارد.

وز عکس ر

مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان اعالم کرد: 

 قطار توسعه شهری
 از روستا می گذرد 

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان 
با بیــان اینکه موضــوع توســعه متوازن و 
توزیع عادالنه امکانات یکی از شاخص های 
اصلی توســعه پایدار در شــهر است، گفت: 
در دیار نصف جهان می کوشــیم روی ریل 
توســعه متــوازن حرکــت کنیم.علیرضــا 
قاری قرآن بــا بیان اینکه ایــن اداره کل در 
راســتای توســعه متوازن، نظارت و تعیین 
تکلیف حوزه طرح های تفصیلی شــهرهای 
اســتان را برعهده دارد، اظهار کــرد: عوامل 
متعددی در توســعه پایدار شــهرها دخیل 
هســتند که یکی از مهم ترین شــاخص ها 
بحث توزیع عادالنه امکانات و ظرفیت های 
توسعه ای در شهر است بنابراین عدم تحقق 
این امر سبب بروز مشکالت، ناهنجاری ها 
و نارضایتی ها در بخشــی از شــهر می شود 
که می تواند آســیب های مختلفی را در پی 
داشته باشد. وی افزود: از سوی دیگر یکی 
از عواملی که توســعه نامتوازن شهری را در 
پی دارد وجــود تخلفات مختلف شــهری 
همچون ساخت و ســازهای بدون پروانه، 
تغییر کاربری، تبدیل و تفکیک های غیرمجاز 
و بــدون کارشناســی، گودبرداری های غیر 
اصولی و انجام ساخت و سازها بدون رعایت 
اصول ایمنی و حفاظت در حین اجراست که 
با جدیت تمام در تالش هستیم راه را بر این 
تخلفات ببندیم.مدیرکل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه توسعه 
متوازن روستاها و شهرها از الزامات توسعه 
در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
حتی سیاسی است، اذعان داشت: روستاها 
همواره مرکز و قطب تولید بوده اند بنابراین 
اگر رشد و توسعه نداشــته باشند با پدیده 
مهاجرت و حاشیه نشــینی مواجه خواهیم 
بود.وی تصریح کرد: ثبات شهر و روستا در 
کنار یکدیگر ضرورتــی انکارناپذیر و عامل 
توقف مهاجرت است پس در بحث توسعه 

باید به تمام جوانب آن توجه شود.  
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 برگزاری راهپیمایی 22 بهمن به صورت خودرویی 
در چهارمحال و بختیاری

 رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس 
منحوس کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، مراســمات دهه فجر سال جاری متفاوت از 
سال های گذشته و با رعایت پروتکل ها برگزار شد.موسی انصاری از برگزاری راهپیمایی 22 بهمن به صورت 
خودرویی در سراسر استان خبر داد و افزود: این راهپیمایی که همه ساله با حضور پرشور مردم در خیابان ها 
برگزار می شد امسال به دلیل شیوع کرونا به صورت خودرویی برگزار می شود.وی بابیان اینکه این راهپیمایی 
خودرویی در راستای بزرگداشت سالروز پیروزی انقالب اسالمی برگزار می شود، اظهار کرد: در این راهپیمایی 
خانواده ها در خودروهای خود خیابان های اصلی شهر را طی می کنند.انصاری با تاکید بر اینکه نقش مردم در 
پیروزی و استمرار انقالب اسالمی ایران مثال زدنی است، تصریح کرد: برای مشارکت مردم در جشن پیروزی 
انقالب و حفظ سالمت عمومی راهپیمایی خودرویی در استان برنامه ریزی شد.رییس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری میدان معلم تا میدان امام حسین)ع( را مسیر راهپیمایی خودرویی 
22 بهمن در مرکز استان اعالم کرد و ادامه داد: این مراسم از ساعت 10 صبح آغاز شده و خودروهای تزیین 
شده به پرچم مقدس ایران و اقالم تبلیغاتی خیابان کاشانی شهرکرد را طی می کنند.وی خاطرنشان کرد: با 
توجه به دستورالعمل های بهداشتی جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برنامه ریزی الزم برای عدم تجمعات 

در نقاط آغاز و پایان مسیرهای راهپیمایی پیش بینی شده است.

آغاز صادرات اوره از لردگان
صادرات محصوالت پتروشیمی شــرکت کود شــیمیایی اوره لردگان از گمرک استان چهارمحال و 
بختیاری آغاز شد.مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری گفت: با پیگیری های مجدانه و مستمر گمرک 
استان مجوز صادرات محصوالت پتروشیمی اخذ و مرحله اول صادرات این مجموعه از روز پنجشنبه 
مورخ 99/11/16 آغاز و در مرحله نخست به کشور ترکیه صادر شد.اسماعیل اله دادی ضمن ابراز رضایت 
از به ثمر نشستن تالش های چندین ساله و همکاری دوسویه گمرک و شرکت کودشیمایی اوره لردگان 
در جهت راه اندازی و در نهایت صادرات محصوالت تولیدی، بیان داشــت: گمرک استان آماده ارائه 
تسهیالت الزم برای تسریع در انجام تشریفات صادرات این محصوالت در راستای افزایش صادرات و 
توسعه اقتصادی استان در سال جهش تولید خواهد بود. شرکت پتروشیمی اوره، آمونیاک لردگان که 
دوران بهره برداری آزمایشی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته، ششم آذر ماه توسط رییس جمهور 
افتتاح شد و بر اساس پیش بینی ها، ساالنه 2۴0 میلیون دالر درآمد برای کشور به همراه خواهد داشت.

این مجتمع که با ظرفیت یک میلیون و ۷۵0 هزار تن احداث شده، ساالنه یک میلیون و ۷۵ هزار تن اوره 
و ۸0 هزار تن آمونیاک تولید می کند و با سرمایه گذاری ارزی ۷۵۴ میلیون یورو و 112۳ میلیارد تومان 
به بهره برداری رسیده است.مجتمع پتروشیمی لردگان واقع در استان چهارمحال و بختیاری منطقه 
فالرد در فاصله ۵۵ کیلومتری شهرستان لردگان واقع شده و به دلیل دسترسی مناسب به منابع آب و 

گازی و نزدیکی به سه خط لوله گاز کشور از موقعیت مکانی مناسبی برخوردار است.

متهمان پرونده گران فروشی مرغ 54 میلیون تومان جریمه شدند
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت در 
بررسی از یک واحد مرغداری متوجه وقوع تخلف عرضه خارج از شبکه و گران فروشی شدند و پرونده 
پس از تشکیل به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شــد. محمدرضا عمرون افزود : پرونده 
برای رسیدگی به شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان شهرکرد ارسال و پس از رسیدگی، با 
توجه به محتویات پرونده و نحوه اظهارات و دفاعیات متهمین، تخلف محرز و مسلم تشخیص داده 
شد.وی در پایان اضافه کرد: متهمان به قطع سهمیه به مدت ســه ماه و پرداخت ۵۴0 میلیون ریال 

جزای نقدی محکوم شدند.

فرماندار شهرکرد خبرداد:

بهره برداری از ۲۹ پروژه در شهرستان شهرکرد

فرماندار شهرکرد با بیان اینکه 29 پروژه در شهرستان شهرکرد در ایام 
ا... دهه فجر به بهره برداری رســید، گفت: این پروژه ها زمینه اشتغال 
1۳۸ نفر را فراهم می کند.عبدالعلی ارژنگ در آیین افتتاحیه متمرکز 
و همزمان پروژه های شهرســتان شــهرکرد در دهه فجر با بیان اینکه 
29 پروژه در این شهرســتان به بهره برداری رســید، اظهار کرد: اعتبار 
هزینه شــده برای این پروژه ها 111 میلیارد تومان اســت.وی با اشاره 
به اینکه این تعداد پروژه توسط 1۳ دســتگاه اجرایی و در قالب هفت 
کاربری اجرایی شده اســت، افزود: این پروژه ها زمینه اشتغال 1۳۸ 

نفر را فراهم می کند.
فرماندار شهرکرد یادآور شد: اعتبار تخصیص داده شده برای پروژه های 
شهرستان شــهرکرد،در مقایسه با سال گذشــته پنج درصد افزایش 
یافته است.ارژنگ تاکید کرد: با وجود تمام محدودیت های اعتباری 
با تالش مجموعه های مدیریتی استان ، این پروژه ها توانست تکمیل 

و به بهره برداری برسد.
وی با اشاره به اینکه تامین هزینه بخشی از پروژه ها با ظرفیت خیران 
است، ادامه داد: مرکز درمانی شهر هفشجان به طور کامل و  به همت 
خیران هزینه و در این ایام به بهره برداری می رســد.فرماندار شهرکرد 
یکی از پروژه های حوزه کشاورزی شهرستان را، افتتاح گلخانه شهید 

یگانگی در روســتای کاکلک عنوان و بیان کرد: این روســتا به کانون 
تولید محصوالت گلخانه ای تبدیل شده و بیش از ۵0 درصد محصوالت 
گلخانه ای استان در شهرستان شهرکرد کشــت می شود.وی با اشاره 
به اینکه سه پروژه در شهرستان شــهرکرد به مرحله کلنگ زنی رسید، 
تصریح کرد: پروژه های شهرداری شهرکرد در لیست افتتاحیه نیست و 
قرار بر این است که این پروژه ها در اسفندماه به صورت ویدئوکنفرانس 

افتتاح شوند.
ارژنگ خاطرنشــان کرد: برخی از پروژه ها از جمله پروژه خانه جوان 
از پیشــرفت فیزیکی خوبی برخوردار بوده اند.در ادامه مجید نظری، 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه ایام دهه فجر امسال، مزین به شــعار » انقالب اسالمی، بالنده 
و مقتدر، چون کوه استوار« اســت، اظهار کرد: تبیین دستاوردها برای 
نسل های جوان از اهمیت دو چندان برخوردار است.وی به پروژه های 
افتتاح شده در دولت یازدهم اشاره و تصریح کرد: از ابتدای سال 92 تا 
دهه فجر امسال، تعداد ۳۳29 پروژه در مناسبت های مختلف افتتاح 
و به بهره برداری رســیده که اعتبار هزینه شــده برای این تعداد پروژه 

۴9۷۳ میلیارد تومان است.
نظری با اشاره به اینکه از ابتدای آذرماه سال جاری، تعداد 1۸۳ پروژه 

با اعتباری بالــغ بر ۳۸2 میلیارد تومان در اســتان بــه بهره برداری و 
افتتاح رسیده اســت، افزود: این تعداد پروژه زمینه اشتغال ۴60 نفر 
را به صورت مســتقیم فراهم می کند.معاون هماهنگــی امور عمرانی 
اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در ایام دهه فجر امسال، 222 
پروژه با ۴۷6 میلیــارد تومان افتتاح یا کلنگ زنی می شــود که اعتبار 
هزینه شــده برای این پروژه ها 2۵ درصد در مقایســه با سال گذشته 

افزایش داشته است.
 وی در ادامه به دستاوردهای انقالب اسالمی اشاره کرد و توضیح داد: 
متراژ فضاهای آموزشــی پیش از انقالب، ۴۵ هــزار متر مربع با 1۵00 
واحد کالس بوده است که هم اکنون بیش از ۳00 هزار متر مربع و ۷000 

کالس درس در استان وجود دارد.
نظری، نرخ باسوادی را قبل از انقالب ۳۵ درصد عنوان و بیان کرد: این 
رقم هم اینک به ۸۵.۵ درصد در چهارمحال و بختیاری رسیده است.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه 91 درصد از 
روستاهای استان از نعمت گاز برخوردار هســتند، یادآور شد: آخرین 
شــهر نیازمند گازرسانی در استان، شهر بازفت اســت که در اسفندماه 
امســال گازرســانی خواهد شــد، به عالوه 99.۵ درصد از خانوارهای 

روستایی استان از نعمت برق برخوردار هستند.

  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال 
و بختیاری  از موسسه قرآنی نور شهرکرد  بازدید کرد  
و از نزدیک  در جریان  فعالیت های فرهنگی و قرآنی 
و مسائل و مشکالت  این موسسه قرار گرفت.وی در 
حاشیه این بازدید با تقدیر از زحمات مدیران و دست 
اندر کاران موسســه، وجود موسسات قرآنی فعال  را 
زمینه ساز توسعه فرهنگی، قرآنی و دینی  در جامعه 
دانست و انگیزه ای برای فعالیت بهتر مدیران دانست  
و برای حل مشــکالت حوزه  موسســات قرآنی قول 
مســاعدت داد.در این  دیدار که علی امینی ، رییس 
گروه قرآن و عترت  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
مدیرکل را همراهی می کرد ، روح انگیز بهرامی ، مدیر 
موسسه فرهنگی قرآنی» نور« و حیدر قلی صدقی، 
مدیرعامل به ارائه گزارشی از روند فعالیت موسسه و 

اقدامات انجام شده در سال گذشته پرداختند.در این 
بازدید ابراهیم شریفی نخستین بسته پادکست های 
آموزشــی با مضامین قرآنی و نهج البالغه ، تولیدی 
موسسه قرآنی بنت الحسین شــهرکرد را  بارگذاری 
کرد.وی در حاشــیه این بازدید با تقدیــر از زحمات 
مدیران و دست اندر کاران موسسه، وجود موسسات 
قرآنی فعال  را زمینه ساز توســعه فرهنگی، قرآنی و 
دینی  در جامعه دانست و انگیزه ای برای فعالیت بهتر 
مدیران دانست  و برای حل مشکالت حوزه  موسسات 
قرآنی قول مساعدت داد.ابراهیم شریفی  گفت: قبل 
از شیوع ویروس کرونا فعالیت های قرآنی ارزشمندی 
مانند جلســات خانگی، محافل حفظ یا قرائت قرآن 
و شاید صد ها  جلســه قرآنی در سطح استان  برگزار 
می شد و کرونا آسیب جدی به بســیاری از فعالیت 

های فرهنگی از جمله فعالیت های قرآنی موسسات 
قرآنی  وارد کرد.مدیر موسســه قرآنی بنت الحسین 
شهرکرد  در این بازدید گفت: این موسسه سبک زندگی 
قرآنی را با مجموعه پادکســت در نهج البالغه واکاوی 
می کنــد و تقویت روحیــه معنوی و ایجاد نشــاط و 
لحظات آرامش بخش در این پادکست ها با مضامین 
قرآنی و نهج البالغه به مخاطبین ارائه می دهد. در 2۵ 
پادکست»چند دقیقه ای با موضوعات نهج البالغه «، 
مفاهیم قرآنی و مذهبی، اعــم از توحیدی ، اعتقادی  
فردی خانوادگی و تهذیب نفس سخنانی با مضامین 
امیدوارکننده و موسیقی آرامش بخش برای مخاطبان 

در نظر گرفته شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری  در بازدید موسسه قرآنی نورشهرکرد:

 وجود موسسات قرآنی فعال زمینه ساز توسعه فرهنگی،
 قرآنی و دینی جامعه است

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به آغاز فعالیت مراکز مثبت زندگی از ابتدای اسفندماه در استان همزمان با سراسر کشور گفت: 11۸ مددکار برای 
فعالیت در مراکز مثبت زندگی در استان ساماندهی شده اند.نرگس عسگری با اشاره به اهمیت اجرای طرح برون سپاری فعالیت های دستگاه های اجرایی افزود: 
مجوز فعالیت ۳6 مرکز مثبت زندگی در استان صادر شده است.عسگری اضافه کرد: با فعال شدن این مراکز 22 خدمت و فعالیتی که در بهزیستی به جامعه هدف 
ارائه می شد، از این پس در نزدیک ترین محل به زندگی افراد جامعه هدف در این مراکز ارائه می شود.وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ریزی به ازای هر ۴۵0 خانواده 
زیرپوشش یک مرکز در استان فعال خواهد شد، ادامه داد: ارائه خدمات به جامعه هدف در نزدیک ترین محل زندگی آن ها و کاهش رفت و آمد مددجویان به ادارات 
شهرستان و استان، از اهداف راه اندازی این مراکز است.عسگری گفت: با فعال شدن این مراکز به ازای هر 1۵0 پرونده یک مددکار فعال خواهد شد و تاکنون 12 هزار 

پرونده مددجویان زیرپوشش این نهاد به مراکز مثبت زندگی واگذار شده و مابقی پرونده ها به نوبت واگذار خواهد شد است.

خبر روزفعالیت 36 مرکز »مثبت زندگی« در چهارمحال و بختیاری

وز عکس ر

غاز پیشانی سفید 
کوچک در گندمان 

فرود آمد
مدیــرکل حفاظــت محیــط 
زیست چهارمحال و بختیاری 
از مشاهده دوباره  گونه درحال 
انقراض غاز پیشــانی سفید 
 کوچــک در تــاالب گندمان 

خبر داد.

رییس صمت چهارمحال و بختیاری:

4 هزار تن روغن خوراکی در چهارمحال توزیع می شود
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حدود چهار هزار تن روغن 
خوراکی تا پایان ســال در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود، اظهار داشت: این میزان روغن با قیمت 
تنظیم بازار در سطح استان توزیع می شود.سجاد رســتمی با بیان اینکه در حال حاضر کمبود روغن در 
چهارمحال و بختیاری وجود ندارد، گفت: بیش از ۵00 تن روغن خوراکی در سطح استان طی ماه اخیر توزیع 
شده است.رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به وضعیت 
توزیع شکر، عنوان کرد: قیمت شکر در بازار استان افزایش یافته و به دنبال افزایش توزیع شکر با قیمت 

دولتی هستیم.رستمی عنوان کرد: درحال حاضر بیش از پنج هزار تن شکر در بازار استان توزیع می شود.

رییس سازمان جهاد کشاوری چهارمحال و بختیاری:

 ارزش تولیدات کشاورزی چهارمحال و بختیاری
 68 هزار میلیارد ریال است

رییس سازمان جهاد کشــاوری چهارمحال و بختیاری از تحوالت این حوزه در سال های پس از پیروزی 
انقالب اسالمی خبر داد و گفت: این استان در حال حاضر در تولید برخی محصوالت در رتبه های نخست 
کشور قرار دارد و اکنون ارزش تولیدات کشاورزی اســتان 6۸ هزار میلیارد ریال است.عطاء ا... ابراهیمی 
افزود: تالش ها و فعالیت هایی که در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی در استان انجام گرفته سبب 
شده تا سهم بخش کشاورزی از تولیدناخالص داخلی استان به 29 درصد برسد این در حالی است که این 
استان در سال های قبل از انقالب جایگاه شاخصی در حوزه کشاورزی نداشت.وی با اشاره به رتبه نخست 
این استان در تولید بادام آبی در کشور، تصریح کرد: به طور میانگین ساالنه 2۴ هزار تن بادام در این استان 
تولید می شود که ارزآوری قابل توجهی نیز به دنبال دارد.ابراهیمی تصریح کرد: همچنین سهم استان از 
تولید ماهیان سردآبی در کشور 22 هزار تن در سال است که در این حوزه نیز استان در رتبه نخست قرار دارد.

رییس سازمان جهاد کشاوری چهارمحال و بختیاری از تولید ساالنه 2۵6 هزار تن شیر و 2۸ هزار تن گوشت 
قرمز در استان خبر داد و گفت: در این خصوص نیز استان نسبت به سرانه تولید به ترتیب در جایگاه های دوم 
و سوم کشور قرار دارد.ابراهیمی ادامه داد: تولید ساالنه هفت هزار تن قارچ نیز استان را در جایگاه هشتم 
کشور قرار داده است و توانسته اشتغال زایی قابل توجهی در استان به همراه داشته باشد.وی، تولید عسل 
را از دیگر ظرفیت های استان در بخش تولیدات کشاورزی برشمرد و تصریح کرد: این استان با تولید سه 

هزار تن عسل یازدهمین استان شاخص کشور در این حوزه است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

 کشت حفاظتی در 26 هزار هکتار از اراضی
 چهارمحال و بختیاری اجرا شد

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به این موضوع که 
کشــت حفاظتی به دو روش کم خاک ورزی و بی خاک ورزی انجام می شود، اظهار داشت:امسال 
کشــت حفاظتی در 26 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرا شد.حســین برزگر افزود: این 
میزان سطح شــامل 20 هزار و ۳10 هکتار خاک ورزی و پنج هزار و 910 هکتار بی خاک ورزی است.

وی با بیان اینکه کشت حفاظتی شامل اجرای تناوب زراعی، حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک و 
حداقل بهم خوردگی خاک است، افزود: کاهش فرسایش خاک، حفظ رطوبت خاک، کاهش هزینه 
تولید، کاهش مصرف انرژی، افزایش ماده آلی و بهبود ساختمان خاک از مزایای کشت حفاظتی 
است.معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تعداد ادوات 
و تجهیزات کشت حفاظتی در استان شامل ۷2 دستگاه کشت مستقیم )نوتیلج( و ۷۴۵ دستگاه 
ادوات خاک ورزی شامل انواع چیزل پکر، چیزل پیلر، خاک ورز مرکب و گاو آهن های قلمی است.

با مسئولان

اجرای پویش دانشگاهی 
ترویج »سبک زندگی اسالمی« 

در چهارمحال و بختیاری
رییس جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری 
اظهار کــرد: این طرح با همکاری و مشــارکت 
دانشگاه ها و نهادهای فرهنگی استان و بنیاد 
بین المللی علــوم وحیانی اســرا و حمایت و 
نظارت ســازمان قرآنی دانشــگاهیان کشور 
برگزار می  شود.ســیروس رضایی،  با اشاره به 
این که طرح فوق، مصــوب معاونت فرهنگی 
جهاددانشــگاهی اســت، افــزود: از جملــه 
توصیه هــای هفت گانه مقــام معظم رهبری 
در بیانیــه گام دوم انقالب اســالمی، موضوع 
»ســبک زندگی« اســت و از طرفی از دیدگاه 
ایشــان، تالش غرب در ترویج ســبک زندگی 
غربی در ایران، زیان های  جبران  ناپذیر اخالقی، 
اقتصادی، دینی و سیاســی به کشــور و ملت 
وارد کرده اســت و مقابله با آن، اقدام جهادی، 
همه جانبــه و هوشــمندانه می  طلبد.رییس 
جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری یکی از 
کتب ارزشمند در زمینه سبک زندگی اسالمی 
را کتاب ارزشــمند »مفاتیح الحیات« دانست 
که محققان برای تالیف آن، با بررســی بیش 
از 6000 روایت، کوشیده اند احادیث را به صورت 
کاربردی برای استفاده عموم و برای معنابخشی 
به زندگی انسانی و تصویر سبک زندگی اسالمی 
در ابعاد مختلف اخالقی، فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی در این کتاب بگنجانند و همچنین نگاه 
زمان شناسانه، سازگار و قابل تطبیق با وضعیت 
کنونی جهان، دیگر شاخصه مهمی است که این 
کتاب را از دیگر کتب متمایز می ســازد.رضایی 
افزود: برنامه ها و فعالیت هــای متعددی در 
قالب این پویش همچون فعالیت گسترده در 
شــبکه های اجتماعی مجاز از طریق راه اندازی 
صفحات اختصاصی پویش، تولید چندرسانه ای 
و کلیپ های کوتــاه بر مبنای محتــوای کتاب 
مفاتیح الحیات و انتشار مستمر آن ها با همکاری 
خبرگزاری ایکنای استان، برگزاری نشست های 
تخصصی، تولید محتوا و انتشار ویژه نامه، تهیه 
گزارش و مصاحبه های خبــری و تجلیل از 
مقام علمی و معنوی حضرت آیت ا... جوادی 

آملی انجام خواهد شد.

در ایام دهه فجر امسال، ۲۲۲ پروژه با ۴۷۶ میلیارد 
ر  عتبا ا می شود که  یا کلنگ زنی  فتتاح  ا تومان 
هزینه شده برای این پروژه ها ۲۵ درصد در مقایسه با 

سال گذشته افزایش داشته است

بام ایران

خبر خوان
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شایع ترین سرطان در اصفهان سرطان سینه است

مســئول ثبت و غربالگری ســرطان های معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
گفت: تومورهای بدخیم ســینه، شــایع ترین سرطان در اســتان اصفهان با ســهم ۱۵ درصدی از 

همه سرطان هاســت که میــزان ابتالی 
زنان به این بیماری در مقایسه با مردان 
بسیار بیشتر بوده و آمار ابتال به سرطان 
در کشور و اســتان رو به افزایش است.
زهرا روانخواه با بیــان اینکه تومورهای 
بدخیم ســینه، شــایع ترین سرطان در 
بین زنان اصفهان اســت، اظهــار کرد: 
غربالگری گســترده ســرطان سینه در 
دســتور کار معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان قرار گرفته است، 

چرا که غربالگری به تشــخیص زودهنگام انواع بیماری ها از جمله سرطان کمک موثری می کند و 
اگر سرطان زود تشخیص داده شود، می توان اقدامات پیشگیرانه و درمانی را به موقع انجام داد و از 
پیشرفت آن جلوگیری کرد.مسئول ثبت و غربالگری سرطان های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان با اشاره به لزوم غربالگری سرطان سینه در زنان، افزود: استقبال زنان ساکن در 
کالن شهر اصفهان از برنامه های غربالگری و مراکز بهداشت نسبت به سایر شهرها کمتر است و با 
توجه به اینکه بیشترین جمعیت استان در این شــهر زندگی می کنند، الزم است این منطقه برای 

اجرای طرح غربالگری سرطان سینه مورد توجه قرار گیرد.

 ژئوپارک شدن گاوخونی در دست سازمان 
محیط زیست کشور

مدیریت بحران استانداری اصفهان به الزامات ژئوپارک شدن تاالب بین المللی گاوخونی گریزی زد 
وگفت: مدیریت بحران استانداری اصفهان از سازمان محیط زیست کشور درخواست کرد که ژئوپارک 
شــدن تاالب گاوخونی را در صدر وظایف خود قرار دهد. منصور شیشه فروش با اشاره به دو راهکار 
تدوین نقشــه راه زاینده رود و ارائه آن در کارگروه احیای زاینده رود اظهار کرد: راهکارهای مذکور در 
راستای احیای یکپارچه تاالب گاوخونی مهم است و الزم است در جلسه کارگروه احیای زاینده رود 
ژئوپارک شدن تاالب گاوخونی هم مطرح شــود.وی افزود: مدیریت بحران استانداری اصفهان از 
سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کرد که احیای تاالب گاوخونی را در دستور کار کمیسیون 
حفاظت سیستم های تاالبی کشور قرار دهد و پیشنهاد مشخص و پیشگیری از تخریب آن را مصوب 

کند که ضروت تحقق این خواسته تامین حقابه تاالب گاوخونی است.

با هدف پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با جرائم در جامعه صورت گرفت؛

راه اندازی بانک هویت ژنتیکی در زندان اصفهان
بانک هویت ژنتیکی در زندان مرکزی اصفهان راه اندازی شد.سرپرست زندان مرکزی اصفهان گفت 
: با راه اندازی این طرح، نمونه گیری از مددجویان زندان مرکزی با هدف ارائه اطالعات ژنی زندانیان 
به بانک هویت ژنی ایرانیان آغاز شد.یدا...سعیدی افزود: هدف اصلی این طرح پیشگیری از وقوع 
جرم و مبارزه با جرائم در جامعه است که با تعامل سازمان زندان ها و سازمان پزشکی قانونی کشور 
در زندان ها دنبال می شود.وی ادامه داد: در زمینه اجرای دستورالعمل قوه قضاییه و سازمان زندان ها 
مبنی بر نمونه گیری وذخیره سازی اطالعات ژنتیکی مددجویان مکانی با امکانات مورد نیاز در اختیار 
تعدادی از پزشکان و کارشناسان پزشکی قانونی قرار گرفت و مددجویان با نظارت عوامل حفاظتی 

وامنیتی زندان در چرخه این نمونه گیری قرار می گیرند.

وزیر علوم در جریان افتتاح 4 طرح عمرانی در دانشگاه اصفهان عنوان کرد:

دانشگاه های اصفهان در سطح ملی اثرگذار هستند

وزیر علوم برای افتتاح و کلنگ زنی چند طرح علمی و 
پژوهشی به اصفهان سفر کرد .منصور غالمی در ابتدای 
حضور در اصفهان، طرح های عمرانی دانشگاه اصفهان شامل تکمیل 
نماسازی بقعه حرم الشــهدا و محوطه سازی با مساحتی حدود ۳۰۰ 
متر مربع بقعه و چهار هزار متر مربع محوطه و ســاختمان خیر ســاز 
دهقانی با سه هزار و ۴۰۰ متر مربع مساحت را افتتاح کرد.همچنین با 
حضور وزیر علوم، بهره برداری از دانشکده علوم و فناوری های زیستی 
و گروه زمین شناســی با مســاحت ۱۰ هزار و ۵۰۰ متــر مربع و طرح 
نوسازی و بهسازی ســالن همایش پیامبر اعظم)ص( با ۲ هزار متر 

مربع مساحت آغاز شد.
غالمی که شامگاه جمعه وارد اصفهان شده بود، صبح شنبه با حضور در 
دانشگاه اصفهان عالوه بر افتتاح طرح های عمرانی در جلسه شورای 
مدیریت استانی شرکت کرد؛ در این جلســه که به میزبانی دانشگاه 
اصفهان به عنوان دانشگاه معین استان برگزار شد، گزارشی از فعالیت 
های دانشگاه های استان ارائه داده شد.همچنین جلسه منطقه ویژه 
علم و فناوری استان اصفهان با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
و استاندار اصفهان در دانشــگاه اصفهان برگزار شد . منصور غالمی در 

جریان این مراسم گفت: اگر قرار است امید به جایی بسته شود باید به 
مراکز علم و فناوری کشور باشد و اگر سرمایه گذاری شود باید در تربیت 
نیروی انسانی و به فعلیت رساندن یافته های علمی و پژوهشی باشد.

وی ادامه داد: نگاه ها در دولت به سمت کمک به مراکز آموزش عالی 
اســت و امیدواریم محدودیت هــای موجود با تــالش بخش های 

مختلف از پیش راه برداشته شود.
  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  بــا بیان اینکه نتایج برنامه های چند 
سال اخیر خود را نشان می دهد، اظهار داشــت: ارتباط دانشگاه ها با 
صنعت و وزارتخانه ها شــکل گرفته و پیش رفته و توسعه مطلوبی در 
بازه زمانی گذشته داشته است.غالمی با تاکید بر اینکه باید از رویکرد 
وزارتخانه ها به سمت دانشگاه ها اســتقبال کرد و پاسخ مثبت به آن 
داد، تصریح کرد: امید است مجلس شورای اسالمی در این دوره توجه 
بیشــتری به حمایت از مراکز علمی و دانشگاه ها داشته باشد و آنها را 
به عنوان مراکز اصلی مورد حمایــت در برنامه های کالن ببینند.وی با 
تاکید بر اینکه امروز باعث افتخار است که بیشتر مدیران، کارشناسان 
و محققان، تربیت یافته دانشگاه های خودمان هستند، گفت: نیروی 
انسانی سرمایه اصلی کشور است و این دستاورد کمی نیست.غالمی 

با بیان اینکه طی ۴۲ ســال گذشته به ســمت بهبودی توانمندی های 
 آموزشــی و افزایــش ظرفیت هــا و اثرگــذاری های دانشــگاه ها

 حرکت کردیم، خاطرنشان کرد: دانشگاه ها از دهه دوم پس از انقالب 
حرکت جدی به ســمت پژوهش داشــتند که بیشــتر بــا دوره های 
تحصیالت تکمیلی شکل گرفت.وزیر علوم با اشاره به اینکه دانشجوی 
دانشــگاه اصفهان بوده اســت، گفت: اقدامات ارزشــمندی در این 
 دانشگاه انجام شده و بستر آن از نظر وسعت و جایگاه خاص در شهر 
اصفهان این ضــرورت را ایجاب می کند که کارهــای ماندگاری در آن 

اجرا شود. 
غالمی، فعالیت های آموزشی در ایام شــیوع بیماری کرونا و مجازی 
شدن دانشگاه ها را بسیار مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: پیشرفت 
فعالیت های آموزشی دانشــگاه ها باعث افتخار است. وی افزود:طی  
سه سال گذشته، رویکرد بسیار خوبی در بخش های صنعتی و مراکز 
دانشــگاهی و پژوهشــی داشــته ایم و فعالیت های بزرگی در حوزه 
پتروشیمی و صنایع انجام شده اســت. غالمی دانشگاه های استان 
اصفهان را مجموعه ای کارآمد و با ارزش دانست که می تواند در سطح 

استان و ملی اثرگذار باشند.

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس 
شورای اســالمی گفت: امروز در کشــور ایران برای 
اهدای خون ضریب بین ۲۵ تا ۲۷ وجود دارد که در 
خاورمیانه میزان باالیی است و پس از ایران در ترکیه 
رقمی حدود ۲۲ اســت و در برخی کشورهای عربی 
خون اهدا نمی شود.سید مســعود خاتمی با بیان 

اینکه یکی از چهار مرکز انتقال خون استان اصفهان 
در خوانسار است و پیشرفت و آبادانی شهرها قطعا 
با کمک خیران بومی و بدون در نظرگرفتن ســالیق 
انجام خواهد شد، گفت: یکی از موارد مهم پزشکی 
فرآورده های خونی است و اهدای خون تمیز موجب 
نجات جان بیماران و سالمت بدن اهدا کنندگان خون 
است، با پیشرفت سازمان انتقال خون استفاده های 
متعــددی از جمله تکثیر ســلول  و گرفتن پالکت و 
پالسمای خونی و ... انجام می شود؛ در دوران درمان 
کرونا نیاز بیماران مبتال به کرونا پالسمای خونی است 

چون با گرفتن این ماده خونی در سطح مراکز انتقال 
خون بیماران زیادی شفا پیدا می کنند.رییس مجمع 
نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: فرهنگ  انتقال خون در کشور ایران در 
دوران پیروزی انقالب و جنگ  تحمیلی گســترش 
پیدا کرد به طوری کــه در دوران دفاع مقدس هیچ 
گاه با کمبود خون مواجه نشدیم و با وجود اینکه در 
دنیا ضریب اهدای خون در بین زنان کم اســت؛ اما 
در دوران جنگ تحمیلی ۵۰ درصد اهدا کنندگان خون 

زنان بودند.

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان:

ایران باالترین ضریب اهدای خون در منطقه را دارد

امید است مجلس شورای اسالمی در این دوره توجه 
بیشتری به حمایت از مراکز علمی و دانشگاه ها داشته 
باشد و آنها را به عنوان مراکز اصلی مورد حمایت در 

برنامه های کالن ببیند

ادای سوگند 
کارشناسان جدید 

دادگستری
مراســم اتیان ســوگند کارشناسان 
رسمی دادگستری استان اصفهان به 
صورت جمعی برگزارشد.این مراسم 
آخرین فرآیند جذب کارشناســان 
رسمی دادگســتری استان اصفهان 
اســت و پس از این مراســم رسما 
افراد به جرگه کارشناســان رسمی 

دادگستری می پیوندند.

کشف بار تریاک در محموله پیاز
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان، ازکشــف تریاک در محموله پیاز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین بســاطی گفت: با دســتگیری یک قاچاقچی موادمخدر در محور ورودی شهر 
کاشان از خودروی متهم ۴۹ کیلو و ۵۰ گرم تریاک کشف شد. وی اظهار داشت: تیمی از ماموران 
پلیس مبارزه بــا موادمخدر با اطــالع از اینکه یکــی از قاچاقچیان موادمخــدر قصد خریداری 
مقداری مواد از اســتان های جنوبی کشور و انتقال آن با یک دســتگاه کامیون تحت پوشش بار 
صیفی جات )پیاز( را به تهران دارد برای شناســایی و دســتگیری متهم وارد عمل شدند.به گفته 
وی، با تایید صحت خبر در این تحقیقــات و قصد متهم برای تخلیه محمولــه در تهران ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر، پس از مدتی کنترل خودرو های عبوری، خودروی متهم را در یکی از 
 محور های مواصالتی در شهر کاشان مشاهده و پس از تعقیب خودرو در نهایت خودروی متهم را 

متوقف کردند.

افزایش 12.۵ درصدی حوادث کار در استان اصفهان
مدیرکل پزشکی قانونی اســتان اصفهان گفت: طی ۸ ماهه امســال تلفات ناشی از حوادث کار 
۱۲.۵ درصد افزایش یافته است و در این مدت ۷۲ نفر که همگی مرد بودند بر اثر حوادث کار جان 
خود را از دست داده اند.علی سلیمانی پور با اشاره به آمار ۸ ماهه سال جاری در زمینه مسمومیت 
با گاز مونوکســید کربن در اســتان اصفهان اظهار کرد: در این بازه زمانی ۲۰ نفر دچار گازگرفتگی 
شدند که از این تعداد یک نفر زن و ۱۹ نفر مرد بر اثر گاز گرفتگی در استان اصفهان جان باخته اند.

وی ادامه داد: افراد باید توجه داشــته باشند که بر اســاس آمار موجود میزان مرگ و میر ناشی 
از گازگرفتگی در بهمن و اســفند افزایش می یابد و از این رو نکات ایمنی را در زمان اســتفاده از 
وسایل گازســوز در منزل، محل کار و خودرو رعایت کنند.مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: طی ۸ ماهه امسال تلفات ناشی از حوادث کار ۱۲.۵ درصد افزایش یافته و در این 
مدت ۷۲ نفر که همگی مرد بودند بر اثر حوادث کار جان خود را از دســت داده اند و این در حالی 
است که آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار اســتان اصفهان در ۸ ماه سال گذشته ۶۴ مورد بوده 
است.وی با اشاره به اینکه اصابت جسم سخت و سقوط از بلندی از مهم ترین عوامل فوت ناشی 
از حوادث کار در اســتان اصفهان است، تصریح کرد: بر اســاس آمارهای موجود شهرستان های 
 اصفهان، شاهین شــهر و میمه، نجف آباد و کاشان بیشــترین آمار فوت ناشــی از حوادث کار را

 داشته اند.

توقیف 32 هزار لیتر نفت گاز قاچاق در اصفهان
سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان از کشف ۳۲ هزار لیتر نفت گاز قاچاق که توسط 
یک کامیون کشنده تانکردار حمل می شــد، خبر داد.کامران ریاحی بیان داشت: ماموران پلیس 
امنیت اقتصادی اصفهان با انجام اقدامات اطالعاتی مطلع شدند یک کامیون تانکردار در منطقه 
شاهپور جدید اقدام به بارگیری نفت گاز قاچاق کرده و در حال انتقال محموله به یک استان دیگر 
اســت که بالفاصله وارد عمل شدند.سرپرست پلیس امنیت اقتصادی اســتان اصفهان افزود: 
پس از هماهنگی های الزم یک گروه از ماموران مجرب به محل مورد نظر اعزام و کامیون تانکردار 
را شناســایی و متوقف کردند.وی ادامه داد: ایــن خودرو ۳۲ هزار لیتر نفــت گاز را حمل می کرد 
که راننده مدارک مثبتــه گمرکی و قانونی مربوطه را ارائه نداد و خودرو و محموله توقیف شــدند.

ریاحی تصریح کرد: در این رابطه راننده خودرو دســتگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات 
قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.سرپرســت پلیس امنیت اقتصادی اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: هرگونه قاچاق کاال و ذخایر کشــور باعث تورم و رکود اقتصادی می شود که از 
 عموم مردم تقاضا می شود اخبار مربوطه را در اسرع وقت از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس 

اطالع دهند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

نماینده مردم شاهین شهر :

ستاد کرونا جلوی پرواز از 
کشورهای منشأ ویروس 

انگلیسی را بگیرد
عضو هیئت رییسه مجلس شــورای اسالمی 
با انتقاد از رفتار گزینشی و ســلیقه ای دولت 
و ســتاد کرونا گفت: گزارش آمــار مبتالیان به 
کرونــا حاکی از شــروع موج جدیــد کرونا با 
منشــأ ویروس جهش یافته انگلیسی است 
بنابراین دولت برای حفظ سالمت مردم، پرواز 
به کشورهایی که منشــأ ویروس جهش یافته 
انگلیسی هستند و بالعکس را لغو و محدودیت 
ایجاد کند.حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره 
به مدیریت ویــروس کرونا در داخل کشــور 
خاطرنشــان کرد: برای پیشــگیری از اشاعه 
بیشتر ویروس کرونا در کشــور، عالوه بر تهیه 
چند نوع واکســن که به مرز اســتفاده فراگیر 
نزدیک شده است، طرح شــهید سلیمانی که 
براساس آن به نوعی غربالگری اساسی صورت 
گرفت، مبتالیان بــه ویروس را شناســایی و 
به مراکز درمانی معرفی می کنــد. این طرح، 
طرح موفقی بود که به اذعان مســئوالن وزارت 
بهداشــت و درمان یکی از بهترین شیوه هایی 
بود که توسط نیروهای با انگیزه و دلسوز بسیج 
انجام شد.عضو هیئت رییسه مجلس شورای 
اسالمی با انتقاد از برخورد سلیقه ای مسئوالن 
ســتاد کرونای کشــور ابراز کرد: نمی دانم در 
دولت چه خبر است که تنها برای کسانی که می 
خواهند در داخل کشور صله رحم انجام دهند و 
یا قصد دارند برنامه های دینی و مذهبی برگزار 
کنند محدودیت کرونایی وجود دارد ؛ اما برای 
کسانی که از انگلستان یا از کشورهای دیگری 
که منشأ ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی 
است و در حال تردد هستند، هیچ محدودیتی 
وجود ندارد.وی اضافه کــرد: وقتی در تهران یا 
شهرستان ها از ساعت ۹ شب قانون منع تردد 
اجرا کرده و برای متخلفین جریمه اعمال می 
کنید، چــرا برای پرواز از کشــورهایی که یقین 
وجود دارد که می توانــد ویروس جهش یافته 
کرونا وارد کشور شود هیچ محدودیتی اعمال 
نمی کنید؟ پس شــما کامال سلیقه ای رفتار 

می کنید و بایستی پاسخگو باشید.

محمدرضا مجلسی- شهردار تودشکم الف: 1090925 

آگهی مزایده
شهرداری تودشک در نظر دارد باستناد مصوبه ۵/۱۲۴/ش ت مورخ ۹۹/۱۰/۲۱ شورای اسالمی شهر نسبت به فروش ۱ )یک( قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع 
در محله تودشکچویه شهر تودشک به قیمت کارشناسی اقدام نماید. متقاضیان میتوانند جهت اطالع، دریافت و تحویل اسناد و مدارک مزایده از تاریخ ۹۹/۱۱/۱۹ تا 

۹۹/۱۲/۰۵ به شهرداری مراجعه نمایند. الزم به ذکر است هزینه های انتشار آگهی و کارشناسی بر عهده برندگان مزایده می باشد.

محمدرضا مجلسی- شهردار تودشکم الف: 1090921 

آگهی مزایده
شهرداری تودشک در نظر دارد باستناد مصوبه ۱۱۸ مورخ ۹۹/۸/۲۸ شورای اسالمی شهر نسبت به فروش ۵ )پنج( قطعه زمین با کاربری مسکونی و ۱ )یک( قطعه 
با کاربری تجاری واقع در محله نوبنیاد تودشک بر اساس قیمت کارشناسی اقدام نماید. متقاضیان میتوانند جهت اطالع، دریافت و تحویل اسناد و مدارک مزایده 

از تاریخ ۹۹/۱۱/۱۹ تا ۹۹/۱۲/۰۵ به شهرداری مراجعه نمایند. الزم بذکر است هزینه های انتشار آگهی و کارشناسی بر عهده برندگان مزایده می باشد.

نوبت اول

نوبت اول



کارشناس فوتبال:

ساختار دفاعی سپاهان و ذوب آهن آسیب پذیر است
یک کارشناس فوتبال با بیان اینکه سپاهان و ذوب آهن باید روی ساختار دفاعی خود بیشــتر کار کنند، گفت: مدیریت ضدحمله تیم های حریف، یک اصل در 

فوتبال امروز است که امیدواریم این نقصیه در هر دو تیم اصفهانی رفع شود. فقدان این مدیریت موجب شده که تعداد گل های خورده هر دو تیم زیاد باشد.
محمد یاوری  اظهار کرد: بحث جاگیری در دفاع یک بحث است؛ اما بحث تاثیر در دفاع هم مهم است. سازمان دفاعی ذوب آهن مشکل دارد و همچنین سپاهان، 
در برخی زمان های بازی به این مشکل  مواجه می شود.این کارشــناس فوتبال گفت: ای کاش در کالس های مربیگری در کنار مطالب باارزش فنی و اطالعات 
به روزی که از کالس های روز دنیا به مربیان منتقل می شود، مقداری هم از تجربیات بزرگانی که عمری در فوتبال با رعایت اخالقیات و فوتبال حرفه ای تیم های 
خود را هدایت کردند، استفاده شود، حیف که ما مرد بزرگی مثل »محمود یاوری« را از دست دادیم. یاوری با اشاره به اینکه متاسفانه با آمدن قشر جوان مربیان 
یکسری مسائل را می بینیم، ادامه داد: من پوست اندازی مربیان لیگ را رد نمی کنم و اتفاقا موافق هستم، اما ای کاش در کنار این جابه جایی ها بحث مسائل 
اخالقی و مسئولیت پذیری بیشتر می شد. محرم به خاطر شخصیتی که دارد این مســائل را مطرح نمی کند، اما به عنوان کسانی که با تجربه هستیم و بازی ها 
را می بینیم، می گویم این کارهایی که انجام می شود جالب نیست؛ این موضوعات مربوط به زمین های خاکی لیگ قدیم بود و االن در لیگ برتر اتفاق می افتد. 
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لغو میزبانی روسیه از رقابت های جهانی کشتی 2022
اتحادیه جهانی کشتی تصمیم گرفت تا رقابت های جهانی ســال ۲۰۲۳ میالدی به میزبانی شهر 
کراسنویارسک روسیه برگزار شــود.در خبری که در سایت اتحادیه جهانی درج شده، آمده است: 

ما بــه رای وادا و دادگاه CAS احترام 
گذاشــته و بــه همین دلیــل میزبانی 
رقابت های جهانی سال ۲۰۲۲ از کشور 
روسیه گرفته و به شهر بلگراد صربستان 
داده شد.همچنین با توجه به اینکه شهر 
بلگراد در ســال ۲۰۲۳ کاندید برگزاری 
رقابت های جهانی بــود، میزبانی این 
رقابت ها به شهر کراسنویارسک روسیه 
داده خواهد شــد.بر این اساس کشور 
روســیه ســال قبل از المپیک میزبان 

رقابت های جهانی که در آن سهمیه های المپیک نیز به دست می آید، شد.

جرارد پیکه: 

در اسپانیا حسود زیاد است
جرارد پیکه اعتقاد دارد در اســپانیا آدم حسود زیاد اســت و خیلی ها منتظر ناکامی بازیکن ها یا 
تیمی مثل بارسلونا هستند.مدافع بارسلونا در مورد شکست سنگین برابر بایرن مونیخ نیز صحبت 
کرد و گفت: »در آن دیدار اشتباهات فراوانی داشــتیم و به خوبی هم درس گرفتیم. شکستی که 
باعث شد حاال قدر تک تک جام ها را به خوبی بدانیم. بسیار دردناک بود ولی زندگی همین است. 
سیلی ای خوردیم که سرهای ما ۲۰ بار چرخید. این باخت ها تا مدتی روی همه چیزتان تاثیر منفی 
می گذارد. این فاجعه برای همه عمر با بارسا خواهد ماند. در اسپانیا حسود هم زیاد است و منتظر 

ناکامی تان هستند تا ویران تان کنند.«

بایرن مونیخ در آستانه رسیدن به رکورد بارسا
بایرن مونیخ در آغاز هفته بیستم رقابت های بوندسلیگا موفق شــد با یک گل برابر هرتابرلین به 
پیروزی دست پیدا کند. بایرن با پیروزی در این بازی ۴۸ امتیازی شد و اختالفش را با تیم دوم 
به ۱۰ امتیاز افزایش داد.شاگردان فلیک بعد از این بازی راهی قطر خواهند شد تا نخستین بازی 
خود را برابر االهلی مصر در جام جهانی باشــگاه ها انجام دهند. بایرن مونیخ در صورت قهرمانی 
در جام جهانی باشــگاه ها تنها تیمی بعد از بارســلونا خواهد بود که در یک سال ۶ جام به دست 

می آورد.
 

»بونجاح« بهترین گلزن جهان در ژانویه 2021
مهاجم السد قطر در ماه نخست سال ۲۰۲۱ موفق به زدن ۱۱ گل شده است که این بهترین آمار در 
سراسر جهان به شمار می آید.مرکز بین المللی تاریخ و آمار فوتبال از اسامی بهترین گلزنان فوتبال 
جهان در ماه نخست سال ۲۰۲۱ خبر داد. طبق این آمار بغداد بونجاح، مهاجم الجزایری السد قطر 
به همراه گئورگیوس مهاجم تیم وینلو هلند با زدن ۱۱ گل در ماه نخست ۲۰۲۱ عنوان بهترین گلزنان 
را به صورت مشترک به دست آوردند.بعد از این دو بازیکن نوبت به آرون سالم، مهاجم ۲۴ ساله 
هاتای اسپور ترکیه می رسد که با زدن ۸ گل در رده سوم جای دارد. روبرت لواندوفسکی، بهترین 
بازیکن جهان در سال ۲۰۲۰ با زدن ۷ گل در رده پنجم این فهرست قرار دارد و این درحالی است که 

کریستیانو رونالدو و ارلینگ هالند در ماه ژانویه تنها موفق به زدن ۴ گل شده اند.

توکیو دائم در حال توقف!
کاروان ایران تاکنون ۵۲ ســهمیه قطعی المپیک ۲۰۲۰ توکیو )۲۰۲۱( را 
کسب کرده و امید می رود تعداد سهمیه ها افزایش یابد. با توجه به اینکه 
فدراسیون های ایران عالوه بر مشــکالت مالی به خاطر شرایط کرونا هم 
دچار مشکل هستند، این موضوع می تواند روی عملکرد فنی ورزشکاران 
تاثیر گذار باشد. کشــتی و وزنه برداری که در دوره های اخیر مدال های 
زیادی را برای کاروان ایران به ارمغان آورده اند نیز حال و روز خوبی ندارند. 
پیش از این هم گفته شد که ایران نتوانست آن طور که باید و شاید از تعویق 
المپیک استفاده کند و چه بسا این یک سال به ضرر ایران هم شد. به نظر 
می رســد کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش از عهده تدوین یک برنامه 

موثر برای المپیک برنیامد و حاال باید منتظر نتایج کاروان در ژاپن ماند.

کشتی و 6 سهمیه باقی مانده
کشتی ایران در جام جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان موفق به کسب ۶ سهمیه در 
دو بخش آزاد و فرنگی شد. در ۵۷- کیلوگرم رضا اطری، ۸۶- کیلوگرم 
رضا یزدانی و ۱۲۵ کیلوگرم یدا... محبی ســه سهمیه کشــتی آزاد را به 
دست آوردند. در کشــتی فرنگی نیز علیرضا نجاتی در وزن ۶۰-، محمد 
علی گرایی در وزن ۷۷- کیلوگرم و امیرقاســمی منجزی در وزن ۱۳۰- 
کیلوگرم سهمیه گرفتند.با توجه به اینکه در هر بخش سه سهمیه باقی 
مانده، بنابراین تمام تالش براین اســت که این رشته با ۱۲ نفر کامل به 
توکیو برود. قبل از شــیوع کرونا قرار بود رقابت های کسب سهمیه آسیا 
در کشور چین برگزار شود که این رقابت ها لغو شد و حاال قرار است ۲۰ تا 
۲۲ فروردین در قزاقستان برگزار شود. اگر در این رقابت ها سهمیه های 
ایران کامل نشود ملی پوشــان در صوفیه بلغارستان که انتخابی جهانی 
است این شانس را دارند که به ســهمیه برسند؛ رقابت هایی که ۱۶ تا ۱۹ 
اردیبهشت انجام می شود. اگر ملی پوشــان نتوانند سهمیه کامل را در 
این دو مسابقه کسب کنند شــانس دیگری نخواهند داشت.بنابراعالم 
فدراسیون برای رقابت های متئو پولیکانو ایتالیا هم به غیر از ۳ نفر در آزاد 
کشتی گیر دیگری اعزام نمی شود. در رقابت های اوکراین نیز بیشتر از 

جوانان استفاده خواهد شد.

وزنه برداری و یک کالف سردرگم
شرایط وزنه برداری بسیار پیچیده و سردرگم شده به شکلی که به غیر از 
علی داوودی، هنوز سرنوشت دیگر سهمیه ایران در توکیو مشخص نیست. 
علی داوودی در ۱۰۹+ کیلوگرم مسافر توکیو خواهد بود و علی هاشمی در 
۱۰۹ کیلوگرم درصورت حضور در یک رقابت دیگر سهمیه اش حتمی می 
شود؛ اما در صورت قعطی شدن نیز او باید منتظر عملکرد سهراب مرادی 
باشد.ســهراب مرادی با توجه به مصدومیت و شرایطی که در سال های 
اخیر داشته از دوران اوج خود فاصله زیادی دارد و برای کسب سهمیه کار 

سختی پیش روی این وزنه بردار است. اگر سهراب مرادی بتواند سهمیه 
۹۶ کیلوگرم را کسب کند، دیگر علی هاشمی شانسی برای حضور در المپیک 
ندارد چرا که در صورت کسب سه سهمیه ایران، فقط اجازه اعزام دو نماینده 
را دارد.برای مسابقات گزینشی المپیک سهراب مرادی، کیانوش رستمی، 
علی داوودی و علی هاشــمی ثبت نــام کردند.پس از بررســی عملکرد 
وزنه برداران در لیگ، ســرمربی تیم ملی تصمیم می گیرد کدام نفرات به 
مســابقات کلمبیا بروند. انتخابی کلمبیا ۲۲ تا ۲۶ اسفند برگزار می شود.
کیانوش رستمی دیگر وزنه برداری است که پیش از این انتظار می رفت 
جزو المپیکی های ایران باشــد؛ اما او هم فرســنگ ها با شرایط آرمانی 
فاصله دارد و نمی توان شانس زیادی برای او متصور شد.با این حال پیش 
بینی دقیق کار سختی است چرا که به نظر می رسد یک سری از کشورها 
از جمله کلمبیا از حضور در المپیک محروم باشند و همین می تواند علتی 

برای برهم ریختن جدول و رده بندی وزنه بردار شود. 

دوومیدانی و امیدهای کمرنگ
در بخش زنان امیدی برای کسب سهمیه المپیک وجود ندارد مگر اینکه 
معجزه ای رخ بدهد. در بخش مردان به جز احســان حدادی و حسن 
تفتیان که سهمیه کسب کردند هنوز کســی حتی نزدیک به سهمیه نیز 
نیست. البته مهدی پیرجهان، دونده جوان این شانس را دارد که از طریق 
رنکینگ به المپیک برود؛ اما باید منتظر بماند تا شرایط نفراتی که سهمیه 

گرفتند، مشخص شود.

تیراندازی و فشنگی که نیست
هانیه رستمیان در ۱۰ متر تپانچه بادی، فاطمه کرم زاده در ۵۰ متر تفنگ 
سه وضعیت، مهیار صداقت در ۵۰ متر تفنگ سه وضعیت  و جواد فروغی 
در ۱۰ متر تپانچه بادی، نجمه خدمتی و هانیه رستمیان در بخش ۱۰ متر 
تفنگ بادی المپیکی شدند.با توجه به شرایط موجود بعید به نظر می رسد 
که ایران در تیراندازی صاحب سهمیه دیگری شود. با این حال گلنوش 
سبقت الهی در صورت حضور در چند مسابقه و کسب امتیاز باال می تواند 
رنکینگ خود را باال ببرد. به دلیل اینکه خیلی شــرایط اعزام ها مناسب 
نیست به همین دلیل بعید است که این ملی پوش بتواند در جام جهانی 
شرکت کند و به ســهمیه کمی نزدیک شود.تیم ملی تفنگ ایران شرایط 
سختی را پشت سرگذاشت چرا که مدت ها به خاطر عدم تمدید قرارداد 
با الهام هاشمی تقریبا اردوها تعطیل بود.مشکل همیشگی فشنگ هم 
این روزها بیش از گذشته به ملی پوشان فشار می آورد و اگر منتظر بمانند 
تا در المپیک فشنگ بگیرند به دلیل اینکه تست شده نیست به مشکل 
خواهند خورد.از طرفی تیم تپانچه هم شــرایط خوبی ندارد و فروغی به 
خاطر نبود فشنگ تمرین الزم برای حضور در ۲۵ متر را نداشت. او به همراه 
هانیه رستمیان تفنگ هایشان تعویض نشده بود و حاال هم فدراسیون به 

آن ها تفنگ قرض داده و یک روز باید آن را پس بدهند!

دنیای ورزش تورنتو نوشــت: با اعــالم یک روزنامه 
عربســتانی، احتمال دارد مســابقات انتخابی جام 
جهانی ۲۰۲۲ بازهم به تعویــق بیفتد و این بازی ها به 

صورت متمرکز و یا در زمین بی طرف برگزار شود.
روزنامه الریاضیه عربستان به نقل از یک منبع آگاه در 
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد AFC قصد دارد 
مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ و انتخابی جام 
ملت های ۲۰۲۳ آســیا را به صورت متمرکز برگزار کند 
و کشــورهایی که خواهان میزبانی هستند، می توانند 
درخواســت خود را ارائــه بدهند.بنا بر گــزارش این 
روزنامه، کنفدراسیون آسیا پیشنهاد داده است مرحله 
هفتم تا دهم انتخابی جام جهانی از ۳ تا ۱۵ ماه ژوئن 

)۱۳ تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۰( برگزار شــود و این پیشنهاد 
مورد موافقت فیفا قرار گرفته است.در بخشی از خبر 
الریاضیه آمده اســت: »انجام مسابقه در ماه مارس 
)فروردین( بعید اســت مگر در موارد خاص. همین 
منبع اظهار کرد که کمیته مسابقات AFC توصیه کرده 
است مسابقات از ۲۵ مارس آغاز شود و در ماه ژوئن 
به نتیجه برســد.«در این خبر همچنین تاکید شــده 
کشورهایی که در بازی رفت میزبان بوده اند، در بازی با 
همان حریف برای گرفتن میزبانی متمرکز در اولویت 
نیســتند و ممکن اســت دیدارها به زمین بی طرف 
منتقل شــود.اگر طرح AFC برای برگزاری متمرکز 
بازی ها به تصویب نهایی برســد و فدراسیون فوتبال 

ایران در گرفتن میزبانی بازی های برگشت ناکام بماند، 
تیم ملی کشورمان متحمل ضرر بزرگی خواهد شد چرا 
که سه بازی برگشت ایران مقابل هنگ کنگ، بحرین 
و عراق که حساسیت زیادی دارد به جای ایران در یک 
کشور دیگر برگزار می شــود.عالوه بر این، با استناد به 
ادعای الریاضیه، اگر عراق یــا بحرین بتواند میزبانی 
این گروه را از آن خود کند، احتمال انتقال بازی های تیم 
ملی کشورمان با این تیم به زمین بی طرف وجود دارد.

 احتمال انتقال بازی های تیم ملی فوتبال ایران
 به زمین بی طرف!

ویژه

»مهدی طارمی« بهترین بازیکن لیگ پرتغال شد
مهدی طارمی، مهاجم ایرانــی و گلزن تیم پورتــو در رای گیری اتحادیــه بازیکنان )SJPF( به 
عنوان بهتریــن بازیکن لیــگ پرتغال 
در ماه ژانویــه انتخاب شــد. طارمی با 
کســب ۱۸.۰۲ درصد از آرا در رتبه اول 
قرار گرفت. پس از او پدرو پوررو، وینگر 
راســت اســپانیایی تیم اســپورتینگ 
لیســبون با ۱۴.۲ درصد آرا در رتبه دوم 
قرار گرفت. ژسوس کرونا از پورتو نیز با 
۹.۷۵ درصد در رتبه سوم حضور یافت.

مهاجم ایرانــی پس از تیاگو ســانتانا 
کتبر(، پدرو گونسالس  )ســپتامبر/ ا

)نوامبر( و پائولینیو )دسامبر( چهارمین بازیکن منتخب ماه در این فصل است.

حمله تمام عیار بازیکنان استقالل به غذای پرسی!
هافبک تیم استقالل گفت: مگر می شــود فقط یک نمونه غذا داشته باشــند. شاید یک بازیکن 

استقالل گوشت دوست نداشته باشد.
بازیکنان استقالل پس از پیروزی در دیدار برابر نساجی به وضعیت مدیریت تیم شان انتقاد کردند؛ 
محور اصلی انتقادها نیز مشــکلی به نام »تغذیه« بود، یعنی حتی ایــن بردها هم گاهی وقت ها 
نمی تواند بازیکنان استقالل را خوشحال کند. ارسالن مطهری در این باره گفت: در هتل به ما گفتند 
به خاطر هزینه فقط یک نوع غذا به ما می دهند، غذا را پرس کردند و به ما دادند. درباره این چیزها 

صحبت کردن بچه گانه و مدرسه ای است.
رشید مظاهری هم گفت: باید کمی خودشان را جمع وجور کنند، ما را خسته کردند. یعنی چی که 

فقط یک پرس غذا بدهند و اصال پیدای شان نشود.
 

بهت امیرآبادی از مرگ »انصاریان«
مهدی امیرآبادی، بچه محل و هم بازی انصاریان در تیم های اســتقالل، سایپا و تیم ملی درباره 
فوت ناباورانه »علی انصاریان« گفت: هنوز هم باورم نمی شود! ما هر دو بچه محل بودیم و خاطرات 
زیادی از دوران نوجوانی و جوانی داشتیم. یک روز پیش از فوتش، سه شنبه ۱۴ بهمن بود که برای 
دیدنش به بیمارســتان رفتم و حالش خوب بود. مرا هم از پشت شیشه دید و برایم دست تکان 
داد. برای او دست تکان دادم و با دســت به خدا اشاره کرد و سقف را نشــان داد که یعنی خدا را 
شکر خوبم و برمی گردم! اما فردای همان روز بود که وقتی خبر فوتش را شنیدم همه خاطراتش 

یک جا بر سرم آوار شد!

صدای قائدی هم درآمد؛

 اعصابم را به هم ریختند!
بازیکن تیم فوتبال اســتقالل می گوید مدیران این باشگاه برای درســت کردن قراردادش به او 
وعده های الکی داده اند.مهدی قائدی، بازیکن تیم فوتبال اســتقالل بعد از پیروزی یک بر صفر 
تیمش برابر نساجی اظهار کرد: نزدیک به ۶ ماه است که از قول باشگاه به من می گذرد. باشگاه به 
من گفته بود قراردادت را درســت می کنیم. خودم هیچ اقدامی نکرده بودم ولی خودشان به من 
قول دادند. تا امروز، هر روز به من می گویند امروز و فردا قراردادت را درســت می کنیم. نمی دانم 

چه ذهنیتی نسبت به بازیکن دارند و نمی دانند ما از لحاظ روحی به هم می ریزیم.

در حاشیه

تو هنوز در خاطرات مان 
می خندی

اگر همه چیز »طبق برنامــه« پیش می رفت، 
علی انصاریان باید همین هفته در »ســینمای 
رســانه« در جلسه پرســش و پاســخ فیلم 
جدیدش »رمانتیســم عمــاد و طوبا« حاضر 
می شــد و به ســوال های خبرنــگاران در این 
خصوص پاســخ مــی داد. حاال امــا به جای 
عماد و طوبــا، همه از »علی و مهــرداد« حرف 
می زنند... حتی اگر کرونا کوله بار منحوســش 
را جمع کند و بــرود، فوتبال ایــران دیگر مثل 
سابق نخواهد شــد. علی انصاریان را با ویژگی 
فراموش نشدنی اش به یاد خواهیم آورد. اول، 
آن لبخندهای دلچسبی که به سرعت به دیگران 
سرایت می کردند. کافی بود علی در  یک جمع 
نشسته باشد، آن وقت تنها پس از چند دقیقه 
همه آدم هــای آن جمع بی اختیار شــروع به 
خندیدن می کردند. دومین ویژگی مهم علی، 
شــرافت حرفه ای اش بود. بــرای او اهمیتی 
نداشت که برای چه تیمی فوتبال بازی می کند. 
او در هر صورت اوج تعهد و تالش را در زمین به 
نمایش می گذاشت. همه می دانستند که »علی 
انصار« از بچگی طرفدار پرســپولیس بوده اما 
او حتی وقتی به استقالل ملحق شد هم بارها 
سرش را برای این تیم جلوی توپ گذاشت...
در تاریخ فوتبال، کمتر فوتبالیستی داشته ایم 
که تصمیمی تا این حــد انتحاری بگیرد؛ اما به 
جای فحش خوردن از ســکوها و تبدیل شدن 
به یک مهره ســوخته، در بین هواداران هر دو 
باشگاه، محبوب باشــد. علی انصاریان از این 
نظر، یک اســتثنای بزرگ برای فوتبال ایران 
بود. ســومین ویژگی مهم علی، در محبوبیت 
امروزش تاثیر زیادی دارد.اینکه او همیشه کنار 
مادرش ایستاده و هوای او را داشته است. اینکه 
بارها مادرش را بزرگ ترین عشــق زندگی اش 
دانســته و این جمله را در عمل هم اثبات کرده 
بود. برخالف خیلی از چهره های سرشناســی 
که با اولین جرقه های شهرت، خانواده را برای 
همیشه به فراموشی می سپارند، علی سمبل 
خانواده دوستی به شمار می رفت. او می توانست 
برای سال ها بماند و زندگی کند؛ اما هیچ وقت 
راهروهای بیمارستان فرهیختگان را ترک نکرد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

 آخرین قاب
 از »انصاریان«

برنامــه  قســمت  جدیدتریــن 
»همرفیق« بــا حضور زنده یاد علی 
انصاریان و رضا صادقــی از طریق 
پلتفرم نماوا پخش می شــود. این 
برنامه که حدود یک ماه پیش ضبط 
شــده اســت آخرین حضور علی 
انصاریان در یــک برنامه گفت وگو 

محور است.
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شهردار اصفهان:  

 حفاری خط دوم متروی اصفهان از جبهه غربی
 در هفته جاری آغاز می شود 

شــهردار اصفهان در ارتباط  زنــده رادیویی با برنامه »ســام اصفهان« با تبریــک چهل و دومین 
سالروز پیروزی انقاب اسامی و روز نیروی هوایی به نیروهای این نهاد و سپاه پاسداران انقاب 
اسامی اظهار کرد: در ادامه ویژه برنامه های »هر یکشنبه یک افتتاح«، به منطقه 7 خواهیم رفت 
و فرهنگســرای تخصصی کودک و نوجوان را افتتاح می کنیم. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
شهرداری اصفهان، قدرت ا...نوروزی با بیان اینکه این مرکز در کنار بوستان آرزو واقع شده که این 
بوستان با امکانات خاقانه فضایی را برای بازی و آموزش کودکان فراهم می کند، گفت: بوستان آرزو 

نیز اخیرا طی برنامه های »هر یکشنبه یک افتتاح« به بهره برداری رسید. 
شــهردار اصفهان تصریح کرد: اصفهان اولین شــهر ایران اســت که بعد از تاش دو ســاله نشان 
کاندیداتوری شهر دوستدار کودک یونیسف را دریافت کرد. این بدان معناست که کودکان از این به 
بعد در برنامه ریزی شهری محور برنامه ریزان هستند و توسعه اماکن تخصصی کودکان و نوجوانان 
و فعالیت ها در این راســتا صورت می گیرد.وی افزود: در همین راســتا پــروژه ویژه و تخصصی 
فرهنگسرای کودک و نوجوان به عنوان پروژه دیگر شهری در حوزه شهر دوستدار کودک، در منطقه 
7 در کنار بزرگراه شهید چمران در اختیار کودکان قرار می گیرد؛ البته بعد از افتتاح پروژه های منطقه، 
برای ماقات مردمی به همراه همه معاونان شــهرداری و مدیران در کنار شهروندان حضور داریم و 
با رعایت کامل پروتکل ها گفت و گو با شهروندان انجام می شــود.نوروزی بیان کرد: هفته گذشته 
عاوه بر اجرای برنامه »هر یکشنبه یک افتتاح« که به افتتاحیه های منطقه 12 اختصاص داشت، 
روز پنجشنبه هم یک پروژه ویژه در نقطه اتصال اصفهان و دولت آباد به عنوان تقاطع غیرهمسطح 
شهدای ورزشکار آغاز شــد که تکمیل کننده اقدام شــهرداری در ادامه خیابان فرزانگان است و به 
صورت مشترک با شهرداری دولت آباد اجرا خواهد شد.  وی افزود: هدف از اجرای این طرح کنترل 
بار ترافیکی میدان شهدای ورزشکار است تا رضایت مردم حاصل شود.شهردار اصفهان اظهار کرد: 
همچنین در هفته جاری به جز برنامه »هر یکشنبه یک افتتاح« آغاز یک عملیات اجرایی مهم داریم 

که مربوط به حفاری خط دوم متروی اصفهان از جبهه غربی )کهندژ( است.

مدیر عامل سازمان پارک های شهرداری اصفهان خبر داد:

ایجاد پارک های خصوصی و خیرساز در اصفهان
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهار کرد: در شورای سازمان پارک ها 
پیشنهادی مبنی بر اســتفاده از ظرفیت خیران برای احداث پارک ها تحت عنوان »پارک های خیر 
ساز« مطرح شد از این رو با اداره اوقاف و امور خیریه رایزنی الزم شد.فروغ مرتضایی نژاد افزود: با 
توجه به آلودگی هوا و وجود مشکات زیست محیطی متعدد، وقف در بخش محیط زیست جایگاه 
ویژه ای دارد از این رو برای وقف در زمینه ایجاد فضای ســبز از خیران طلب یاری و همراهی کردیم 
تا بتوانیم بر ظرفیت های سازمان پارک ها و فضای سبز اضافه کنیم.مدیر عامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد خیران در عرصه های سامت، 
مدرسه سازی، مباحث قرآنی، مسکن سازی و ورزش اقدامات خوبی کرده اند همچنین بوستان هایی 
در کشور توسط آنها احداث شــده که از جمله این موارد می توان به احداث بوستانی توسط خیران 
بوشهر در سال ۹۳ اشــاره کرد.وی ادامه داد: نمونه موردی آن در اصفهان احداث یک پاکت پارک 
)پاتوق شهری( به مساحت ۸۵۰ مترمربع در خیابان میرزا طاهر واقع در منطقه ۹ توسط واقفان اداره 
اوقاف اصفهان است که مالک اداره اوقاف بود و سازمان پارک ها با همکاری منطقه ۹ درختکاری های 
آن را انجام داد، همچنین محوطه آن توسط سازمان زیباسازی، دیوارنویسی شد.مرتضایی نژاد اظهار 
امیدواری کرد: عاوه بر فعالیت و حضور خیران در عرصه های مدرسه ســازی، سامت و مسکن با 

توجه به موضوع آالیندگی ها، شاهد احداث پارک های خیر ساز نیز در شهر باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

با کدام پول می شود فعالیت و کار کرد؟

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی اســتان اصفهان در اولین نشست 
خبری خود با اصحاب رسانه که در مجموعه فرشچیان برگزار شد، اظهار 
کرد: حدود هشت ماه است که مســئولیت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسامی استان اصفهان از طرف وزیر ارشــاد به اینجانب واگذار شده 
است.رمضانعلی معتمدی با اشاره به فرمایشات امام خمینی )ره( و 
رهبر معظم انقاب درباره اهمیت فرهنگ، ادامه داد: ماموریت هایی 
برای وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی، نظیر رشــد فضایل اخاقی بر 
اســاس ایمان و تقوا، اســتقال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ 
فرهنگ اجانب، اعتای آگاهی هــای عمومی در زمینه های مختلف و 
شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق و ابتکار در جامعه، رواج فرهنگ 
و هنر اســامی، آگاهی جهانیان نســبت به مبانی انقاب اســامی، 
گســترش مناســبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلــف به خصوص 
مســلمانان جهان و فراهم آمدن زمینه های وحدت میان مســلمین 

بیان شده است.
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهان گفــت: تمام 
بخش هــای وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی باید بــر مبنای این 
ماموریت ها سیاست گذاری و حرکت کنند. ۴2 سال از انقاب اسامی 
می گذرد و دستاوردهای حوزه فرهنگ و هنر باید به سمع و نظر مردم 

رسانده شود. فرهنگ زیربنای توسعه کشور است، یعنی هر توسعه ای 
در کشور باید با زیرســاخت فرهنگ اتفاق بیفتد.معتمدی ادامه داد: 
طراحی پروژه ها و ابرپروژه ها در کشــور باید پیوست فرهنگی داشته 
باشد، اما ۹۰ درصد از پروژه ها این پیوست را ندارد و مشکل اصلی نیز 
همین مسئله است. این قانونی اســت که اجرا نمی شود. در شورای 
برنامه ریزی استان بارها درباره پیوست فرهنگی و رسانه ای پروژه ها 
تذکر داده ام که کار تمام ادارات باید پیوست فرهنگی و رسانه ای داشته 
باشد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
»پیام های اصلی انقاب را باید اطاع رســانی کــرد«، تصریح کرد: با 
وجود تمام تحریم ها و تهدیدها، انقاب ما رو به جلو حرکت کرده است. 
باید با امید به آینده و توجه به توانمندی جوانان کشور، پیش برویم. در 

حوزه هنر و فرهنگ هم باید به جوانان توجه ویژه ای شود.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی وظیفه سیاست گذاری دارد
معتمدی با اشــاره به حوزه های پنج گانه تحت نظر اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اســامی، افزود: با نگاه جدیدی که در شورای فرهنگ عمومی 
ایجاد شده، سعی کردیم از حضور اعضا بهره بیشتری ببریم. در همین 
راستا ۹ کارگروه تخصصی ذیل شورا تشــکیل شده است و دستورات 

از این کارگروه ها خارج می شوند. ماهانه 22۰ کارگروه تخصصی ذیل 
شورای فرهنگ عمومی اســتان تشکیل جلســه می دهند. سه سند 
رصدخانه فرهنگ و هنر، ســند توســعه و ارتقای کارکرد مســاجد که 
در سطح اســتان اصفهان تصویب شده بود، در ســطح کشوری نیز به 

تصویب رسید و به عنوان یک طرح ملی مطرح شد.
وی ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی وظیفه سیاست گذاری 
در قالب حمایت و نظارت را دارد. 2۶ دستگاه دیگر در حوزه فرهنگ و 
هنر کار می کنند و باید مجری این سیاست ها باشند که نیستند. با این 
حال هر جا مشکلی پیش می آید، وزارت فرهنگ باید پاسخگو باشد.

درخواست مدیرکل از مجلس
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی اســتان اصفهان تاکید کرد: مجلس 
شورای اسامی باید قوانینی تصویب کند که سیاست گذاری واحد اجرا 
شود و دستگاه های دیگر مجری سیاست های نظام در حوزه فرهنگ و 
هنر باشند. دیگران کار را انجام می دهند، اما وزارت فرهنگ باید جواب 
پس بدهد. این در حالی اســت که مجریان به صورت مستقل بودجه 
می گیرند.معتمدی درباره بودجه حوزه فرهنــگ و هنر، تصریح کرد: 
هنرمندان و اصحاب رسانه مظلوم ترین قشر در برابر بودجه فرهنگ و 
ارشاد اسامی هستند. هنرمندان و اصحاب رسانه کمترین حقوق ها و 

پایین ترین امنیت شغلی را دارند.

کمتر از دو درصد از بودجه عمومی دولت برای فرهنگ و هنر است
وی افــزود: بنا بــر فرمایش مقام معظــم رهبری راه بــرون رفت از 
مشــکات، اعتماد به بخش خصوصی است. دســتگاه های دولتی 
نباید تصدی گری کنند، بلکه بایــد تولی گری کنند. کمتر از دو درصد از 
بودجه عمومی دولت برای فرهنگ و هنر اســت و از این مقدار شش 
دهم درصد برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی است که از این مقدار 
۹۰ درصد برای حقوق و دستمزد است. با کدام پول می شود فعالیت و 
کار کرد؟مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی استان اصفهان ادامه داد: 
اگر بودجه های فعالیتــی در اختیار بخش مردمــی و خصوصی قرار 
بگیرد، آنها می توانند در حد اعجاز کار کنند. ظرفیت های مردمی را ۳۰ 
سال است که می شناسم و در کنار آن ها بودم. می دانم اگر حمایت از 
بخش مردمی شــود، چقدر می توانند کار کنند. برای عدالت فرهنگی 
نیازمند اعتبار فرهنگی هستیم، چرا نباید مردم شرق استان اصفهان 
از فرهنگ و هنر بهره مند شــوند و زیرســاخت های فرهنگی در سطح 

استان توسعه یابد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی استان اصفهان 
درباره وضعیت رعایت پروتکل های بهداشــتی در 
جریان برگزاری جشــنواره فیلم فجــر توضیحاتی 
ارائه کرد.رمضانعلــی معتمدی در حاشــیه اکران 
فیلم»تک تیرانداز« در یازدهمین جشــنواره فیلم 
فجر و در پردیس ســینمایی اصفهان سیتی سنتر 
اظهار کــرد: فیلم هــای خوبی در جشــنواره اکران 

می شــود که یکی از این آثار فیلــم »تک تیرانداز« 
بود که با حضور خانواده شــهید عبدالرسول زرین و 
جمعی از مســئوالن اکران شد.وی  درباره وضعیت 
رعایت پروتکل های بهداشتی در جشنواره، توضیح 
داد: محل هایی که برای اکران فیلم ها انتخاب شده، 
از بهترین و باالترین اســتانداردها برخوردار است. 
همچنین مسئوالن اجرایی جشنواره نیز تصمیماتی 
نظیر تب ســنجی مداوم مخاطبان پیــش از ورود 
به ســالن اکــران، فاصله گذاری بیــن صندلی ها، 
استفاده ۳۰ درصدی از ظرفیت سالن و ضدعفونی 

صندلی ها بین هر ســانس اتخاذ کرده اند. حداکثر 
سخت گیری ها برای حفاظت از سامت افراد انجام 
شــده ضمن اینکه مخاطبان نیز موارد بهداشتی را 

رعایت می کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی استان اصفهان 
با اشاره به استقبال از جشــنواره در سه روز ابتدایی 
برگزاری آن در اصفهان، گفت: اســتقبال به فیلم ها 
بستگی داشته، برخی فیلم ها با تمام ظرفیت سالن 
و دیگر فیلم ها توانستند 7۰ تا ۸۰ درصد بلیت های 

موجود را بفروشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان تشریح کرد:

 آخرین وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی 
در جشنواره فیلم فجر

برنامه های یوم ا... 22 بهمن در استان اصفهان تبیین شد
محمد علی احمدی، رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان  حدیث زاهدی
اصفهان در نشست خبری تبیین برنامه های یوم ا... ٢٢ بهمن استان 
اصفهان، دهه فجر را فرصت مناسبی برای تبیین اهداف و آرمان های واالی انقاب دانست و اظهار 
داشت: همت جمعی در زنده نگه داشتن انقاب موثر است ، ایامی که مظهر و تبلور استقال انقاب 
است و امسال به رغم محدودیت های کرونایی و با حفظ دستور العمل های بهداشتی برنامه ها 
به خوبی انجام شد که می توان از  یادبود 217 شــهید و تجلیل از خانواده های این بزرگواران نام 
برد.رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان اصفهان  ضمن تشکر از دستگاه هایی که در 
خصوص هرچه بهتر برگزار شــدن مراسم 22 بهمن کمک های شــایانی انجام دادند، اظهار کرد : 
متاسفانه برخی از سازمان ها با داشتن شرایط مالی مناســب هیچ تاشی در این راستا نکرده و 
حتی در جلسات هم شــرکت نکردند که بعد از جشن انقاب به مسئول اســتان و مردم معرفی 
خواهند شد زیرا این مدیران به واسطه انقاب رشد کرده اند.وی ادامه داد: اگر ویروس منحوس 
کرونا نبود مردم ایران به جهانیان ثابت می کردند که برخاف فشــارها و تحریم ها همچنان پای 
انقاب خود ایستاده اند ولی بر اساس پیشنهاد ستاد ملی مقابله با شیوع کرونا مراسم بزرگداشت 
پیروزی ٢٢ بهمن عاوه بر برگزاری به صورت مجازی، از طریق راهپیمایی موتوری و خودرویی نیز 
برگزار می شود.وی افزود: در جریان بررسی برنامه گرامیداشت روز ٢٢ بهمن دیدگاه های مختلفی 
مبنی بر حضور خودروها و موتورهای سازماندهی شده در راهپیمایی مطرح شد؛ اما به دلیل اینکه 
قرار است تمامی آحاد جامعه در این راهپیمایی شــرکت کنند تصمیم گرفته شد زیرساخت های 
الزم جهت حضور عموم مردم به صورت خودرویی و موتوری در مسیرهای معین شده فراهم شود. 
در همین راستا فراخوان راهپیمایی روز ٢٢ بهمن عمومی است و افرادی که قادر به شرکت در آن 
نیستند می توانند به صورت مجازی و از طریق برنامه های صدا و سیما در برنامه های یوم ا... ٢٢ 

بهمن شرکت کنند.
احمدی یادآور شد: برنامه گرامیداشت روز ٢٢ بهمن در شهرستان ها بر اساس شرایط و وضعیت 
هر شهرستان پیش بینی شده؛ اما به دلیل اینکه اصل برنامه های یوم ا... ٢٢ بهمن مبنی بر نبود 
اجتماع در مراسم هاست بر همین اساس در تمامی ١٠٦ شهر استان اصفهان و روستاها راهپیمایی 
به صورت خودرویی و موتوری انجام خواهد شد.رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان 
اصفهان اضافه کرد: راهپیمایی خودرویی شهر اصفهان از مسیر میدان الله به سمت پل های دفاع 
مقدس انجام خواهد شد که شهروندان می توانند به وســیله خودروهای شخصی در این برنامه 
شــرکت کنند. با توجه به زیرســاخت های فراهم شده توســط پلیس راهور، امکان ملحق شدن 
شهروندان در طول مسیر نیز وجود دارد.احمدی گفت: شهروندان می توانند با تزئین وسیله های 
نقلیه ابتکار و خاقیت خود را به منصه ظهور بگذارند؛ البته برنامه های تبلیغاتی ویژه ای پیش بینی 

شده است که در مسیر راهپیمایی ٢٢ توسط گروه های مردمی اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: با همکاری صداوسیمای مرکز استان برنامه ها و شعارهای راهپیمایی روز ٢٢ بهمن 
به صورت زنده از شــبکه های تلویزیونی و رادیو، پخش خواهد شد همچنین مناطق چهار، شش 
و ١٠ شهرداری اصفهان در جریان برگزاری راهپیمایی روز ٢٢ بهمن برنامه های ویژه ای را خواهند 
داشت.رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی اســتان اصفهان یادآور شد: مراسم ٢٢ بهمن 
به صورت مجازی از ســامانه http://www.fajr.ccoip.ir برگزار خواهد شد که امکان استفاده 
از این سامانه فراهم شده اســت.احمدی ادامه داد: مســیر راهپیمایی موتوری روز ٢٢ بهمن بر 
اساس مســیرهای راهپیمایی سال های گذشته پیش بینی شــده بر همین اساس هفت مسیر 
برای حضور در این راهپیمایی به مقصد گلستان شــهدا اصفهان در نظر گرفته شده است. مسیر 
شماره یک از حرم زینبیه، مسیر شماره دو از میدان شهید علیخانی ملکشهر، مسیر شماره سه از 
امامزاده ابوالعباس خوراسگان، مسیر شــماره چهار از پل شهرستان، مسیر شماره پنج از مسجد 
المهدی مرداویج، مسیر شماره شش از مسجد جامع گورتان خیابان آتشگاه، مسیر شماره هفت 

از میدان ٩دی برگزار خواهد شد.

با مسئولان
س: ایمنا 

عک

خبر ویژهخبر

 اجرای نمایش واره
 »شب های روشن«
 روی پل بزرگمهر

نمایش واره»شــب های روشــن« از سوی 
منطقه ۴ شهرداری اصفهان ویژه دهه فجر هر 
روز ساعت 17 روی پل بزرگمهر اجرا می شود.

شهردار منطقه ۴ اصفهان  ضمن تبريک چهل 
و دومين سالگرد پيروزی انقاب اسامی در 
تشریح برنامه های اين منطقه به مناسبت 
دهه فجر گفت: برنامه »شب های روشن«  
شامل نمایش واره نور ،صدا و تصویر همراه با 
برنامه های هنری دیگر بوده که تداعی کننده 
روزهای پیــروزی و ســرودهای آن روزگار 
اســت. رضا اخوان اظهار کرد : این برنامه از 
سوی منطقه ۴ شــهرداری اصفهان در کنار 
آذين بندين محلــه ها و مياديــن منطقه، 
هماهنگ با ســاير مناطق شهر اصفهان روی 
پل بزرگمهر هر روز از ساعت 17 اجرا می شود 
تا به نشــاط شــهر کمک کند.وی افزود: به 
مناسبت تقارن دهه فجر و مياد حضرت  زهرا 
)س( نیز در خانه فرهنگ احسان کارگاه ويژه 
بانوان و نوجوانان با موضوع »توانمندسازی 
فردی و اجتماعــی« برنامه ریزی شــده و 
همچنین از بانوان همکار شهرداری در جلسه 
ای ویــژه تقدیر به عمل آمــد.وی ادامه داد: 
در مجموعه فرهنگــی تفريحی باغ غدير نيز 
همزمان با دهه فجر باشگاه های کتاب خوانی 
منطقه ۴ آغاز بــه کار کــرده و در اين کارگاه 
ها نوجوانــان عاقه مند بــه مطالعه به ويژه 
تاريخ معاصــر به نقد و بررســی و گفت و گو 
درباره کتاب ها می پردازند. وی اظهار داشت: 
برگزاری آیین گشایش برنامه های دهه فجر  
از مزار شــهدای گمنام باغ غدیر با همکاری 
هیات دوچرخه سواری و بسیج ورزشکاران 
اســتان اصفهان و گــروه رزم آوا به ســمت 
گلستان شهدا با ادای احترام به مقام شهدا 
و ایجاد فضــای معنوی که یــادآور روزهای 
پیروزی انقاب اسامی از دیگر برنامه های 
این منطقه بــوده است.شــهردار  منطقه ۴ 
گفت:  در این دهه ویژه نامه ای با عنوان »سیر 
توسعه شــهری محات منطقه« با همکاری 

روزنامه اصفهان زیبا منتشر خواهد شد.

مدیر بازارهای روز کوثر شهرداری اصفهان خبر داد:

عرضه کاالهای دولتی در بازارهای کوثر با »رهتاب«
مدیر بازارهای روز کوثر شهرداری اصفهان اظهار کرد: فلسفه وجودی فروشــگاه های کوثر ایجاد بستری مناسب جهت عرضه مایحتاج عمومی شهروندان با 
قیمت مناسب بوده است.مرتضی عزیزی با بیان اینکه یکی از مهم ترین مبنای تشکیل بازارهای روز کوثر حمایت از اقتصاد خانواده هاست که بتواند با کاالهای 
تنظیم بازار به معیشت شهروندان کمک کند، افزود: از نظر سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان فروشگاه های کوثر در 
اصل متعلق به مردم شهر اصفهان است و در این راستا عوامل و نیروهای سازمان به صورت مداوم و مستمر نسبت به رصد قیمت ها و نیز تعدیل احتمالی آن 
از هیچ گونه تاش و کوششی فروگذار نبوده است.مدیر بازارهای روز کوثر شهرداری اصفهان با بیان اینکه مجموعه بازارهای روز کوثر به عنوان بازو و قسمتی از 
سازوکار تامین اقام تنظیم بازار همکاری و مساعدت الزم را با دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان صنعت معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار استان داشته 
است، تصریح کرد: این بازارها بدون در نظر گرفتن حاشیه ســود برای بهره برداران اقدام به عرضه کاالهای دولتی مورد نیاز مردم در بدترین شرایط کرونا در 
بستر سیستم الکترونیکی رهتاب )تحت مدیریت و نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار استان( کرده است.وی ادامه داد: در سیستم 
الکترونیکی رهتاب میزان ورود اقام دولتی و نیز دریافت کنندگان اقام به صورت شفاف و دقیق ثبت شده است در حالی که در اکثر فروشگاه های سطح شهر 

خبری از ساز و کار سیستم رهتاب و متعاقبًا امکان رصد و نظارت بر کاالهای دولتی وجود ندارد.

دیدار شهردار با هنرمند 
پیشکسوت گرافیک

 شــهردار اصفهــان در چهارمیــن 
جلسه از سلســله برنامه های دیدار 
با مشــاهیر و مفاخــر فرهنگ، هنر 
و ورزش اصفهــان در قالــب برنامه 
»سام اســتاد« با محمد موحدیان 
عطار، اســتاد طــراح، گرافیســت 
 و خوشــنویس اصفهــان دیــدار و

 گفت و گو کرد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



یکشنبه 19 بهمن  1399 / 24 جمادی الثانی 1442/ 7 فوریه 2021/ شماره 3186

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

در ســالی که گذشــت، شــرکت »نت کردیت« لیســتی از 
قدیمی ترین رســتوران های فعال بعضی از کشورها را تهیه 
کرده و آنهــا را به عنــوان نمونه های تجــاری موفق معرفی 
کرده است. البته، لیست براســاس اطالعاتی تهیه شده که 
نویسندگان و تحلیلگران این سایت به آنها دسترسی داشتند 
و لزوما دقیق نیســت. برای به دســت آوردن این لیست، از 
وبســایت ها، فروم ها و راهنماهای خوراک استفاده شده تا 

قدیمی ترین های هر کشور شناسایی شوند. 
آمریکای شــمالی: یــک دزد دریایی به اســم ویلیــام مایز، 
قدیمی ترین رستوران آمریکای شمالی را در سال 1673 تاسیس 
کرد. نام این میخانه که غذا هم ســرو می کرد، میخانه اســب 
ســفید )White Horse Tavern( بــود و در نیوپــورت قرار 
داشت. بعد از مرگ ویلیام، پســرش میراث او را ادامه داد؛ هم 
در رستوران داری و هم در سرقت. چندین نســل از این خانواده 
پرجمعیت، مدیریت میخانه را به عهده گرفته و برای 200 سال آن 
را سرپا نگه داشته اند.سال 1754 در مونترآل، رستورانی به نام 
سنت گابریل )Auberge Saint-Gabriel( تاسیس شده و 
اولین رستورانی شد که مجوز سرو مشروبات الکلی را به دست 
آورد. در قدیمی ترین بخش مونترآل، ساختمانی قدیمی می بینیم 
با دیوارهای سنگی تیره و یک شومینه بزرگ. سالیان سال است 

که مردم برای چشیدن طعم خوراک مرغ و سس گوجه فرنگی و 
سبزیجاتی که روی آتش گریل شد ه اند، به این رستوران می آیند.

 )St. Peter StiftsKulinarium(اروپا : رستوران سنت پیتر
در ســالزبورگ اتریش احتماال قدیمی ترین رســتوران اروپا 
و شــاید دنیا باشــد. نام آن را در شــعری که به 803 میالدی 
برمی گردد می خوانیم و احتماال تنها رستورانی است که میزبان 
هر دو هنرمند، موتزارت و کلینت ایســوود بوده. سنت پیتر در 
گذشــته میخانه ای بوده که غذا هم ســرو می کرده است، اما 
امروز برای این رستوران غذا نسبت به مشروبات الکلی اولویت 
دارد.سوبرینو دبوتین  )Sobrino de Botín( مدعی است که 
طوالنی ترین مدت فعالیت مستمر را در اروپا دارد. رستوران را 
سرآشپز مشهور فرانســوی ژان بوتین در سال 1725 تاسیس 
کرد. مدیران این رستوران می گویند که تنور چوبی که بوتین از آن 
استفاده می کرد، همچنان سرپاست و از آن استفاده می شود. 
این رستوران هم افراد مشهوری را در تاریخ خود دیده اما جالب تر 
از همه، فرانسیسکو گویا، نقاش رمانتیک قرن 18 و 19 است که 

در جوانی در این رستوران ظرف می شسته است.
خاورمیانه و آســیای مرکزی:از ســال 1840، نسل به نسل از 
 Aşçı( خانواده آفیونکاراهیسار، رســتوران آشچی باچاکسیز
Bacaksız( را مدیریت کردند. قبل از این که وارد رســتوران 

شــوید و روی صندلی هایی که شاید صد ســال قدمت دارند 
بنشینید، حتما یکی از اعضای این خانواده به شما خوش آمد 
می گوید. کباب بره، غذای مخصوص این رســتوران اســت و 
آماده کردنش 3 روز طول می کشد.سال 1953، ادموند برکت، 
رستورانی برای سرویس دهی به کارگران و کارمندان یک شرکت 
اتومبیل ســازی باز کرد. دیری نگذشــت که به جز کارمندان 
کارخانه، افراد دیگر هم به رســتوران عالقه نشــان دادند. نام 
رستوران در سال 1987 از الغانم مس به میس الغانم تغییر کرد. 
امروز این رستوران قدیمی ترین رستوران کویت است و نوادگان 

ادموند آن را اداره می کنند
آمریکای جنوبی:الپورتــا فالســا )La Puerta Falsa( در 
بوگوتا قرار دارد. در بهترین حالــت حدود 20 نفر را می توانید در 
این رســتوران جا دهید. قدیمی ترین رستوران کلمبیا در سال 
1816 ساخته شــده و قرار بوده فقط غذای بیرون بر ارائه کند. 
معروف ترین غذای این رستوران »تامالس« است.قدیمی ترین 
رستوران آرژانتین در بوینس آیرس است و »ال ایمپارسیال« 
نام دارد. موسسان رســتوران نام ال ایمپارسیال یا بی طرف را 
برای رستوران انتخاب کردند به امید اینکه فضا را از سیاست و 
مذهب دور کنند. آنها امیدوار بودند افراد با گرایشات و باورهای 

مختلف به رستوران آنها آمده و از غذای دلچسب لذت ببرند. 

آشپزی

راتای مرغ و بادام 
راتای مرغ و بادام، یکی از انواع فینگرفودهای سرد و خوشمزه است 

که در اکثر مراسم ها و جشن ها به عنوان پیش غذا سرو می شود. می توانید 
این نوع راتا را به عنوان عصرانه و یا پیش غذا برای کودکان خود تهیه و آماده کنید.
راتای مرغ و بادام نیز جزو معروف ترین و محبوب ترین نوع فینگرفود بوده که 

می توانید برای جشن تولد و دورهمی های خود آن را سرو  کنید. ظاهر متفاوت و 
مجلسی این فینگرفود میز مهمانی شما را بسیار عالی و خوش رنگ خواهد کرد.

از دیگر انواع فینگرفودهای خوشمزه و معروف می توان به تارت گوجه و ریحان، تست 
کاپ، دلمه قارچ با مرغ، پیروگی، قارچ شکم پر، رولت برنج، کبه و… اشاره کرد.

 مواد الزم:سینه مرغ  یک عدد،پودر بادام یک سوم پیمانه،پنیر خامه ای 
100 گرم،سیب زمینی متوسط 2 عدد،هویج یک عدد،نان تست به مقدار 

الزم،سس مایونز 2 قاشق غذاخوری،نمک و آویشن به مقدار الزم
مراحل: سینه مرغ را به همراه کمی نمک، آب پز و آماده کنید.بعد از پخته شدن مرغ، 

آن را ریش ریش کرده و در غذاساز میکس کنید.سیب زمینی ها را نیز آب پز کنید.
سپس سیب زمینی ها، هویج و پودر بادام را به مرغ ها اضافه و میکس 

کنید.در آخر نیز پنیر خامه  ای، سس و ادویه ها را اضافه و مواد 
را مخلوط  کنید.نان تست ها را قالب بزنید و از مواد 

راتا روی آن بریزید و آماده کنید.

با قدیمی ترین رستوران های جهان آشنا شوید

 دومین پوستر فیلم سینمایی »زاالوا« 
منتشر شد

 »یدو« ساخته مهدی جعفری
 یک خانواده، یک شهر، یک محاصره

دومین پوستر فیلم سینمایی »زاالوا« به کارگردانی ارسالن امیری 
منتشر شد. طراحی پوستر »زاالوا« توسط محمد حسین هوشمندی 
انجام شده است.»زاالوا« به تهیه کنندگی روح ا... و سمیرا برادری، 
روایتگر ماجرایی خیالی در سرزمینی خیالی با مردمانی خیالی در دهه  
پنجاه شمسی است. فیلمی بین ژانری که داستان ترس مردم از چیزی 
ناشناخته و تالش استوار برای بازگرداندن امنیت به منطقه را روایت می کند.

»یدو« فیلمی گرم و قصه گو بر بســتر دفاع مقدس و حصر شهر آبادان 
است که سیر مهاجرت اجباری یک خانواده جنوبی را با جزییاتی حساب 
شده به تصویر می کشد.سومین فیلم سینمایی مهدی جعفری پس از 
»ایستگاه اتمسفر« و »23نفر« بر اساس فیلمنامه ای اقتباسی از داستان 
کوتاه »زخم شیر« در مجموعه داستانی به همین نام نوشته صمد طاهری 
ساخته شده که به قلم مهین عباس زاده و جعفری به نگارش درٓآمده است.

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

در ارزیابی عملکرد امور مشتریان، مخابرات منطقه اصفهان موفق به کسب رتبه اول 
کشوری شد.بر مبنای ارزیابی  عملکرد مناطق مخابراتی در سه ماهه سال جاری 
و طبق گزارش معاونت امور مشتریان شــرکت مخابرات ایران ، مخابرات منطقه 
اصفهان توانست با کسب باالترین امتیاز، رتبه نخست معاونت امور مشتریان را در 
بین استان های کشور کسب کند.این موفقیت در سایه  ارائه خدمات و سرویس 
های بهینه و نیل به اهداف و چشم اندازهای تعیین شده از طرف شرکت مخابرات 
ایران به دست آمده اســت.گفتنی است؛ رضایتمندی مشــتریان از خدمات و 

سرویس های ارائه شــده یکی از شــاخصه های مهم در اهداف تعیین شده از 
سمت شرکت مخابرات ایران بوده و در مخابرات منطقه اصفهان نیز پایش مستمر 
رضایتمندی مشتریان به صورت ماهانه ، دوره ای و سالیانه در راستای بهبود کیفیت 
خدمات و ســرویس ها در واحد تحلیل و سنجش مشتریان  صورت می پذیرد.

الزم به ذکر است، شفاف سازی و گزارش دهی منجر به حرکت می شود و حرکت و 
تالش، ضامن دستیابی به خدمات ارتباطی مطلوب، به موقع و با کیفیت به مردم 

عزیز و مشتریان گرانقدر  خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در آغاز طرح آبرسانی از تصفیه 
خانه و اصالح شــبکه آبی برخی از روســتاهای گلپایگان، اظهار کرد: در حوزه 
شهرستان گلپایگان اتفاقات بسیار خوبی در دولت تدبیر و امید رخ داد. در سال 
90 کلنگ زنی تصفیه خانه آب گلپایگان را انجام دادیم و ســال 95 این تصفیه 
خانه از محل سد کوچری به بهره برداری رسید که یک تحول بزرگ در حوزه آب 
و فاضالب شهرستان بود.هاشــم امینی، ادامه داد: یکپارچه سازی آبفا و آبفار 
سبب شد جریان خدمت در روستاها شــدت بگیرد. با توجه به طرح 300-100 
قرار اســت 300 کیلومتر لوله گذاری را در طول 100 روز با هدف توسعه و اصالح 
آبرسانی انجام دهیم که در روستاهای این شهرستان هم در این راستا اقدامات 
خوبی انجام شده است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
در تیر ماه سال جاری سه روستا در گلپایگان به تصفیه خانه آب شرب متصل 
شدند و کلنگ آبرسانی از تصفیه خانه به 6 روستای دیگر با جمعیت هزار نفری 
به زمین زده  شــد. همچنین حدود 5 هزار متر نیز اصالح شبکه در روستاهای 
فاویان، شادگان، ُدم آسمان، َمرغ، رباط سرخ، درب امامزاده، رباط ابوالقاسم، 
ُدر، تیکن و هنده با هزینه ای حدود یک میلیارد تومان انجام خواهد شد.امینی 

با بیان اینکــه برخی از روســتاهای منطقه کویری در اســتان اصفهان با تانکر 
آبرسانی می شوند، افزود: اطمینان می دهم روستاهای رباط ملکی، آرجان و 
شیدآباد و 19 روستای باقی مانده را در شش ماهه نخست سال آینده به تصفیه 

خانه آب گلپایگان متصل کنیم.

نشست مشترک هیئت رییسه دانشگاه صنعتی اصفهان با مدیرعامل و مدیران 
ارشد فوالد مبارکه اصفهان برگزار شــد و در پایان خط تولید تمام اتوماتیک ایرانی 
تولید ماسک های N95 مورد بهره برداری قرار گرفت.در نشست هم اندیشی  هیئت 
رییسه و مدیران دانشگاه صنعتی اصفهان با مدیران ارشد فوالد مباركه اصفهان كه 
به منظور بررسی راهكارهای توسعه همكاری مشترک برگزار شد، رییس دانشگاه 
صنعتی اصفهان از ماموریت این دانشگاه با عنوان »فكر نو« نام برد وگفت: این نام 
برگرفته از توجه دانشگاه به كیفیت بخشی فعالیت ها، روابط بین الملل و نوآوری 
است. دكتر سید مهدی ابطحی، مرجعیت علمی كشور در مراكز معتبر علمی دنیا 
همچون سرن و سزامی را از دســتاوردهای بین المللی دانشگاه صنتی اصفهان 
برشمرد و افزود:124 میلیارد تومان قرارداد با صنعت در 118 طرح كالن و كاربردی، 
جایگاه دانشگاه صنعتی اصفهان در ارتباط با فناوری های روز را نشان می دهد. وی 
به فعالیت نوآورانه با همكاری همراه اول در حوزه فناوری های انفورماتیك اشاره 
كرد و افزود: در شــرایط كرونایی این شركت رویشی دانش بنیان توانسته است، 
به موفقیت های درخشانی در حوزه فناوری ارتباطات دست یابد. رییس دانشگاه 
صنعتی اصفهان با بیان این كه تكنولوژی های سختی به دانشگاه واگذار می شود، 
تصریح كرد: قراردادهای كالن نفتی دانشگاه صنعتی اصفهان در میدان نفتی مارون 
و هیدروكركینگ نفت از طرح هایی است كه دانشگاه در ارتباط با صنعت نفت به 
عهده گرفته اســت. ابطحی، یکی از خطیرترین مســائل فناورانه كشور را ساخت 
رادارهای هواپیماهای مسافربری دانست و تصریح کرد: دانشگاه صنعتی اصفهان 
تنها مرجع فنی ومهندسی ســاخت رادارهای هواپیمای مسافربری برای شركت 
هواپیمایی ایران وفرودگاه مهرآباد است.رییس دانشگاه صنعتی اصفهان توجه به 
تربیت نیروی انسانی كارآمد برای صنعت را مورد توجه قرار داد و افزود: دانشگاه 
صنعتی اصفهان سومین دانشگاه برتر كشور در رتبه بندی ISC شناخته شده است 
و با توجه به اهمیت كیفیت بخشی دانشگاه ها از سوی وزارت علوم، از سال 1400 
برنامه ریزی آموزش و پژوهش به خود دانشگاه ها واگذار می شود و بدین ترتیب 
دانشگاه تعیین می كند در مقاطع مختلف چه تعداد دانشجو جذب كند و این مهم 

با همكاری نزدیك با صنعت تحقق می یابد. 

امیدواریم سال آینده شاهد یك جشن از همکاری های گسترده 
میان شرکت فوالد مبارکه و دانشگاه صنعتی اصفهان باشیم

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز در این نشست با بیان این كه در شرایط 
تحریم های اقتصادی كشــور مجموعه فوالد مبارکه چندین بار تحریم شده است 
گفت: برای عبور از تحریم و رشد و توسعه مناسب ملزم هستیم با استفاده از این 
ظرفیت خود را به جامعه علمی کشــور متصل كنیم.حمیدرضــا عظیمیان افزود: 
ارتباطات، قراردادها و هماهنگی های بسیار مناسبی میان مجموعه شرکت فوالد 
مبارکه، دانشگاه صنعتی اصفهان و شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان وجود دارد 
و این موضوع بهترین ره آوردی اســت که از ارتباط با مجموعه پر افتخار و پرسابقه 
دانشگاه صنعتی اصفهان برای ما حاصل شده است.وی ادامه داد: این شرکت برای 
حفظ سهم 50 درصدی خود در بازار فوالد كشور و ارائه محصوالت با تکنولوژی و علم 
روز دنیا، خود را ملزم به تجهیز به نسل چهارم تکنولوژی می داند.مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان با بیان این كه کشــور ما و به خصوص فــوالد مبارکه از تولید 
فوالد دنیا عقب نیست تاكید كرد: ما در تنوع محصوالت یک مقدار عقب افتاده ایم 
و برای این که بتوانیم این عقب افتادگی را جبران كنیم ملزم هستیم با مراکز علمی 

و دانشگاهی کشور ارتباط نزدیک و کاملی داشته باشیم.عظیمیان، قرارداد ساخت 
دستگاه فناورانه تولید ماسك با دانشگاه صنعتی اصفهان را بر اساس مسئولیت 
اجتماعی این شركت دانست و تصریح کرد: بر اساس رسالت ما در کمک به جامعه 

مطلقا سود و توجیه اقتصادی در این ایام كرونا مطرح نبوده است.

افتتاح خط تولید ایرانی تمام اتوماتیک تولید 
ماسک های N95 در دانشگاه صنعتی اصفهان

با تالش پژوهشگران و فناوران دانشگاه صنعتی اصفهان و با حمایت شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان، خط پیشــرفته تمام اتوماتیک تولید ماسک های N95طراحی، 
ساخت و به بهره برداری رســید.این خط تولید برای نخستین بار به صورت کامال 
مکانیزه و تمام اتوماتیک و باتالش شش ماهه فن آوران دانشگاه صنعتی اصفهان در 
رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک و مهندسی مواد طراحی و ساخته شده 
است.دکتر علیرضا فدایی، مجری این پروژه با بیان این که تولید ماسک با الیه ای از 
پوشش نانو یکی از ویژگی های مهم این دستگاه است، افزود: دستگاه الکتروریسی 
نانوالیاف كه در دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی و ساخته شده این امکان را فراهم 
می کند که یک الیه با پوشش نانو بین ماســك اضافه شود و در نتیجه شاهد یک 
ماسک با کیفیتی بهتر از N95باشــیم و نتایج تست های استاندارد نشان دهنده 
 N95 این موضوع است.وی ادامه داد: دستگاه تمام اتوماتیک تولید ماسک های
از 10 بخش مختلف شامل مکانیزم های رول باز كن، دوخت اولیه، انباره، دوخت 
گوشواره، دوخت سوپاپ، قالب سوپاپ زنی، ایستگاه تنظیم، روبینی زنی، دوخت 
و برش نهایی، دوخت زیرچانه، جمع آوری ضایعات و بسته بندی اتوماتیک بدون 
دخالت دست و كامال بهداشتی تشــكیل شده است.عضو هیئت علمی دانشکده 
مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: بخشی ازفناوری های به 
کارگیری شده در این دستگاه از مجموعه های داخلی کشور بوده ؛اما کلیه مراحل 
طراحی، ساخت قطعات و مکانیزم ها در دانشــگاه صنعتی اصفهان انجام شده 
است. فدایی با بیان این که دانش فنی این دستگاه پیشرفته تدوین شده است، 
اضافه کرد: درصورتی که هرگونه مشکلی در فرآیندهای این دستگاه به وجود آید، 
به راحتی تعمیر می شــود و نیازی به واردات قطعات و مکانیزم های آن نخواهیم 
داشت.وی با اشاره به امکان تنظیم قابلیت های مختلف این دستگاه شامل سرعت 
و میزان تولید، افزود: امکان تغییر پارامترها از طریق فینگرتاچ، كار با این دستگاه  
پیشرفته را بسیار ساده کرده است. فدایی اضافه کرد: با ساخت این دستگاه ضمن 
ایجاد امکان تولید روزانه بیش از 25 هزار ماسک  شش الیه و هفت الیه بیمارستانی 
در دانشگاه صنعتی اصفهان، زمینه برای تولید انبوه و صادرات این فناوری فراهم 
شده است.گفتنی است؛ فناوری دستگاه پیشرفته تمام اتوماتیك تولید ماسك 
N95 با حمایت شرکت فوالد مباركه اصفهان وتالش محققان دانشگاه صنعتی 
اصفهان طراحی، تولید و به مرحله بهره برداری رسید.فدایی، فعالیت کارخانه تولید 
ماسك در دانشگاه صنعتی اصفهان با ظرفیت تولید بسیار مناسب را از جنبه های 
دانش بنیان و فعالیت خیرخواهانه اجتماعی، در این ایام برشمرد و گفت: امیدواریم 
در سال آینده شاهد یك جشن از همکاری های گسترده میان شرکت فوالد مبارکه 
و دانشگاه صنعتی اصفهان باشیم.در پایان این نشســت خط تولید ایرانی تمام 
اتوماتیک تولید ماسک های N95 که با تالش محققان و فناوران دانشگاه صنعتی 
اصفهان و حمایت ویژه شرکت فوالد مبارکه اصفهان طراحی و ساخته شده است 

به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در آیین افتتاح و بهره برداری از ساختمان 
اداره گاز شهر گوگد گلپایگان، اظهار کرد: تمام شهرهای استان اصفهان از نعمت 
گاز بهره مند و تمام آنها به شبکه سراسری متصل هستند به جز منطقه شرق 
استان که شبکه آن از طریق گاز ســی ان جی تامین می شود.سید مصطفی 
علوی ادامه داد: بیش از 99 درصد روستاهای اســتان اصفهان نیز از نعمت 
گاز بهره مند هستند و بیش از 16 هزار واحد صنعتی در استان ساالنه بالغ بر 
7 میلیارد مترمکعب گاز مصرف می کنند، همچنین نیروگاه ها نیز ســاالنه به 

همین اندازه مصرف گاز دارند و در مجموع ساالنه در سطح استان 21 میلیارد 
متر مکعب گاز مصرف می شود.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان 
اینکه در مصرف گاز باید صرفه جویی کنیم و تصور نکنیم به دریایی از گاز متصل 
هستیم، گفت: تمام روستاهای شهرســتان گلپایگان و خوانسار از نعمت گاز 
بهره مند هستند. در هر مکانی که گلخانه احداث می کنیم انتظار نداشته باشیم 
بتوانیم زیرساخت ها را مهیا کنیم و خط لوله برای آن اجرا کنیم چرا که اجرا و 

نگهداری آن، هزینه های زیادی را می طلبد.

مدیرعامل شرکت گاز استان:

۹۹ درصد روستاهای استان اصفهان از نعمت گاز بهره مند هستند

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان:

۱۹ روستا به تصفیه خانه آب گلپایگان متصل می شوند

 کسب رتبه اول مخابرات منطقه اصفهان 
در ارزیابی عملکرد امور مشتریان در کشور

 نشست مشترک هیئت رییسه دانشگاه صنعتی اصفهان
 با مدیران ارشد فوالد مبارکه اصفهان
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