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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

 اطالع رسانی دستاوردها باید از مدل پوشش محور 
8به تولید محور تبدیل شود

رییس جمهور با تاکید بر ضرورت انجام کارها به صورت اصولی و زیربنایی و با اشاره به طراحی و ساخت اصولی اصفهان مطرح کرد:

اصفهان؛ یک الگوی تمام عیار ماندگار
7

2

برای سال آینده؛
 30 طرح اقتصاد

  مقاومتی در اصفهان
 به تصویب رسید

با تحویل اولین محموله ریل مترو 
ساخت داخل انجام شد؛

حرکت مترو بر ریل ملی 
ذوب آهن اصفهان

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:
 افتتاح 12 پروژه 
 عمران شهری 
در چهارمحال 

3

4

3 6

سردیس »شهید غازی« در 
مجموعه فردوس سپاهان 

اصفهان رونمایی شد

5

استاندار:

آلودگی هوا و کم آبی، 
 تهدیدهای مهم استان

 اصفهان هستند

آگهی تجدید مزایده عمومی ) نوبت دوم(

احمدرضا پری تبار- شهردار شاهین شهر  م الف:1101288

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2414/ش مورخ 99/11/06 شورای محترم 
اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 13 قطعه زمین مسکونی واقع در سطح شهر شاهین شهر 

را با قیمت کارشناسی از طریق آگهی مزایده بصورت نقد به فروش برساند.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری 

به واحد حسابداری شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 

روز دوشنبه مورخ 99/12/25 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

چاپ دوم

آگهی مزایده 

جواد نصری - شهردار فالورجان م الف:1106402

شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره 5/1198 مورخ 99/11/20 شورای محترم اسالمی شهر فالورجان 
در نظر دارد نسبت به واگذاری مزایده فروش چوب های موجود در نهالستان شهرداری طبق شرایط ذیل 

و بر اساس قیمت کارشناسی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.
قیمت پایه مزایده :

الف- چوب شامل چنار، کاج ، وســک )نارون( ، بید ، توت ، و... به وزن تقریبی 20 تن بصورت درهم در 
محل در قطرهای حدود 10 تا 50 سانتی متری و طول 1 تا 5 متر از قرار هرکیلوگرم 18/000 ریال می باشد .

-شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثرتا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 
99/12/26 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.

-کمسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
جهت اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

نوبت اول

توطئه هواپیما ربایی در مسیر اهواز به مشهد؛

 آگهی مناقصه های  عمومی یک مرحله ای 990/1007، 990/1014،
 990/1015، 990/1016  )شماره های¬ 2099001188000063، 2099001188000064، 

2099001188000066، 2099001188000065  در سامانه ستاد(  
شرکت برق 

منطقه ای اصفهان

شركت مناقصه گذار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

         روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان م الف:1102305

شرط ورودمبلغ تضمين شرکت در مناقصه)ريال(موضوع مناقصهشماره مناقصه

990/1007

اجرای تأسیسات الکتریکی و مکانیکی خط کابلی 230 
کیلوولت اسالم آباد- اقارب پرست )شامل سیستم 
اعالم حریق، پایش دما و رطوبت محیط، دوربین و 

شبکه مربوطه، پمپ های لجن کش، فن-ها، تلفن، 
نصب و آب بندی درب منهول ها و اتاق-های برق(«

3.200.000.000
گواهی صالحیت پیمانکاری 

حداقل رتبه 5  نیرو از 
سازمان برنامه و بودجه

990/1014
تهیه و حمل مصالح و انجام عملیات ساختمانی مربوط به 
مقاوم سازی و بهینه سازی پست63/20 کیلوولت سمیرم

532.000.000
گواهی صالحیت پیمانکاری 

حداقل رتبه 5 ابنیه از 
سازمان برنامه و بودجه

990/1015
اجرای عملیات ساختمانی و تأسیساتی احداث 

پست 63/20 کیلوولت دانشگاه کاشان
2.200.000.000

گواهی صالحیت پیمانکاری 
حداقل رتبه 5 ابنیه از 
سازمان برنامه و بودجه

990/1016
اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی 
احداث پست 63/20 کیلوولت رضوانشهر

2.450.000.000
گواهی صالحیت پیمانکاری 

حداقل رتبه 5 ابنیه از 
سازمان برنامه و بودجه

نوع تضمين شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر يا فيش واريز وجه نقد به شماره شبا IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزي مطابق جدول فوق به نام شرکت برق منطقه ای اصفهان     
 www.setadiran.ir نحوه دريافت و تحويل اسناد: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به »سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد(« به آدرس

امكان پذير خواهد بود. تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهاي كاري با شماره 031-36277687(

مهلت دريافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/12/11 لغايت ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1399/12/19 
جلسه توجیهی و بازدید از مناقصات فوق با حضور نمایندگان مجاز شرکتها به شرح ذیل الزامی بوده و عدم حضور به منزله انصراف از شرکت در مناقصه میباشد.

توضیحاتساعتتاریخ محل برگزاری جلسه مناقصه

990/1007
سالن جلسات ساختمان 

معاونت طرح و توسعه شرکت 
برق منطقه ای اصفهان

10 صبح1399/12/27

کلیه مناقصه گران بایستی نسبت به ارسال کپی اساسنامه، 
آگهی تغییرات شرکت، مدارک شناسایی اعضای هیئت 

مدیره، همچنین معرفی و ارسال مدارک شناسایی 
نمایندگان خود تا 1399/12/20 اقدام نمایند. تلفن 
جهت هماهنگی: 09133250970، آقای شکیبافر

990/1014
ابتدای جاده سمیرم،یاسوج 
پست63/20کیلوولت سمیرم

10 صبح1399/12/24
تلفن جهت هماهنگی: 36643424-

031 )داخلی 127(، خانم بهرامی

990/1015
کاشان قطب راوندی 
شهرک صنعتی کاشان

تلفن جهت هماهنگی: 09133158812، آقای اسدالهیان10 صبح1399/12/23

990/1016
نجف آباد شهرک صنعتی 

رضوانشهر ابتدای ورودی اول
تلفن جهت هماهنگی: 09133158812، آقای اسدالهیان10 صبح1399/12/24

مهلت و محل تحويل پاكات:  نسخه الكترونيكی كليه مدارك و مستندات؛ بايستی حداكثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/01/23 در سامانه تداركات 
الكترونيكی دولت)ستاد( بارگذاري و نســخه فيزيکی )شــامل ضمانتنامه و یک حلقه CD( آن نيز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خيابان چهارباغ باال، 
دبيرخانه شــركت برق منطقه ای اصفهان تحويل گردد. زمان و محل بازگشايی پاكات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شــنبه مورخ 1400/01/24- سالن 
كميسيون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتيبانی شركت برق منطقه ای اصفهان     *ضمنًا می توانيد اين آگهی را در سايت های اينترنتی مشاهده کنيد.

www.setadiran.ir         http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir

نوبت   دوم

ارتفاع پست
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با هوشیاری پاسداران یگان امنیت پرواز سپاه و با فرود اضطراری هواپیما 
در فرودگاه اصفهان و دستگیری عامل آن این توطئه خنثی شد
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روابط ایران با طرف های اروپایی و آمریکایی 
علیرضا کریمیان

برجام همچنان پر فراز و نشیب و متالطم 
است. طی روزهای اخیر افزایش خارج شدن تعهدات ایران از محدودیت 
های برجامی، اعتراضات زیادی را از سوی اتحادیه اروپا و آژانس حکام در 
پی داشــت. این فشارها اما با ســخنان صریح و تند مقامات کشورمان 
همراه بود و در اتفاقی کم نظیر انگلیس، فرانسه و آلمان از صدور قطعنامه 
انتقادی علیه ایران در شورای حکام آژانس اتمی عقب نشینی کردند. این 
کشورها با صدور بیانیه ای  مدعی شده اند کامال به »برنامه جامع اقدام 
مشترک« متعهد هستند. تروئیکای اروپایی تاکید کرده اند این توافق، 
هنگامــی که اجرا می شــود در راســتای تامیــن منافــع امنیتی همه 
طرف هاست. انگلیس، فرانســه و آلمان در ادامه این بیانیه، ایران را به 
»نقض« برجام متهم کرده و گفته اند که از این بابت نگران هســتند. آنها 
نوشته اند: »همچنان از نقض ادامه دار تعهدات هسته ای ایران در ماه های 
اخیر به خصوص گام های تنش آمیز برداشته شده از سوی این کشور از 
تاریخ نوامبر ۲۰۲۰ نگران هستیم.« انگلیس، فرانسه و آلمان گفته اند که از 
تفاهم موقت میان ایران و آژانس اتمی استقبال می کنند، اما این تفاهم 
»ضرورت احیای تمامی دسترسی ها توسط ایران را برطرف نمی کند.«آنها 

تاکیــد کرده اند: »ایران بایســتی کامال با آژانس اتمــی همکاری کند تا 
اطمینان حاصل شود که آژانس قادر است ماموریت گزارش دهی خودش 
را اجرا کند.« تروئیکای اروپایی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی قصد 
معرفی قطعنامه ای در نشســت شــورای حکام آژانس علیــه ایران را 
داشــته اند، تاکید کرده اند: »ما می دانیم که اعضای این شــورا از لحاظ 
نگرانی های بسیار جدی  ما از اقدامات ایران، به خصوص تصمیم این کشور 
در تعلیق ترتیبات شفافیت ساز ذیل برجام و نظام پادمانی با ما هم نظرند.« 
آنها ســپس درباره دلیل عقب نشــینی از تصمیم خود برای صدور این 
قطعنامه تصریح کرده اند: »با وجود حمایت آشــکار از این قطعنامه در 
شورای حکام آژانس اتمی ما فعال تصمیم گرفته ایم این اقدام را متوقف 
کنیم تا به مدیر کل آژانس برای اجرای تالش های جدید ایشان با هدف 
شکســتن این بن بســت و حل و فصل بدون تاخیــر اختالفات مذکور 
-اقداماتی که مدیر کل در هفته جاری آنها را به شورا اعالم کرد- فرصت 
بدهیم.« این اقدام در حالی صورت گرفته که رویترز مدعی گفت وگوهای 
غیررسمی برای احیای برجام میان ایران و آمریکا شده است.خبرگزاری 
رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک فرانســوی ادعا کرد که ایران طی 
روزهای گذشــته نشــانه های دل گرم کننــده ای را درخصــوص تداوم 

دیپلماسی هسته ای و آغاز گفت وگوهای غیررسمی نشان داده است.این 
منبع در این خصوص با بیان این که همه چیز در حال حرکت در مســیر 
درست است، ادعا کرد: ما نشانه های مثبتی در این هفته خصوصا در چند 
روز اخیر دریافت کرده ایم.این منبع فرانسوی تصریح کرد:هدف این است 
که همگی را تا پیش از آغاز نوروز به پای میز ]مذاکره[ بیاورند. فرانســه، 
آلمان و انگلیس تصویب قطعنامه درخصوص ایران در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را متوقف کنند تا فرصتی برای دیپلماســی مهیا شــود و به 
چشم انداز نشست هسته ای غیررسمی لطمه ای وارد نشود. در همین حال 
روس ها نیز از این نزدیکی و روابط نرم مواضع اتحادیه اروپا استقبال کرده 
اند. »میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های بین المللی از 
عقب نشینی تروئیکای اروپایی در برابر ایران و انصراف از صدور قطعنامه 
انتقادی علیه این کشور، اســتقبال کرد.وی در پیامی توئیتری نوشت: 
»آلمان، فرانسه و انگلیس در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اعالم کردند که تصویب قطعنامه ای جنجالی در خصوص ایران را پیگیری 
نمی کنند که اقدامی قابل تقدیر است. احتمال می رفت این قطعنامه به 
تشدید تنشــی غیرقابل کنترل منجر شــود. اکنون دیپلماسی فرصتی 

حقیقی برای موفقیت دارد«.

توطئه هواپیماربایی در مسیر اهواز به مشهد؛

ارتفاع پست
روابط عمومی سپاه حفاظت هواپیمایی از خنثی سازی توطئه ربایش هواپیما در مسیر اهواز به مشهد، در 

شامگاه پنجشنبه توسط نیروهای یگان امنیت پرواز سپاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرماندهی سپاه حفاظت هواپیمایی در اطالعیه ای از خنثی سازی 

توطئه هواپیماربایی در مسیر اهواز و مشهد در شامگاه پنجشنبه 99/1۲/14 خبر داد.
متن اطالعیه به این شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
به آگاهی ملت شریف و قهرمان ایران اسالمی می رساند با الطاف و عنایات الهی، توطئه ربایش یک فروند 
هواپیما فوکر 1۰۰ متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر که پنجشنبه شب با پرواز شماره ۳۳4 ساعت ۲۲ 
و 1۰ دقیقه با تاخیر از فرودگاه اهواز به سمت مشهد مقدس به پرواز در آمده بود، با هوشیاری پاسداران 
یگان امنیت پرواز سپاه و با فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه اصفهان و دستگیری عامل آن خنثی شد.بر 
اساس اظهارات اولیه، عامل این توطئه قصد داشته اســت هواپیما را پس از ربایش در فرودگاه یکی از 
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به زمین بنشاند.مسافران عزیز هواپیما نیز در سالمتی کامل با پرواز 

جایگزین به سمت مقصد حرکت کردند.ابعاد و زوایای این توطئه در حال بررسی است.

آغاز مذاکره ایران و اتحادیه اوراسیا 
معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امورخارجه، از رشــد مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا خبر داد 
و گفت: به  زودی مذاکرات جمهوری اســالمی با ایــن اتحادیه برای اجرای موافقت نامــه تجارت آزاد آغاز 
می شود.سید رسول مهاجر در این خصوص توضیح داد: در یک سال گذشته حجم مبادالت تجاری ایران با 
روسیه ۳۵۰ میلیون دالر بود که حدود 9۰ درصد آن را مبادالت کشاورزی شامل می شود.معاون دیپلماسی 
اقتصادی وزارت امورخارجه با اشاره به اینکه جمهوری اســالمی در بسیاری از زمینه ها برتری و مزیت های 
زیاد تجاری با کشورهای اوراسیا دارد، گفت: رشــد مبادالت تجاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا 
مرهون موافقت نامه تعرفه ترجیحی است که از آبان سال 9۸ تا آبان سال 99 اجرا شد.وی افزود: در یک سال 
گذشته به علت شیوع بیماری کرونا رشد اقتصادی بسیاری از کشــورها با رکود مواجه بوده است اما روابط 
تجاری ایران با کشورهای اوراسیا همراه با رشد بود. این نشان می دهد که ایران باید به سمت تعرفه ترجیحی 
و تجارت آزاد با بسیاری از کشورها از جمله کشورهای عضو اوراسیا پیش برود.مهاجر با اشاره به اینکه کاهش 
تعرفه ها باعث افزایش مراودات می شود، گفت: به عنوان مثال ترکیه با حدود 1۸ کشور تعرفه آزاد تجاری دارد.

FATF واکنش »واعظی« به اظهارات دبیر مجمع و مخالفان
رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه چه تحریم باشد چه نباشد، با دو الیحه FATF ارتباط خاصی 
پیدا نمی کند، گفت: تصویب این لوایح موجب کم شدن بار فشار مالی و ارزان تر شدن هزینه تعامالت 
تجاری با کشورهای خارجی می شود.»محمود واعظی« درباره اظهارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مبنی بر اینکه مجمع منتظر اســناد مکتوب دولت در رابطه  با FATF است، گفت:  بحث ما در 
مجمع دو الیحه پالرمو و CFT است که در مجمع تشخیص باقی ماند.این دو الیحه برای روابط بانکی، 
شفافیت و مقابله با پولشویی حتی در ایران بسیار مهم است.رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به 
اینکه بخشی از این الیحه آن مقدار که در اختیار بانک مرکزی و دولت برای ایجاد شفافیت و جلوگیری 
از پول شویی است، هم اکنون در حال اجراست، گفت: وقتی این الیحه تبدیل به قانون شود قدرت بانک 
مرکزی و دولت برای اجرای شفافیت و جلوگیری از پول شویی بیشتر می شود.واعظی خاطرنشان کرد: 
دولت برای حضور فعال وزیران ذی ربط در مجمع تشخیص مصلحت نظام آمادگی کامل دارد و وزیران 
امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، نفت و رییس کل بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
در جلسات چند ساعته حضور داشتند و اگر باز هم الزم باشد در این نشست ها شرکت می کنند تا به 

سواالت و ابهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ دهند.

سیاستکافه سیاست

تروئیکای اروپا پس از عقب نشینی از قطعنامه ضد ایرانی بیانیه ای صادر کرد؛ 

سرنوشت برجام همچنان در ابهام

چین نظام انتخاباتی هنگ کنگ را بازبینی می کند
کنگره ملی خلق چین، بزرگ ترین نشست سیاسی این کشــور که یک هفته به طول می انجامد، 
بازبینی قوانین انتخاباتی هنگ کنگ را در دستور کار دارد.وانگ چن، نایب رییس کنگره ملی خلق 
چین، اعالم کرد متمم های قانون اساســی هنگ کنگ بازبینی می شوند تا روزنه های انتخاباتی را 
برای مخالفانی که به دنبال استقالل از چین هســتند، ببندند.رهبران چین می گویند می خواهند 
نظام انتخاباتی هنگ کنگ را به ترتیبی تغییر دهند که قدرت میهن دوستان در آن تضمین شود.سال 
گذشته میالدی همه اعضای دموکراسی خواه شورای هنگ کنگ استعفا دادند. به گزارش بی.بی.

سی، این دولتشــهر مدت هاســت صحنه برخورد پلیس با تجمع های معترضان دموکراسی خواه 
بوده است.

تعویق تصویب توافق اتحادیه اروپا با انگلیس 
اتحادیه اروپا تصویب توافق تجاری با انگلیس را به تعویق انداخــت.  پارلمان اروپا در اعتراض به 
اقدام اخیر دولت انگلیس برای ادامه کنترل تجارت مواد غذایی بین انگلستان و ایرلند شمالی، از 
تعیین تاریخ رای گیری برای تصویب معامله تجاری اتحادیه اروپا و بریتانیا خودداری کرد.اتحادیه 
اروپا ضمن متهم کردن بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، به تکرار نقض قوانین بین المللی 
در رابطه با ایرلند شمالی، تصمیم اخیر لندن را »یک جانبه و ناقض توافق برگزیت« دانست.پیش از 
این قرار بود رهبران پارلمان اروپا در نشست اخیر خود تاریخ رای گیری برای تصویب توافق تجاری 
اتحادیه اروپا و بریتانیا را تعیین کنند.گزارش ها حاکی اســت که لندن در تصمیمی »یک جانبه« 
مهلت کنترل واردات محصوالت غذایی به ایرلند شمالی را تا پایان سپتامبر ۲۰۲1 تمدید کرده است.

پنتاگون، چین را چالش شماره یک خود معرفی کرد
وزیر دفاع آمریکا در پیامی به نیروهای مسلح، چین را چالش شماره یک این وزارت خانه دانست 
و گفت: رویکرد ما به چین برای پیشبرد سیاست داخلی و خارجی ایاالت متحده خواهد بود.لوید 
آستین افزود: من به عنوان وزیر دفاع متعهد هستم تا اطمینان حاصل کنم که این وزارتخانه افراد ، 
اولویت ها و هدف ماموریت را برای ادامه دفاع از ملت ما در برابر دشمنان خارجی و داخلی درست 
می کند.وی دفاع از ملت، مراقبت از مردم آمریکا و موفقیت در کار گروهی را سه اولویت کاری در 
پنتاگون دانســت و ادامه داد: بزرگ ترین چالش امنیتی که مردم ما را تهدید می کند، کووید-19 
است.  این وزارت به حمایت از تالش های دولت فدرال برای شکست بیماری، دفاع از نیروی مسلح 
در برابر آن و همکاری با شرکای داخلی و بین المللی برای محافظت از مردم ما در برابر ویروس های 

جدید و مرگبار آینده ادامه خواهد داد.

درخواست ادامه حضور گارد ملی آمریکا در واشنگتن
پلیس کنگره آمریکا خواســتار حضور گارد ملی ایاالت متحده تا دو ماه دیگــر برای محافظت از 
ساختمان کنگره در برابر حمله احتمالی شده است.آسوشیتدپرس اعالم کرد پلیس کنگره آمریکا 
خواســتار ادامه حضور نیرو های گارد ملی در واشنگتن دی ســی تا ۲ ماه آینده به دلیل نگرانی ها 
درباره احتمال حمله به ساختمان کنگره شده است.مقامات دفاعی آمریکا گفتند این درخواست 
از سوی پنتاگون نیز مورد بررسی قرار گرفته است.هزاران نفر از طرفداران ترامپ دو هفته پیش از 
برگزاری مراسم تحلیف »جو بایدن« رییس جمهور کنونی آمریکا و به منظور جلوگیری از تایید نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری از سوی کنگره، با خشونت به ساختمان کنگره در واشنگتن دی سی حمله 
کردند.پس از آن ترامپ به اتهام »تحریک به شورش« برای دومین بار در کنگره محاکمه شد؛ اما 
در جریان بررسی دومین استیضاح و با رای گیری سناتور ها، با ۵۷ رای به مجرم بودن و 4۳ رای به 

بی گناه بودن، از اتهامات وارده تبرئه شد.

خبر روز

دبیر مجمع تشخیص: 

رییس جمهور نظامی 
دست دزدها را قطع 

می کند
دبیر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام 
عنوان کــرد: امیرکبیــر را ببینیــد او ابتدا 
امیرنظام بود و بعد امیرکبیر شد و موضوع 
کاندیــدای نظامــی هم در ایــران همین 

است. 
محســن رضایــی در رابطه بــا کاندیدای 
نظامی و میزان رای آوری آنها در انتخابات 
14۰۰ گفــت: کســانی که مــی گویند چرا 
نظامی ها می آیند در جریان نیستند که در 
اروپا و آمریکا بیش از ۵۰٪ رؤسای جمهور 
و رؤسای دولت ها نظامی بودند و یا اطالع 
دارند و ترسی از به خطر افتادن منافع و یا 
زد و بند خود دارنــد و نگرانند که نظامیان 

این ها را به هم بریزند و بیرون کنند. 
وی افزود: من عمده این ترس را ناشــی 
از زد و بند اقتصادی و رانــت خواری می 
دانم چون اگر نظامیان بر ســر کار بیایند 
دســت دزدها را قطع می کنند و تا آخرین 
قطره ای که از بیت المال رفته به خزانه باز 
می گردانند و به دست مردم می رسانند. 
رضایی تاکید کــرد: نظامیان افراد قاطعی 
هستند؛ گفتند خرمشــهر را آزاد می کنیم 
و آزاد کردنــد و گفتنــد حکومت داعش را 
در کمتر از ســه ماه از بین می بریم و عمل 

کردند. 
دبیر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام 
خاطرنشــان کرد: منظور مــا از نظامیان 
افراد کارآمدی است که فهم، برنامه ریزی 
و توانمندی داشته باشــند و حتما تغییر 

ایجاد می شود.
وی با تشبیه نظامیان در ایران به امیرکبیر 
گفت: امیرکبیر را ببینید او ابتدا امیرنظام  
بود و بعد امیرکبیر شد و موضوع کاندیدای 
نظامی هم در ایــران همین اســت.این 
کاندیدای اســبق ریاســت جمهوری در 
پایان گفت: در هر صورت در انتخابات هر 
چه تنوع بیشتر باشد مردم بیشتر شرکت 

می کنند.

اخبار

رهبر معظم انقالب به مناسبت روز درختکاری و هفته 
منابع طبیعی فرمودند: تخریب محیط زیست بالی 
بزرگی است که آینده بشــر را هدر می دهد؛ بنابراین 
مســئوالن و همه مردم باید در مقابل آن بایستند.به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار 
حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای به مناســبت روز 
درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر معظم انقالب 
اســالمی پیش از ظهر روز جمعه دو اصله نهال میوه 
کاشتند.حضرت آیت ا... خامنه ای سپس در سخنانی، 
گیاه و فضای سبز را عاملی مهم در زندگی و در ساخت 
تمدن بشری خواندند و با اشاره به ریشه های معرفتی 
و دینی توجه به محیط زیست، گفتند: کاشتن درخت 
و نشاندن نهال از جمله  حســناتی است که در شرع 

مقدس اسالم بر آن تاکید شــده است.رهبر انقالب 
اســالمی به اهمیت محیط زیست در قانون اساسی 
نیز اشاره و خاطرنشــان کردند: فعالیت های محیط 
زیستی، فعالیت های دینی و انقالبی است و نباید به 
آنها نگاه تجمالتی و تزئینی شود. ایشان تنوع زیستی 
و اقلیمی کشور را بســتری مناسب برای فعال شدن 
آحاد مردم و جوانان در زمینه محیط زیست خواندند 
و با ابراز تاســف از تخریب جنگل ها، منابع طبیعی و 
سفره های زیرزمینی به  دســت افراد سودجو، تاکید 
کردند: تخریب محیط زیســت بالی بزرگی اســت 
که آینده بشــر را هــدر می دهد، بنابراین مســئوالن 
و همه مــردم بایــد در مقابل آن بایســتند.حضرت 
آیت ا... خامنه ای با اشاره به حوادثی مثل آتش سوزی 

جنگل ها یا خشک شدن دریاچه ها و تاالب ها، گفتند: 
این حوادث قابل پیشگیری است و مسئوالنی که به 
وظایف خود عمل نمی کنند، دچار تقصیر هستند.رهبر 
انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنان شان به 
مسئله کرونا در آستانه سال نو پرداختند و گفتند: سال 
گذشته در ایام عید، مردم عزیز به توصیه ها کامال عمل 
و بالی بزرگی را از سر کشور دور کردند اما امسال خطر 
بیشتر و فراگیرتر است؛ بنابراین امسال هم همگان 

توصیه ها را رعایت کنند.

رهبر معظم انقالب: 

مردم و مسئوالن مقابل تخریب محیط زیست بایستند

جزئیات سفر هیئت ویژه مجلس به سراوان
عضو هیئت ویژه مجلس برای بررسی حوادث سراوان، جزئیات سفر به استان سیستان و بلوچســتان را تشریح کرد.مصطفی نخعی درباره سفر هیئتی ویژه از نمایندگان به 
منظور بررسی حوادث منطقه سروان گفت: سفر تعدادی از نمایندگان به منطقه سروان از طرف مجلس شورای اسالمی برنامه ریزی شد و بنده به اتفاق 4 نفر از همکاران دیگر 
در این منطقه حضور پیدا کردیم.این عضو هیئت ویژه مجلس برای بررسی حوادث سروان ادامه داد: نمایندگان اعزامی در محل حادثه و مناطق مرزی حاضر شدند و جلساتی 
را در نقطه صفر مرزی و مرکز استان برگزار کردند. تالش مان از این سفر این بود که ضمن بررسی ابعاد مختلف موضوع، مسائل را از طریق مسئوالن و مردم پیگیری کنیم.وی 
با بیان این که سعی  کردیم نشست هایی را با مردم و خانواده هایی که در حوادث اخیر سروان دچار سانحه شده بودند برگزار کنیم، عنوان کرد: در مجموع جلسات بسیار خوبی 
برگزار کردیم؛ فکر می کنم  رفتن نمایندگان مجلس به سراوان و دیدار با افراد حادثه دیده باعث تسلی خاطر و دلجویی شد.نخعی اظهار داشت: عرض تسلیت خدمت خانواده ها 
داشتیم و صحبت هایی را هم با آنان انجام دادیم.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که مشکل عمده مردم سراوان نداشتن اشتغال است، آیا در جریان سفر این موضوع مورد 
بررسی قرار گرفت یا خیر، گفت: طبیعتا هدف سفر این نبود؛ ما بیشتر به بررسی جزئیات اتفاقات رخ داده پرداختیم به اضافه کلیات موضوعاتی که در حال رقم خوردن است و 
طرح هایی که در حال اجراست را بررسی کردیم.نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی گفت: این واقعیتی است که  مردم منطقه سراوان دارای مشکالت معیشتی 

و اقتصادی هستند؛ اصال سوخت بری برای  فقری که در مناطق وجود دارد، اتفاق می افتد. متاسفانه تولید و اقتصاد رونق پیدا نکرده و بیکاری در آن منطقه بسیار زیاد است.

وز عکس ر

 تدابیر امنیتی
 در ارمنستان

استقرار تک تیرانداز در بالکن 
ساختمان پارلمان ارمنستان 
در شــهر ایــروان همزمان با 
تظاهــرات مخالفان »نیکول 
پاشــینیان« نخســت وزیر 

ارمنستان

خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک فرانسوی 
ادعا کرد که ایران طی روزهای گذشته نشانه های 
دل گرم کننده ای را درخصوص تداوم دیپلماسی هسته ای 

و آغاز گفت وگوهای غیررسمی نشان داده است
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30 طرح اقتصاد مقاومتی در اصفهان به تصویب رسید
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان گفت: حدود ۳۰ طرح اقتصاد مقاومتی با 
هدف تحقق راهبرد جهش تولید برای سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.نعمت ا... اکبری افزود: از ابتدای 

ســال ۱۴۰۰ با جدیت پروژه های اقتصاد 
مقاومتی و جهــش تولیــد را عملیاتی 
خواهیم کرد.وی ادامه داد: اجرای طرح 
اصالح الگوی کشت، اجرای پیشران های 
توسعه مناطق هفت گانه، مصرف بهینه 
ســوخت و حامل های انرژی، گسترش 
دولــت الکترونیــک، شــهرک طــال و 
ســاماندهی زاینده رود و آبرسانی به ۱۴ 
شهرستان جزو اولویت های اساسی در 
سال ۱۴۰۰ است.اکبری خاطرنشان کرد: 

به طور عمده مشــکالت در بخش خصوصی، تامین اعتبار و کسری منابع مالی است که با همکاری 
بانک ها در سال آینده با مشکل نقدینگی و تامین منابع مالی روبه رو نباشیم.وی با اشاره به برگزاری 
جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی اســتان با حضور استاندار تصریح کرد: عملکرد ۹ 
ماهه پروژه های اختصاصی اقتصاد مقاومتی و جهش تولید، بررسی پروژه های پیشنهادی اقتصاد 
مقاومتی سال ۱۴۰۰ ارزیابی شد.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان ادامه داد: 
طی ۹ ماه ســال جاری تعدادی از پروژه های اقتصاد مقاومتی صددرصــد و برخی حدود ۵۰ درصد 

پیشرفت داشته است.

نبود نیروی کار ماهر در صنعت ساختمان
دبیر انجمن صنفی سنگ کاران اصفهان با بیان اینکه یکی از بزرگ ترین مشکالت جامعه کارگری در 
صنعت ساختمان کمبود نیروی کار است، گفت: هیچ نیروی جویای کاری حاضر نیست وارد این شغل 
شود چون هیچ حمایتی از آن نمی شود. ابوذر جهانگیری، با بیان اینکه بیشتر شهرستان های اصفهان 
تشــکل کارگری ندارند، اظهار کرد: به ازای هر روز که ۲۰۳ هزار تومان بــرای کارگر در کارخانه هزینه 
می کنند، برای یک کارگر ســاختمانی ۱۲۰ هزار تومان پرداخت می شود.جهانگیری با اشاره به اینکه 
اصفهان طی چند سال گذشته هیچ نیروی جدیدی در این صنف نداشته است، بیان کرد: متوسط سن 
در صنعت سنگ کاری و نماکاری باالی ۴۰ سال است، در این صنف عدم رغبت نیروی کار وجود دارد.

آغاز عملیات جنگل کاری هزارو 600 هکتاری شاهین شهر 
عملیات جنگل کاری یک هزار و ۶۰۰ هکتاری منطقه »ُسه« از توابع شهرستان شاهین شهر و میمه در 
شمال اصفهان به مناسبت روز درختکاری و با حضور تعدادی از مسئوالن ادارات آغاز شد.در همین 
زمینه سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان گفت: امسال حدود پنج هزار 
هکتار از عرصه های استان اصفهان با هدف توسعه پوشش گیاهی جنگل کاری شده است.محمدعلی 
کاظمی ادامه داد: اعتبار طرح جنگل کاری امســال اســتان بالغ بر ۵.۵ میلیارد تومان است که در 
شهرستان های نایین، شاهین شهر و میمه و کاشان اجرا شده است.وی اضافه کرد: اجرای طرح های 
جنگل کاری در استان با محوریت گیاهان سازگار با آب و هوای خشک و نیمه خشک مانند اسکوپاریا 
)نوعی درخت بادام(، اقاقیا، توت، زبان گنجشک، سنجد و زیتون انجام می شود.سرپرست اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان تصریح کرد: جلوگیری از فرسایش خاک و زمین، حفظ 
زیستگاه جانوران، تولید اکسیژن و مقابله با آلودگی هوا از جمله اهداف کشت نهال و توسعه پوشش 

گیاهی به شمار می رود.

مسئوالن می گویند قیمت ها در بازار مرغ کنترل شده است در حالی که نوسانات بسیاری در این بازار دیده می شود؛ 

ادعاهای توخالی

مرغ پس از چندین ماه وعده های پیاپی  مرضیه محب رسول
مسئوالن همچنان بازار ناآرامی دارد. عالوه 
بر قیمت ها که همچنان نوسان دارد، توزیع نیز با عدم توازن دست و پنجه 
نرم می کند. معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی استان اصفهان 
گفته است مرزهای خروج مرغ از اصفهان کنترل می شود تا شاید بخشی 
از اختالالت ایجاد شده در بازار مرغ کاهش یابد. ایراندوست همچنین به 
کنترل مرزهای خروج مرغ از استان اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: در 
این زمینه قرار بر این شد که چنانچه قرار است مرغ از استان اصفهان به 
استانی دیگر منتقل شــود عالوه بر ثبت در سامانه »رهتاب« هماهنگی 
مورد نیاز بین ادارات جهاد کشاورزی هر دو استان انجام شود تا این انتقال 
عامل بر هــم زننده بــازار در مبدأ و یا مقصد نباشــد.وی بــا بیان اینکه 
هماهنگی بین جهاد کشاورزی، دامپزشکی و پلیس راه نیز برای نظارت بر 
جابه جایی مرغ بین استان ها با توجه به مجوزهای مورد نیاز انجام شده 
است، ادامه داد: خودروهای حامل مرغ در جاده ها برای تردد نیاز به مجوز 
از دامپزشــکی دارند.معاون امور بهبود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی 
استان تشدید نظارت بر کشتار مرغ در کشتارگاه ها را نیز از اقدامات انجام 
شده در استان اصفهان اعالم کرد و گفت: طی یک هفته گذشته نظارت ها 

به شدت دنبال شد و نتایج خوبی را به همراه داشت. این دست از اقدامات 
کنترلی البته پیش تر از سوی مراجعی مانند تعزیرات و اصناف در برابر 
کنترل قیمت ها در بازار مرغ هم صورت گرفته؛ اما ظاهرا چندان توفیقی 
نیافته است. به نظر می رسد مسئوالن به جای آنکه تالش کنند تا از قیمت 
تولید مرغ بکاهند بیشتر سعی دارند تا با اقدام ضربتی قیمت ها را در بازار 
نهایی کنترل کنند و درست به همین دلیل موفقیتی به دست نمی آورند. 
آنگونه که دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان گفته است: با توزیع مرغ 
دولتی تنها ۲۰ درصد آن به دست مصرف کننده واقعی می رسد و مابقی در 
مکان های دیگری عرضه می شود.بهرام پاکزاد پیرامون اینکه بدون شک 
پشت پرده توزیع مرغ دو نرخی در بازار »فساد« است و مسئوالن هرساله 
همان آزمــون و خطا را تکرار می کنند، اظهار داشــت: بــرای ثبات بازار و 
جلوگیری از رانت بهای مرغ باید تک نرخی باشد، اما این اشتباهی است 
که مسئوالن طی یک سال دو تا ســه مرتبه بدون نتایج مثبتی اجرایی 
می کنند. وی پیرامــون اینکه عرضه مرغ دولتی بــرای واحد های تولید 
مرغداری تا چه میزانی ضرر و زیان ایجاد می کند، افزود: در زمان توزیع 
مرغ دولتی با نرخ ارزان تر تحت هر عنوانی به زور مرغ تولیدی مرغدار را 
می گیرند، اما آیا این کاال به دست مصرف کننده واقعی خودش می رسد؟ 

خیر!دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان دلیل اصلی مشکل مرغ در 
کشور را نوسانات قیمتی اعالم کرد و گفت: نبود مدیریت تولید فراز و فرود 
قیمت ها را تشدید می کند، زیرا تشــکل های مرغداری اختیارات الزم را 
ندارند که تولیدات را مدیریت کنند.وی با اشاره به نوسانات قیمت مرغ با 
ســلب اختیار از مرغداری هــا، بیان کرد: بــا نبود اختیــارات الزم برای 
تشــکل های مرغداری نمی توانیم به هیچ عنوان بر تولید و حتی کنترل 
قیمت ها مدیریت داشــته باشــیم، اما کســی در زمینه عدم اختیارات 
مرغداری ها پاســخگو نیســت.پاکزاد درباره اینکه هزینه های تولید از 
ابتدای امسال به طور چشــمگیری افزایش داشته و عرضه و تقاضا هم 
باالست، اظهار داشت: متاسفانه طی دو ماه گذشته مرغ به قیمت واقعی 
خود نرســیده و مرغدار به طور متوســط کیلویی ۲ هزار تومــان با ضرر 
محصوالت را عرضه کرده و در این شــرایط اکنون بهــای مرغ زنده درب 
مرغداری ها ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اســت که قیمت باالیی هم نیست.وی 
درباره اینکه تامین ذرت با بهای ۶ هزار تومان و سویا ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان، 
هزینه های واحد های تولیدی را بسیار افزایش داده است، افزود: به دلیل 
نوسانات قیمتی در تولید مرغ و نهاده ها و دیگر معضالت اکنون نیمی از 

مرغداری های استان اصفهان ورشکسته شده اند.

خبر روز

گرانی نان، نتیجه اجرای حکم جدید دیوان عدالت اداری
رییس اتحادیه نانوایان سنتی از حکم دیوان عدالت اداری برای آزادسازی صدور مجوز نانوایی 
سنتی خبر داد و گفت: در صورت اجرایی شدن این حکم قیمت نان افزایش خواهد یافت. بیژن 
نوروز مقدم با تاکید بر اینکه در حال حاضر تعداد نانوایی های ســنتی بیشتر از نیاز کشور است، 
اظهار کرد: ۹۰ هزار نانوایی ســنتی در سراســر کشــور وجود دارد که نه تنها پاسخگوی نیاز مردم 

هستند، بلکه در برخی مناطق تعداد آن ها بیش از نیاز است.
وی ادامه داد: در این شــرایط دیوان عدالت اداری حکم بر آزادسازی صدور مجوز نانوایی سنتی 
داده است.نوروز مقدم نتیجه ایجاد نانوایی بیش از نیاز در یک منطقه را گرانی نان دانست.رییس 
اتحادیه نانوایان سنتی توضیح داد: اگر تعداد نانوایی ها در یک منطقه بیش از نیاز باشد، هزینه 
تولید برای نانوایان افزایش می یابد چراکه میزان فروش و درآمد حاصل از میزان هزینه پیشی 
می گیرد.وی معتقد است؛ در این شرایط نانوایان به سمتی سوق پیدا می کنند که درآمد خود را 
از راه های دیگر افزایش دهند.نوروز مقدم از جمله این راه ها را تعیین خودسرانه قیمت بر اساس 

هزینه تمام شده تولید عنوان کرد.
وی گفت: نانوایان در شرایط زیان دست به آنالیز هزینه زده و بر اساس آن قیمت نان را خودسرانه 
تعیین می کنند.نوروز مقدم افزود: همچنین ریشه کم فروشی و چند نرخی بودن نان نیز مربوط 

به این موضوع می شود.

فرماندار کاشان خبر داد:

صادرات 500 کیلو اسانس گل محمدی از کاشان 
فرماندار کاشان گفت: در ســال جاری ۵۰۰ کیلوگرم اســانس گل محمدی از کاشان به خارج از 
کشور در سال جاری صادر شده است.علی اکبر مرتضایی با اشاره به اینکه اشتغال و کارآفرینی 
در سطح شهرستان کاشان یکی از اولویت های فرمانداری کاشان است، اظهار داشت: کاشان در 
حال حاضر با کمبود نیروی کار زیر دیپلم مواجه است.وی با بیان اینکه الزم است برای اشتغال 
دانش آموختگان دانشگاهی برنامه ریزی مدون انجام گیرد، ابراز داشت: نیازهای منطقه کاشان 
در حوزه های مختلف صنعتی، خدماتی و... مشخص اســت و جذب و پذیرش دانشجویان در 

دانشگاه های این شهرستان باید بر اساس همین نیازها باشد.
فرماندار کاشــان با بیان اینکه کاشــان بزرگ ترین قطب تولید فرش ماشــینی در ایران است، 
تصریح کرد: در زمینه گل محمدی و اســانس آن بیــش از ۵۰۰ کیلوگرم اســانس از این گل در 
سال جاری از کاشــان به خارج از کشور صادر شده است.وی با اشــاره به اینکه کاشان در زمینه 
پرداخت تســهیالت کرونایی مقام نخســت در کشــور را دارد، خاطرنشــان کرد: با اقدامات و 
 تمهیدات اندیشــیده شــده بیش از دو هزار شــغل در ایام فراگیری ویروس کرونا در کاشــان

 تثبیت شد.

زمین گیر شدن سیب زمینی در منطقه فریدن
رکود بازار سیب زمینی و پایین بودن قیمت آن باعث شده ۶۰ هزار تن سیب زمینی در انبار ها روی 

دست کشاورزان فریدنی بماند. 
حدود ۲۰ رقم ســیب زمینــی از جمله آگریــا، آریندا، جلــی، ســانته، مارفونا، بامبا، ســیفرا، 
چلنجر، کن کردیا، ســاواالن، کلمبا، ســانتانا، پانامرا، ســاگیتا، فابوال و ســیلوانا تولید می شود 
و رکــورد تولید هم بــه ۱۴۷ تــن در هکتار رســیده است.مســئوالن جهاد کشــاورزی فریدن 
درباره مشــکل فــروش و پاییــن بودن قیمــت ســیب زمینی می گوینــد: علــت اصلی این 
معضــل، افزایش تولید در شهرســتان فریدن و شهرســتان های همجوار اســت؛ اما برای حل 
 مشــکل، جلســاتی با صادرکنندگان برگزار شــد و اعــالم آمادگــی کردند که ســیب زمینی را 

صادر کنند.

کافه اقتصاد

اخبار

رییس کمیسیون کشاورزی 
مجلس شورای اسالمی:

سهم دولت در بیمه 
 محصوالت کشاورزی

 اندک است
رییس کمیســیون کشــاورزی مجلس با 
بیان اینکه سهم اغلب دولت های جهان در 
بیمه محصوالت کشاورزی کمتر از ۶۵ درصد 
نیســت، گفت: پس از چند دهه چانه زنی 
درصد بیمه کشــاورزی در کشورمان به ۳۵ 
درصد رسید.سیدجواد ساداتی نژاد با اشاره 
به اینکه یکی از دالیلی که حوزه کشاورزی در 
کشور ما ضعیف است به دلیل عدم حمایت 
الزم از قشر کشــاورزان است، اظهار داشت: 
کشاورز در محیط طبیعی کاشت و برداشت 
دارد و امکان آســیب های زیــادی از جمله 
آفت، سرمازدگی و ... برای محصوالت وجود 
دارد.وی بــا بیــان اینکه بیمــه محصوالت 
کشــاورزی برای کشــاورز مهم است، ابراز 
داشت: در حوزه صنعت بیمه به صورت کامل 
است ولی در حوزه کشــاورزی که مربوط به 
امنیت غذایی مردم اســت بیمه به صورت 
ناقص اجرا می شود. نماینده مردم کاشان و 
آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه طبق گزارش های وزارت کشور 
هر سال ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به کشاورزان 
کشور خسارت وارد می شــود، تصریح کرد: 
متاسفانه حق بیمه ای که دولت به کشاورزان 
می دهد درصــد کمی از این خســارت ها را 

پوشش می دهد.
وی با بیان اینکه حمایت از کشــاورزان باید 
در گرو افزایش ســطح بیمــه محصوالت 
کشــاورزی باشــد، ادامه داد: در کشور ما 
ریسک اقلیمی باالست و با بیمه محصوالت 
کشاورزی ریســک مخاطرات به خصوص 
در محصوالت اســتراتژیک باید پایین آید.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه مسئوالن برخی 
از شهرهای کشور بعد از وارد آمدن خسارت 
به کشــاورز، او را ارجاع به مدیریت بحران 
می دهند، تاکید کرد: مهــم ترین دلیل این 
موضوع کم بودن ســطح بیمــه محصوالت 

کشاورزی است. 

رییــس اتحادیه صنایع دســتی اصفهــان گفت: 
اصفهان به عنوان شــهر جهانی صنایع دســتی با 
توجه به شــیوع کرونا در زمینه صــادرات این نوع 
محصول با مشــکالت مختلفی روبه رو شده است 
که لزوم توجه جدی مســئوالن را می طلبد.سید 
عباس شیردل با اشــاره به وضعیت صنایع دستی 
اصفهان در شــرایط کرونا اظهار داشت: همه گیری 
کرونا تمام دنیا و اقتصاد کشــورها را مختل کرده 
و صادرات صنایع دســتی نیز از این امر مســتثنی 
نشده و کشــورهای مختلف جهان به همین دلیل 
خریدکمتری از صنایع دستی دیگر کشورها انجام 

می دهند.وی اظهار کرد: در حال حاضر گردشــگر 
خارجی در کشور ما رفت و آمد ندارد و از سویی دیگر 
کشورهای خارجی که خریدار صنایع دستی بودند 
درگیر کرونا شــده اند و توجه به این حوزه کاهش 
پیدا کرده اســت.با توجه به اینکه مشــغله اصلی 
کشورها  در شرایط فعلی مقابله با کروناست، خرید 
و فروش های مجازی هنوز نتوانسته است در این 

زمینه جبران کننده باشد.
رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان بیان داشت: 
با وجود اینکه بخشــی از خرید و فروش از طریق 
راه های فضای مجازی و ارتباطات گذشــته انجام 
می شــود؛ اما متاســفانه با توجه به اینکه مشغله 
اصلی کشورها  در شرایط فعلی مقابله با کروناست، 
خرید و فروش های مجازی هنوز نتوانســته است 
در این زمینــه جبران کننده باشــد.وی، راه جبران 

خســارت ناشــی از این وضعیت را اعطای وام و 
کمک های دولت به هنزمندان دانســت و افزود: 
دولت باید وام های بی بهره بــه هنرمندان بدهد تا 
حداقل آنها از این حرفه نامید نشوند؛ اما دولت نیز 
به این امر توجه چندانی ندارد.شیردل در پاسخ به 
اینکه تا چه میزان توجه به بسته بندی محصوالت و 
برندسازی صنایع دستی اصفهان که از عوامل موثر 
در صادرات موفق محوصالت مختلف محســوب 
می شــود، توجه شده اســت، گفت: شرکت های 
بســته بندی زیادی در کشــورمان وجــود دارد که 
در این زمینه بایــد به کمک صنایع دســتی بیاید؛ 
خوشــبختانه فروشــندگان نیز با آمــوزش های 
سالیان گذشــته به این نتیجه رســیده اند که باید 
با بســته بندی صحیح و به روز محصوالت خود به 

فروش بهتر بیندیشند.

کاهش صادرات صنایع دستی از اصفهان؛

دولت حمایت نمی کند

با تحویل اولین محموله ریل مترو ساخت داخل انجام شد؛

حرکت مترو بر ریل ملی ذوب آهن اصفهان
  UIC۶۰برای اولین بار ریل مترو تولید داخل توسط ذوب آهن اصفهان ساخته و تحویل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه شد. این محموله ، ۲۵۰ تن ریل
بوده و اولین بخش از یک قرارداد ۸۰۰ تنی است که برای تعمیر نگهداری خط ۵ متروی تهران و حومه قابل استفاده است.بهزاد کرمی ،معاون بازاریابی و فروش 
ذوب آهن اصفهان در این خصوص گفت : این مجتمع عظیم صنعتی تولید ریل ملی را از دهه هفتاد آغاز کرد، این دســتاورد عظیم که خودکفایی ایران را رقم زد 
با تولید ریل ۴۶E۲  و تحویل آن به راه آهن جمهوری اسالمی ایران رسما تحقق یافت. در ادامه بازاریابی و فروش ریل قطارهای پرسرعت به شرکت ساخت و 

توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در دستور کار قرار گرفت و اولین قرارداد با فروش ۱۵ هزار تن برای محور میانه بستان آباد تبریز اجرایی شد.

رونمایی از سند 
 »راهکارهای خروج

  از رکود صنایع دستی
 در بحران کرونا«

ســند »راهکارهای خــروج از رکود 
بازار صنایع دستی در بحران کرونا« 
در۶ فصل و با ســه رویکرد جامعه 
شناســی، بازاریابــی و مدیریــت 
استراتژیک در اصفهان به عنوان شهر 

جهانی صنایع دستی رونمایی شد.

وز عکس ر

مرغداری  ی  تشکل ها برای  الزم  اختیارات  نبود  با 
نمی توانیم به هیچ عنوان بر تولید و حتی کنترل قیمت ها 
مدیریت داشته باشیم، اما کسی در زمینه عدم اختیارات 

مرغداری ها پاسخگو نیست
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اســتاندار چهارمحال و بختیــاری در آییــن افتتاح و بهره بــرداری از 
پروژه های عمرانی شهرداری های چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
در  هشت سال گذشته حدود ۳۳۲۹ پروژه عمرانی با اعتبار حدود ۴۹۷۳ 
میلیارد تومان در استان افتتاح و به بهره برداری رسیده است، اظهار کرد: 
حدود ۱۰ درصد این پروژه ها در حوزه عمران شــهری بوده است.اقبال 
عباسی افزود: حدود ۹۰ درصد اعتبارات هزینه شده شهرداری ها در حوزه 
عمران شــهری نیز از طریق درآمدهای اختصاصی که همان مشارکت 
مردمی اســت، تامین می شــود.وی با بیان اینکه در سه شهرستان و 
شش شــهر چهارمحال و بختیاری ۱۲ پروژه عمران شهری افتتاح و به 
بهره برداری رسیده است، خاطرنشــان کرد: برای این پروژه ها اعتباری 
بالغ بر ۶۴ میلیارد تومان هزینه شــده و برای ۳۷۰ نفر نیز اشتغال زایی 
شــده است.عباســی بیان کرد: این پروژه ها در شــهرهای شــهرکرد، 
فرخشهر، بروجن، نقنه، بن و نافچ اجرا شده است.استاندار چهارمحال 
و بختیاری در ادامه با اشاره به هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، عنوان 
کرد: حفظ منابع طبیعی از اهمیت باالیی برخوردار است، اگر تعادل در 
بهره برداری از منابع طبیعی رعایت شود، تخریب نیز صورت نمی گیرد و 
شاهد مشکالت ناشی از تخریب منابع طبیعی نخواهیم بود.وی با تاکید 
بر اینکه درخت و درختکاری یکــی از کلیدی ترین عناصر در حفاظت از 
منابع طبیعی و محیط زیست است، گفت: این مسئله نیز نقش موثری 
در پاکســازی هوا، حفظ خاک، آب، حفظ تعادل زمین و .. دارد، امروز 

قطع بی رویه درختان، آتش سوزی و چرای بی رویه دام یک زنگ خطر 
جدی برای منابع طبیعی محسوب می شود.

در ادامه بهادر عبدالغنی، شــهردار شــهرکرد با بیان اینکه از پروژه های 
قابل افتتاح و بهره برداری شهرداری های چهارمحال و بختیاری شش 
پروژه مربوط به شهر شهرکرد است، اظهار کرد: محوطه سازی بلوار رهبر 
با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال، محوطه ســازی میــدان امامزادگان حلیمه و 
حکیمه خاتون شهرکرد با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال، اجرای معابر فرهنگی 
کوی نمدماالن در شــهرکرد، اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر، 
احداث باند دوم خیابــان جهاد میرآباد غربی و احداث بوســتان های 
سطح شهر از جمله این طرح هاســت.وی با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۰ 
شــهرداری شــهرکرد، گفت: در این بودجه بالغ بــر ۲۰۰ میلیارد تومان 
پروژه عمرانی تعریف شده اســت و این بودجه به اعضای شورا تقدیم 
شــد.عبدالغنی بیان کرد: اجرای زیرگذر و روگذر میدان معلم با اعتبار 
موردنیاز ۱۳۰ میلیارد تومان مصوبه شورای ترافیک را اخذ کرده است و 
این پروژه تا ابتدای سال ۱۴۰۰ کلنگ زنی می شود، همچنین پارکینگ 
فردوســی شــهرکرد با اعتبار مورد نیاز ۸۰ میلیارد تومان با ظرفیت ۶۰۰ 
خودرو در دو هفته آینده کلنگ زنی خواهد شد.گفتنی است؛ این مراسم 
به صورت ویدئوکنفرانس با حضور رییس جمهور و همزمان با سراســر 
کشور به منظور افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری های سراسر کشور 

برگزار شد.

3۵ میلیارد ریال پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال و بختیاری در آییــن رونمایی از طرح های منابع 
طبیعی و آبخیزداری با بیان اینکه منابع طبیعی استان حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار عرصه دارد که 
۳۰۷ هزار هکتار جنگل و یک میلیون و ۹۳ هزار هکتار عرصه مرتعی است، اظهارداشت: جنگل های 
استان از شهرستان کوهرنگ، دهستان موگویی شروع و تا جنوب استان ادامه دارد که طول آن ها 
۲۱۲ کیلومتر و عرض ۵ الی ۴۵ کیلومتر امتداد دارد.سید اســماعیل صالحی با بیان اینکه بیشتر 
جنگل های استان موقعیت حفاظتی دارند، افزود: جنگل های اســتان به لحاظ زیست محیطی 
دارای اهمیت بسیاری هســتند و در حفظ خاک و آب نقش اساسی دارند.مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۵۵ درصد عرصه های مرتعی ما روند پس رونده 
دارند،  بیان کرد: یکی از دالیل این امر خشکسالی و حضور دام مازاد در عرصه های مرتعی است که 
باید مراتع را به سمت اقتصادی شدن ببریم.صالحی ادامه داد: ۳ آبخیز زاینده رود، دز و کارون در 
اســتان وجود دارد که حدود ۷۰۰ هزار هکتار از این حوزه آبخیزداری مطالعه و ۳۵۰ هکتار عملیات 
اجرایی صورت گرفته است.وی گفت: امسال ۷۸ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری در دست اقدام 
بود که تعدادی در دهه فجر افتتاح و با حضور اســتاندار ۲۹ پروژه با اعتبــاری بالغ بر ۳.۵ میلیارد 
تومان به بهره برداری رسید.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 
از صندوق توسعه ملی ۲۵ میلیارد تومان در شهرستان های ۱۰ گانه به عملیات آبخیزداری تخصیص 

و عملیات اجرایی در حال انجام است.

67 هزار تن کاالی اساسی در چهارمحال و بختیاری توزیع شد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از تامین کاالهای اساسی شب عید 
استان خبر داد و گفت: ۶۷ هزار تن کاالی اساسی در ۲۰۰ واحد صنفی با قیمتی کمتر از بازار آزاد به 
مردم عرضه می شود.سجاد رستمی در نشست شــورای اطالع رسانی این استان افزود: همچنین 
۵۵۰ تن سیب و پرتقال خریداری شده که به زودی وارد اســتان می شود و میوه شب عید استان 
با تصمیم ســتاد تنظیم بازار بین پنج تا ۱۰ درصد کمتر از بازار عرضه خواهد شــد.رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در خصوص گوشــت مرغ کمبودی در 
استان وجود ندارد، اظهار داشت: روزانه ۷۰ تا ۱۰۰ تن مرغ در استان کشتار می شود که بیشتر از نیاز 
مصرفی استان است و مازاد آن به دیگران اســتان ها عرضه می شود.رستمی نیاز روزانه استان به 
تخم مرغ را ۳۰ تن اعالم کرد و افزود: این در حالی است که روزانه هفت تن تخم مرغ در استان تولید 
می شود و این کمبود از دیگر استان ها تامین و وارد شبکه عرضه استان می شود.وی خاطر نشان 
کرد: تخم مرغ عرضه شده در بازار استان با قیمت هر کیلو ۱۷ هزار تومان عرضه می شود.رستمی از 
تشدید بازرسی ها در بازار استان خبر داد و گفت: این نظارت ها هم در خصوص رعایت پروتکل های 

بهداشتی و هم قیمت کاالها و خدمات است تا از شکل گیری تخلف در بازار جلوگیری شود.

برگزاری آیین اختتامیه جایزه ادبی »یوسف« در شهرکرد
آیین اختتامیه هشتمین و نهمین دوره داســتان های کوتاه دفاع مقدس و مقاومت جایزه ادبی 
یوسف  روز پنجشنبه از مرکز استان مازندران به صورت برخط در ادارات کل حفظ آثار و نشر ارزش 
های دفاع مقدس سراسر کشور برگزار شد.در این آیین از استان چهارمحال و بختیاری ۴۶ اثر به 
دبیرخانه استانی رسید که ۲۰ اثر به مرحله کشوری راه یافته و داستان کوتاه »بابا سمیع« اثر »آسیه 
رحمتی« حائز رتبه برتر شد.در پایان از سه اثر برتر اســتانی نیز به نام های »بیا عباس، بیا مادر« 
اثر »زینب درداری پور«، »چشم هایت را می چرخانی به سمت ساعت« اثر » خاطره شیوندی« و 

»دلبر« اثر »مهراب عالی« تقدیر به عمل آمد.

بام ایرانخبر خوان

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

افتتاح ۱۲ پروژه عمران شهری در چهارمحال 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال 

و بختیاری:

رسانه ها در تقویت مشارکت 
حداکثری مردم در انتخابات 

تالش کنند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به اهمیت حضور حداکثری مردم در انتخابات 
از رســانه ها و فعاالن شــبکه های اجتماعــی دعوت 
کرد تا نســبت به تقویت مشــارکت مردم اقدام کنند.

ابراهیم شریفی در نشست شــورای اطالع رسانی این 
استان افزود: رسانه ها و از جمله شبکه های اجتماعی 
نقش مهمی در شوربخشی و افزایش مشارکت مردم 
در انتخابات دارند از همین رو درخواســت می شود تا 
همچون گذشته در این راســتا مسئوالن را یاری داده و 

نقش مهم خود را ایفا کنند.
وی افــزود: از دیگر مــوارد مهم در عرصــه انتخابات، 
اخالق مداری قبــل، حین و بعد از انتخابات اســت که 
در این خصوص رســانه ها می توانند با اطالع رســانی 
صحیح و فرهنگ ســازی اخالق در انتخابــات در این 
حوزه نیز اثرگذاری باالیی داشــته باشند.شــریفی به 
نقش مهم شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در امر 
اطالع رسانی نیز اشــاره کرد و گفت: در همین خصوص 
الزم است تا نشســت هایی با فعاالن این حوزه برگزار و 
زمینه برای بهره گیری مطلــوب از فرصت های فضای 
مجازی فراهم شــود.رییس ســازمان بســیج رسانه 
چهارمحــال و بختیاری نیز در این نشســت تخصیص 
اعتباری برای حمایت از اصحاب رســانه این اســتان 
پیشنهاد داد و گفت: بســیاری از فعاالن عرصه خبر در 
این استان از شــیوع کرونا متضرر شده اند که می طلبد 
در بودجه سال آینده اعتباری برای حمایت از این قشر 
پرتالش درنظر گرفته شود.ســرهنگ البــرز لله گانی 
تصریح کرد: همچنیــن در خصوص ارتقــای فرهنگ 
عمومی و ســواد رســانه ای نیز باید اقدامات بیشتری 
انجام گیرد.انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره 
انتخابات شوراهای اسالمی شــهر و روستا خردادماه 
ســال آینده همزمان با سراسر کشــور در چهارمحال و 

بختیاری نیز برگزار می شود.
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تحدید حدود عمومی
12/73 آگهی تحدید حدود عمومی قســمتی از بخش های پنج وشش 

حوزه ثبت اسناد وامالک شهرستان خوروبیابانک
به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد وامالک تحدید حدود عمومی  رقبات 
زیر واقع در بخش های 5و6حوزه ثبتی خوروبیابانک از ســاعت 8 صبح 

روزهای تعیین شده شروع وبعمل خواهد آمد.
بخش 5 حوزه ثبتی :

1885  اصلی  –  موقوفه مسجد جامع با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرســتان  خوروبیابانک شــش دانگ زمین مزروعی مشجر واقع در 

کشتخوان خور 
1934 اصلی - موقوفه میرزاحسین خلف میرزا احمد خوری با تولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان  خوروبیابانک شش دانگ زمین مزروعی 

مشجر واقع در کشتخوان خور
1958 و2668 و2775 اصلی – موقوفه های فرهمندیغمایی فرزند محمد 
پرویز به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان خوروبیابانک سه قطعه 

زمین مزروعی وباغ واقع درکشتخوان خور
1400/01/14

2840 اصلی – موقوفه مســجد درب میدان به تولیت اداره اوقاف وامور 
خیریه شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یکباب آبگیر)مزروعی(و زمین 

مزروعی مشجر واقع در دشت دهزیر خور
1 فرعی از 2906 اصلی – آقای محمد مقیمی فرزند رمضان علی شش 

دانگ یکباب باغ واقع در کشتخوان دهزیر خور 
2960 اصلی – آقای رضا سعادت فرزند غالم حسین شش دانگ یکباب 

باغ واقع در کشتخوان دهزیر خور
1فرعی از 3754 اصلی – آقای محمد مقیمی فرزند حســین ششدانگ 

قسمتی از یکباب خانه واقع در خور
1400/01/15

3952 اصلی به شماره فروعات زیر:
600 فرعی -  آقای مرتضی محبی فرزند غالمرضا  ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی و واقع در کشتخوان دهزیر خور
601 فرعی– آقای  غالمحسین  محبی فرزند غالمرضا  ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی و مشجر واقع در کشتخوان دهزیر خور
602 فرعــی– آقــای  غالمحســین  محبــی فرزنــد غالمرضــا  
 ششــدانگ یک قطعه زمیــن مزروعی و مشــجر واقع در کشــتخوان

 دهزیر خور
603  فرعی– آقای مرتضی محبی فرزند غالمرضا  ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی و مشجر واقع در کشتخوان دهزیر خور
1400/01/16

604 فرعی - آقای مرتضی محبی فرزند غالمرضا  ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی و مشجر واقع در کشتخوان دهزیر خور

605  فرعی– آقای غالمحســین محبی فرزند غالمرضا  ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی و مشجر واقع در کشتخوان دهزیر خور

609 فرعــی از 179 فرعی– آقای محمود حســن نژاد فرزند حســن  
ششدانگ یکباب خانه واقع در خور

610 فرعی از 179 فرعی– آقای احمد حسن نژاد فرزند حسن  ششدانگ 
یکباب خانه واقع در خور

1400/01/17
بخش 6حوزه ثبتی :

232 اصلی – خانم سکینه صفار فررزند رمضانعلی ششدانگ یکباب خانه 
واقع در شهر فرخی

2322  فرعی از 3385 اصلی – آقای غالمحســین حشمت  فرزند علی 
وغیره شش دانگ  یکباب خانه واقع در جندق  

2559 فرعــی از 3385 اصلــی- خانــم فاطمه ســمیعی فرزند عباس  
ششدانگ یکباب خانه واقع در جندق

1400/01/18
در روزهای فوق الذکر به ترتیب از ســاعت 8صبح تعیین حدود شــروع 
 و بعمل خواهــد آمد لــذا از صاحبان امــالک ومجاوریــن آنها دعوت 
می شــود که در ســاعت وتاریخ مقرر در محل حضور یابنــد وچنانچه 
هر یک از صاحبــان یا نماینــده قانونی آنهــا در موقــع تحدید حدود 
حاضر نباشــند   مطابــق مــاده 15قانون مزبــور ملک آنها بــا حدود 
اظهار شــده از طرف مجاورین تحدیــد واگر صاحبــان امالک مجاور 
در موقــع مقرر حاضر نباشــند ونســبت به حــدود یا حقــوق ارتفاقی 
، حقی بــرای خود قائل باشــند طبــق مــاده 20قانون ثبــت از تاریخ 
تنظیــم صورتمجلــس تحدید حدود بمــدت 30روز دادخواســت خود 
 را تســلیم دادگاه و رســید آن را جهت ضبــط در پرونده بــه این اداره 

تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 139/12/16

م الف: 1105825  
محمد علی بیطرف رئیس اداره ثبت خوروبیابانک

تعیین وقت افراز
12/74 نظر به اینکه خانم هــا پریوش، مهتاب و مهــوش مفید و آقای 
حسین مفید مالک مشاع از ششــدانگ پالک 2064/67 اصلی بخش 5 
ثبت اصفهان و همچنین سابقه ثبت و سند مالکیت دارد، به طرفیت آقایان 
جعفر و جابر واثقی باستناد قانون و آئین نامه قانون افراز و فروش امالک 
مشــاع مصوب آذر ماه 1357 تقاضای افراز پالک مشترک فوق را نموده 
و نامبرده مجهول المکان می باشــد، لذا بدینوسیله باطالع می رساند روز 
شنبه مورخ 99/12/23 ساعت 9 صبح خواهان به اتفاق نماینده و مهندس 
ثبت در محل مورد تقاضای افراز حاضر خواهند شــد، لــذا جهت تنظیم 
صورت مجلس و امضای آن در روز  و ساعت مقرر در محل حاضر شوید. 
 عدم حضور شما مانع از رسیدگی نخواهد گردید. م الف: 1103201 

اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

اعالم مفقودی 
 برگ ســبز و ســند خــودرو پراید جــی ال ایکس ای
  مدل 1389 به رنگ نوک مدادی متالیک به شماره پالک
 ایــران 67-139 د 27 و شــماره موتــور 3340290 و 
شــماره شاســی S1412289451923 و شناســه ملی 
 خــودرو IRPC891V5TQ451923 به نــام خانم 
ایمان کربالوی عرب مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: 
طغیان کرونای انگلیســی در اســتان خوزستان، 
چهارمحال و بختیاری را به ســبب مجاورت با این 
استان به شــدت تهدید می کند از همین رو باید در 
این خصوص مراقبت های بیشــتری به کار گرفت.

سید راشــد جزایری افزود: اگرچه در این خصوص 
محدودیت های ترددی بین ۲ اســتان برقرار شده 
اســت اما می طلبد مردم نیز در ایــن باره همراهی 
کــرده و مســئوالن را در کنترل این شــرایط یاری 
دهنــد.وی در ادامــه از توزیع واکســن های کرونا 
در اســتان به طور متناوب خبر داد و گفت: پس از 
تزریق واکســن کرونا به پرســنل فعال در بخش 
مراقبت های ویژه و بخش کرونا، جانبازان شیمیایی 

و سالمندان ساکن در خانه های سالمندان استان 
در اولویت تزریق واکســن کرونا قرار دارند.به گفته 
جزایری، واکســن های اختصاص یافتــه به کادر 
درمــان بخش هــای مراقبت های ویــژه و بخش 
کرونــا در مناطق مختلف اســتان توزیــع و تزریق 
شــده اســت و حال عمومی تزریق کنندگان خوب 
اســت و مشــکلی در این خصوص وجود نداشته 
است.رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: تعداد واکســن ویژه جانبازان شیمیایی 
و همچنین ســالمندان ســاکن در آسایشگاه ها و 
خانه های سالمندان نیز به استان اختصاص یافته 
است که هنوز تزریق نشــده و منتظر اعالم از سوی 
تهران هستیم.جزایری تصریح کرد: سهمیه بعدی 
اســتان  هم در روزهای آینده مشخص می شود که 
مختص به چه گروهی اســت و در چــه زمانی وارد 

استان می شود.وی با تاکید بر اینکه حتی یک دوز 
واکســن خارج از ضابطه تزریق نشده است، اظهار 
داشت: اسامی و مشــخصات افراد دریافت کننده 
و کد واکســن تزریق شده در ۲ ســامانه »سیب« 
و »تیتک« ثبت شــده اســت.جزایری در ادامه از 
تزریق ۱۸ هزار دوز واکســن آنفلوآنزا در این استان 
خبر داد و گفت: این در حالی اســت که ۱۰ هزار دوز 
واکسن دیگر بدون متقاضی در استان وجود دارد.
رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری افزود: 
پیشنهاد می شود کارکنان ادارات، بیماران زمینه ای و 
سالمندان از این فرصت استفاده کرده و به صورت 
رایگان واکسن را دریافت کنند.جزایری خاطر نشان 
کرد: انقضای واکسن های آنفلوآنزای موجود تا پاییز 
سال آینده است و می توان در ســال آینده نیز از آن 

استفاده کرد.

فرمانده سپاه قمربنی هاشم علیه السالم در جلسه 
طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که باحضور 
اعضای ستاد در سپاه قمربنی هاشم علیه السالم 
برگزار شــد، گفت: طرح سپهبد شــهید حاج قاسم 
سلیمانی از لحظه ای که همه ناامید از مقابله با کرونا 
شده بودند، با حضور بسیج و سپاه و پای کار آمدن 
دســتگاه های دیگر شروع شــد و روند شیوع این 

ویروس منحوس را کنترل کرد. 
سردار علی محمد اکبری افزود: اجرای طرح شهید 
ســلیمانی برای مقابله با کرونا، بیــش از ۱۰۰هزار 
میلیارد تومــان صرفه جویی برای کشــور به همراه 
داشت و تاکنون به اذعان مســئولین موفقیت این 
طرح بیش از ۸۰درصد بوده است.ســردار اکبری، 

با اشــاره به شــیوع ویروس جهش یافتــه کرونا 
تحت عنوان ویروس انگلیســی در کشــور گفت: 
اســتان ما هــم در محاصره این ویــروس جهش 
 یافته قرار گرفته و باید در خصــوص مهار آن دقت

 بیشتری شود.
وی، خاطرنشــان کرد: با توجه به ایام پایانی سال 
ضرورت دارد از برگزاری اجتماعات و مراســم های 
جشن عروســی یا عزاداری به هر نحوی جلوگیری 
شــود تا از شــیوع ویــروس جهش یافتــه کرونا 

جلوگیری به عمل آید.
ارشد نظامی اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: 
همه مســئوالن و فرماندهــان نواحــی مقاومت 
بسیج در قالب طرح شهید ســلیمانی باید هرگونه 
کارشــکنی و کوتاهی در زمینــه مقابله بــا کرونا را 
اطالع رســانی کنند.ســردار اکبری افــزود: از روز 

پنجشــنبه به مدت ۱۴روز مرحله دوم طرح سپهبد 
شهید حاج قاســم ســلیمانی اجرایی می شود و 
در سطح کشــور بیش از یک میلیون و یکصدهزار 
تست کرونا اخذ خواهد شد.وی، گفت: بهترین راه 
مقابله با ویروس کرونا پیشــگیری و قطع زنجیره 
انتقال آن اســت و اقشــار مختلف بســیج در هر 
 صنفی که هستند باید آماده مقابله با این ویروس

 منحوس باشند .
ســردار اکبری، با بیان اینکه کــودکان ، نوجوانان و 
جوانان نیــز از ابتال به ویروس جهــش یافته کرونا 
مصون نیستند، اظهار کرد: شهرستان های مختلف 
اســتان چهارمحال و بختیاری به ویژه شهرســتان 
های هم مرز با استان های آلوده باید بیشتر بحث 
قرنطینه و تــردد خودروهای غیربومــی را رصد و 

کنترل کنند.

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری:

 مجاورت با خوزستان توجه به مراقبت های بهداشتی را 
دوچندان کرده است

فرمانده سپاه قمربنی هاشم )ع( خبر داد:

 آغاز اجرای مرحله دوم طرح شهید سلیمانی برای مقابله
با کرونا
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عضو هیئت رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد:

پوشش 90 درصدی درمان ناباروری در اکثر مراکز درمانی
عضو هیئت رییســه کمیســیون اصل ۹۰ مجلس گفت: طبق مصوبه مجلس مبنی بر پوشش ۹۰ 
درصدی هزینه های ناباروری، پوشش بیمه ای این درمان در اکثر مراکز درمانی امکان پذیر است.

الهام آزاد با اشــاره به تصویب بیمه ناباروری در مجلس اظهار داشــت: با توجه بــه اینکه یکی از 
اولویت های اصلی مجلس یازدهم جمعیت و تعالی خانواده است و هزینه های درمان ناباروری 
برای زوجین همیشه دغدغه و بیمه ناباروری مورد تاکید رهبر معظم انقالب بوده، طرح پوشش 

هزینه های ناباروری با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب رسید.
وی افزود: این طرح به صورت پیشنهاد ذیل تبصره ۱۷ الیحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون بهداشت و 
تلفیق بررسی و در صحن علنی مجلس نیز در بند الحاقیه تبصره ۱۷ الیحه بودجه مصوب شد.عضو 
شــورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شــورای عالی انقالب فرهنگی بیان داشت: پوشش 
هزینه های ناباروری طبق بند سوم سیاســت های کلی جمعیت و برنامه ششم توسعه است که 
در آن پوشش هزینه های ناباروری ذکر شــده بود اما متاسفانه هزینه کرد اعتبارات آن در گذشته 
جهت پوشش هزینه های درمان مبهم بوده و اعتبار تخصیص یافته حتی برای مرحله اول درمان 

ناباروری کافی نبود.

استاندار:

آلودگی هوا و کم آبی، تهدیدهای مهم استان اصفهان هستند
اســتاندار اصفهان گفت: آلودگی هوا و کم آبی از تهدیدهای مهم و اساسی استان اصفهان است 
که باید برای آن برنامه ریزی خاص با شدت و حدت بیشــتر در نظر گرفته شود.عباس رضایی با 
بیان اینکه مصرف بهینه آب در ابعاد مختلف کشاورزی، صنعت و آشامیدنی ضروری است، گفت: 
فرونشست زمین در دشت های مهیار، برخوار و فرودگاه نشان دهنده این است که هم و غم خود 

را در حوزه آب معطوف کنیم.
رضایی با بیان این که ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب در ســد زاینده رود وجــود دارد، افزود: از این رو 
باید از هدررفت آب جلوگیری کنیم . طی ۲ سال گذشــته به جای استفاده از آب تازه معادل ۳۵ 
میلیون مترمکعب پساب در صنایع استفاده شده است.رضایی با بیان اینکه سالمت مردم اولویت 
نخست است از شــهرداری خواست فرهنگ دوچرخه ســواری را با ایجاد مسیر های مناسب در 

شهر به وجود آورند.

اهدای سیسمونی و تبلت به فرزندان زندانیان نیازمند 
مدیرکل زندان های اســتان اصفهان گفت: پنجمین گام نذر هشتم در زندان های استان اصفهان 
با اهدای ۸ سری سیسمونی نوزاد و ۳۰ دســتگاه تبلت ویژه دانش آموزان برداشته شد.محمود 
ضیایی فرد اظهار داشت: در راســتای اجرای طرح نذر هشتم ویژه زندانیان و خانواده های آنان به 
نیت امام رضا )ع(، تعداد ۸ سرویس سیســمونی نوزاد و ۳۰ دستگاه تبلت به فرزندان زندانیان 

نیازمند اهدا شد.
مدیرکل زندان های اســتان اصفهان گفت: اجرای طرح نذر هشــتم، یک طرح کشوری است که 
در زندان های سراسر کشــور انجام می شود و در این اســتان نیز در طول یک ماه گذشته تا کنون 
۴ مرحله انجام و مرحلــه پنجم نیز به فرزندان و همســران باردار زندانی با تامین ۸ ســرویس 
سیسمونی به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال است.وی افزود: به دلیل شرایط کرونا و استفاده فرزندان 
زندانیان نیازمند از گوشی و یا تبلت برای آموزش، در بررســی های هفتگی و تحقیقاتی که انجام 
شده آن دسته از خانوارها و فرزندانی که در این زمینه مشکل و کمبودی داشتند، با عنایت کمیته 
امداد حضرت امام خمینی )ره( و پیگیری انجمن حمایت زندانیان اصفهان ۳۰ دستگاه تبلت به 

ارزش ۹۰ میلیون تومان تامین و اهدا شد.
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نزدیک شدن به چهارشنبه سوری و تکرار تراژدی ترقه های دست ساز؛

صدای پای خطر

با نزدیک شــدن به روزهای پایانی سال و  پریسا سعادت
رسیدن به موعد برگزاری چهارشنبه سوری، 
باز هم آمار کشفیات مواد محترقه افزایش چشمگیری یافته است. ابزار 
و ادواتی که هر سال صدها کودک و جوان را روانه بیمارستان می کند و 
مرگ و دلهره را میهمان روزهای پایانی سال؛ تراژدی که هر سال با شدت 
و قدرت زیاد تکرار می شود و تاکنون هیچ برخورد قهری صورت نگرفته 
و حتی حوادث پی در پی مرگ آفرین هم نتوانسته از آمار آن کم کند. طی 
روزهای اخیر خبرها از اقصی نقاط کشور از گمرک شهید رجایی تا بازار 
تهران و اصفهان در مورد کشــف مواد محترقه غیر مجاز و دســت ساز 
شنیده می شود.چند روز پیش فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف یک 
میلیون و ۶۴۷ هزار عدد انواع مواد محترقه قاچاق در بندر شهید رجایی 
بندرعباس خبر داد. سردار غالمرضا جعفری گفت:ماموران پلیس امنیت 
اقتصادی استان با اشــراف اطالعاتی از وجود مقادیری مواد محترقه 
قاچاق در یکی از انبار های اســکله شهید رجایی مطلع شدند و پیگیری 
موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند. رییس پلیس امنیت 
اقتصادی پایتخت نیز ازکشف ۵ هزار عدد انواع مواد محترقه از انباری در 
محدوده بازار حضرتی خبر داد.سرهنگ کارآگاه علی ولی پور گودرزی، 

رییس پلیس امنیــت اقتصادی تهران بزرگ از کشــف یک میلیارد و 
پانصد میلیون ریال انواع کاالی قاچاق خبر داد.ســرهنگ گودرزی در 
تشــریح خبر فوق اظهار داشت: به دنبال کســب خبری مبنی بر دپوی 
کاالی دخانی و مواد محترقه در محدوده بازار حضرتی، ماموران پلیس 
امنیت اقتصادی تهران بزرگ وارد عمل شــده و برای بررسی صحت و 
سقم موضوع، تحقیقات میدانی خود را آغاز کردند.حاال در جدیدترین 
مورد در اصفهان بیش از ۴ هزار عدد انواع مواد محترقه در خمینی شهر 

کشف شده است .
 این در حالی اســت که پلیس اصفهان اعالم کرده در تداوم طرح های 
ارتقای امنیت اجتماعی و به منظور ایجاد امنیت مناســب در روزهای 
پایانی سال و به ویژه پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار ناشی از استفاده 
ناصحیح و خطرآفرین از مواد محترقه، طرح برخــورد با تهیه و توزیع 
کنندگان مواد محترقه غیرمجاز توسط ماموران پلیس امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی شهرســتان خمینی شــهر به اجرا گذاشته شد. در 
جدیدترین مورد از عملیات برخورد با ساخت و نگهداری مواد محترقه و 
انواع ترقه، ۴ هزار و ۲۰۰ عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز نیز کشف و ۳ 
نفر از توزیع کنندگان این مواد دستگیر و به همراه پرونده برای اقدامات 

قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شدند.
با وجود برخوردهای پلیس اما نزدیک عید بــازار خرید و فروش مواد 
محترقه افزایش می یابد و امسال این موضوع با توجه به شیوع کرونا 
نگران کننده تر هم خواهــد بود چرا که قرار نیســت تجمع و یا مهمانی 
برگزار شــود و به همین علت نباید بهانه ای هم بــرای دورهمی وجود 

داشته باشد. 
نکته قابل تامل اینکه امســال بســیاری از نوجوانان و جوانان به دلیل 
تعطیلی مدارس و دانشگاه ها در خانه به سر می برند و داشتن اوقات 
فراغت زیاد و در دسترس بودن مواد ساخت ترقه ها می تواند خطرات 
سهمگینی برای این دسته از افراد باشد کنجکاوی و تحریک به وسیله 
دوســتان و گروه همســاالن می تواند به راحتی نوجوانان و جوانان را 
ترغیب به ساخت این مواد خطرناک در منازل مسکونی کند و با کوچک 
ترین سهل انگاری فاجعه ای بزرگ ایجاد شود. طی روزهای اخیر نمونه 
ای از این اتفاق در مشــهد برای دو نوجوان رخ داد و ســوختگی های 
عمیقی برای آنها باقی گذاشت. درست به همین دلیل خانواده ها باید 
بیشتر از همیشه نسبت به رفتارها و خواسته های فرزندان خود حساس 

و کنجکاو باشند . 

سخنگوی ســتاد اســتانی کرونا در اصفهان گفت: 
ســفرهای نوروزی تنها با رزرو هتل هــا و مراکزی 
که به تایید بهداشــت و درمان می رسد، با ۵۰ درصد 
ظرفیت امکان پذیر اســت و این پذیــرش هم تنها 
از اســتان هایی خواهد بود که وضعیــت آنها زرد و 
آبی باشد یعنی اســتان اصفهان پذیرای مسافران 
اســتان های قرمز و نارنجی نخواهد بود.حجت ا... 
غالمی اظهار کرد: با توجه به شــرایط فعلی اســتان 
که بخش عمده ای از شهرستان ها زرد و آبی هستند 
و به جز شــهرضا که اخیرا نارنجی شــده وضعیت 

نســبتا مناســبی داریم، الزم اســت مردم رعایت 
دستورالعمل ها را داشــته باشند تا به سمت و سوی 
نارنجی شدن پیش نرویم.وی افزود: برنامه ریزی 
برای سفرهای نوروزی تنها با رزرو هتل ها و مراکزی 
که بــه تایید بهداشــت و درمان می رســد با رعایت 
دستورات بهداشتی و ۵۰ درصد یا یک سوم ظرفیت 
انجام می شــود و با ایــن دســتورالعمل می توانیم 
پذیرش مسافران نوروزی را داشته باشیم.سخنگوی 
ســتاد اســتانی کرونا در اصفهان تصریح کرد: این 
پذیرش هم تنهــا از اســتان هایی خواهــد بود که 
وضعیت آنها زرد و آبی باشــد یعنی استان اصفهان 
پذیرای مســافران از اســتان های دارای وضعیت 
نارنجی و قرمز نخواهد بود.وی با اشاره به اینکه همه 
این موارد را به ســتاد ملی کرونا پیشنهاد داده ایم، 

افزود: امســال بحث اســکان نوروزی در مدارس، 
کمپ های نوروزی و خانه های استیجاری را به دلیل 
عدم قابلیت کنترل رعایت دستورالعمل ها و شیوع 
بیماری نخواهیم داشت بنابراین پذیرش مسافران 
تنها بــا رزرو هتل ها و مراکــز اقامتی مــورد تایید 
بهداشت و درمان انجام می شود.غالمی تصریح کرد: 
این پیشنهادات قرار است در ستاد ملی کرونا مطرح 
و نهایی شــود که همه این موارد به طور رسمی ابالغ 
می شود.وی در خصوص شیوع کرونای انگلیسی در 
استان اظهار کرد: کرونای انگلیسی در استان اصفهان 
در شهرهای رهنان، فالورجان و خمینی شهر و کاشان 
مشاهده شــده که همه این موارد رصد شده و تمام 
ارتباطات افراد مبتال اعم از فامیل و مراکزی که حضور 

پیدا کرده اند، تحت بررسی قرار گرفته است.

سخنگوی ستاد استانی کرونا در اصفهان: 

اصفهان پذیرای مسافران استان های با وضعیت نارنجی و قرمز نخواهد بود

فصل غم انگیز میراث 
طبیعی اصفهان

روایت قتل حــدود ۶۰ اصله درخت 
چنار کهنســال باغشهر خمینی شهر 
در این روزهای پایان سال غم انگیز 
اســت. تاکنون هــزاران چنــار در 
بی توجهی و بی برنامگی ها از هستی 
ســاقط شــده اند، معضلی که باید 

جلوی آن را گرفت.

اعتراف سارقان موبایل اصفهان به 114 فقره سرقت 
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از دســتگیری اعضای باند ۴ نفره موبایل قاپ در 
عملیات کارآگاهان این پلیس و اعتراف آن ها به ۱۱۴ فقره سرقت خبر داد. سرهنگ حسین ترکیان 
بیان داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت گوشی های تلفن همراه از عابران پیاده درشهر اصفهان 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس اگاهی استن اصفهان قرار 
گرفت.وی افزود: کارآگاهان در تحقیقات علمی و تخصصی و استفاده از پایش های تصویری دریافتند 
که این سرقت ها توسط اعضای یک باند ۴ نفره موتورسوار صورت گرفته که در بررسی های دقیق تر 
مشخص شد این افراد از سارقان سابقه دار هستند.رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان بیان کرد: کارآگاهان با رصد هوشمندانه خود سرانجام محل سکونت این متهمان را شناسایی 
و با هماهنگی مقام قضایی طی عملیاتی ضربتی آنها را دستگیر و به پلیس آگاهی استان منتقل کردند.

سرهنگ ترکیان خاطر نشان کرد: متهمان در ابتدا منکر هرگونه جرمی بودند؛ اما هنگامی که با مدارک 
و مستندات ارائه شده از سوی کارآگاهان روبه رو شدند چاره ای جز اعتراف ندیده و به ۱۱۴ فقره سرقت 
موبایل از عابران پیاده در شهر اصفهان اقرار کردند.این مقام انتظامی عنوان کرد: متهمان در اعترافات 
خود عنوان کردند در سرقت های خود اغلب در نقاط خلوت سوژه هاي خود را از بین افراد جوان و نوجوان 
شناسایی و در فرصتی مناسب تلفن همراه آنها را قاپ زني کرده و در بعضي مواقع در صورتي كه قادر به 

قاپ زني نبودند، با تهديد سالح سرد گوشی های آنها را به سرقت می بردند.

کشف 12 میلیارد کاالی قاچاق در اصفهان 
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۲ میلیارد ریال انواع کاالهای خارجی قاچاق در عملیات 
ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد. سرهنگ محمدرضا هاشمی فر اظهار داشت: 
ماموران واحد گشت انتظامی کالنتری ۱۳ فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان حین  گشت زنی 
در حوزه ماموریتی خود  به يك دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شده و پس از تعقیب آن 
مشاهده کردند که  خودروی مذکور وارد یکی انبار شــد.وی افزود: ماموران پس از اخذ مجوز از مقام 
قضایی وارد انبار مذکور شده و در بازرسی از آن تعداد بسیار زیادی  انواع کاالهای خارجی شامل کفش 
ورزشی ، قطعات خودروهای خارجی ، لوازم بهداشتی و آرایشی ، لوازم برقی و خانگی را کشف کردند 
که ارزش این اقالم برابر اعالم کارشناسان مربوطه ۱۲ میلیارد ریال است.جانشین فرمانده انتظامی 
استان اصفهان با بیان اینکه در بررسی های صورت گرفته مشخص شد کاالهای دپو شده در این انبار 
فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکی هستند و انبار مذکور و موجودی آن نیز در سامانه انبارها ثبت نشده، 
گفت: با توجه به محرز شــدن قاچاق کاالهای مذکور انبار پلمب و یک فرد متخلف نیز دستگیر و به 

مرجع قضایی تحویل شد.

کشف 7میلیارد ریال اموال مسروقه در گلپايگان 
فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان از انهدام اعضای باند ۳ نفره سارقان خودرو و کشف ۸ دستگاه 
خودروی مسروقه به ارزش ۷ میلیارد ریال در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی خبر 
داد. سرهنگ علي سبحاني  بيان داشت: در پي وقوع چندين فقره سرقت انواع خودروهاي سواري 
در شهرهاي گلپايگان، گوگد ، گلشــهر و محالت اطراف پيگيري اين موضوع در دستور کار کارآگاهان 
پليس آگاهي فرماندهی انتظامی شهرستان گلپایگان قرار گرفت.وي افزود: کارآگاهان پس از انجام 
تحقیقات تخصصی و پليسي و یک سری اقدامات هوشمندانه، ردپای مجرمان را در یکی از محالت 
شهر تهران به دست آورده و با اخذ نيابت قضايي به شهر رفته و با همکاري کارآگاهان  پايگاه دوم پليس 
آگاهي فرماندهی انتظامی تهران بزرگ،  اعضای اين باند را طی عملیاتی ضربتی در مخفيگاه شــان  
دستگير کردند.فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان اظهار داشت: سارقان دستگير شده در تحقیقات 
علمی صورت گرفته پس از مواجهه با مدارک و مســتندات ارائه شده از سوی کارآگاهان به سرقت ۸ 

دستگاه خودروی سواري  پژو ۴۰۵ و پژو پارس  اعتراف کردند.

وز عکس ر

چهره روزاخبار

سخنگوی آتش نشانی اصفهان:

مراقب طوفان های 
حادثه ساز باشید

سخنگوی آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهــان در خصــوص انجام 
اقدامــات الزم و احتیــاط در روزهایی که 
بادهای شدید می وزد، توضیحاتی ارائه داد.

فرهاد کاوه آهنگران ، در خصوص وزش های 
شدید باد هشــدار داد و اظهار کرد: با توجه 
به هشــدارهای هواشناســی در خصوص 
وزش بادهای شــدید طی چنــد روز آینده 
قبل از وقوع طوفان نسبت به باز کردن و یا 
ایمن سازی داربست ها و پارچه ها و بنرهای 
نصب شــده روی آن اقدام کرده و تا جای 
ممکن پارچه های نصب شده باید جمع شود 
و به قسمتی از داربست محکم شود و پس 
از وقوع طوفان مجدد مثــل قبل در همان 

مکان نصب شود.
وی ادامه داد: همچنیــن در موقع طوفان 
یا باد شــدید باید از کار کردن کارگران روی 
داربســت پرهیز شــود و مالــکان اجرای 
طرح های ساختمانی با توجه به هشدارهای 
هواشناســی الزم است نســبت به ایمن و 
پایدارسازی ســازه های ناتمام خود اقدام 
کنند.ســخنگوی آتش نشــانی و خدمات 
ایمنــی شــهرداری اصفهان خاطرنشــان 
کرد: افراد باید از پارک خودرو زیر درختان 
فرســوده اجتناب کنند، زیرا باد شــدید در 
بســیاری موارد باعث ســقوط شاخه های 
آن ها شده و به خودروها خسارات شدیدی 

وارد می کند.
وی با اشــاره به لــزوم احتیاط بیشــتر در 
روزهایــی کــه بادهای شــدید مــی وزد، 
افزود: افــراد در روزهای طوفانــی نباید از 
کنار ســاختمان های نیمه کاره که احتمال 
ســقوط اشــیا و مصالح وجــود دارد عبور 
کنند، همچنین از پارک کردن خودروها در 
نزدیک ساختمان های نیمه کاره خودداری 
شود.کاوه آهنگران اضافه کرد: از قرار دادن 
شیشه های مربا یا ترشی یا هر وسیله قابل 
سقوط پشــت پنجره ها و روی لبه بالکن یا 

پشت بام خودداری شود. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

برگزاری رزمایش روز بدون حادثه در اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: رزمایش یک روز بدون حادثه در اصفهان با حضور ۲۷ تیم از راهداری، نیروی انتظامی، هالل احمر و اورژانس 
در محورها و مقاطع پرترافیک و پرتصادف برگزار شد که برای برگزاری این مانور محورهای پرحادثه از قبل شناسایی شده بود.منصور شیشه فروش، در خصوص 
اجرای رزمایش یک روز بدون حادثه در اصفهان، اظهار کرد: این رزمایش با حضور ۲۷ تیم از راهداری، نیروی انتظامی، هالل احمر و اورژانس در محورها و مقاطع 
پرترافیک و پر تصادف برگزار شد و برای برگزاری این مانور محورهای پرحادثه از قبل شناسایی شــده بود، برای این امر با ایجاد حوادث مختلف سطح توانایی 
نیروهای امدادی را ارزیابی کردیم. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشــاره به بارندگی در اکثر نقاط استان اصفهان، خاطرنشان کرد: افراد باید با 
اجرای اصول ایمنی و رعایت نکات راهنمایی و رانندگی از بروز حادثه پیشگیری کنند.شیشه فروش اضافه کرد: در ۱۱ ماه امسال تصادفات در محورهای استان 
اصفهان حدود ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، چرا که میزان ســفرها کم شده و رعایت قوانین نیز بیشتر شده، باید برای جاده 

ایمن، خودروی ایمن و راننده ایمن فرهنگ سازی شود تا تصادفات کاهش یابد.

در جدیدترین مورد از عملیات برخورد با ساخت و 
نگهداری مواد محترقه و انواع ترقه، ۴ هزار و ۲۰۰ عدد 
انواع مواد محترقه غیرمجاز نیز کشف و ۳ نفر از توزیع 
کنندگان این مواد دستگیر و به همراه پرونده برای 

اقدامات قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شدند
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  هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال؛

سپاهان در اندیشه صدرنشینی

در چارچوب هفته هفدهم رقابت های لیگ   سمیه مصور
برترفوتبال، تیم ذوب آهن در ورزشــگاه 
فوالد شهر میزبان تیم ماشین سازی تبریز است و سپاهان در اراک به 

مصاف تیم آلومینیوم این شهر می رود.

ذوب آهن اصفهان- ماشین سازی تبریز
سبزپوشان اصفهانی در شرایطی آماده دومین دیدار خود در نیم فصل 
دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال می شــوند کــه در اولین دیدار خود 
مقابل تیم فوالد خوزستان نتیجه را واگذار کردند تا روند ناکامی های 
آنها در ایــن دوره از رقابت های لیگ برتر ادامه یابــد. ذوب آهن برای 
جدا شدن از منطقه ســقوط نیاز مبرمی به کســب تمام امتیازات این 
دیدار خانگی دارد و باید با پیروزی این بازی را به پایان برساند. مجتبی 
حســینی و تیمش مقابل ماشین سازی کار ســختی پیش رو دارند. 
سبزپوشــان در این هفته باید مقابل تیمی به میدان بروند که چیزی 
برای از دست دادن ندارد و برای فرار از قعر جدول و رسیدن به 3 امتیاز 
بازی با تمام وجود به میدان خواهد آمد. تیم ماشین سازی بر خالف 
تیم ذوب آهن در چند هفته اخیر به نتایج خوبی دســت یافته است. 
این تیم که در پایان نیم فصل اول مسابقات به همکاری خود با سعید 

اخباری خاتمه داد ،  با  مهدی پاشازاده سرمربی جدید این تیم هفته 
گذشته مقابل تیم شهرخودرو به نتیجه تساوی یک بر یک دست یافت 
تا نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر را خوب آغاز کند.دیدار تیم های 
ذوب آهن و ماشین سازی یکی از حساس ترین دیدارهای هفته دوم 
در برگشت مسابقات لیگ است، دیداری سخت و جذاب که نتیجه آن 
عالوه بر دو تیم برگزار کننده، برای سایر تیم های قعرنشین نیز اهمیت 

داشته و نتیجه این دیدار می تواند در پایین جدول تاثیر گذار باشد.

آلومینیوم اراک- سپاهان اصفهان
تیم فوتبال سپاهان در حالی عصر امروز در ورزشگاه امام خمینی )ره( 
اراک به مصاف تیم آلومینیوم مــی رود که نیم فصل دوم فصل جاری 
رقابت های لیگ برتر را با پیروزی آغاز کرد. شــاگردان محرم نوید کیا 
که با قرارگیری در جایگاه دوم جدول رده بندی به کار خود در دور رفت 
مســابقات پایان داده بودند در اولین دیدار دور برگشت مقابل تیم گل 
گهر سیرجان موفق به برتری یک بر صفر شــدند تا با کسب سه امتیاز 
این دیدار همچنان با  دو امتیاز اختالف تعقیب کننده تیم پرسپولیس 

در صدر جدول رده بندی باشند. 
در آن ســو، تیم آلومینیوم اراک هفته گذشــته مقابل تیم نســاجی 

مازندران با تساوی یک بر یک متوقف شد تا با 23 امتیاز در رده پنجم 
جدول قرار بگیرد. شــاگردان خرمزی برای ورود بــه کورس مدعیان 
نیاز مبرمی به کســب امتیازات این دیدارخانگی دارد و همین موضوع 
سبب می شــود تا طالیی پوشان نصف جهان کار ســختی مقابل تیم 
آلومینیوم اراک داشته باشند. تیم ســپاهان نیز چاره ای جز پیروزی 

مقابل آلومینیوم اراک ندارد. 
طالیی پوشان تنها 2 امتیاز با صدر جدول اختالف دارند و از طرف دیگر 
تیم های اســتقالل و فوالد به عنوان نزدیک تریــن تعقیب کننده های 
ســپاهان تنها 4 و 5 امتیاز با شــاگردان نویدکیا فاصله دارند و همین 
کورس ســنگین مدعیان قهرمانی، چاره ای جز پیروزی برای نویدکیا 
و تیمش باقی نگذاشــته است. شــاگردان نویدکیا به خوبی می دانند 
برای جلوگیری از اتفاقات تلخ فصل گذشته و عقب نیفتادن از کورس 

قهرمانی، باید قدر تک تک امتیازات باقی مانده را بدانند.
جدایی خطیبی از آلومینیــوم و بالتکلیفی نیمکت این تیم، اراکی ها را 
از نظر روحی و روانی تا حدودی ضعیف کرده و این مســئله می تواند 
شرایط را به نفع تیم سپاهان کند تا با سه امتیاز شیرین راهی اصفهان 
شــود. طالیی پوشــان امیدوارند با پیروزی در این دیدار و لغزش تیم 

پرسپولیس مقابل تیم صنعت نفت آبادان به صدر جدول راه یابند.

منچستر؛ مانع جدایی زودهنگام ستاره هلندی
دونی فن دبیک ممکن بود در انتقاالت ژانویه موقتا منچستریونایتد را ترک کند.دونی فن دبیک در 
آژاکس به عنوان یک هافبک میانی پر انرژی شهرت پیدا کرد و همین موضوع باعث شد که او در 
ماه سپتامبر با قراردادی 35 میلیون پوندی به منچستریونایتد نقل مکان کند؛ اما ستاره هلندی 

تا به اینجا شرایط دشواری را در جمع شیاطین سرخ تجربه کرده است.
این شرایط دشوار برای ستاره هلندی در حالی به وجود آمده که بسیاری گمان می کردند او بتواند 
به یک مهره مهم در تیم اوله گنار سولسشــر تبدیل شــود ولی هرگز این اتفاق رخ نداده و همین 
موضوع باعث شــد تا شــایعاتی در رابطه با جدایی زودهنگام دونی فن دبیک از جمع شیاطین 

سرخ به گوش برسد.
فابریتزیــو رومانــو، خبرنــگار سرشــناس ایتالیایــی و کارشــناس نقل وانتقــاالت شــبکه 
ــر  ــتانی اخی ــره زمس ــک در پنج ــن دبی ــه ف ــد ک ــی ش ــپورتس مدع ــکای اس ــی اس تلویزیون
پیشــنهادی از یــک تیــم غیرانگلیســی کــه نامــش فــاش نشــده، داشــته اســت و می توانســته 
ــگاه  ــران باش ــا مدی ــود، ام ــدا ش ــرخ ج ــیاطین س ــع ش ــه از جم ــی 6 ماه ــرارداد قرض ــا ق ب
منچســتریونایتد و سولسشــر بــا جدایــی ایــن هافبــک هلنــدی مخالفــت کرده اند.فــن دبیــک 
23 ســاله کــه تــا ســال 2025 تحت قــرارداد منچســتریونایتد اســت، ایــن فصــل در 26 بــازی از 
رقابت هــای مختلــف )1053 امتیــاز از 2340 دقیقــه ممکــن( بــرای ایــن تیــم بــه میــدان رفتــه 

ــت. ــته اس ــای گذاش ــود برج ــاس گل را از خ ــک پ ــک گل زده و ی ــار ی و آم

غیبت »دیباال« در دیدار برگشت یووه برابر پورتو
رسانه های ایتالیایی گزارش کرده اند که پائولو دیباال، ستاره مصدوم یوونتوس، در دیدار برگشت 
این تیم برابر پورتو در چمپوینزلیگ نیز غایب خواهد بود و احتماال برای گرفتن مشورت پزشکی در 
مورد زانوی مصدومش به اتریش سفر می کند.پائولو دیباال در این فصل تنها طی 11 بازی در سری 
آ برای یوونتوس به میدان رفته و در هشت بازی گذشــته این تیم در لیگ به دلیل مصدومیت از 

ناحیه رباط داخلی زانو نیز حضور نداشته است.
آندره آ پیرلو، سرمربی یووه، امیدوار است تا مهاجم آرژانتینی بتواند به زودی به ترکیب بیانکونری 
بازگردد؛ اما به نظر نمی رسد که ستاره 27 ساله آرژانتینی بتواند به موقع برای بازی برگشت برابر 
پورتو در چمپیونزلیگ آماده شود.توتواسپورت گزارش کرده که دیباال ممکن است در روزهای آینده 
برای گرفتن معاینات بیشتر، مشورت پزشکی و دیدار با پرفسور فینک، متخصص مشهور اتریشی، 
به این کشور سفر کند.یوونتوس به زودی در سری آ با التزیو دیدار خواهد کرد و لئوناردو بونوچی 

ممکن است به این دیدار برسد.

شکستی که تاریخ 12۸ ساله لیورپول را هدف قرار داد
لیورپول این روزها هیچ نشانی از قهرمان فصل گذشــته رقابت های لیگ برتر انگلیس ندارد. اگر 
چه قرمزها فصل جاری را با صدرنشینی آغاز کردند؛ اما رفته رفته اوضاع تغییر کرد و بعد از تجربه 
نتایج ضعیف پیاپی، اکنــون تیم یورگن کلــوپ در رتبه هفتم جدول قرار گرفته اســت.لیورپول 
پنجشنبه شب از هفته بیســت و نهم لیگ برتر انگلیس، میزبان چلسی بود و در نهایت با یک گل 
از این تیم شکست خورد؛ موضوعی که باعث شد آنها در ادامه روند ناامیدکننده خود به خصوص 
در آنفیلد یک باخت تلخ دیگر را تجربه کرده باشــند.باخت پنجشنبه شــب مقابل چلسی باعث 
شــد یک رکورد منفی که پیش از این هیچ گاه در تاریخ باشــگاه لیورپول رخ نــداده بود، به ثبت 
برسد. شاگردان یورگن کلوپ حاال در هر پنج بازی خانگی اخیر خود با شکست روبه رو شده اند؛ 
موضوعی که برای اولین بار در تاریخ 128 ساله این باشگاه رخ داده است. به نظر می رسد که آنفیلد 
دیگر برای حریفان مکانی ترسناک محسوب نمی شود و آنها خیلی راحت در آن به میدان می روند؛ 

مسئله ای که البته عدم حضور تماشاگران نیز می تواند در آن تاثیر گذار باشد.

زشفوتبال جهان ور

وز عکس ر

دو بازیکن جدید به 
ذوب آهن پیوستند

تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان دو 
بازیکن جدید را بــه خدمت گرفت. 
سینا اسدبیگی و امیر محمد پناهی، 
دو بازیکن تیم دســته اولی هوادار 

تهران به عضویت این تیم در آمدند.

 واکنش نامزد ریاست فدراسیون فوتبال به رای
 جنجالی »حاج صفی«

مصطفی آجورلو یکی از گزینه های ریاست فدراســیون فوتبال گفت: به رای احسان حاج صفی 
افتخار می کنم و از کســانی هم که به بنده کم لطفی کردند، گالیه ای ندارم.انتخابات فدراســیون 
فوتبال روز دهم اســفند برگزار و در نهایت شــهاب الدیــن عزیزی خادم به عنــوان رییس این 
فدراسیون انتخاب شد.مصطفی آجورلو، علی کریمی و کیومرث هاشمی دیگر گزینه های ریاست 
فدراســیون بودند. کریمی و آجورلو در دور اول انتخابات به دلیل کم بودن آرای شان نسبت به دو 
گزینه دیگر، کنار رفتند.اما نکته ای که بعد از انتخابات ســر و صدای زیادی به پا کرد، رای احسان 
حاج صفی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران به آجورلو بود. برگه رای حاج صفی بعد از ورود به صندوق 
رای، باز شد و شکار عکاسان نشــان می داد که وی نام آجورلو را روی برگه نوشته است.مصطفی 
آجورلو بعد از گذشت چند روز از انتخابات، با انتشار پیامی به این موضوع هم اشاره کرد.وی گفت: 
»به رای تمام اعضای محترم مجمع که به کاندیداهای خود رای داده اند احترام می گذارم. قدردان 
18 رای بزرگوارانه ای هستم که بنده را الیق دانســتند و به رای فوتبالی ترین عضو مجمع: کاپیتان 
ارزشــمند تیم ملی فوتبال ایران جناب آقای حاج صفی عزیز به عنوان کوچک ترین عضو فوتبال 
ایران افتخار می کنم. برای من همین بس که سند آن در پیشگاه مردم شریف ایران واضح است. 

ضمنا از کسانی که در این فوتبال به آنها خدمت کرده ام و کم لطفی کردند هم گالیه ای ندارم.«

جلسه طوالنی »عزیزی خادم« با »اسکوچیچ«
رییس جدید فدراسیون فوتبال ایران روز چهارشنبه جلسه ای طوالنی را با دراگان اسکوچیچ برگزار 
کرد.در این جلسه که اولین دیدار رسمی شهاب الدین عزیزی خادم با دراگان اسکوچیچ محسوب 
می شد، رییس جدید فدراســیون فوتبال بر لزوم حمایت از کادرفنی فعلی تیم ملی تاکید کرد و 
به اســکوچیچ این اطمینان را داد که از او در راه صعود به جام جهانــی 2022 قطر حمایت خواهد 
کرد.همچنین عزیزی خادم اعالم کرده که بهترین امکانات ممکن را برای تیم ملی فراهم می کند 
و در نخســتین گام اردوی نوروزی را برای تیم ملی در نظر گرفته که در آن ایران به مصاف سوریه 
خواهد رفت و احتمال دارد در فیفادی اول هم یک بازی دوستانه برنامه ریزی شود. اسکوچیچ نیز 
کمبودهای تیم ملی را به عزیزی خادم گفت و رییس فدراسیون فوتبال وعده داد که این مشکالت 
هرچه زودتر برطرف شوند.طرفین همچنین در این جلســه درباره برنامه تیم ملی برای صعود به 

جام جهانی هم گفتگو کردند.

جدایی قرضی دو بازیکن جوان پرسپولیس
برخالف اعالم برخی رسانه ها، آریابرزگر و سعید حسین پور به صورت قرضی از پرسپولیس جدا 
شده اند و امکان بازگشــت به این تیم را دارند.سعید حســین پور دو هفته پیش از پرسپولیس 
جدا شد تا فرصت بیشتری برای حضور در زمین را داشته باشد.  سپس تصمیم گرفت که به تبریز 
برود و با ماشین سازی قرارداد ببندد. نکته جالب این که چند روز بعد آریا برزگر هم در بنیان دیزل 
دیده شد و تصویرش با پیراهن ماشین سازی انتشار یافت؛ اما او انتقال به تیم سبزپوش تبریز 
را تکذیب کرد.با این وجود نکته مهم این است که برخالف اعالم رسانه ها، جدایی این دو بازیکن 
به صورت قرضی صورت گرفته و پرسپولیس رضایت نامه قطعی آن ها را صادر نکرده تا بتواند در 
آینده از هر دو اســتفاده کند. برزگر طی چند هفته اخیر در تمرین پرسپولیس نیز حضور نداشت؛ 

اما حسین پور تا روزها در تمرین قرمزها حضور یافت.
هر دو بازیکن قراردادی بلند مدت با پرسپولیس دارند و شاید در پایان فصل دوباره به اردوی سرخ 
پوشان ملحق شوند. مدیران باشگاه پرسپولیس به تمام بازیکنان زیر 23 سال اعالم کرده اند که 

اجازه جدایی به صورت قطعی ندارند و رضایت نامه نخواهند گرفت.

چهره  روز

»فراز« در نقش آقا صمد! 
کلیــدواژه »مدیرفنــی« طی ســال های 
گذشــته در فوتبال ایران تقریبا به دست 
فراموشــی ســپرده شــده بود و معدود 
تیم هایی از این سمت در ساختار باشگاهی 
خود اســتفاده می کردند، جایگاهی که در 
باشگاه های معتبر دنیا بسیار حائز اهمیت 
اســت و نقش کلیدی در موفقیت تیم ها 
دارد؛ بدون شــک مثال بارز در این زمینه 
باشــگاه بایرن مونیخ بوده کــه در قامت 
مدیرفنی چهره موفق و نام آشــنایی چون 

اولی هوینس مشغول به فعالیت است.
اما اتفــاق جالب این که پــس از مدت ها 
در لیگ بیســتم، تیم فوتبال استقالل دو 
مدیرفنی را در یک فصــل تجربه می کند؛ 
با شــروع لیگ، محمود فکری در لیست 
اعضــای کادرفنی خــود نــام عبدالصمد 
مرفاوی سرمربی باتجربه و سابق استقالل 
را در کسوت »مدیرفنی« اعالم کرده بود و 
مرفاوی نیز در تمرینات اســتقالل نقش 
پررنگی را ایفا می کرد و در گوشه زمین هم 

در کنار فکری، یاری رسان بود.
حاال بــا جدایی فکری و آمــدن مجیدی، 
سرمربی جوان اســتقالل هم این جایگاه 
را در ســاختار فنی آبی ها بــا حضور یک 
چهره باتجربه پر کرده است؛ به درخواست 
فرهاد مجیدی، فراز کمالوند که در کسوت 
ســرمربی در فوتبال ایران سال هاســت 
فعالیــت دارد، از ایــن پس در باشــگاه 
استقالل به عنوان »مدیرفنی« کار خود را 

دنبال می کند.
 کمالوند روز پنجشــنبه و در اولین جلسه 
تمرینی اســتقالل با کادرفنــی جدید، به 
مانند صمد مرفاوی در روزهای گذشته به 
میانه زمین آمد و مســائل تمرینی آبی ها 
را زیرنظر داشــت و با ســوت خود بارها 
تمرین متوقف کرده و نــکات تاکتیکی را 
به بازیکنان گوشــزد کرد؛ در ابتدای لیگ، 
ترکیــب مرفاوی-فکــری چنــدان برای 
اســتقالل موفقیت آمیز نبــود و حاال باید 
دید از ترکیب تفکــرات کمالوند-مجیدی 
چه نتیجه ای برای اســتقالل بــه ارمغان 

خواهد آمد.

مستطیل سبز داور بین المللی والیبال ایران:

در فینال لیگ خداحافظی می کنم
داور بین المللی والیبال ایران درباره خداحافظی از قضاوت در دیدارهای داخلی، اظهار داشت: با توجه به اینکه داور کتگوری A هستم می توانم تا 60 سالگی قضاوت 
کنم؛ اما قصد دارم در فینال لیگ برتر والیبال از قضاوت در رقابت های داخلی خداحافظی کنم. فرهاد شــاهمیری،  در مورد حضورش در لیگ ملت های والیبال 
و همینطور المپیک توکیو گفت: دعوت نامه حضور در این دو رویداد به دستم رسده است و به امید خدا هم در لیگ ملت ها و هم در المپیک توکیو حضور خواهم 
داشت. ممکن است پس از المپیک توکیو قضاوت نکنم؛ اما این احتمال وجود دارد که پس از آن داور ویدئوچک شوم.داور بین المللی والیبال ایران در پایان در 
مورد اینکه در کدام یک از بازی های فینال لیگ برتر، مراسم خداحافظی وی برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: هنوز مشخص نشده که در بازی اول خداحافظی 

خواهم کرد یا در بازی دوم؛ اما قطعا در یکی از این دو بازی از قضاوت در بازی های داخلی خداحافظی می کنم.

سردیس شهید »حسن غازی« کاپیتان اسبق تیم 
فوتبال ســپاهان و بنیانگذار و فرمانده توپخانه 15 
خرداد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در مجموعه فرهنگی ورزشــی فردوس ســپاهان 
اصفهان رونمایی شد.همبازی و همرزم شهید غازی 
روز پنجشنبه در آیین رونمایی از سردیس این شهید 
گفت: شهید غازی، شهید شاخص ورزشکاران کشور، 
اگرچه به عنوان یک ورزشکار شناخته می شود ولی 
در ابعاد مختلف  علمی، دفاعی و عرفانی و اخالقی، 
درخشش بســیار داشــت.احمدرضا مهنام افزود: 
اگرچه این شــهید توانســت در رشــته داروسازی 
دانشگاه اصفهان قبول شود و در فوتبال نیز به عنوان 
یک شــاخص دارای جایگاه و موقعیت بود ولی با 
شروع دفاع مقدس دفاع از مرز و بوم کیان اسالمی 
را برگزید.وی اظهار داشت: استعداد و هوش باالی 

او به گونه ای بود که  در 21 سالگی فرمانده توپخانه و 
موشک های سپاه شد.مهنام به ابعاد معنوی شهید 
غازی اشاره کرد و افزود: او همواره توصیه می کرد که 
همانگونه که زندگی را آزادانه انتخاب می کنید، مردن 
را هم آزادانه برگزینید و خود نیز آزادانه نحوه زندگی و 
شهادتش را انتخاب کرد و این درسی برای ورزشکار 
امروز ماست که آزادانه فکر کند، آزادانه زندگی کند و 
در برابر ظلم و برای دفاع از کشور و آرمان های انقالب، 
آزادانه بایستد.وی به مضامین عرفانی وصیتدنامه 
 شهید جاویداالثر حسن غازی اشاره کرد و گفت: او 
از ادب و کمال اجتماعی برخوردار بود و از نظر علمی 
نظریاتی در باره ارتقای توان کیفــی و کمی توپخانه 
و موشــک های ســپاه داشــت.مدیرعامل باشگاه 
فرهنگی، ورزشی فوالد مبارکه سپاهان نیز در حاشیه 
این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: توفیقی حاصل 

شــد تا در زمانی کوتاه با رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی برنامه ای معظم و معنوی در آستانه سی  
و هفتمین سالگرد شهادت حســن غازی، کاپیتان 
و فوتبالیســت شایسته تیم ســپاهان برگزار کنیم.

محمدرضا ساکت افزود: اولین برنامه مراسم تجلیل 
و رونمایی از سردیس این شهید با حضور همبازی ها 
و همرزمان و اعضای تیم فوتبال سپاهان بود که به 
دلیل شرایط کرونایی، با جمعیت کم برگزار شد.وی 
ادامه داد: یکی از وظایف باشــگاه، تکریم نمادهای 
اخالق، قهرمانی و اسطوره های 70 سال تاریخ فوتبال 

سپاهان است .

سردیس »شهید غازی« در مجموعه فردوس سپاهان 
اصفهان رونمایی شد

طالیی پوشان تنها 2 امتیاز با صدر جدول اختالف 
دارند و از طرف دیگر تیم های استقالل و فوالد به عنوان 
نزدیک ترین تعقیب کننده های سپاهان تنها 4 و 5 
امتیاز با شاگردان نویدکیا فاصله دارند و همین کورس 
سنگین مدعیان قهرمانی، چاره ای جز پیروزی برای 

نویدکیا و تیمش باقی نگذاشته است
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با حضور شهردار اصفهان صورت گرفت؛

 آغاز عملیات اجرایی احداث پارک جنگلی پرتو در 
غرب شهر اصفهان 

پارک جنگلــی پرتو کــه از زمین های ملــی و از ســوی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
اســتان اصفهان، به شــهرداری اصفهان واگذار شــده اســت، در مجموع ۵۰ هزار اصله درخت 
و درختچــه را در دل خود جای می دهد و به عنوان ریه تنفســی شــهر در غرب شــهر به شــمار 
خواهد رفت تــا بخشــی از آالیندگی شــهر که از ایــن بخش به شــهر وارد می شــود، کاهش 
یافته و یا کنترل شــود. اعتبار مــورد نیاز بــرای این طرح از صنــدوق ذخیره و توســعه فضای 
ســبز اصفهان به مبلــغ ۱۰ میلیارد تومــان تامین می شــود. بــرای آبیاری این پــارک، ذخیره  
ســازی پســاب تصفیه خانه شــاهین شــهر به میزان پنج هزار مترمکعب در ســه نقطه منبع 
 آب انجام و شــبکه انتقــال آب آن در قالب کلکتــوری به طول بیــش از چهــار کیلومتر انجام

 شده است.
 با آغاز عملیات اجرایی این پارک جنگلی، پس از سال ها کاشت کمربند سبز اصفهان از سرگرفته 
شد که به دلیل مجاورت پارک جنگلی پرتو با پاالیشگاه اصفهان به عنوان یکی از نقاط آلوده شهر، 
احداث آن اهمیت زیادی دارد.در آیین هفته درختکاری شهرداری اصفهان، از خانواده دکتر محمد 
گلشن، فوق تخصص ریه و از شــهدای ســامت اصفهان و همچنین از دکتر محمدی، پدر ویانا 
محمدی، کودک زوج قهرمان ســامت که بر اثر کرونا درگذشــت، تقدیر و به یاد آنان نهال هایی 

کاشته شد.
 همچنین نهال هایی به یادبود شهدای سامت، کاشته شد.پدر ویانا، فرزند زوج قهرمان سامت 
که بر اثر کرونا درگذشــت نیز نهالی به یاد فرزندش کاشــت. فعاالن محیط زیســتی و جامعه 
پزشکی، کارشناســان و نمایندگان سازمان حفاظت از محیط زیســت و نظام پزشکی نیز در این 

برنامه حضور داشتند. 

استفاده از پساب تصفیه شده برای آبیاری پارک جنگلی پرتو
در ادامه این برنامه، قدرت ا... نوروزی، شهردار اصفهان اظهار کرد: طی سه سال اخیر فعالیت های 
خوبی در زمینه محیط زیست و فضای سبز در حوزه مدیریت شهری انجام شده است. امیدواریم، 
همه مردم در مکان هایی که امکان دارد با غرس درخت به محیط زیست کمک کنند. وی با اشاره 
به تغییر اقلیم در اصفهان و آثار سوء ناشی از آن گفت: تاش شهرداری این بوده نسبت به امکاناتی 
که در اختیار دارد برای احیای زاینده رود، کاهش آلودگی هوا، فرونشســت زمین، توسعه فضای 
سبز و انجام هرکاری که می تواند به افزایش زیســت پذیری شهر کمک کند، گام بردارد که نمونه 
آن احداث پارک جنگلی پرتو است.شهردار اصفهان در خصوص شیوه های به کار رفته در آبیاری 
پارک جنگلی پرتو اظهار کرد: تاش کردیم برای آبیای این پارک از پساب استفاده کنیم؛ برای این 
کار یک سال گذشته در شمال شــهر تصفیه خانه ای را افتتاح کردیم که هر ثانیه ۱۰۰ لیتر پساب را 
تصفیه می کند و می توان برای آبیاری فضای ســبز منطقه 2 از آن هم استفاده کرد.وی تصریح 
کرد: به دلیل اینکه تامین آب مورد نیاز این فضا، از قبل پیش بینی شــده برای آبیاری با مشکل 

مواجه نمی شویم.

6 پروژه تصفیه پساب در اصفهان در مرحله بهره برداری تا اجرا
همچنین حســین امیری، معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه با رشد 
جمعیت و آلودگی هوا درصدد توسعه فضای سبز متناســب با جمعیت شهر هستیم، اظهار کرد: 
با توجه به استقرار پتروشیمی و پاالیشــگاه در مجاورت منطقه 2، زمین پارک ۵3 هکتاری پرتو 
در راستای اجرای قانون هوای پاک در اختیار شــهرداری قرار گرفت.وی ادامه داد: برای توسعه 
فضای ســبز ۱2۰ هکتار دیگر هم پیش بینی شده اســت که تاثیر قابل توجهی در کاهش آلودگی 

هوای شهر به ویژه در این منطقه دارد. 

از سوی شهرداری اصفهان و دفتر ملی یونسکو صورت گرفت؛

رونمایی از سند راهکارهای خروج از رکود بازار صنایع دستی در بحران کرونا 

با حضور معاون استاندار، معاون فرهنگی شــهردار اصفهان،  نایب رییس 
شورای اسامی شهر اصفهان و جمعی از مدیران شهرداری و فعاالن بخش 
خصوصی در حوزه گردشگری از سند و پژوهشــی تحت عنوان » بررسی 
راهکارهای خروج از رکود بازار صنایع دستی در بحران کرونا « رونمایی شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان در حاشیه نشستی 
که به همین منظور و همچنین با هدف بررســی راهکارهای خروج از رکود 
بازار صنایع دستی اصفهان در بحران کرونا برگزار شد، با بیان اینکه به همت 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از یک کار پژوهشی 
زیبا رونمایی شــد، اظهار کرد: در این پژوهش ابعاد مختلف تاثیر کرونا بر 
حوزه صنایع دســتی مورد مطالعه قرار گرفته اســت که در نشستی که به 
همین منظور برگزار شــد راهکارهایی در حضور فعاالن این صنعت، بخش 
خصوصی، مدیران شهرداری و ... ارائه و قرار شد تقسیم بندی و برنامه اقدام 
این مجموعه تهیه شود تا با تقسیم کاری که صورت می گیرد همه مجموعه 
ها به صورت هماهنگ به ســمت افزایش فروش صنایع دستی بروند تا 
صنایع دستی از رکود خارج شود.سید حسن قاضی عسگر تصریح کرد: در 
این جلسات هماهنگی هایی بین بخش های مختلف مرتبط با حوزه صنایع 
دستی به وجود می آید و نقش هر بخش تعریف شده و همگی هم راستا در 
جهت ارتقای صنایع دستی استان و کشور پیش خواهند رفت.  وی اضافه 

کرد: امیدوارم نهادهای تصمیم گیر بتوانند به سرعت موانع و مسائل توسعه 
صنایع دستی را مرتفع کنند تا این صنعت از رکود خارج شود.

ارائه 100 راهکار و ایده برای احیا و توسعه صنایع دستی اصفهان
رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیز در این نشست اظهار 
کرد: طی جلساتی که برگزار شد حوزه های صنایع دستی و صنایع خاق که 
در ایام کرونا مورد تهدید و آسیب قرار گرفتند بررسی شد تا راهکارهای برون 
رفت از مشکات این حوزه ها مورد مطالعه قرار بگیرد.  محمد عیدی بر لزوم 
ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری از رکود صنایع خاق، تاکید کرد و افزود: 
هویت فرهنگی اصفهان بر دوش فعاالن صنایع دستی و صنایع خاق بوده 

به همین منظور الزم است این فعاالن مورد توجه قرار بگیرند.

این سند، کاربردی است
وی ادامــه داد: تمام همت ما این بوده تا ســندی روی میز قــرار بگیرد که 
کاربردی بوده و بتوانیم بر مبنای آن اقداماتی در ســطح شــهر،  اســتان یا 
حتی کشــور برای حوزه صنایع دســتی و صنایع خاق و گردشگری انجام 
دهیم.معاون فرهنگی شــهردار اصفهان پیرامون پژوهش انجام شده در 
این خصوص گفت: دفتر کمیسیون ملی یونسکو ایران در استان اصفهان با 

همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در راستای 
رسالت خود در عرصه فرهنگ و هنر استان،  پژوهشی را در این مسئله آغاز 
کردند که نتیجه اولیه آن به چاپ رسیده است.  وی تاکید کرد: این پژوهش 
مبتنی بر بررسی مسئله رکود بازار صنایع دستی از چند منظر جامعه شناختی، 
 بازاریابی، مدیریت استراتژیک، تحلیل سوآت و تجارب دیگر کشورهاست که 
هر منظر به اجمال آمده است.عیدی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ راهکار و ایده برای 
احیا و توسعه صنایع دستی اصفهان در این پژوهش ذکر شده که کاربردی 

ترین آنها با عنوان ایده های کاربردی و زودبازده ارائه شده است.

لزوم حرکت در مسیری مبتنی بر ظرفیت های فوق العاده شهر اصفهان
نایب رییس شورای اسامی شهر اصفهان نیز در این نشست، فضای حاکم 
بر ارکان شهرداری و مدیریت شــهری را فضایی مبتنی بر حرکت به سمت 
واقعیات و ظرفیت های شــهر اصفهان ذکر کرد و گفت: امروز نزدیک به ۱۰ 
هزار میلیارد تومان بودجه برای اداره شــهر اصفهان نیاز است که بخشی از 
این بودجه توسط منابع عوارض ساختمانی از شهروندان تامین می شود. 
نصیر ملت تصریح کرد: شهر برای جبران خدمات و کسری سرانه خدماتی 
مورد نیاز خود نیاز به منابع مالی دارد که بــرای تامین این منابع مالی نیاز 
به بارگذاری های جدید در شــهر دارد تا بتواند درآمد کســب کند. این نوع 
درآمد تا جایی که شهر ظرفیت داشته باشد می تواند ادامه پیدا کند و از یک 
جایی به بعد شهر تمام می شود و متاسفانه این موضوعی است که در همه 
شهرهای ایران وجود دارد.وی با بیان اینکه بیش از 7۰ درصد بارگذاری مازاد 
بر ظرفیت شهرهای ایران وجود دارد، تصریح کرد: این بارگذاری های مازاد 
موجب فرار طبقه خاق از این شهرها به خارج از کشور برای کسب شرایط 

بهتر شده است.

لزوم پویایی طبقه خالق شهر
وی ادامه داد: شهر اصفهان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و امروز ما شاهد 
تهی شدن شهر از طبقه خاق شده ایم. شهری هم که از این طبقه خالی شود 
نمی تواند به آینده ای روشن امیدوار باشد؛ بنابراین باید هر چه سریعتر این 
مسیر اصاح شده و به سوی مسیری مبتنی بر ظرفیت های فوق العاده شهر 
شود. نایب رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: در حال حاضر تاش 
مدیریت شهری این است که تمرکز خود را بر مسیر توسعه بر مبنای ظرفیت 
های شهر بگذارد و شاهد این مدعا تصویب چند طرح از جمله طرح اصفهان 
2۰2۰ با نگاه استفاده از ظرفیت های شــهر، طرح توسعه و تقویت صنایع 
خاق،  توجه جدی و احیای ظرفیت های فرهنگی ملموس و ناملموس و ... 

بوده تا این طرح ها راهی برای نجات استان باشد. 

مدیــر پژوهش، خاقیــت و فناوری هــای نوین 
شــهرداری اصفهــان از اعــام فراخــوان پروژه 
پژوهشی بررسی تاثیرات نور و نورپردازی بر فضای 
سبز و اکوسیستم شــهر اصفهان خبر داد.مرتضی 
نصوحی اظهار کرد: نورپردازی فضای سبز در منظر 
عمومی به منظور تقویت اهدافی چون ایمنی، حس 
زیبایی شناسی شبانه، امکان دسترسی و کاربرد آن 

در رویدادهای اجتماعی اشاره دارد.
وی افزود: نورپردازی فضای ســبز و محیط های 
شــهری در اقصی نقاط کشــورهای دنیــا در حال 

گسترش اســت که به تبع آن و برحســب نیاز در 
شهر اصفهان نیز این مســئله با توجه به طرح های 

زیباسازی انجام می شود.
مدیــر پژوهش، خاقیــت و فناوری هــای نوین 
شهرداری اصفهان ادامه داد: تحقیقات انجام شده 
قبلی حاکی است که راهکارهایی برای نورپردازی 
ایمن و غیرتهاجمی برای فضای سبز وجود دارد از 
این رو با وجود پیشــینه تحقیقاتی گذشته، سوال 
مهم و اساسی این است که نورپردازی چه تاثیراتی 
بر اکوسیستم و فضای سبز شهری دارد و آیا تاثیر 
نور، استراحت شــبانه درختان را مختل می سازد؛ 
همچنین نورهای رنگی مصنوعی بر عمر و عملکرد 
فضای ســبز شــهری دارای چه تاثیراتی است و 
آیا نورپردازی کنترل  شــده )از لحاظ مدت تابش 
نور، شــدت و رنگ نور( می تواند عاوه بر کاهش 

اثرات مخرب، موجب افزایش طــول عمر و دوام 
فضای سبز شــود و آنها را در برابر دیگر مخاطرات 
محیطی ایمــن کنــد.وی تاکید کرد: بــا توجه به 
چالش های حفظ و نگهداری فضای ســبز در شهر 
اصفهان و همچنین نظر به سیاست های شهرداری 
در نورپردازی فضای ســبز به عنــوان الیه ابتدایی 
منظر هر معبری در شــهر، نیاز است که نورپردازی 
فضای سبز به صورت علمی و مبتنی بر راهکارهای 
به روز انجام شــود.نصوحی با اشــاره بــه اهداف 
بررســی تاثیرات نور و نورپردازی بر فضای سبز و 
اکوسیستم شــهر اصفهان، گفت: بررسی تاثیرات 
و نقش نورهای مصنوعی LED بر اکوسیســتم و 
فضای سبز شهر، بررسی تاثیر نورپردازی دینامیک 
بر فضای سبز شهر اصفهان و ...از جمله این اهداف 

به شمار می آید.

نورپردازی چه تاثیراتی بر اکوسیستم و فضای سبز شهری دارد ؟

با حضور فرماندار اصفهان برگزار شد؛ 

سومین جلسه ستاد امور اجرایی انتخابات شهرستان اصفهان
فرماندار اصفهان بر آموزش و اطاع رســانی برای ثبت نام در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسامی 
شهر و روســتا تاکید کرد. حســین سیســتانی، معاون اســتاندار و فرماندار اصفهان در سومین جلسه 
ستاد امور اجرایی انتخابات شهرستان، با 
اشــاره به مکان و نحوه ثبت نام داوطلبان 
انتخابات شوراهای اسامی شهر و روستا، 
اظهار داشت: مکان و نحوه انجام ثبت نام 
داوطلبان شوراهای اسامی شهر وروستا 
باید به درســتی مدیریت شده و باتوجه به 
همه گیری بیماری کرونا در کشور، تمهیدات 
الزم در این خصوص اتخاذ شود.فرماندار 
اصفهان بر اهمیت توجه به مقوله آموزش و 
اطاع رسانی به مردم درخصوص شرایط و 
نحوه ثبت نام در انتخابات تاکید کرد و افزود: داوطلبان شرکت در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسامی 
شهر و روستا از هم اکنون می توانند نسبت به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و تکمیل دیگر مدارک خود اقدام 
کرده تا به سهولت بتوانند براساس جدول زمان بندی در زمان مقرر ثبت نام کنند.سیستانی تصریح کرد: ما 
هنگام ثبت نام باید حافظ حقوق داوطلبان باشیم، چراکه دقت و سامت انتخابات از اهمیت واالیی برخوردار 
است.وی با تاکید بر لزوم رعایت مر قانون در امور اجرایی انتخابات، عنوان کرد: برگزاری انتخابات به عنوان 

مهم ترین رویداد سیاسی-اجتماعی کشور، تاثیر بسزایی در امور اداره کشور دارد.

کتاب بررسی نقاشی اصفهان رونمایی شد
مراسم رونمایی از کتاب »بررسی نقاشی اصفهان« عصر پنجشنبه با حضور حسین تحویلیان، محمود 
حسینی و محمود حشمتی نویســندگان این کتاب در موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار شد.حسین 
تحویلیان در این برنامه اظهار کرد: نقاشی یکی از هنرهای تجسمی است که خلق می شود و در مکان قرار 
می گیرد، سپس ناظر با آن رو به رو شده و تاثیر می گیرد، اما چیزی که هر هنر و نقاشی را ماندگار می کند 
متن است؛ به همین دلیل به سراغ ادبیات رفتیم و سعی کردیم با نوشتن، هنر نقاشی را ماندگارتر کنیم.

وی ادامه داد: کتاب های مختلفی درباره نقاشی به ویژه نقاشی اصفهان نوشته شده است. در دوره صفویه 
آخرین حلقه نقاشی ایرانی و ابتدای معاصر شدن را داریم، اما آنچه معموال راجع به نقاشی نوشته شده از 
زاویه تاریخ نگاری است و کمتر به تحلیل آثار به صورت تجسمی می پردازند.سرپرست گروه نویسندگان 
کتاب »بررسی نقاشی اصفهان« با بیان اینکه پروسه بررسی نقاشی در ذهن من بود تا سال ۹3 که پس 
از ارائه به سازمان ها مختلف در حوضه هنری مصوب شد، تصریح کرد: بهمن ماه سال ۱3۹3 کار را با حدود 
سه نفر برای بررسی نقاشی اصفهان شروع کردیم. برای انتخاب عنوان کتاب، واژه »نقد« به کار گرفته نشد، 
زیرا بار معنایی وسیعی دارد و از کلمه »بررسی« استفاده شد و نام خود را هم به جای پژوهشگر، بررسی 

کننده گذاشتیم تا در آینده به نقد و قضاوت بیشتر برسیم.

برگزاری وبینار برخط مربیان هنری و رابطین ادبی کانون اصفهان
وبینار برخط مربیان هنری و رابطین ادبی کانون پرورش فکری استان اصفهان با حضور سید محمد قلمکاریان، 
مدیر کل کانون در راستای بررسی و آسیب شناســی فعالیت کارگاه های برخط فصل پاییز برگزار شد. سید 
محمد قلمکاریان ضمن اشــاره به برگزاری کارگاه های متنوع برخط استان در ســال جاری گفت: با وجود 
مشکات به وجود آمده از بیماری کرونا، شاهد تاش مربیان کانون در جهت خاقیت و شکوفایی استعدادهای 
کودکان و نوجوانان هستیم.وی افزود: آثار ارزشمندی از سوی مربیان و اعضای کانون استان اصفهان در زمینه 

های فرهنگی، هنری و ادبی خلق شده که به زودی آثار فاخر در کتابی با همین مضمون چاپ خواهد شد. 

گزارش

خبر ویژهخبرخوان

در اصفهان 800 هزار نفر 
مهمان مازاد بر ظرفیت 
های شهری حضور دارند

عضو شورای اسامی شهر اصفهان با حضور در 
برنامه رادیویی نقد و نظر، اظهار کرد: بر اساس 
قوانین، شهر ظرفیتی دارد و ملزوماتی نیز بر 
عهده شورای شهر و شهرداری که تصمیم گیران 
و مجریان اداره شهر هســتند، گذاشته شده 
اســت.رضا امینی افــزود: شــهر اصفهان با 
ظرفیت کنونی تــوان پذیرش جمعیت حدود 
یک میلیون و 2۰۰ هزار نفر را دارد و گذشتگان 
زیر ساخت الزم را برای پذیرش این جمعیت 
فراهم کرده اند؛ اما اکنون جمعیت کان شهر 
اصفهان به بیــش از دو میلیون نفر رســیده 
اســت؛ یعنی در اصفهان ۸۰۰ هزار نفر مهمان 
مازاد بر ظرفیت های شهری حضور دارند.عضو 
شورای اسامی شــهر اصفهان تصریح کرد: 
یکی از دالیلی که امروز با تنش ها و مشکات 
ترافیکی و زیست محیطی مواجهیم، افزایش 
جمعیت اســت؛ از طرفی این حجم جمعیت 
برای مســکن تقاضا دارند و امکاناتی که باید 
برای مهاجرت معکوس باشــد، توسط دولت 
فراهم نیست و این موضوع تقاضای مسکن را 
باال برده است.وی ادامه داد: در دهه ۶۰ و در پی 
وقوع جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسامی، 
مجلس مصوبه ای داشــت تا شــهرداری ها 
خودگردان شوند و همین موضوع باب تراکم 
فروشی را در مدیریت شــهری کشور باز کرد.
امینی با بیان اینکه شهرداری ها برای اداره شهر 
هزینه های ســنگینی را بر دوش می کشند، 
افزود: در ســال ۱۴۰۰، عوارض بر پروانه های 
ســاختمانی در حد تراکم غیرمســکونی ۸3 
میلیارد تومــان، پروانه ســاختمانی مازاد بر 
تراکم مسکونی حدود یک هزار و ۱7۵ میلیارد 
تومان و عوارض پروانه ســاختمانی مازاد بر 
تراکم غیرمسکونی ۹73 میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: جمع این ســه عدد بیش از 
دوهزار و 2۰۰ میلیارد تومان از بودجه هفت هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومانی شــهرداری اصفهان و ۹ 
هزار و ۵7۰ میلیارد تومانی شهرداری به اتفاق 
سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری 

را به خود اختصاص می دهد.

رییس جمهور با تاکید بر ضرورت انجام کارها به صورت اصولی و زیربنایی و با اشاره به طراحی و ساخت اصولی اصفهان مطرح کرد:

اصفهان؛ یک الگوی تمام عیار ماندگار
حجت االسام و المسلمین حسن روحانی روز پنجشنبه در مراسم بهره برداری از طرح های ملی وزارت کشور، افتتاح بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان طرح و پروژه در 
حوزه مدیریت شهری را بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: شهرهای بزرگ با تراکم باالی جمعیت به اقدامات و کارهای زیادی نیاز دارد. حمل و نقل روان، محیط 
زیست سالم و خدمات شهری مناسب می تواند حرکت و گام خوبی برای تامین رفاه مردم باشد.رییس جمهور با اشاره به قرار داشتن در هفته نیکوکاری، اظهار 
کرد: هر کار خیر و ماندگاری برای رفاه و آسایش مردم انجام دهیم ارزشمند و قابل تقدیر است.روحانی با تاکید بر ضرورت انجام کارها به صورت اصولی و زیربنایی، 
گفت: طراحی و مهندسی ساخت شهر اصفهان به عنوان یک نمونه خوب از کار ماندگار که قرن ها از آن گذشته، باید الگوی ما باشد. میدانی در اصفهان ساخته شده 
که بعد از صدها سال هنوز بزرگ ترین میدان شهرهای کشور است.رییس جمهور با اشاره به اظهارات نخست وزیر سابق مالزی در تمجید از شهر اصفهان، گفت: شهر 

»پتروجایا« در مالزی با اقتباس از اصفهان ساخته شده است.

آیین اختتامیه 
جشنواره ادبی 
»یوسف« در 

اصفهان
اختتامیه هشتمین و نهمین 
دوره جشــنواره ادبی یوسف 
)داســتان های کوتــاه دفاع 
مقــدس و مقاومــت( بــه 
میزبانی استان مازندران و به 
 صورت برخــط در اصفهان نیز 

برگزار شد.

وز عکس ر
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با ارزیابی های انجام شده بر اساس مدل مرجع نوآوری محصول، لوح زرین 
و گواهینامه نوآوری محصول برتر ایرانی در ســال ۹۹ بــه ذوب آهن اصفهان 
تعلق گرفت. در جشــنواره ملی نوآوری و محصول برتر ایرانی که 13 اسفند ماه 
در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شــد، لوح زرین و گواهی نامه این جشنواره 
به مهدی نصر، معاون برنامه ریزی و توسعه شــرکت اهدا شد. معاون برنامه 
ریزی و توسعه شرکت در حاشیه این جشنواره گفت: ذوب آهن اصفهان در سال 
های اخیر با تولید محصوالت استراتژیک نقشــی مهم در نوآوری محصوالت 

ایرانی داشته است.
وی با بیان این که هدف از حضور در این جشنواره، معرفی محصول جدید ریل 
زبانه سوزن به عنوان یک محصول استراتژیک و مهم در زمینه حمل و نقل ریلی 
است، افزود: این محصول قبال از دو شرکت فرانسوی و اتریشی خریداری می 
شد و با توجه به تحریم های وضع شده، شرکت راه آهن جمهوری اسالمی برای 
تهیه این محصول با مشکل مواجه شده بود، در همین راستا درخواست تولید 
آن به ذوب آهن اصفهان ابالغ شــد و با همت کارکنان این شرکت با موفقیت 

به تولید رسید. 
وی تاکید کرد: این رویداد مهم،  مصداق تبدیل ،»تهدید تحریم« به »فرصت« 
است و خوشبختانه بر اساس نیاز کشور، ذوب آهن اصفهان با نوآوری و تولید 
ریل زبانه ســوزن، توانمندی خود را در این عرصه ثابت کرد.وی با قدردانی از 
کارکنان شرکت به ویژه همکاران ســخت کوش حوزه بهره برداری و مدیریت 
مهندسی نورد و همچنین حمایت های مدیریت عالی شرکت، اظهار امیدواری 
کرد با حمایت های الزم و همت و همدلی، همچنان فعالیت های ملی و نوآورانه 

در شرکت استمرار و پیشگامی ذوب آهن اصفهان در این عرصه استحکام یابد.
وی همچنین یاد آور شد: ذوب آهن اصفهان تولید محصوالت با ارزش افزوده 
باال را در برنامه های سال 1400، به صورت ویژه مدنظر قرار داده است.مهندس 
شیرین پرور، مدیر پژوهش، فناوری و بومی سازی این شرکت نیز در حاشیه 
این رویداد گفت: بر اساس نیاز مشــتری تا کنون تعداد 200 شاخه از این ریل 

تولید و تحویل شده است.
وی همچنین نیاز کشور برای نوسازی و توســعه خطوط جدید را حدود 2هزار 
500 تن محصول ریل ســوزن عنوان کرد و گفت:  ذوب آهن اصفهان تولید این 

محصول را در برنامه کار خود قرار داده است.

خودارزیابی تعالی سازمانی شرکت گاز استان اصفهان باحضور مدیرعامل، 
مدیران و رؤسای ســتادی ، اعضای کمیته های تعالی سازمانی و ارزیابان 

تعالی از تاریخ 11اسفند ماه به مدت سه روزکاری در  شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، مدیرعامل این شرکت 
با اشــاره به این نکته که خودارزیابی یک ارزیابی جامع ، هدفمند و منظم از 
فعالیت ها و دستاورد های سازمان با اســتفاده از مدل تعالی است، اظهار 
کرد:  این ارزیابی بر اساس مدل سرآمدی EFQM و منطق رادار انجام می 
شــود و معیاری برای شناســایی زمینه های قابل بهبود و تعریف و اجرای 

پروژه های بهبود در سازمان است.
سید مصطفی علوی افزود : مدل های تعالی سازمانی چارچوبی نظام مند 
برای ارزیابی عملکرد سازمان ها هســتند و این مدل ها بر اساس مفاهیم 
آموخته های مدیریــت کیفیت جامع ، ســازمان ها را بــدون توجه به نوع 
فعالیت و اندازه ،فاصله در دو حوزه توانمند ســازها و نتایج حاصل از پیاده 
سازی این توانمندسازها ، ارزیابی کرده و نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود 

آن ها را مشخص می کنند .

وی افزود : مدل سازمانی EFQM از یک ســو، ساختار و راهکارهای الزم را 
برای راهبران و مدیران سازمان های متعالی جهت تدوین خط مشی، راهبرد 
و اهداف سازمان بر اساس خواســته ها و انتظارات حال و آینده ذی نفعان 
ارائه می دهد و از ســوی دیگر برنامه ها و اقدامات کارکنان ســازمان های 
متعالی را برای مدیریت هدفمند فرآیندها، اســتفاده مطلوب و بهینه منابع 

سازمان و دستیابی به اهداف اقتصادی آن را مطرح  می سازد .
این مقام مســئول افزود: این شــرکت از ســال 8۹ در ارزیابی جایزه ملی 
کیفیت حضور یافت و توانســت در ســال ۹2 تقدیرنامه دو ســتاره اشتهار 
به کیفیت، در ســال ۹3 تقدیرنامه چهار ستاره اشــتهار به کیفیت، سال ۹6 
تندیس بلورین جایزه سرآمدی و بهبود مســتمر صنعت نفت و گاز  و سال 
 گذشته تندیس بلورین  جایزه ســرآمدی و بهبود مستمر صنعت گاز را از آن 

خود کند.
  علوی در ادامه ســخنانش اظهار داشت : این شــرکت، در ادامه این مسیر 
اهتمام دارد تا بیش از پیش زمینه استمرار موفقیت را با تکیه بر استعداد و 

تعهد سازمانی کارکنان مهیا کند.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه گفت: رسانه ها به عنوان یاور و همراه 
بنگاه های اقتصادی در همه سطوح در کنار ما هستند و همسویی نگاه بنده با 
نظرات رسانه ها و اینکه از »پوشش محوری« در اخبار  به »تولید محوری« 

برسیم را به فال نیک می گیرم.
هادی نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه در نشســتی با 
مدیران مســئول روزنامه های اســتان اصفهان با اشــاره به رویکرد روابط 
عمومی شــرکت فوالدمبارکه نســبت به رســانه ها  اظهار کرد: رسانه ها به 
عنوان یاور و همراه بنگاه های اقتصادی در همه ســطوح در کنار ما هستند و 
همسویی نگاه بنده با نظرات رسانه ها و اینکه از مدل »پوشش محوری« در 
اخبار  به »تولید محوری« برسیم را به فال نیک می گیرم. ما باید از پتانسیل 
تمام رسانه ها استفاده کنیم و در این راه به یقین در رویکرد خود، ارتباطات 

گسترده ای با خبرنگارها و رسانه ها داریم.
وی با اشاره به گسترش دامنه رسانه ها نسبت به گذشته گفت: در حال حاضر 
تعریف از رسانه با گذشته بســیار متفاوت شده اســت؛ ادبیات رسانه ها با 
گذشته فرق دارد و شرایط به گونه ای شــده که هر شخص در قالب شهروند 

خبرنگار می تواند فعالیت رسانه ای داشته باشد. 
اگرچه طبقه بنــدی و قدمت یک رســانه در جایگاه خود اهمیــت دارد اما 
هر کســی که بــه روز بــوده و قلــم خوبــی داشــته باشــد از فاکتورهای 
 رســانه ای نیز برخوردار اســت و ما نیز باید با تمام رســانه های موثر ارتباط 

 داشته باشیم
. رسانه های باهوش و پر ســرعت گوی ســبقت را از دیگران خواهند ربود. 
خالقیت و استفاده از شکل و فرم های جدید در تولیدات رسانه ای می تواند 
هم تمایز را برای رســانه ها به ارمغان آورد و هم از این رهاورد، فوالدمبارکه 

فضای تازه رسانه ای را تجربه کند.
 در حقیقت امــروز در فوالدمبارکه، حرکت بر مبنــای تخصص، کار و تالش 

برنامه ریزی شده و همفکری و هم افزایی ثمره این تالش است.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه با بیان نگاه خاص رسانه ها به فوالدمبارکه 
گفت: فوالدمبارکــه یک برند تجاری اقتصادی بســیار معتبر اســت که بر 
اساس مســئولیت های اجتماعی خود، به اقشــار گوناگون توجه می کند؛ 
 رسانه ها نیز به عنوان همراه همیشگی این بخش اقتصادی باید مورد توجه

 قرار گیرند. 
نباتی نژاد با بیــان اینکه نگاه روابــط عمومی فوالد مبارکــه انجام فعالیت 
حرفه ای خبری است ،اظهار کرد: با  تغییر تکنیکی که در حوزه روابط عمومی 
فوالد مبارکه صورت گرفته، انتظار داریم شــاهد حضور بهتر و بیشــتر رسانه 

ها باشیم.
هادی نباتی نژاد با تاکید بر تعامل شــرکت فوالد مبارکه با رسانه ها گفت: در 
این میان قطعا رسانه های اصفهان و شهرستان مبارکه جایگاه ویژه ای دارند. 
هدف ما حفظ آبروی افراد و صنعت فوالد کشور است و نگاه مان بر این است 
که بر مبنای تخصص و کار پیش برویم. از این رو تمهیداتی اندیشیده شده 
تا دسترسی خبرنگاران و رســانه ها به مدیران شرکت جهت تولید محتوای 

تخصصی نیز تسهیل شود.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در ادامه گفت: گاهی سیاست های سازمانی 
باعث می شود مسیری متفاوت طی شــود ولی یقین داریم با تعامالت و 
سیاســت گذاری جدید روندهای جاری نیز بهبود می یابد و به منظور آغاز 
راهی جدید و حمایت ساختاری از رســانه ها، آمادگی فوالد مبارکه را جهت 
آموزش خبرنگاران تخصصی حوزه صنعت در رســانه هــای اصفهان اعالم 

می داریم.
نباتی نژاد ضمن تشکر از حضور مدیران مسئول روزنامه های اصفهان در این 
نشست صمیمانه، اظهار کرد: ما به یاری رسانه ها برای تبدیل فوالدمبارکه به 
قطب رسانه ای کشور نیاز داریم. تاکنون نگاه مدیران روابط عمومی به فوالد 
مبارکه نگاهی درون ســازمانی بوده حال آنکه اکنون نگاه برون سازمانی به 

این شرکت فوالدی شکل گرفته است. 
وی با اشــاره به اقدامات فوالد مبارکه در حوزه مســئولیت های اجتماعی 
اظهار کرد: نادیده گرفته شدن اقدامات فوالد مبارکه در تجهیز بیمارستان ها 
یا خدمات دیگر این مجموعه بــزرگ صنعتی و در عوض پرداختن به برخی 

مشکالت ناراحت کننده است. 
به راستی کدام یک از مراکز معتبر در این شرایط اقتصادی چنین اقداماتی 

را در این حجم انجام می دهند؟ 
مدیر روابط عمومــی فوالد مبارکه همچنین خطاب بــه  مدیران روزنامه ها 
خاطر نشان کرد: همانطور که در اداره یک خانواده چندین نفره ممکن است با 
مشکالتی روبه رو باشیم مدیریت مجموعه بسیار بزرگی مانند فوالد مبارکه 
اقتضائات و مسائل خاص خود را دارد و اگر منصفانه برخورد شود باید اذعان 
کنیم که طبیعی است در حجم بزرگی از حضور و رفت و آمد کارکنان و نیز کار 
و تولیدی که در حال انجام است، گاهی ایراد و نقصانی وجود داشته باشد و 
با این وجود از رسانه ها انتظار نداریم مشکالت را منعکس نکنند بلکه انتظار 
داریم واقع گرایانه و بر مبنای عدالت با خدمات و دستاوردها و برکات فوالد 

مبارکه برخورد کنند.
شایان ذکر است در این نشست مدیران مســئول روزنامه های نسل فردا، 
کیمیای وطن، اصفهان امروز، اصفهان زیبا، نصف جهان، زاینده رود، سیمای 
شــهر، عصر اصفهان، یاقوت وطن و اقتصاد آینده حضور داشتند و به ارائه 

پیشنهاد و نظر پرداختند.

 لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی به ذوب آهن اصفهان

 تعلق گرفت

اجرای خودارزیابی تعالی سازمانی در شرکت گاز استان اصفهان 

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در جمع مدیران مسئول روزنامه های اصفهان:

 اطالع رسانی دستاوردها باید از مدل پوشش محور به تولید محور
 تبدیل شود

احساس خوشــحالی و خوشبختی، حســی است که تمام 
انسان ها برای داشتن حال خوب و یک زندگی سالم نیاز دارند. 
متاسفانه سالی که پشت سر گذاشتیم، پر از ناراحتی و اتفاقات 
ناخوشــایند بود، ســالی که برای همه پراز درد و رنج بود، اما 
زندگی جریان دارد و قرار نیست این اتفاقات تلخ بر زندگی ما 
سایه بیندازد. حاال که در ماه های پایانی این سال خاکستری 
قرار داریم، می خواهیم در این مطلب به شــما بگوییم چطور 

همیشه شاد و خوشحال باشید، با ما همراه باشید.
اینکه بعضی وقت ها نسبت به اوقات دیگر احساس شادی 
بیشتری کنید، عادی است، اما به این معنا نیست که نمی توانید 
الگوی ثابتی از رضایتمندی، خشنودی و قدردانی در زندگی تان 
داشته باشید. در گام اول باید یاد بگیرید که چطور می توانیم 
همیشه شاد باشیم و خودتان به تنهایی، خوشحال و خشنود 
و در زندگی روزمره تان مثبت باشید. برای ادامه دادن به این 
کار های نشاط آور، عادت هایی ایجاد کنید که بتواند در ایجاد 

حال خوب و اعتماد به نفس به کمک تان بیاید.
 مثبت فکر کنید: همه  ما می دانیم که تفکر مثبت می تواند تا 10 
درصد عوامل استرس زا، نگرانی ها، شرایط اقتصادی و روابط 
را بهبود بخشــد. ۹0 ٪ باقی مانده به این بستگی دارد که شما 

چگونه جهان اطراف خود را پــردازش می کنید. تفکر مثبت 
سطح انرژی، خالقیت و بهره وری را تا 30 ٪ افزایش می دهد، 
محققین همچنین تفکــر مثبت را عامل طــول عمر، درمان 
بیماری ها، سالمت جسمانی و تحمل شرایط دشوار می دانند.

 مهربان باشید: شما هیچ وقت نمی دانید آدم های دوروبرتان 
در حال گذراندن چه شرایطی اند. حتی اگر آن ها با شما بی ادب 
بودند، ســعی کنید با مهربانی با آن ها رفتــار کنید. عصبانی 
شدن در نهایت به خود شما آسیب می زند. بعد از چند بار مهار 
خشم تان، مغز شــما به طور خودکار روند انجام این کار را یاد 
می گیرد و به شما در شــرایط عصبانیت کمک می کند. البته 
انجام این کار اصال آسان نیست، اما کم کم آن را یاد می گیرید 

و در زندگی رضایت بیشتری به دست می آورید.
 از مقایسه خودتان با دیگران اجتناب کنید: هر کسی زندگی 
متفاوتی دارد بنابراین مقایســه خودتان با بقیــه، بی فایده 
است. موفقیت ها، استعداد ها و فرصت های خود را به خودتان 
یادآوری کنید. شــادی هایتان را بر اســاس دستاوردهایتان 
پایه گذاری کنید، نه بر اساس کاری که دیگران انجام داده اند. 
از مقایسه خودتان با دیگران اجتناب کنید. هر کسی زندگی 
متفاوتی دارد بنابراین مقایسه خودتان با بقیه، بی فایده است. 

موفقیت ها، اســتعداد ها و فرصت های خــود را به خودتان 
یادآوری کنید. شــادی هایتان را بر اســاس دستاوردهایتان 

پایه گذاری کنید، نه بر اساس کاری که دیگران انجام داده اند.
 حرف های منفی دیگران را نادیده بگیرید: اگر به دیگران اجازه 
دهید بیشتر از اینکه بازده ای به زندگی تان بدهند، از آن کسر 
کنند، تعادل زندگی بر هم خورده و بدون اینکه بفهمید، اسیر 
منفی بافی خواهید شد. نظرات بی فایده و آزاردهنده دیگران 
را نادیده بگیرید. شــما هیچ کنترلی روی حرف های دیگران 
ندارید؛ اما کنترل اینکه به آن ها اجازه بدهید این حرف ها را به 
شما بزنند یا نه دست خودتان است. شما می توانید حرف های 

مسموم آن ها را رد کنید تا به قلب و فکرتان آسیب نرسانند.
 پول تان را مدیریت کنید: یاد بگیرید چطور پول تان را مدیریت 
کنید. مشکالت مالی باعث ایجاد استرس در زندگی می شود. 
بر اساس مطالعات انجام شده، افراد زمانی که اوضاع مالی 
شان خوب است، زندگی شادتری دارند و مسائل مالی یکی از 
فاکتور های ایجاد شادی در زندگی آن هاست. اگر می خواهید 
امسال شــاد بودن را تجربه کنید و موفقیت های بیشتری به 
دست بیاورید، باید یاد بگیرید چطور پول خود را مدیریت کنید، 

نه اینکه پول تان شما را مدیریت کند.

آشپزی

بیسکویت رژیمی
مواد الزم : آرد یک و یک دوم پیمانه،شکر رژیمی یک 

دوم پیمانه،وانیل یک دوم قاشق چای خوری،تخم مرغ یک 
عدد،سفیده تخم مرغ 4 عدد،بیکینگ پور یک قاشق چای خوری،کره 

بادام زمینی یک دوم پیمانه،پودر نارگیل 2 قاشق غذا خوری 
طرز تهیه: آرد را به همراه بیکینگ پودر سه مرتبه الک می کنیم. داخل سینی فر کاغذ روغنی 

انداخته و آماده بگذارید. فر را با دمای 180درجه سانتی گراد روشن کنید.ابتدا تخم مرغ، سفیده تخم 
مرغ، کره بادام زمینی و شکر را با هم مخلوط کرده و تا مایعی یکدست به دست آید )این مراحل را با پایه 
خمیر گیر همزن هم می توانید انجام دهید(سپس آرد، بیکینگ پودر و پودر نارگیل را به تدریج افزوده 
و مخلوط می کنیم. حاال خمیری یکدست داریم که آماده پخت است. خمیر را با کاتر های تزئینی یا 
با یک قیف و ماسوره درشت ساده داخل قالب بریزید و به مدت 20 دقیقه داخل فر بپزید. بعد از 
گذشت این زمان تست پختگی انجام دهید از فر خارج کرده و اجازه دهید تا خنک شود سپس 

در ظرف درب دار گذاشته و به مدت 2 تا سه هفته در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
نکات :برای اطمینان از پخته بودت بیسکویت ها آنها را حرکت دهید اگر به راحتی از 

قالب جدا شدند و دور آنها طالیی شده بود یعنی کامال پخته هستند.بیسکویت 
ها را می توانید با خالل پسته و یا کنجد تزئین کنید.می توانید 

روی شیرینی ها مدل های مختلف پیاده کنید.

با به کار گیری این ترفندها همیشه خوشحال باشید

»مرغ بیست میلیونی« روی دست 
میرطاهر مظلومی

قهرمان »عصر جدید« شب سال تحویل 
مشخص می شود 

فیلم سینمایی »مرغ بیست میلیونی« به تهیه کنندگی قدرت ا... 
صلح میرزایی و کارگردانی حامد صلح میرزایی در حال حاضر در 
مرحله پیش تولید قرار دارد و به زودی مقابل دوربین خواهد رفت.

این فیلم ماجرای دو جوان جویای کار را روایت می کند که در این مسیر 
موقعیت های طنز و کمیکی گریبان شان را می گیرد.تاکنون حضور میرطاهر 
مظلومی و مهدی نامداری در این پروژه قطعی شده است.

قرار است در روزهای آتی، فینال فصل دوم برنامه »عصر جدید« ضبط 
شــود و هم اکنون، پنج اجرایی که به فینال رســیده اند در حال آخرین 
مراحل آماده ســازی اند. قرار است 21 اســفندماه مقارن با عید سعید 
مبعث این برنامه روی آنتن برود. نتایج این فصل یعنی قهرمان  فصل دوم 
و مقام های دوم تا پنجم هم در برنامه ای که شب تحویل سال 1400 پخش 
خواهد شد، مشخص می شود؛  نتایجی که تماما به رای مردم بستگی دارد.
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