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8 صفحه

قیمت: 1000 تومان

برگزاری  مراسم 
بزرگداشت روز شهدا 
در گلستان شهدای 

7اصفهان

پلیس فتا با سایت هایی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ سوئیت ها، منازل، باغ ها و ویال های شخصی در اصفهان بکنند برخورد می کند؛

سفر با اعمال شاقه
5

3

نماینده مردم شاهین شهر:
 هیچ یک از قول های
  رییس جمهور برای

 آب اصفهان عملی نشد

 در آیین بهره برداری از سامانه جدید 
مرکز ارتباطات مردمی شهرداری 

اصفهان مطرح شد: 
به دنبال  جلب رضایت 

شهروندان هستیم

 رییس مرکز بهداشت چهارمحال
 و بختیاری  خبر داد:

 آغاز فاز دوم طرح 
 شهید سلیمانی در مبارزه

 با کووید 19

3

4

7 5

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان:

 رعایت فاصله گذاری اجتماعی
 در اصفهان وضعیت خوبی ندارد

3

رییس اتحادیه تولید کنندگان و 
فروشندگان صنایع دستی اصفهان:

 تولیدکنندگان صنایع دستی 
ورشکست شدند

آگهی مناقصه عمومی )نوبت سوم(

داود بحیرایی- شهردار بهارستان  م الف:1106347

شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شــماره 778/ش ب مــورخ 99/6/25 شورای محترم اسالمی 
شهر بهارستان نسبت به برگزاری مناقصه عمومی جهت اجرای طرح بازسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر بهارستان از 

 طریق تسهیالت صندوق کارآفرینی امید با اعتبار بالغ بر 81/000/000/000 ریال طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه

 اقدام نماید.

1- متقاضیان می توانند از روز شنبه تاریخ 99/12/16 تا روز شنبه مورخ 99/12/30 جهت دریافت اسناد مناقصه به 

امور قراردادهای شهرداری بهارستان مراجعه نمایند. 

2- آخرین مهلت ارسال اســناد به واحد دبیرخانه محرمانه شهرداری بهارســتان پایان وقت اداری روز چهارشنبه 

مورخ 1400/01/18 می باشد.

3- زمان بازگشایی پیشنهادات راس ساعت 13/30 بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ 1400/01/19 می باشد.

4- سپرده شرکت در مناقصه 4/050/000/000 ریال می باشد.

5- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

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 دوم

  بیش از 588 تن چوب و زغال قاچاق طی10 ماه امسال
 در استان  اصفهان کشف و ضبط شده است؛ 

درختانی که دود می شوند

عرضه سکه و طالهای خانگی، بازار طال را با رکود مواجه کرده است؛

روزگار از سکه افتاده طال
3

  دلهره هایی که فریاد شدند
  مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان گفته ما می توانیم حقوق بازنشستگان را متناسب با  قدرت خرید

و هزینه های زندگی افزایش دهیم؛

5

افزایش بیماری سالک؛ 
 پیامد ساخت و ساز 
در حریم تاغزارهای 

اصفهان 

بازگشت 200 کارخانه 
تعطیل استان اصفهان 

به چرخه تولید

 تیم های ویژه 
ضد احتکار در اصفهان 

تشکیل شده است

5

3

3 5

776 زندانی جرائم 
غیرعمد در زندان های 

اصفهان 

7

ترمیم و مرمت ده ها 
آثار تاریخی اصفهان 

در نوروز

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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 شماره 3210

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

5

اصفهان؛ پیشتاز 
در تولید نان 

با آرد کامل در 
کشور

3

توقیف 1800 
خودروی 

هنجار شکن و 
پالک مخدوش  

دراصفهان

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با 

ارزیابی کیفی )فشرده( شماره 99/437 )نوبت اول(

مجتمع طالی موته م الف:1110479

مجتمع طالی موته در نظر دارد »ساخت جایگاه مخازن سوخت و کارواش تعمیرگاه ســنگین در مجتمع طالی موته واقع در استان 
اصفهان )نوبت سوم(« را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 2099001546000018 و با جزئیات 

مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شــرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( به مبلغ 448/380/000 ریال )چهارصد و چهل و هشت 

میلیون و سیصد و هشتاد هزار ( ریال بصورت )واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی( برگزار نماید.

   تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1399/12/19 

   مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16 روز یک شنبه مورخ 1400/01/15

  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/01/28

   تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 10/30 روز یکشنبه مورخ 1400/01/29

عالقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 

و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

چاپ اول

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 
تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.
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شهادت امام موسی  کاظم )ع( را تسلیت می گوییم

چاپ دوم چاپ دوم
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عربســتان در هفته های اخیر فشارهای 
علیرضا کریمیان

زیادی را از ســوی آمریــکا دریافت کرده 
است. عالوه بر پرونده خاشــقچی که عمال این کشور را وارد یک بحران 
حقوقی در سطح بین المللی کرد، آشتی با امارات و تحوالت احتمالی و 
نزدیکی آمریکا به ایران از جمله چالش هایی است که عربستان در حال 
آماده کردن خود برای هر نوع ســناریو در این رابطه اســت. یکی از این 
گزینه ها نزدیکی به روســیه برای یافتن یک جایگاه قدرت در منطقه 
است؛ نزدیکی که هم با تایید برخی دیگر ازمتحدان  عرب و هم با چراغ 
سیز و استقبال روس ها مواجه شده است. العرب، نزدیک به عربستان 
سعودی نوشت: سفر وزیر خارجه روسیه به عربستان سعودی ابعادی 
غیر از تقویت همکاری دو جانبه دارد و بیش از هر چیز به مواضع اخیر 
آمریکا در قبال سعودی ها مرتبط است. کارشناسان معتقدند این سفر 
اهمیت زیادی برای پرونده های منطقه ای نظیر جنگ یمن و ســوریه 
دارد.فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربســتان ســعودی، در نشست 
مطبوعاتی مشترک با همتای روسی اش گفت که صلح سوریه مستلزم 
یک راه حل سیاســی فراگیر اســت.یک روز قبل از این نشست، وزیر 
خارجه امارات از لزوم بازگشــت ســوریه به اتحادیه عرب گفته بود. در 

چنین شــرایطی، کارشناســان بر این عقیده اند که تمرکز سعودی بر 
موضوع سوریه دربردارنده پیامی برای آمریکایی هاست، مبنی بر اینکه 
اگر قصد نزدیکی به ایران را دارید و باب هســته ای را در برابر آن باز می 
گذارید، ما پرونده ســوریه را در خالف جهت محاســبات واشنگتن به 
حرکت در می آوریم.کارشناسان معتقدند عربستان مایل است راه حلی 
برای سوریه یافته شود که باعث خروج ایران از آن و در ادامه گرفتن برگ 
برنده ایران از دستش شــود. تهران بازیگر اصلی در سوریه است که به 
موازات ترکیه و روســیه حرکت کرده و موفق شده است با ایجاد شبکه 
های متعدد، مدت طوالنی در سوریه بماند.سعودی ها و اماراتی ها به 
این مسئله از زاویه عملگرایانه نگاه می کنند و می خواهند تا ایران هم از 
سوریه خارج شود و هم از یمن. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با 
روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا فرصتی یافتند تا  سوریه  را به عمق 
عربی و اتحادیه عرب بازگردانند.تحلیلگران معتقدند نزدیکی روسیه به 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس منحصر به موضوع پرونده سوریه 
نیست، بلکه یک هماهنگی دیگر بین عربســتان، امارات و روسیه در 
موضوع نفت در اوپک پالس نیز مطرح اســت. آنها می خواهند در بازار 
نفت توازن ایجاد کنند؛ یعنی همان مســئله ای که شاهزاده فیصل بن 

فرحان در نشست مشترک با الوروف بدان اشاره کرد.به گفته وزیر خارجه 
سعودی، یکی از مهم ترین زمینه ها، همکاری بین ریاض و مسکو زیر 
چتر اوپک پالس است که در آرامش بازار انرژی در طول دوره گذشته در 
سال 2020 نقش داشته و باعث شده نتایج این همکاری در دوره شیوع 
کرونا و تبعات آن، به نظام اقتصاد جهانی کمک کند.این مقام سعودی 
از تمایل خود برای رسیدن به راه حلی برای یمن در مقابله با حوثی ها نیز 
صحبت کرد. فرحان تاکید کرد: »ما از دستیابی به راه حلی برای بحران 
یمن حمایت مــی کنیم و اجرای توافق ریاض و تشــکیل دولت جدید 
یمن، یک اقدام مهم در این راستاست. «در مقابل، الوروف تصریح کرد 
که درگیری در یمن باید پایان یابد و الزم است طرف های درگیر پای میز 
مذاکره حاضر شوند. عربستان حتی قدرت این را دارد که در پاکستان و 
افغانستان نیز تنش هایی را در جهت مخالفت با مواضع آمریکایی ها به 
راه بیندازد و به تازگی روابط با ترکیــه را هم پر رنگ کرده تا از این طریق 
مسیر های دیپلماتیکی را برای حفاظت در برابر هر نوع توافق احتمالی 
با ایران حفظ کند .آنچه مسلم است اما هیچ کشوری مانند آمریکا برای 
عربستان جایگاه اســتراتژیک ندارد و مطمئنا هیچ کدام از کشورها در 

منطقه نمی توانند شریک پایداری برای سعودی ها باقی بمانند.

مخالفت رهبر انقالب با برگزاری جلسه بزرگداشت ایشان
رهبر انقالب اسالمی پس از اطالع از تالش برای برگزاری جلسه ای با عنوان »بزرگداشت علمای 
ربانی؛ پیرامون شخصیت اخالقی عرفانی رهبر معظم انقالب« از سوی یکی از حوزه های علمیه با 

انجام این جلسه مخالفت کردند و این برنامه لغو شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، این نشســت ها تحت عنوان »سلسله 
بزرگداشــت های علمای ربانی« برگزار می شد که سومین جلســه این نشست قرار بود، پیرامون 
شــخصیت آیت ا... خامنه ای باشــد.پیش از این نیز در موارد متعدد، رهبر انقالب در مورد چنین 
مراسم هایی و یا استفاده عناوین مبالغه آمیز در مورد خودشان گله کرده بودند. از جمله، در خرداد 
۱۳۹0 بود که پس از اظهارات تمجیدآمیز یکی از حضار در حضور ایشان، فرمودند: »این جور بیانات، 

هم به ضرر من است، هم به ضرر گوینده.
 نبایستی این بیانات به این شکل بیان شود.این جور تعبیرات، تعبیراتی نیست که انسان را خوش 
بیاید یا کمکی به کار پیشرفت انسان بکند. ما همگی بندگان خدا هستیم و ان شاءا...خدمتگزاران 

مردم هم باشیم.«

انتقاد »واعظی« از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
رییس دفتــر رییس جمهور بــا بیان اینکــه رییس دولت، رییس شــورای عالــی امنیت ملی 
کشــور اســت، گفت: دبیرخانه این شــورا باید بــا رییــس اش هماهنگ باشد.ســیدمحمود 
واعظی ادامه داد: شاهد هســتیم شــورای عالی امنیت ملی این روزها به جای این که با دولت 
هماهنگ باشــد در بعضی از موارد جهت گیری هایی خالف سیاســت های دولــت دارد و نمونه 
 آن در بیانیــه حمایتــی آن دبیرخانه در خصــوص قانون اقــدام راهبردی برای لغــو تحریم ها 

مشاهده شد.
وی افزود: آقای دکتر روحانی رییس شورای عالی امنیت ملی اســت و دبیرخانه هم باید مانند 
گذشــته خودش را با رییس شــورا هماهنگ کند.رییس دفتر رییس جمهور خاطر نشــان کرد: 
حال یک وقتــی نغمه هایی زده می شــود و مصاحبه هــای صورت می گیرد که به نظر می رســد 
 در این شــرایط باعث بروز مشــکالتی می شــود. این از مشــکالتی اســت که ما داریــم و باید

 حل شود.

نقشه آمریکا برای ورود مجدد به برجام
ســخنگوی کاخ ســفید با بیان اینکــه انتخابــات در ایران و ســرزمین های اشــغالی، تاثیری 
بر تالش برای دســتیابی بــه توافق با تهــران نخواهد داشــت، گفــت: تصمیم داریــم با ورود 
مجــدد بــه برجــام، آن را گســترش داده و بعــد از آن بــه ســایر دغدغه هــای مربــوط 
به ایران رســیدگی کنیم.»جن ســاکی« ســخنگوی کاخ ســفید اعــالم کرد کــه انتخابات در 
 ایــران و ســرزمین های اشــغالی، تاثیــری بــر تالش بــرای دســتیابی بــه توافق بــا تهران 

نخواهد داشت.
وی با تاکید بر این که آمریکا از نگرانی های اســرائیل در خصوص ورود بــه مذاکره با ایران آگاه 
است، گفت که هرگونه اقدام در این خصوص با هماهنگی تل آویو صورت خواهد گرفت.ساکی با 
تکرار برخی ادعاهای بی اساس در خصوص ماهیت برنامه هســته ای ایران، اظهار کرد که دولت 
آمریکا تصمیم دارد از مســیر دیپلماســی و اتخاذ روش های دیپلماتیک مانع دستیابی ایران به 
سالح هسته ای شود و در این مسیر در صورت به جریان افتادن مذاکرات، اسرائیل را از این روند 

مطلع خواهیم کرد.
وی، زیاده خواهــی برخــی مقام های واشــنگتن را تکــرار کرده و گفــت که تصمیــم داریم با 
 ورود مجدد به برجــام، آن را گســترش داده و بعد از آن به ســایر دغدغه های مربــوط به ایران

 رسیدگی کنیم.

سیاستکافه سیاست

عربستان به دنبال راهی برای مقابله به آشتی احتمالی ایران و آمریکاست؛

دلیل روی خوش سعودی برای روسیه 

پاکستان، مدعی مزاحمت هند برای مذاکرات صلح شد
 اسالم آباد، از تالش های آمریکا در روند صلح افغانستان اســتقبال کرد؛ اما وزارت خارجه پاکستان 
حضور هند را در نشست پیشنهادی سازمان ملل درباره افغانســتان زیر سوال برده است.سخنگوی 
وزارت خارجه پاکستان گفت، کشورش از تالش های آمریکا در روند صلح افغانستان و رسیدن به یک 
سازش نهایی سیاسی برای این کشور استقبال می کند.وی ادامه داد: در مورد ورود هند در روند صلح 
افغانستان، پاکستان از رویکردهای منطقه ای برای حل درگیری در افغانستان پشتیبانی می کند. اما 
ما باید به مسئله نقش »مزاحم ها« در این روند نیز آگاه باشیم. متاسفانه، هند شریک سازنده ای برای 
صلح در افغانستان نیست. تاکنون، اسالم آباد دعوتی رسمی برای شرکت در این نشست دریافت نکرده 
است.وی همچنین هشدار داد: مهم است که در مقابل نقش مزاحم های داخلی و خارجی افغانستان 

که تمایلی به بازگشت صلح در منطقه ندارند، از خودمان محافظت کنیم.

چاووش  اوغلو: 

هیچ مانعی برای نزدیکی به عربستان وجود ندارد
وزیر خارجه ترکیه خاطرنشان کرد که هیچ دلیلی که مانع بهبود روابط ترکیه با عربستان شود، وجود ندارد.

به نقل از روسیا الیوم، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه عنوان داشت: در صورتی که عربستان 
گام های مثبتی را بردارد ما نیز همین تعامل را در پیش خواهیم گرفت، این مســئله در مورد روابط با 
امارات نیز صدق می کند.وزیر خارجه ترکیه خاطرنشان کرد که آنکارا تماس هایی با مصر از طریق سازمان 
اطالعات یا وزارت خارجه دارد. وی گفت: ترکیه تماس های دیپلماتیک خود با مصر را آغاز کرده است.

مولود چاووش اوغلو همچنین ادامه داد که کشورش برای برگزاری نشستی در استانبول در آوریل آتی 
پیرامون روند صلح در افغانستان برنامه ریزی می کند و ترکیه تصمیم دارد نماینده ویژه ای را برای امور 

افغانستان به منظور پیشبرد روند صلح تعیین کند.

نشست آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا برای مقابله با چین
کاخ ســفید اعالم کرد که »جو بایدن« رییس جمهور آمریکا با رهبران ژاپن، هند و استرالیا به صورت 
مجازی دیدار و رایزنی خواهد کرد. براساس این گزارش رویترز، این اولین نشست رهبران این گروه چهار 
جانبه برای بحث درباره نظم بین المللی در منطقه ایندو-پاسیفیک و در اصل تالش آنها برای مهار چین 
و مقابله با توان نظامی و اقتصادی افسارگسیخته پکن است.»جن ساکی« سخنگوی کاخ سفید گفت، 
این دیدار موسوم به نشست کشورهای »کواد« )QUAD( اهمیت جایگاه متحدان و شرکای آمریکا 
در منطقه ایندو-پاسفیک را برای جو بایدن نشان می دهد. وی افزود: طیفی از موضوعات که جامعه 
جهانی با آن مواجه است در این نشست مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت؛ کووید-۱۹، همکاری 
های اقتصادی و بحران تغییرات اقلیمی. با این حال یک مقام ارشد دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز 

گفته، هدف اصلی نشست، تعیین آینده ای جدید برای کواد در منطقه است. 

اخراج دو دیپلمات لهستانی از بالروس
تنش های دیپلماتیک میان بالروس و لهســتان بار دیگر باال گرفت. بالروس که این هفته یک کنســول 
لهستانی را اخراج کرد، اعالم کرد دو دیپلمات لهستانی دیگر را نیز اخراج کرده است.بر این اساس، وزارت 
خارجه بالروس گفت این تصمیم را بعد از پاسخ ورشو که به اعتقاد مینسک افراط گرایانه بوده است، اتخاذ 
کرده است.در بیانیه وزارت امور خارجه بالروس آمده است: در پاسخ به واکنش افراط گرایانه، نامتقارن و 
ویرانگر ورشو به تصمیم قانونی و باانگیزه بالروس مینسک تصمیم گرفته است دو دیپلمات کنسولگری 
عمومی لهســتان را در گرودنو )Grodno( واقع در غرب بــالروس اخراج کند.این منبــع اعالم کرد این 
دیپلمات ها از جمله کنســول لهســتانی گرودنو چند روز فرصت دارند خاک بالروس را ترک کنند. ما روز 
پنجشنبه کاردار لهستان در مینسک را که به وزارت خارجه بالروس احضار شده بود، از این تصمیم آگاه کردیم.

خبر روز

واکنش »ظریف« به 
اظهارات بلینکن درباره 
اموال بلوکه شده ایران 

وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران ضمن 
انتقاد از اظهارات وزیــر خارجه دولت جو 
بایدن درباره اموال بلوکه شــده ایران در 
کره جنوبی آمریکا اعــالم کرد، این دولت 
همان سیاست شکســت خورده  ترامپ را 

دنبال می کند.  
محمد جواد ظریف در پیامی توئیتری به 
شدت از اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره 
ادامه ممانعت این کشــور از دسترســی 
ایران به پول های بلوکه شــده خود در کره 
جنوبی انتقــاد کرد.اظهارات ضــد ایرانی 
آنتونــی بلینکن، وزیر خارجــه آمریکا در 
جلســه اســتماع کمیته روابــط خارجی 
مجلس نمایندگان آمریــکا، محمد جواد 
ظریف وزیــر خارجه ایــران را به واکنش 
واداشت.وزیر خارجه ایران در توئیتر خود 
نوشت: »ایاالت متحده ادعا می کند که از 
دیپلماسی حمایت می کند و نه از سیاست 
شکست خورده »فشار حداکثری« اما با 
این وجود، آنتونی بلینکن وزیر خارجه اش 
مفتخر اســت که مانع از انتقال پول های 
خودمان از کره )جنوبی( به کانال سوئیس 
می شود؛ کانالی که فقط برای مواد غذایی و 
دارویی است. تکرار همان سیاست قدیمی 
)فشار حداکثری( نتایج جدیدی نخواهد 
داشت. تنها راه این اســت: تعهد، اقدام، 

جلسه«.
»آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجه آمریکا 
بامداد پنجشنبه در جلســه کمیته روابط 
خارجی مجلس نمایندگان این کشــور بار 
دیگر بدون توجه به خروج غیرقانونی این 
کشور از برجام از تهران خواست که ابتدا به 
توافق هسته ای پایبند شود و گفت: »اگر 
ایران به تعهداتــش بازگردد، ما هم همان 
کار را می کنیم«.وزیــر خارجــه آمریکا با 
اشاره به موضوع اموال بلوکه شده ایران در 
کره جنوبی مدعی شــد تا زمانی که ایران 
به توافق هســته ای بازنگردد، این پول ها 

آزاد نمی شوند.

اخبار

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، تحریم ها را 
غیر انسانی، غیراخالقی و غیرقانونی دانست و گفت: 
پیامدهای گسترده، ویرانگر و درازمدت آن هم به اندازه 
تروریسم، وحشــیانه و هم به اندازه جنایات جنگی 
و جنایت علیه بشــریت، جنایتکارانه اســت.مجید 
تخت روانچی در نشست شورای امنیت سازمان ملل 
متحد که با موضوع گرسنگی و قحطی در درگیری ها 
برگزار شــد، افزود: برای مقابله بــا ناامنی غذایی در 
جهان، رفع محاصره ها و تحریم ها و تقویت همکاری 
بین المللی ضروری اســت.وی ادامه داد: آمارهای 
جاری از میــزان افراد در معرض گرســنگی و ناامنی 
غذایی در جهان هشدار دهنده و مقابله با این چالش 
ضرورت و فوریــت یافته اســت.نماینده دائم ایران 
در ســازمان ملل متحد اضافه کرد: اصــل بنیادین 

باید تضمین تحقق حق غذا بــرای همه، در همه جا، 
در همه زمان هــا و تحت همه شــرایط، چه جنگ و 
چه صلح، باشــد؛ چون رهایی از گرســنگی و سوء 
تغذیه یک حق مســلم اســت.تخت روانچی تاکید 
کرد: تحقق کامــل این حق، مســتلزم یک رهیافت 
جامع و اقدام قاطع در سطوح ملی و بین المللی، به 
ویژه با تمرکز بر مقابله با کلیه علل ریشــه ای ناامنی 
غذایی و نیز همکاری و کمک موثر بین المللی است.

وی در این زمینه بر لزوم تقویت فعالیت های مربوط 
در مجمع عمومی، شــورای اقتصادی و اجتماعی و 
همچنین نهادها و کارگزاری های تخصصی ذی ربط 
نظام ملل متحد تاکید کرد.ســفیر ایران در سازمان 
ملــل متحد یادآور شــد: طبــق حقــوق بین الملل 
بشردوستانه، تضمین دسترسی غیرنظامیان به غذا 

در درگیری های مسلحانه و اشغال، الزامی و گرسنگی 
دادن به غیرنظامیان به عنوان حربه جنگی نیز ممنوع 
است.تخت روانچی تاکید کرد: برای مقابله با ناامنی 
غذایی حاد ناشی از منازعات، شورای امنیت باید همه 
طرف های درگیر را به رعایت این اصول ملزم سازد و 
در عین حال خود شورا نیز نباید تحت هیچ شرایطی 
تجارت بشردوستانه، به ویژه غذا و دارو را تحریم کند. 
وی تصریح کرد: هیچ امری ضروری تر از رفع فوری 
محاصره غیرانسانی علیه مردم یمن و برچیده شدن 

محاصره غیرقانونی غزه نیست.

هشدار نماینده ایران در سازمان ملل درباره پیامدهای تحریم

تمدید پنج ساله معاهده همکاری ایران و روسیه 
وزارت امور خارجه در خصوص بیستمین سالگرد معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اســالمی ایران و فدراسیون روسیه بیانیه ای صادر 
کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص بیستمین سالگرد معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه آمده 
است: بیستمین سالگرد »معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه« مصادف با تبادل پیام رهبران جمهوری 
اسالمی ایران و فدراسیون روسیه شده است. وزارت امور خارجه در بیانیه خود تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران به فدراسیون روسیه به عنوان کشور همسایه قدرتمند 
و دوست خود بر پایه »همکاری و احترام متقابل« می نگرد و عالقه مند به گسترش بیش از پیش روابط خود با این کشور در همه زمینه هاست. در همین رابطه کاظم 
جاللی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه خاطر نشان کرد: معاهده  »اســاس روابط متقابل و اصول همکاری ایران و روسیه« 20 سال پیش در چنین روزی 
به تصویب دو طرف رسید و  مقرر شده بود که پس از پایان مهلت 20 ساله، اگر دو کشور ایران و روسیه، یک سال قبل از خاتمه دوره معاهده به طرف مقابل مالحظه و 
نکته ای را اعالم نکردند به شکل خودکار برای پنج سال قابل تمدید هست و هر پنچ سال به همین نحو می تواند تمدید شود. معاهده روابط متقابل و اصول همکاری 
ایران و روسیه در 22 اسفند ماه سال ۱۳۷۹ برابر با ۱2 مارس 200۱ میالدی در 2۱ ماده در جریان سفر رییس جمهوری وقت ایران به مسکو  به امضای دو طرف رسید.  

وز عکس ر

جلسه احیای مذاکرات 
رام ا...-تل آویو

مقام های ارشــد کشــورهای مصر، 
اردن، آلمــان و فرانســه بــه همراه 
دیپلمات های سازمان ملل و اتحادیه 
اروپا شــامگاه پنجشــنبه در پاریس 
جلسه ای را برای بررسی ابعاد احیای 
مذاکرات سازش بین فلسطینیان و 

رژیم صهیونیستی برگزار کردند.

عربستان حتی قدرت این را دارد که در پاکستان و 
افغانستان نیز تنش هایی را در جهت مخالفت با مواضع 
آمریکایی ها به راه بیندازد و به تازگی روابط با ترکیه را 
هم پر رنگ کرده تا از این طریق مسیر های دیپلماتیکی 
را برای حفاظت در برابر هر نوع توافق احتمالی با ایران 

حفظ کند 
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رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان صنایع دستی اصفهان:

 تولیدکنندگان صنایع دستی ورشکست شدند
رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشــندگان صنایع دســتی اصفهان گفت: قیمت مس از سال 
گذشته تاکنون با افزایش حدود ۱۵۰ درصدی روبه رو بوده و این در حالی است که این محصول 

در کشور استحصال می شود.
سید عباس شــیردلی اظهار داشــت: در بحران شــیوع کرونا نه تنها حمایتی از تولیدکنندگان و 
فروشــندگان صنایع دستی در استان اصفهان نشــد بلکه مدت هاست مســئوالن  بازار را نیز رها 
کرده اند.وی با اشاره به افزایش روز افزون قیمت مواد اولیه تولید صنایع دستی در کشور و به ویژه 
استان اصفهان ابراز داشت: باید توجه داشــت که بخش قابل توجهی از مواد اولیه صنایع دستی 
اصفهان مس است که این محصول افزایش قیمت قابل توجهی را داشته است.رییس اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع دســتی اصفهان با بیان اینکه قیمت مس در کشور تا قبل از 
شیوع کرونا هر کیلو ۸۵ هزار تومان بود، افزود: در حال حاضر این قیمت به ۲۰۰ هزار تومان رسیده 
که این افزایش قیمت چالش مهمی برای هنرمندان این عرصه اســت.وی با بیان اینکه معدن 
مس در داخل کشور است و برای تامین آن مشکلی نداریم، اضافه کرد: دلیل افزایش بیش از ۱۵۰ 
درصدی قیمت این محصول را نمی دانیم.شــیردلی ادامه داد: باید اعضای این واحد از مسئوالن 
دولتی، هنرمندان و مســئوالن فعال در عرصه عرضه مواد اولیه باشند که مشکالت و چالش های 

هنرمندان با سرعت بیشتری برطرف شود.

جلوگیری از خروج غیرقانونی 300 تن مرغ گرم از اصفهان
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان گفت: با نظارت هوشمندانه گشت مشترک تعزیرات 
حکومتی اســتان اصفهان از خروج غیرقانونی ۳۰۰ تن مرغ گرم از استان جلوگیری به عمل آمد.

غالمرضا صالحی اظهار کرد: با نظارت هوشــمندانه گشــت مشــترک تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان از خروج غیرقانونی ۳۰۰ تن مرغ گرم از استان جلوگیری به عمل آمد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان افزود: با عنایت به این که مسئوالن این ۴ کشتارگاه 
با عدم ثبت موجودی مرغ کشتار شــده در ســامانه، قصد خارج کردن این محموله ها از استان 
و فروش با قیمت باالتر در اســتان های دیگر را داشتند، با دستور رییس شــعبه هفتم تعزیرات 
حکومتی اســتان اصفهان محموله کشــف شــده توقیف و دســتور توزیع در مراکــز فروش به 
مصرف کنندگان صادر و محموله مذکور بــا نظارت تعزیرات حکومتی بین فروشــگاه های مجاز 

عرضه شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان:

۸41۵ فقره تسهیالت مسکن روستایی اصفهان ابالغ شد
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی اصفهان گفت:سهم استان از ســاخت مسکن روستایی، 
پرداخت ۱۰ هزار فقره تسهیالت از منابع طرح ویژه مسکن روستایی است که تاکنون هشت هزار 

و ۴۱۵ فقره تسهیالت ابالغ شده است. 
 غالمحســین خانی افزود: تاکنون چهار هزارو ۹۸۴ متقاضی مسکن روستایی این استان برای 
دریافت تسهیالت به بانک های عامل معرفی شده اند.وی ادامه داد: ارائه تسهیالت ویژه بهسازی 
مسکن روســتایی به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات دولت محسوب می شود که نقش مهمی 
در ارتقای مقاومت ساختمان های روســتایی دارد.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان 
اظهار داشت: این نهاد از سال ۸۴ تا کنون به ۷۱ هزار و ۵۲۰ واحد روستایی تسهیالت پرداخت کرده 
که ۵۸ هزار و ۲۰۰ واحد از آنها پایان کار دریافت کرده اند.وی اضافه کرد: تا کنون ۳۰۶ میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون ریال تسهیالت قرض الحسنه از محل ســپرده گذاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی برای 
تعمیر و تکمیل مسکن و حمام روستایی در ۲ دهه گذشته در استان اصفهان پرداخت شده است.

بیش از 588تن چوب و زغال قاچاق طی10 ماه امسال در استان  اصفهان کشف و ضبط شده است؛

درختانی که دود می شوند

تجارت زغال حاال آنقدر پر ســود است که  زاینده رود
حاشیه امنی برای درختان اصفهان باقی 
نگذاشته است. طبیعت به سرعت قربانی خوش گذرانی سیاه انسان ها 
می شود و درختان بلوطی که چند ده سال برای پا گرفتن هر کدام از آنها 
در ارتفاعات و جنگل های استان زمان الزم است ،در چند ساعت قطع و 
سر از کارگاه های غیر مجاز زغال سازی درمی آورند .طی سال های اخیر  
پرطرفدار بودن زغال تهیه شده از چوب بلوط سبب انتقال این نوع چوب 
توسط خودروهای سواری از دامنه کوه زاگرس به کارگاه های غیرمجاز 

در شهرستان های اصفهان شده است.
 در سایه رشد قطع و اســتفاده از درختان برای چوب زغال ریز گردها و 
آالینده ها بیشتر در هوای استان جوالن می دهند. حتی با شدت گرفتن 
نظارت ها هم روش های قاچاق چوب تغییر کرده و کشف و شناسایی 
قاچاقچیان را دشوارتر کرده است. سرهنگ عباسی نژاد، فرمانده یگان 
حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع سوم اسفندماه امسال اظهار داشت: 
متاســفانه قاچاق به صورت حمل با کامیون بسیار کم شده و به سبک 
جاسازی در خودروهای شخصی درآمده و حتی در اتوبوس و آمبوالنس 
کشفیاتی با محتوای قاچاق چوب داشــته ایم.وی با بیان اینکه بیشتر 

قاچاق چوب شــبانه صورت می گیرد، گفت: وقتی قیمت چوب راش و 
بلوط از متر مکعبی ۸۰۰هزار تومان به ۶تا ۷میلیون تومان رسیده، به طور 
طبیعی برای افراد متخلف وسوسه کننده است.تردد آسان خودروهای 
قاچاق چوب در جاده های استان، نبود نظارت کافی در مناطق شناخته 
شده تولید زغال، عرضه بی دردسر و راحت زغال های تهیه شده از بلوط و 
تاغ در اینترنت و فروشگاه هایی که هر روز بر تعدادشان افزوده می شود، 

از عوامل اصلی در گسترش  قاچاق  چوب های ممنوع هستند.
اینگونه که پیش می رود اثری از جنگل های بلــوط برای آیندگان باقی 
نمی ماند. یکــی از راه های کمک به بهبود این شــرایط، گزارش قاچاق، 
تخریب و تصرف هــای غیر قانونــی در جنگل ها و مراتــع و یا گزارش 
کارگاه های غیرقانونی از ســوی شهروندان اســت.داریوش سعیدی، 
معاون حفاظت و امــور اراضــی اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
اســتان اصفهان در خصوص وضعیت جنگل های زاگرس در کل کشور 
اظهار داشــت: ســطح کل جنگل های زاگرسی کشــور ۶میلیون هکتار 
برآورد شده که در ۱۱استان کشــور پراکندگی دارد.وی افزود: ۴۰درصد 
مساحت جنگل های کشور را جنگل های زاگرســی تشکیل می دهند و 
براساس بررسی های صورت گرفته ۴۰درصد نزوالت جوی و ۲۵درصد 

آب های جاری کشور در حوزه های زاگرس تامین می شود که متاثر از پهنه 
جنگلی است که در مناطق زاگرس اســتقرار دارند.وی با اشاره به تعداد 
کارگاه های غیرقانونی تولید زغال در اســتان گفت: طبق رصد ماموران 
در یگان حفاظت، حــدود ۲۲۰کوره زغال غیر مجاز در شهرســتان های 
خمینی شــهر،نجف آباد،فالورجان و اصفهان کشف شــد که هیچ گونه 

مجوزی ندارند.
این کوره ها در آلودگی هوای شهرستان ها هم تاثیرگذار است.سعیدی 
تصریح کرد:در بازرسی هایی که به واسطه دستور دادستان ها به ماموران 
یگان حفاظت محیط زیســت داده می شود،چوب ها کشف و ضبط و به 
مراجع قانونی ارجاع می شود.وی در خصوص تعیین تکلیف کارگاه های 
غیرمجاز در تولید زغال اظهار داشــت: متولی فعالیــت کوره ها مراجع 
دیگر مانند محیط زیســت، ســازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر 
دستگاه هایی هستند که مجوز فعالیت صادر می کنند و باید برای پلمب 
واحد های غیرمجاز ورود کنند.وی افزود: دســتگاه های متولی باید به 
ایجاد اشتغال افراد ساکن در مناطق زاگرسی توجه کنند، چرا که بخشی 
از فعالیت قاچاق مربوط به نیاز معیشــتی است؛ اما متاسفانه با شبکه 
قاچاق چوب مواجه بوده که عمدتا به دلیل طمع افراد است.سعیدی با 
اشاره به اینکه در حوزه کشفیات و تعقیب و گریز و پیگیری پرونده های 
قضایی تشکیل شده، بیان کرد: کشــفیات چوب و زغال در استان طی 
۱۰ ماه امسال، ۵۸۸تن بوده که۵۵۴ تن چوب جنگلی و ۳۴تن زغال را 
شامل می شود و عمدتا توسط ماشین های شوتی منتقل شده که حدود 

۴۰۰تا۵۰۰کیلو گرم )نیم تن( بار چوب می زنند.
وی با بیان اینکه در ماده ۴۸حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 
موضوع حمل چوب قاچاق مطرح اســت، گفت: اگــر خودروی حامل 
قاچاق دستگیر و توقیف شــوند، برخورد صورت می گیرد و در اصالحیه 
این قانون که در مجلس در حال پیگیری است عالوه بر حمل، نگهداری 
چوب و زغال جنگلی نیز مستلزم اخذ مجوز از سازمان جنگل ها و مراتع 
کشور است که اگر اصالح شــود دادگاه می تواند در بحث های نگهداری 
و انبارهای گزارش شده توسط ســازمان جنگل ها و مراتع به تعزیرات 
حکومتی اقدام کنند.قطعا آنچه می تواند به روند کاهشی این اقدامات 
کمک کند به عملکرد یک یا ۲ نهاد ختم نمی شود، بلکه از سویی اصالح 
قوانین و اجرای احکام قضایی بدون اغماض و از سوی دیگر هم افزایی 
دســتگاه ها و نهادهای مختلف، سیاســت های حمایتی و دلسوزی و 
همت و مشارکت مردم را می طلبد تا از به تاراج رفتن سرمایه های سبز 

ملی جلوگیری شود.

خبر روز

برداشت گیاه دارویی باریجه از مزارع کاشان
۹ هزار کیلوگرم گیاه دارویی باریجه از ۲۰۰ هکتار زمین های کشاورزی روستا های کاشان برداشت 

شد.
 رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان گفت: بهره برداران روستا های مرق، اسحاق آباد و 
نشلج ۹۰۰۰ کیلوگرم گیاه دارویی باریجه به ارزش چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از زمین های 
کشاورزی این روستا ها برداشت کردند. مهدی شریفی با بیان اینکه بذر باریجه به صورت رایگان 
در اختیار بهره برداران قرارداده شده، افزود: ۱۵ درصد از درآمد حاصل از فروش این گیاه دارویی 
به منابع طبیعی برگشت داده می شود.شــریفی گفت: بیش از ۸۰ گونه گیاه دارویی در ارتفاعات 
این شهرستان رشد می کند که مناطق کوهستانی به خصوص ارتفاعات برزک، مرق، نشلج و کامو از 
مهم ترین زیستگاه های گیاهان دارویی در کاشان است.رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
کاشان با اشــاره به رفع تصرف از ۱۵۰ هکتار اراضی ملی در این شهرستان افزود: این زمین ها به 

ارزش هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال امسال به همت اداره منابع طبیعی کاشان رفع تصرف شد.

ارسال شب بوی خمینی شهر به سراسر کشور
عرضه بیش از ۱۲ میلیون گلدان گل شب بو از گلخانه های خمینی شهر به بازار های سراسر کشور 
آغاز شد.رییس شــرکت تعاونی گلخانه داران خمینی شهر با اشــاره به اینکه خمینی شهر قطب 
تولید گل شب بو در کشور است، گفت: این گل از خانواده سنبل دارای رنگ های مختلف سفید، 
صورتی، یاسی، بنفش و عطری خوشایند است.جواد آقا داوودی، زمان کشت گل شب بو را تیر 
و زمان توزیع آن را اســفند بیان کرد و افزود: توانمندی کشــاورزان منطقه و آب و هوای مناسب 
به تولید با کیفیت گل شــب بو منجر شده است.وی با اشــاره به اینکه گلدان های شب بو از این 
شهرستان به سراسر کشور عرضه می شود،اظهار کرد:همه ساله هر گلخانه بهترین تولیداتش را 
برای تزئین حرم امام رضا )ع( به مشهد مقدس ارسال می کند.شهرستان خمینی شهر ،دومین 

تولیدکننده بزرگ گل های فصلی زینتی کشور به شمار می رود.

آشفتگی شبکه توزیع، عامل تاثیرگذار در قیمت 
مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان با بیان این که افزایش بی رویه قیمت 
محصوالت باغی امسال پس از برداشت محصول انجام شده است، می گوید: هزینه نگهداری، 
تورم و صــادرات از عوامــل اثرگذار در قیمت تمام شــده محصوالت کشــاورزی اســت. فرهاد 
حاجی مرادی،  اعتقاد دارد کــه در بعضی مواقع بیــش از یک عامل بر قیمت تمام شــده میوه 
تاثیرگذار است و عوامل دیگر سبب افزایش قیمت تمام شــده محصوالت کشاورزی می شود و 
ادامه می دهد که یکی از علل افزایش میوه صادرات اســت که به دلیل عدم امکان جلوگیری از 
صادرات، می توان در برخی مواقع در زمان های خاص صادرات را مدیریت کرد و محدودیت های 

تعرفه ای اعمال شود.
حاجی مرادی، آشــفتگی شــبکه توزیع را یکی از دالیل افزایش قیمت میوه می داند و گفت: در 
میوه فروشی های سطح شــهر، فروش محصوالت خارج از قواعد خرده فروشی انجام می شود 
و به سود تعریف شده و مشخصی قانع نیستند.مدیر توســعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با توصیه به مردم که از میوه فروشی هایی که قیمت محصول را درج می کنند، خرید کنند، 
ادامه می دهد: بازرسی اصناف باید نظارت  ها را برای این موضوع افزایش دهد تا از گران فروشی 

جلوگیری شود.
وی، آشفتگی شبکه توزیع را مهم ترین عامل تاثیرگذار در قیمت محصوالت کشاورزی می داند و 
یکی از راهکارهای حل این مشکل را عرضه مستقیم محصول عنوان می کند و می گوید: امیدوار 
هستیم با همکاری شــهرداری اصفهان مراکزی را برای عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی با 

کمک تعاون روستایی ایجاد کنیم.

کافه اقتصاد

اخبار

نماینده مردم شاهین شهر:

هیچ یک از قول های 
رییس جمهور برای آب 

اصفهان عملی نشد
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار 
با اشــاره به وعده های رییس جمهور برای 
مشکل آب استان اصفهان گفت: هیچ یک از 
قول هایی که رییس جمهور برای آب استان 
اصفهان داده بود تاکنون عملی نشده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه هیچ 
کدام از قول هایی که آقــای رییس جمهور 
دربــاره آب اصفهان داده بود عملی نشــده 
است، اظهار کرد: ایشان به صراحت در میدان 
امام اصفهان اعالم کرد که نمی گذاریم زاینده 
رود خشک شود اما خشک شد، گفت ستاد 
احیای زاینده رود را همانند ســتاد احیای 
دریاچه ارومیه تشکیل می دهیم و تاکنون 
تشکیل نشده اســت این درحالی است که 
سال آینده به لحاظ آبی سال سختی برای 
اصفهان خواهــد بود.عضو هیئت رییســه 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه گزارش 
ها حاکی است پشت سد زایندرود وضعیت 
آب مناسبی نیســت، به مجموعه اقداماتی 
که دولت بنا به قول هایــی که در خصوص 
آب اســتان باید انجــام می داده اشــاره و 
خاطرنشــان کرد: با وجود مطالعاتی که از 
ســال ۸۱ تاکنون در موضوع انتقال خط آب 
از بهشت آباد انجام شده ولی تاکنون دولت 
هیچ کار عملی در این خصوص انجام نداده و 
حرکتی هم که به نوعی توسط اصفهان شروع 
شده بود وزیر قبلی نیرو متوقف کرد.نماینده 
مردم شاهین شــهر و میمه و برخوار اضافه 
کرد: تامین آب شرب حتی در سنوات آینده 

برای استان سخت خواهد بود.

رییس مجمــع نمایندگان کارگران اســتان اصفهان 
گفت: اگــر دولت رقم ســبد معیشــت ۱۰ میلیونی 
مشخص توســط نمایندگان کارگران را نپذیرد، بهتر 
است حداقل بر رقم سبد معیشــت ۶ میلیونی خود 
برای مزد سال ۱۴۰۰ پایبند شــود، البته این به شرط 
کنترل تورم ســال آینده اســت.عباس عظیمی ، در 
خصوص تعییــن تکلیف مزد ســال ۱۴۰۰ کارگران و 
دستمزد عادالنه، اظهار کرد: دســتمزد عادالنه برای 
کارگران معادل رقم سبد معیشت بین ۹ تا ۱۰ میلیون 

تومان اســت، البته دولت رقم ســبد معیشــت را ۶ 
میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعالم کرد.وی افزود: اگر برای 
سال آینده رقم سبد معیشت برای مزد کارگران محقق 
نشــود، فاجعه خواهد بود.رییس مجمع نمایندگان 
کارگران اســتان اصفهان تاکید کرد: متاسفانه دولت 
به عنوان کارفرمــای بزرگ اجــازه افزایش قیمت را 
نمی دهد، در حالی که امســال برای نخســتین بار 
باید از کارگران حمایت کند.وی با بیان اینکه در سبد 
هزینه های کارگران، رقم دســتمزد کارگران بین ۶ تا 
۱۲ درصد اســت، توضیح داد: با افزایش دستمزدها، 
کارفرما ناچار بــه تعطیلی واحد تولیــدی خود نمی 
شــود، بنابراین دولت با حمایت از کارگران باید بقیه 
هزینه های سبد کارفرمایان را تعدیل کند.وی گفت: 

متاســفانه کارگران در ایران به جای تمرکز بر کار، به 
مشکالت اقتصادی خود فکر می کند.رییس مجمع 
نمایندگان کارگران اســتان اصفهــان تاکید کرد: اگر 
دولت رقم سبد معیشت ۱۰ میلیونی مشخص توسط 
نمایندگان کارگران را نپذیرد، بهتر است حداقل بر رقم 
سبد معیشــت ۶ میلیونی خود برای مزد سال ۱۴۰۰ 
پایبند شود، البته این به شرط کنترل تورم سال آینده 
است..عظیمی با بیان اینکه اگر برای مزد سال آینده 
کارگران تنها بر افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی مزد تاکید 
شود، به طور قطع سفره آنها کوچک تر از قبل خواهد 
شد، اگرچه سفره ای دیگر باقی نمانده است، گفت: با 
توجه به هزینه های باالی مسکن، درمان، آموزش و 
... در سبد معیشت کارگران، اگر با همین روند پیش 

رییس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان:

دولت بر سبد معیشت ۶ میلیونی برای مزد 1400 پایبند باشد

توسط معاون وزیر راه انجام شد؛

امضای تفاهم نامه مشارکت در اجرای پروژه های راهداری استان اصفهان
با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و استاندار استان اصفهان، تفاهم نامه مشارکت در اجرای پروژه های راهداری استان اصفهان امضا و تبادل شد.معاون وزیر 
راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای که به منظور افتتاح و آغاز عملیات اجرایی چندین پروژه حوزه راهداری به استان اصفهان سفر 
کرد، در دیدار با استاندار اصفهان گفت: تالش های بسیاری در سال جاری برای ارتقای ایمنی تردد کاربران جاده ها در تمام بخش های راهداری و حمل ونقل 
استان اصفهان انجام شده است.داریوش امانی با تشریح عملکرد سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور و استان اصفهان اضافه کرد: یکی از مهم ترین 
برنامه های سال آینده برای تمام کشور، بهبود وضعیت روکش آسفالت در راستای ارتقا ایمنی تردد کاربران جاده هاست.وی با اشاره به تمام مشکالتی که امروز 
کشور در زمینه محدودیت منابع و تحریم ها با آن روبروست، تصریح کرد: خوشــبختانه با همت و تالش همکاران و همچنین مشارکت بخش خصوصی، روند 
اجرای پروژه ها در بخش راهداری و حمل ونقل رضایت بخش است.رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای همچنین از حمایت های اجرایی نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی، برای بهبود وضعیت زیرساخت های عمومی کشور خبر داد و گفت: با حمایت مجلس شورای اسالمی و تعهد سازمان راهداری 

وحمل ونقل جاده ای برای انجام پروژه های عمرانی طی دو سال آینده، شاهد بهبود محسوس وضعیت راه های کشور خواهیم بود.

بازار گل در آستانه 
سال نو

بــازار گل در آســتانه ســال نو 
 روزهای پــر رونق و شــلوغی را 

می گذراند.

وز عکس ر
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رییس مرکز بهداشــت چهارمحــال و بختیاری در نشســت قرارگاه 
اســتانی طرح تکمیلی مقابله با ویروس کرونا طرح ســپهبد شــهید 
حاج قاسم ســلیمانی با حضور ناظران کشــوری این طرح از سازمان 
بسیج مستضعفین گفت: با توجه به موفقیت این طرح که بدون شک 
با همراهی مردم و مســئولین صورت گرفت اجرای فاز دوم نیز ابالغ 
شده است. ســید راشــد جزایری افزود: فاز دوم طرح شهید سپهبد 
حاج قاســم ســلیمانی در مبارزه با بیماری کووید ۱۹ و با هدف صفر 
شدن میزان مرگ ناشــی از کرونا، همزمان با سراسر کشور در استان 
چهارمحال و بختیاری آغاز شــد و به مدت یک ماه تا فروردین ۱۴۰۰ 

ادامه دارد.

تزریق 2۸0 دوز واکسن کرونا در چهارمحال و بختیاری
جزایری با بیان اینکه فاز دوم طرح شــهید ســلیمانی با توافق وزارت 
بهداشت و سازمان بسیج مســتضعفین به مرحله اجرا درآمده است 
،اضافه کرد: در این مرحله ارائه مراقبت ها و تداوم شناسایی زودهنگام 
بیماران به ویژه در بیماران زمینه ای و گروه آســیب پذیر انجام خواهد 
شد.وی با تشریح اصل ۴۸، ۲۴، ۴۸ در فاز دوم طرح شهید سلیمانی 
ادامه داد: در این مرحله شناســایی بیماران باید کمتر از ۴۸ ســاعت 

انجام شود که نیاز است با ایجاد حساسیت و اطالع رسانی، مردم در 
صورت بروز عالئم سریعا به مراکز درمانی مراجعه کنند.جزایری گفت: 
همچنین در این طرح باید کمتر از ۲۴ ساعت قطعیت ابتال به بیماری 
کووید ۱۹ در افراد شناسایی شــده با انجام آزمایشات و نمونه گیری 
نتیجه CPR محرز و تعیین تکلیف شــود.وی افزود: رصد و پیگیری 
بیماران شناسایی شده گام ســوم این طرح است که باید کمتر از ۴۸ 
ســاعت افراد نزدیک بیمار همچون خانواده و محیط کار مشخص و با 

تست گیری و مراقبت پایش و غربالگری شوند.
جزایری اضافه کرد: با اجرای اصل ۴۸، ۲۴، ۴۸ در این مرحله، هیچ 
بیمار رها شده مبتال به کرونا در استان نخواهیم داشت.وی پیش بینی 
کرد: طی دو هفته اول اجرای این مرحله ۸۰ درصد و در دو هفته دوم ۹۰ 
درصد به اهداف تعیین شده دست یابیم.جزایری با بیان اینکه در فاز 
دوم اجرای طرح ملی شهید ســپهبد حاج قاسم سلیمانی مشابه فاز 
اول، ۷ راهبرد تعیین شده است گفت: آموزش عمومی، اطالع رسانی 
و فرهنگ سازی، تشدید بیماریابی همراه با رصد، پیگیری و قرنطینه 
بیماران در نقاهتگاه ها و مدیریت هوشــمند و گسترده سه راهبرد اول 

این مرحله هستند.
وی با بیان اینکه محدودیتی در کیت تشخیص کرونا در استان وجود 

ندارد افزود: با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و مطب ها به ویژه 
در شهرستان های شهرکرد، لردگان و بروجن و تخصیص محل نمونه 
گیری رپید تســت، تعداد واحد های نمونه گیری در اســتان افزایش 

می یابد.
جزایری اضافه کرد: حفاظــت و حمایت از گروه های آســیب پذیر و 
بیماران زمینه ای همچون ســالمندان، کاهش موارد بســتری و تهیه 
سبد های دارویی، تشدید نظارت بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
و اعمال قانون، همچنین اعمال هوشــمند و هدفمند محدودیت ها با 
توجه به رنگ بندی وضعیت کرونا در شهرستان ها از دیگر راهبرد های 
فاز دوم طرح شهید سلیمانی در مبارزه با بیماری کروناست.وی ادامه 
داد: بر اساس بازدید های میدانی صورت گرفته در استان چهارمحال و 
بختیاری، رعایت دستورالعمل های بهداشتی در ادارات ۹۱ درصد و در 

اماکن عمومی ۷۰ درصد گزارش شده است.
جزایری گفت: روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ مورد تست کووید ۱۹ از افراد مشکوک 
به بیمــاری کرونا در اســتان چهارمحال و بختیاری انجام می شــود.

وی افزود: هم اکنون چهارمحال و بختیاری جزو ۱۴ اســتان پرخطر 
کرونایی کشور اعالم شده و پس از خوزســتان در رده دوم قرار گرفته 

است.

 وضعیت اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی چهارمحال
 و بختیاری پیگیری شد

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: کسری اعتبارات هزینه ای 
دســتگاه های اجرایی در نشســتی با حضور معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان برنامه و 
بودجه کشور بررسی و پیگیری شد.علی شهریارپور تاکید کرد: در دیدار استاندار و رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری با معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه 
و بودجه کشور ، مســائل و مشکالت اعتباری اســتان مورد بررســی قرار گرفت و در خصوص آن 
تصمیم گیری شد.وی افزود: در این دیدار مسائل و مشکالت مربوط به کسری اعتبارات هزینه ای 
و ضرورت تامین منابع مالی برای پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر دستگاه های اجرایی مطرح 
شد.شهریارپور تصریح کرد: در این نشست استاندار چهارمحال و بختیاری گزارشی از روند عملیات 
اجرایی و پیشــرفت فیزیکی طرح های اقتصاد مقاومتی اســتان را مطرح کرد و خواستار تامین 
اعتبار مورد نیاز برای سرعت بخشی به عملیات اجرایی این طرح ها شد.رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: محمدباقر نوبخت همچنین به تصمیمات گرفته 
شده برای تامین کسری اعتبارات هزینه ای از محل منابع مربوط به تفاهم نامه مازاد درآمد استان ها 
اشاره و قول مساعد داد تا نیاز دستگاه های اجرایی استان در این خصوص تا پایان سال رفع شود.

 وی گفت: نوبخت در این جلسه تامین اعتبار طرح های اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری را 
از اولویت های اصلی سازمان برنامه و بودجه کشور دانست و دستور تخصیص مبلغ ۶۲۵ میلیارد 
ریال اعتبار نقدی به طرح گ های عمرانی استان را صادر کرد.شهریارپور تاکید کرد: از این مبلغ ۵۰۰ 
میلیارد ریال به طرح راه آهن استان اختصاص دارد و در بین طرح های مهم و اولویت دار چهارمحال 
و بختیاری، طرح راه آهن مبارکه به سفیددشــت به شــهرکرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و 
به همین دلیل اعتبارات قابل توجهی در ســال جاری برای تکمیل و بهره بــرداری از آن اختصاص 
یافته است.رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: مجموع 
اعتبار تخصیص یافته به این طرح در سال جاری سه هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال است که در مقایسه 
با یک هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته از ابتدای فعالیت طرح تا پایان سال ۱۳۹۸ از 

رشد قابل توجهی برخوردار شده و تحرک بسیار خوبی در عملیات اجرایی طرح ایجاد کرده است.

 13گونه آسیب پذیر در زیستگاه های چهارمحال مامن دارند
مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۳ گونه جانوری آسیب پذیر که در 
فهرست اتحادیه جهانی حفاظت از گونه های جانوری قرار دارد، در زیستگاه های استان مامن دارند.

شهرام احمدی افزود: عقاب خال دار بزرگ، عقاب شــاهی، پلیکان پا خاکستری، آگامای وزقی 
ایرانی، الک پشت مهمیزدار، خفاش نعل اسبی، ماهی کول غار، ماهی زرده پر، قوچ و میش، کل 
و بز هستند.وی اظهار کرد: در رده گونه های در شرف تهدید نیز ۱۰ گونه از جمله سنقر سفید، پاشلک 
بزرگ، گیالن شاه بزرگ، زنگوله بال، سبزقبای معمولی، کفتار راه راه و شنک در زیستگاه های استان 
ساکن هســتند.وی افزود: از گونه های در خطر انقراض جهانی نیز ۵ گونه از جمله پلنگ، باالبان، 

اردک، غاز پیشانی سفید کوچک و اردک مرمری در زیستگاه های استان مشاهده شده است.

تخصیص550 تن کود اوره به استان چهارمحال و بختیاری
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ازتخصیص شهرستانی مقدار ۵۵۰تن کود شیمیایی 
اوره ازمبدأ پتروشیمی لردگان،مرودشت ،بندر امام خبر دادند.مسعود میرزایی اظهار داشت: این 
محموله کودی ۱۶ اسفند ماه در شهرستان های  استان بین کارگزاران حمل و توزیع  شود.میرزایی 
تصریح کرد: مقدار توزیع شده  با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توسط کارگزاران این 
شرکت جهت مصرف کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی ، جهت سرک بهاره که تاثیر بسیار 

چشمگیری در افزایش تولید خواهد داشت بین آنها توزیع شد.

بام ایراناخبار

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری  خبر داد:

آغاز فاز دوم طرح شهید سلیمانی در مبارزه با کووید ۱۹
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فقدان سند مالکیت
12/91 شــماره نامه: 139985602033004193-1399/11/26 نظر به اینکه 
ســند مالکیت ششــدانگ دو قطعه زمین مزروعی معروف کنار جوب باالئه به 
مساحت 731 متر مربع به پالک ثبتی شــماره 812 فرعی از 100-  اصلی واقع 
در طامه جزء بخــش 9 حوزه ثبتی نطنــز ذیل ثبــت 12058 صفحه 336 دفتر 
158 تحت شــماره چاپی 0472551 بنــام طاهره ناظمیان فرزند ســید محمد 
ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت. ســپس نامبرده بموجب درخواست وارده 
13992170203306515 مورخ 1399/11/23 منضم به دو برگ استشــهادیه 
که امضاء شــهود آن به شماره شناســه یکتا 139902155610000674 و رمز 
تصدیق 180640 شــماره 20768 مورخ 1399/11/23 که بــه تایید دفترخانه 
اسناد رسمی 168 نطنز رسیده اســت مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ 
پالک مرقوم در اثر اسباب کشــی مفقود گردیده است و درخواست سند  مالکیت 
المثنی ملک فوق را نمــوده اند.  لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل 

ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی 
 مدعی انجام معامله نســبت بــه ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیــت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق 
 مقررات خواهد شد. م الف: 1109178 علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت

 ملک نطنز
 وقت اجرای قرار تحریر ترکه

12/92 مرجع رسیدگی: شــعبه 20 شــورای حل اختالف اصفهان ، بدینوسیله 
اعالم می نماید به موجب درخواســت ثنا طالبی، فاطمه شــفیعی، حسین طالبی 
دره بیدی به طرفیت زهرا قاســمی فالورجانی قرار تحریــر ترکه مرحوم مجید 

طالبی با کدملی 1092044094  طی شماره 9900400 در شورای حل اختالف 
شهید حججی نوبت عصر و وقت اجرای قرار ســاعت 17/45 روز دوشنبه مورخ 
1400/01/23 تعیین گردیده است. لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها، بستانکاران 
 و مدیونین به متوفی و کســان دیگــری که حقی در ترکه متوفــی دارند دعوت 
می شود در موعد مذکور در محل این شعبه واقع در شهرستان اصفهان به آدرس 
 خیابان ارباب حاضر شــوند عدم حضور مدعوین مانع اجرای قــرار نخواهد بود. 

م الف: 1097138 شعبه 20 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

 12/93 شــماره: 139921702029002130-99/12/18 چــون تحدیــد
 حدود ششــدانگ یکباب خانه پــالک 477 اصلی واقع در خــور بخش 5 حوزه 
ثبت خور و بیابانک که طبق پرونده ثبتی به نام نصراله حقیقی فرزند قاســمعلی 
در جریــان ثبت اســت و بموجــب رای شــماره 139960302029000129 
مــورخ 1399/09/20 هیــات قانــون تعیین تکلیــف اراضی و ســاختمانهای 

فاقد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبت خور و بیابانــک به نام خانــم ارینب 
افالکــی فرزند علــی اصغر مــورد تایید قــرار گرفته اســت لذا بنا به دســتور 
ماده 14 آیین نامــه قانون تعییــن تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی و بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بــر طبق تقاضای 
مالک تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز شــنبه مــورخ 1400/01/17 
 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمــل خواهد آمــد لذا بــه موجب این
 آگهی به مالــک و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
 مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 

م الف: 1111828 محمد علی بیطرف رئیس ثبت خور و بیابانک 

مدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب چهارمحال و 
بختیــاری از افزایش ۲۰ درصــدی مصرف آب در 
اســتان در خانه تکانی های اســفندماه خبر داد و 
گفت: بــرای جلوگیــری از افت فشــار و یا قطعی 
آب نیازمنــد مدیریت مصرف هســتیم.احمدرضا 
محمدی افزود: مصرف اســتاندارد سرانه آب ۱۳۰ 
لیتر است؛ اما این میزان در این استان ۲۰۰ لیتر به 
ازای هر نفر در شبانه روز است، از همین رو در شرایط 
عادی مصرف آب شرب در اســتان بیشتر از میزان 
استاندارد است.وی ادامه داد: این در حالی است 
که مصرف آب در استان در زمان خانه تکانی اسفند 

به ۲۴۰ لیتر به ازای هر نفر در شــبانه روز رسیده که 
این موضوع تامین آب شــرب را بــا چالش جدی 

مواجه کرده است.
محمدی با اشــاره به وارد مدار کــردن ۲ حلقه چاه 
شهرداری شهرکرد در اســفند، تصریح کرد: تالش 
شده تا با چنین اقداماتی از افت فشار و یا قطعی آب 
در استان جلوگیری شود؛ اما این اقدامات مقطعی 
است و مهم ترین راهکار برای جلوگیری از چالش 

تامین آب، مدیریت مصرف است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: از سوی دیگر مدیریت مصرف 
آب، کمک به اقتصاد خانواده ها نیز به شمار می رود 
چرا که با افزایــش مصرف آب نســبت به الگوی 
مصرف، آب بها به صورت پلکانی محاســبه شــده 

و مشــمول جریمه نیز می شــود.محمدی، میزان 
مصرف متناســب با الگوی مصــرف آب را ۱۶ هزار 
لیتر در ماه برای هر مشــترک اعالم کــرد و گفت: 
مشــترکانی که کمتر از ۶ هزار لیتر آب مصرف کنند، 
جزو مشــترکان کم مصــرف به شــمار می روند و 
هزینــه قبض آب بــرای آنها رایگان می شــود؛ اما 
مشــترکانی که بیش از ۱۶ هزار لیتر مصرف کنند، 

جریمه می شوند.
وی خاطرنشان کرد: ۱۵ درصد از مشترکان استان، 
کم مصرف هستند که این میزان اندک است و باید 
تالش کرد تا الگوی مصرف در استان بیش از پیش 
نهادینه شود. شــرکت آب و فاضالب چهارمحال و 
بختیاری به ۴۰ شهر و ۶۱۲ روستا با جمعیت ۹۶۷ 

هزار و ۲۷۴ نفر خدمات رسانی می کند.

مدیرکل انتقال خــون چهارمحــال و بختیاری با 
اشــاره به شــیوع ویروس کرونا و کاهش اهدای 
خون در ســال جاری گفت: از ابتدای امســال تا 
اسفندماه ۱۸ هزار و ۷۴۵ واحد خون در استان اهدا 
شد.حسین هاشــمی افزود: از ابتدای امسال۲۰ 
هزار و ۱۳ نفر بــرای اهدای خون بــه پایگاه های 
انتقال خون مراجعه کردند.وی با اشــاره به اینکه 
وضعیت ذخایر خونی در استان در شرایط عادی و 
خوبی قرار دارد،  گفت: تاکنون وضعیت ذخایرخونی 
استان به حد بحران نرســیده و هم اکنون ذخیره 
فراورده هــای خونــی اســتان پنج روز اســت.به 

گفته وی،ســال گذشــته ۲۸ هزار و ۴۰۳ نفر برای 
خون گیــری مراجعه کردند و ۲۱ هــزار و ۴۲۴ نفر 
خون اهدا کردند.هاشــمی اظهار داشت: ۱۰ هزار و 
۹۴۸ نفر اهداکنندگان خون استان در سالجاری را  
اهداکنندگان مستمر تشکیل دادند که ساالنه ۲ تا 
بار یا بیشترخون اهدا کردند و مابقی اهدا کنندگان 

باسابق و یا بار اولی هستند.
وی با تاکید بر اینکه زنان سهم کمی از اهداکنندگان 
خون را تشــکیل می دهند، افزود: هم اکنون ۴.۳ 
درصــد اهدای کننــدگان خــون را زنان تشــکیل 
می دهند که نسبت به ســال گذشته ۲ دهم درصد 
افزایش داشــته اســت .مدیــرکل انتقــال خون 
چهارمحــال و بختیاری گفت: ســرد شــدن هوا، 
شــرایط کرونایــی و همچنین نزدیک شــدن به 

ایام عید نــوروز از دالیل کاهش اهــدای خون در 
استان اســت.وی با اشــاره به اینکه حدود ۳۵۰ 
بیمار تاالسمی در اســتان ماهانه نیازمند دریافت 
یک تا ۲ بار خون هســتند، از مردم خواســت تا با 
اهدای خون خود به یاری این بیماران و همچنین 
سایر بیماران از جمله بیماران بیمارستانی، بیماران 
شیمی درمانی، بیماران سرطانی بشتابند.هاشمی 
افزود: در اســتان ۳۷ تخت خون گیری و پالسما 
فرزیس فعال است و با فعال شدن تخت پالسما 
فرزیس در اســتان ۲۵ بیمار بهبود یافته کرونایی 
پالسمای خون خود را اهدا کردند.وی اظهارداشت: 
هم اکنون چهار پایگاه  خون گیری در شــهرکرد و 
بروجن از شنبه تا پنجشنبه، فارسان روزهای زوج 

و بن پنجشنبه ها فعال است. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان:

مصرف آب در چهارمحال و بختیاری 20 درصد افزایش یافت
مدیرکل انتقال خون استان:

1۸هزار و ۷45 واحد خون در چهارمحال و بختیاری اهدا شد

بر اساس بازدید های میدانی صورت گرفته در استان 
ی  رعایت دستورالعمل ها بختیاری،  و  ل  چهارمحا
بهداشتی در ادارات ۹۱ درصد و در اماکن عمومی ۷۰ 

درصد گزارش شده است

2 موزه جدید در چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری از آغاز فعالیت ۲ موزه جدید صنعت و دستباف های محلی در شهرکرد خبر داد. مهرداد 
جوادی در آیین افتتاح موزه های صنعت و دســتباف های محلی در مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشــتر شــهرکرد گفت: در موزه صنعت یک هزار اثر و در موزه 
دستباف های محلی بیش از ۷۰ اثر به نمایش گذاشته شده است.وی با بیان در موزه دستباف های محلی آثاری همچون جاجیم، گلیم، نمد، فرش، خور، خورجین، 
ویریس و شیردنگ جمع آوری و در معرض دید بازدیدکنندگان از این موزه قرار گرفته است، افزود: موزه صنعت نیز به نمایش  آثار صنعتی و سنتی بومی چهارمحال و 
بختیاری اختصاص دارد. جوادی تصریح کرد: اشیای به نمایش گذاشته شده در موزه صنعت با همکاری وارثان استاد اسدا... رحیمی، یکی از هنرمندان رشته آهنگری 
در شهرکرد جمع آوری شده است. وی یادآور شد: حفظ صنعت و دستباف های محلی، توسعه و ترویج صنایع دســتی و حمایت از هنرمندان این حوزه از مهم ترین 

اهداف راه اندازی این دو موزه در شهرکرد به شمار می رود.
مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر شهرکرد هم اکنون دارای پنج موزه مردم شناسی، سنگ، حمام، صنعت و دستباف های محلی است.در استان چهارمحال و 

بختیاری ۲۳ موزه دولتی، خصوصی و مشارکتی وجود دارد که پیش از شیوع کرونا و در سال گذشته نزدیک به ۸۹ هزار نفر از این موزه ها دیدن کردند.

بازدید امام جمعه شهرکرد از یک واحد تولید لبنیات
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در حاشیه بازدید از شرکت »شیر و لبنیات پاک پی شهرکرد« گفت: تولید یکی از ضرورت های امروز کشور است. درست 
است که نام سال جاری سال تولید بود؛ اما پایان رسیدن این سال به معنای متوقف شدن تولید نیست بلکه این سال آغازی بود برای سال های آینده و بیانگر این 

است که در عرصه تولید هر چه می توانیم نقش بیافرینیم.
حجت االسالم  والمسلمین محمدعلی نکونام با بیان اینکه لبنیات یک مسئله ضروری در جامعه و سبد غذایی مردم است، افزود: راه برای صادرات این محصول باز 
است لذا عالوه بر افزایش همت و تالش  برای تولید بیشتر مشکالت و موانع نیز باید بررســی و رفع شود و از آنجایی که شرایط اداری و سیستم اداری ما سیستمی 

خودکار نیست و همیشه باید با رایزنی ، ارتباط ها و فعالیت ها دنبال کار را گرفت.
وی با بیان اینکه متاسفانه ۱۲۰ تن تولید به حدود ۲۰یا۳۰ تن رسیده است که در شأن نیست، بیان کرد: مسئله کیفیت تولید مسئله مهمی است و باید توجه شود کیفیت 
محصول همانند اسم برند مرغوب باشد و چه بهتر که مجموعه »پاک وی« به عنوان یک مجموعه  مستقل در استان و شهرکرد باشد و خودش برای خودش آبرویی 

کسب و برند مرغوبی شود نه اینکه همیشه تحت برند استان های دیگر باشد.



شنبه 23 اسفند 1399 / 29 رجب 1442 / 13 مارس 2021 / شماره 3212

بازگشت 14 زندانی استان اصفهان به آغوش خانواده
مدیرکل زندان های اســتان اصفهان از آزادی ۱۴ زندانی از زندان مرکزی اصفهان در ششــمین 
مرحله اجرای طرح نذر هشــتم امــام رضا)ع( خبر داد.محمــود ضیائی فرد با اشــاره به آزادی 
۱۴ زندانــی از زندان مرکــزی اصفهان اظهار داشــت: در ششــمین مرحله از اجــرای طرح نذر 
هشــتم به نیابت از امام رضــا)ع( با کمک خیــران خیریه امام موســی کاظــم)ع( تعداد ۱۴ 
 زندانــی رســوبی در این زندان کــه بیــش از ۲ میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون ریال بدهی داشــتند،

 آزاد شدند.مدیرکل زندان های استان اصفهان با قدردانی از حضور خیران در این امر خداپسندانه 
خواستار حضور دیگر خیران در روزهای پایانی سال شد و افزود: آزادی این تعداد زندانی با کمک ۲ 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریالی خیران انجام شد که مابقی بدهی آن ها از محل وام های قرض الحسنه 
و یا آورده خود مددجو بوده اســت.وی ادامه داد: همزمان با روز بعثــت پیامبر مهربانی حضرت 
محمد مصطفی)ص( با کمک خیران خیریه امام موســی کاظم)ع( ۸ عدد تبلت برای آموزش و 

تدریس فرزندان زندانیان نیازمند تامین و اهدا شد.

آغاز فاز سوم واکسیناسیون کرونا در اصفهان 
مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشــت اســتان اصفهان گفت: فاز ســوم واکسیناســیون 
کرونــا در اصفهان ایــن هفتــه انجام می شــود؛ امــا هنوز ســهم اصفهــان و جامعــه هدف 
مشــخص نیســت.رضا فدایــی بــا اشــاره بــه واکسیناســیون کرونــا در مراکــز درمانــی 
تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان اظهــار داشــت: تاکنون حدود هفــت هزار و 
۵۰۰ نفر در شهرســتان های تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان واکســن کرونا را 
دریافت کرده اند.وی بــا بیان اینکه فاز ســوم واکسیناســیون کرونا در اصفهان بــه زودی آغاز 
 می شــود، ادامه داد: محموله از کشور روسیه وارد کشــور شده ؛اما هنوز برای اســتان ها توزیع

 نشده اســت.وی با بیان اینکه فاصله واکسیناســیون افراد برای تزریق واکسن اول و دوم باید 
۲۸ روز باشد، ادامه داد: در حال حاضر باید آن دست از کادر درمان که در فاز اول واکسن دریافت 

کرده اند دومین واکسن را نیز دریافت کنند.

دهمين نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان به 
میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان 

دهمين نشست مجمع نمايندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی، همراه با گزارشي از 
دانشگاه هاي بزرگ دولتی استان و سازمان زمين شناسي استان، روز سه شنبه ۱9 اسفندماه به 
ميزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. در اين نشست نمايندگان استان اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی، در جريان فعاليت های علمی و فناورانه دانشگاه های صنعتی اصفهان و اصفهان 
قرار گرفتند و چالش ها و مشكالت پيش روی دانشگاه های استان به اطالع نمايندگان رسانده 
شد.در این نشست رییس دانشــگاه صنعتی اصفهان با ارائه گزارشی از دســتاورهای فناورانه و 
پژوهشــی اين دانشــگاه گفت: دانشــگاه صنعتی اصفهان كيفيت گرايی در توليد علم را هدف و 
برنامه خود قرار داده است تا بتواند مانع خروج نيروهای نخبه از استان اصفهان باشد. سید مهدی 
ابطحی افزود: دانشگاه صنعتي اصفهان يك دانشگاه فراملي اســت كه ماموريت هاي متنوعي 
دارد و به غير از اين كه بايد در توسعه فناوری و گسترش نوآوری فعاليت كند، در عرصه بين المللي 
نيز نقش تعيين كننده اي دارد. وی تشكيل جلســه با نمايندگان استان را جهت نمايش پويايی 
و پيشرفت هاي دانشگاه ضروری دانســت و خاطر نشــان كرد: تاثير گذاری دانشگاه در عرصه 
های منطقه ای و بين المللی، نيازمند حمايت هاي بيشتري است و آشنايی نمايندگان مجلس 
 با موضعات و چالش های این حوزه در مقاطع زمانی مختلف، ارتباطی ســازنده با دانشــگاه را 

شكل می دهد. 

خبر خوان 5جامعه

پلیس فتا با سایت هایی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ سوئیت ها، منازل، باغ ها و ویال های شخصی در اصفهان بکنند برخورد می کند؛

سفر با اعمال شاقه

وضعیت سفرهای نوروزی با قید و بندها  پریسا سعادت
و تبصره های فراوان باالخره مشــخص 
شد. هر چند اصفهان دارای یکی از بیشترین استان های دارای شیوع 
باالی کرونا همچنان باقی مانده اســت؛ اما مســافران می توانند با 
وسایل نقلیه عمومی به استان سفر کنند البته نمی توانند به جز هتل 
ها و مهانپذیرهای دارای کارت سالمت و به اصطالح امن، جای دیگری 

برای سکونت انتخاب کنند.
 این در حالی اســت که اصفهان همه ســاله محلی برای مســافرت 
های ارزان قیمت نوروزی بود. استفاده از چادر و خانه های اجاره ای 
اصفهان را به عنوان یکی از مقاصد جذاب نوروزی برای مسافران قرار 
داد؛ اما با این شــرایط و قیمت های باالی هتل ها در ایام عید به نظر 
می رســد تقریبا ســفر به اصفهان از صرفه خواهد افتاد. این مسئله 
به خصوص برای افرادی که حتی حاضر می شــوند جریمه ۵۰۰ هزار 
تومانی ســفر با خودرو را بپردازند و به اصفهان سفر کنند، محدودیت 

های زیادی خواهد داشت.

 حتی هتل ها هم با توجه به کاســته شــدن از حجــم پذیرش های 
خود نمی تواننــد چندان مســافری را در خود جا بدهند. بر اســاس 
اعالم ســخنگوی ســتاد مبارزه با کرونای اصفهان، هتل ها ی استان 
 اصفهان از ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت اجازه پذیرش مســافران نوروزی

 را دارند. 
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا استان در هفتاد و سومین جلسه  ستاد 
مقابله با کرونا با حضور دژ پسند، وزیر اقتصاد دارایی به صورت مجازی 
درخصوص امــکان اقامت در اصفهان گفــت: مهمان های نوروزی در 
اصفهان فقط در هتل های دارای مجوز اداره بهداشت پذیرش می شوند 
و این مکان ها باید دارای مجوز ســالمت و گواهی های الزم بهداشتی 

باشند.
حجت ا... غالمی با تاکیــد بر اینکه امکان پذیرش مهمان و مســافر 
در شــرایطی غیر ازاین وجود ندارد، افزود: پذیرش مهمان نوروزی در 
هتل ها هم طبق آیین نامه های بهداشــتی و در شرایط بسیار خاص و 
تعداد بســیار محدود امکان پذیر خواهد بود.وی با اشــاره به تصمیم 

گیری برای اقامتگاه های اصفهان گفت: در این جلســه مقرر شد که 
اقامت در اســتان اصفهان در قالب خانه های استیجاری و کمپ هاو 
چادر ها مسافرتی در هیچ ناحیه از شهر اصفهان وجود نداشته و امسال 

مدارس و چادر ها و کمپ ها برای پذیرش مهمان دایر نمی شود.
غالمی با اشاره به اینکه طرح شهید سلیمانی که از اسفند آغاز شده تا 
پایان فروردین ادامه دارد، گفت: در این طرح روند پیگیری و شناسایی 
بیماری و قرنطینه پیگیری می شود.وی با تاکید بر ادامه  پیشگیری ها 
و هشدار های عمومی در شــهر اصفهان افزود: باید شرایط رنگ آبی و 
زرد را تثبیت کنیم.سخنگوی ستاد کرونای استان اصفهان گفت: ورود 
پالک های غیر بومی مخصوصا پالک اســتان های با وضعیت قرمز و 

نارنجی به استان اصفهان ممنوع است.
در این شــرایط پلیس هم وارد میدان شــده تا به هر نــوع تبلیغات 
غیر مجــاز در فضای مجــازی برای اجــاره خانه و ویــال مقابله کند. 
مســئوالن تهدید کرده اند گذاشــتن هــر نوع آگهی روی ســایت ها 
و فضای مجازی موجب بســته شــدن و برخورد قانونــی با عامالن 
آن خواهد شــد.معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهان با 
اشــاره به اینکه پلیس فتا بــا تبلیغ کنندگان منازل اســتیجاری، باغ 
ویالها و امثــال آن ها که در فضــای مجازی به منظور جذب مســافر 
به این اســتان انجام  می شــود، برخــورد می کند یادآور شــد: تبلیغ 
این چنین مراکزی ممنوع اســت و پلیس فتا نسبت به بستن چنین 
 درگاه ها، کانال هــا و صفحه هایی که در فضای مجــازی تبلیغ دارند، 

اقدام می کند.
سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا نیز تاکید کرد:  هرگونه پذیرش 
مسافر در خانه های استیجاری و مدارس ممنوع است و از برپا کردن 
کمپ و چادر جلوگیری می شود و مصوب شده تا پلیس فتا با نظارت 
دقیق مبلغان جذب مسافر در فضای مجازی را شناسایی و به محاکم 

ذی ربط اطالع دهد.
وی یادآور  شد: سفرهای نوروزی منوط به تصویب در ستاد ملی است 
بنابراین در صورت تصویب ســفرهای نوروزی در ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا، مســافرت تنها به استان های دارای وضعیت زرد یا آبی 
امکان پذیر خواهد بود و پذیرش مسافر از این استان هایی با وضعیت 
زرد و آبی ممکن است و مسافرت به استان های دارای وضعیت قرمز 

یا نارنجی ممنوع است.
وی در خصوص شــرایط اضطراری برای ســفر برخی افراد نیز اذعان 
کرد: فرم واحدی در اختیار فرمانداری های اســتان قرارگرفته و مجوز 
سفرهای اضطراری مستند به ارائه مدارک در زمینه های شغلی، اداری، 

قضایی، درمانی و موارد خاص ازاین دست صادر می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، حجم 
کنونی ســد زاینده رود را ۲۱۸ میلیــون متر معکب 
اعالم کرد و گفت: حجم کنونی سد زاینده رود حدود 
۷۰ درصد نســبت به بلندمدت کاهش داشته و در 
حال حاضر حدود ۱۴ درصد ســد آب دارد.منصور 
شیشــه فروش، میانگین بارش ها از ابتدای سال 
زراعی تاکنون در سطح استان را ۱۰۳ میلیمتر اعالم 
و اظهار کرد: میانگین بارش های امســال نســبت 
به بلندمدت ۱۳ درصد کاهش داشــته اســت.وی 

گفت: در بررسی شــاخص های خشکسالی از نظر 
هیدرولوژیکی، هواشناســی و کشاورزی مشخص 
شد طی ۱۰ ســال گذشــته ۷۴.۲ درصد مساحت 
استان استان اصفهان با شــدت و ضعف متفاوت 

درگیر خشکسالی بوده است.
مدیرکل مدیریت بحــران اســتانداری اصفهان با 
بیان اینکه حجم ســد زاینــده رود در حال حاضر 
۲۱۸ میلیون متر معکب اســت، گفت: حجم کنونی 
سد زاینده رود حدود ۷۰ درصد نسبت به بلندمدت 
کاهش داشته و در حال حاضر حدود ۱۴ درصد سد 
آب دارد.وی با بیان اینکه در حــال حاضر ۴ درصد 
تاالب گاوخونی آب دارد و 9۶ درصد تاالب خشــک 
و کم آب اســت، افزود: این موضوع باعث افزایش 

کانون های گرد و غبار محلی شده و با نزدیک شدن 
به بهار و تابستان، وزش بادها از سمت شرق به غرب 
باعث ایجاد گرد و غبار می شود.شیشــه فروش با 
اشــاره به اینکه از ابتدای ســال جاری تاکنون ۱۰۳ 
روز هوای آلوده در شهر اصفهان داشتیم که ناسالم 
برای گروه های حساس و عموم بوده است، افزود: 
استمرار خشکسالی باعث شــده چاه های اطراف 
زاینده رود خشک و کم آب شود و کیفیت چاه های 
دیگر به علت افت ســطح آب هــای زیرزمینی کم 
شــود، همچنین چاه های فلمن که بخشی از آب را 
تامین می کرد خشک شــده، به طوری که در فصل 
زمستان ۱۶9 روستای اســتان در مناطق مختلف با 

تانکر آبرسانی می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعالم کرد:

کاهش 13 درصدی بارش ها

نخستین جایزه ملی 
سالمت و توسعه 

ویژه کرونا ویروس 
آیین اختتامیه »نخستین جایزه 
ملی سالمت و توسعه ویژه کرونا 
ویروس« بــه همت ســازمان 
 نظام پزشکی اســتان اصفهان

 برگزار شد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خبر داد:

 پلمب واحد صنفی در اصفهان به خاطر درگیری با سرباز
 پلیس راهور

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان از پلمب و تعطیلی واحد صنفی به دلیل تخلف از 
مقررات راهنمایی و رانندگی و درگیری با سرباز پلیس راهور خبر داد.سرهنگ محمدرضا محمدی، 
با اشاره به ماجرای درگیری یکی از کسبه 
اصفهانی با سرباز پلیس راهور، اظهار کرد: 
ماموران راهنمایــی و رانندگی در یکی از 
چهارراه های اصفهان درحال اعمال قانون 
بوده که صاحب مغازه با او درگیر شده و 
پس از کتک زدنش متواری می شود.وی 
با اشاره به اینکه این مغازه در پیچ چهار 
راه قرار دارد و ماشین هایی که جلوی این 
مغازه توقف می کنند باعث بروز حادثه و 
تصادف می شــوند، گفت: مامور پلیس 
راهور مشغول اعمال قانون ماشــینی بوده که خالف قانون در راست گرد توقف کرده بود، اما صاحب 
مغازه با او درگیر شده و پس از زدن مشت به صورت او، متواری می شود.رییس پلیس راهور استان با 
تاکید براینکه توقف در راست گرد باعث سد معبر، ترافیک و تضییع حقوق شهروندان می شوند، گفت: 
پلیس در راستای احقاق حقوق شهروندان و ایجاد امنیت ترافیکی با این خودروها برخورد می کند.

مصدومیت 3عضو یک خانواده براثر پرتاب ترقه 
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت ســه عضو یک خانواده بر اثر پرتاب ترقه در 
کاروان عروسی در خمینی شهر خبر داد.عباس عابدی با اشاره به حادثه سوختگی در اصفهان اظهار 
داشت: این حادثه ســاعت ۲۳ و ۱9 دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.وی 
با بیان اینکه حادثه سوختگی و مصدومیت در خیابان آتشگاه سه راهی خمینی شهر ابتدای خیابان 
امیر کبیر اتفاق افتاده است، اضافه کرد: برای امدادرسانی به این حادثه یک کد اورژانس اعزام شده 
است.سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه این حادثه به دنبال پرتاب ترقه به داخل 
خودرو در کاروان عروسی اتفاق افتاده ، ادامه داد: در این حادثه سه نفر از اعضای یک خانواده شامل 

یک مرد، یک زن و یک کودک دچار مصدومیت شده اند.

دستگیری اعضای باند خانوادگی کالهبردار در برخوار
فرمانده انتظامی شهرستان برخوار از دستگیری فردی که با همدستی همسر و فرزندش اقدام به ۱۶ 
فقره کالهبرداری به ارزش پنج میلیارد کرده بود، خبر داد.ســرهنگ نعمت خلیلی، اظهار کرد: در پی 
وقوع چند فقره کالهبرداری از صنوف مختلف به شیوه صدور چک های مسروقه موضوع به صورت 
ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان برخوار قرار گرفت.وی 
افزود: کارآگاهان پس از انجام بررسی های علمی و تخصصی هویت اصلی اعضای یک باند سه نفره 
که به صورت خانوادگی و با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری سوزوکی اقدام به کالهبرداری 
از صاحبان صنوف می کردند را شناســایی و پس از هماهنگی مقام قضایی آنها را در مخفیگاه شان 
دستگیر کردند.فرمانده انتظامی شهرستان برخوار با بیان اینکه متهمان دستگیر شده منکر هرگونه 
جرمی بودند، اظهار کرد: سرانجام با تهیه مدارک علمی به دست آمده در آزمایشگاه فیزیک جنایی 
پلیس آگاهی استان اصفهان متهمان که چاره ای جز اعتراف نداشتند به ۱۶ فقره کالهبرداری با شیوه 

صدور چک های مسروقه اقرار کردند.

وز عکس ر

چهره روزاخبار

نگرانی از شیوع موج چهارم 
کرونا در اصفهان

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
گفت: شــیوع موج چهارم کرونــا در برخی 
اســتان های همجوار و به دنبــال آن تردد 
در اســتان اصفهان و به تبــع در گلپایگان 
نگران کننده شــده است، شــدت بیماری 
کرونای جهش یافته به مراتب بیشتر است.

طاهره چنگیز با بیان اینکه خیران حجت را 
بر دانشگاه علوم پزشکی تمام کردند، اظهار 
کرد: در کشور کمبود پزشک جراح اعصاب 
داریم؛ اما در تامین پزشــک جراح اعصاب 
برای شهرســتان گلپایگان سعی خواهیم 
کرد.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با اشــاره به کمبود پرســتار در شهرســتان 
گلپایــگان گفت: بر اســاس قانون عدالت 
آموزشی که در سال 9۳ در مجلس شورای 
اســالمی به تصویب رســید این امکان را 
داریم که از ســهمیه مناطق محروم از بین 
نیروهای بومی گلپایگان اعالم جذب پرستار 
داشته باشیم، در صورت اعالم نیاز از سوی 
شهرســتان امکان جذب نیروی انســانی 
وجود دارد.چنگیز با بیــان اینکه در صورتی 
که مکان برای ایجاد پایگاه اوژانس سوم در 
گلپایگان جانمایی شود مجوز احداث داده 
می شود، مطرح کرد: خدمات اوژانس پیش 
بیمارستانی رایگان است اما بودجه  ای برای 
تامین حقوق پرســنلی که استخدام دولت 
نباشند تخصیص داده نمی شود.وی افزود: 
به ازای یک کد آمبوالنس شش پرسنل باید 
استخدام کنیم که تقریبا ماهانه ۱۰۰ میلیون 
تومان هزینه هر پایگاه اوژانس اســت که 
در بودجه دانشــگاه بودجه ای پیش بینی 
نشــده ، در قانون بودجه امسال نیز به رغم 
پیگیری انجام نشده است.رییس دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه افتتاح 
پروژه داروخانه و آزمایشگاه بیمارستان به 
بهبود کیفیت خدمات رسانی به مردم کمک 
می کند، اظهار داشــت: پروژه خیرساز اتاق 
عمل بیمارستان امام حسین)ع( گلپایگان 
در حال ساخت است و امیدواریم تا پایان 

فصل تابستان سال آینده به اتمام برسد.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان:

رعایت فاصله گذاری اجتماعی در اصفهان وضعیت خوبی ندارد
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه رعایت فاصله گذاری اجتماعی از باالی 9۰ درصد در اصفهان به حدود ۷۰ درصد رسیده است، گفت: 
اصفهان هنوز استان برتر در استفاده شهروندان از ماسک است، اما متاسفانه از نظر رعایت فاصله اجتماعی وضعیت خوبی نداریم.سید مهدی میرجهانیان ، با اشاره به 
شروع طرح های نظارتی مرکز بهداشت استان از اواسط بهمن ماه، اظهار کرد: بازرسان مرکز بهداشت استان در بازدید از مراکزی که مایحتاج مردم را تولید می کنند، به 
ویژه واحدهای تولید گز و شیرینی و آجیل، بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی در این مراکز نظارت می کنند.وی با اشاره به اینکه طرح های نظارتی مرکز بهداشت 
استان از ۱۵ اسفند به صورت رسمی کلید خورد، گفت: با ابالغ وزارت بهداشت، طرح بسیج سالمت نوروزی نیز از ۲۵ اسفندماه شروع می شود. باتوجه به اینکه هنوز 
تصمیم گیری مشخص و قاطعی در مورد وضعیت سفر به شهرها ابالغ نشده، سناریوهایی مختلف براساس رنگ بندی شهرها پیش بینی شده است.مدیر بهداشت 
محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه برنامه ریزی های الزم برای ایام نوروز انجام شده است، افزود: در روزهای عادی بازرسی میدانی طی ۳ نوبت صبح، 
عصر و شب در اصفهان انجام می شود و روزانه حداقل ۱۲ اکیپ، بازرسی های بهداشــتی از مراکز مختلف را انجام می دهند، همچنین عالوه بر بازرسی های مرکز 
بهداشت استان، بخشی از بازرسی ها نیز با همکاری ارگان های دیگر مثل میراث فرهنگی، راه و ترابری، استانداری، هالل احمر، دامپزشکی و تعزیرات انجام می شود. 
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  کاپیتان تیم ملی از تراکتور جدا شد؛

»حاج صفی« در راه اصفهان

 سمیه مصور احسان حاج صفی از تیم تراکتور جدا شد 
تا بمب بازار نقل وانتقاالت زمستانی به نام 
کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران ثبت شــود. شنیده ها حاکی از پیوستن 
حاج صفی به تیم سپاهان است هر چند از تیم های استقالل تهران و گل 
گهر نیز به عنوان مقصد این بازیکن برای نیم فصل دوم رقابت های لیگ 

برتر نیز نام برده می شود.
احســان حاج صفی یکی از بمب های نقل و انتقاالتی باشگاه تراکتور در 
تابستان ۹۷ بود و همراه با مسعود شــجاعی و اشکان دژاگه به این تیم 
تبریزی پیوســت؛ اما روز جمعه پس از دو فصــل و نیم حضور در جمع 
سرخ پوشــان فوتبال آذربایجان به پایان راهش با آنها رسید و رسما از 

تراکتور جدا شد. 
حاج صفی که در پایان لیگ شــانزدهم فوتبال ایران از ســپاهان راهی 
سوپر لیگ یونان شد و در دو نیم فصل، دو تیم متفاوت را تجربه کرد، اما 
نتوانست روزهای خوبی همراه با پانیونیوس و المپیاکوس داشته باشد، 
در بازگشت به تراکتور دوباره روند خوب خود را طی کرد و تبدیل به ستاره 
تیمش شد. کاپیتان تیم ملی پس از سه پنجره نقل و انتقاالتی که مداوم 
درخواست جدایی از تراکتور را داشت، در نهایت پس از توافق با محمدرضا 

زنوزی، مالک این باشگاه قراردادش را فســخ کرد و از جمع شاگردان 
رسول خطیبی جدا شــد. حاج صفی پس از اعالم رسمی جدایی اش از 
باشــگاه تراکتور پیامی برای هواداران این تیم نوشت. در این پیام آمده 
است:»بر خالف میل باطنی در این برهه از زمان از شما و هم تیمی های 
عزیزم خداحافظی می کنم. ممنونم ازتون که در سرما و گرما از تیم حمایت 
کردید، شما الیق بهترین ها هستید و همیشه به من لطف داشتید. خیلی 
دوســتون دارم و همیشه در قلب من هســتید، هرگز خاطرات خوب با 

پرشورها رو فراموش نخواهم کرد.«
کاپیتان تیم ملــی در لیگ منتهی به مســابقات مقدماتی جام جهانی، 
باید یک تصمیم مهم را برای آینده فوتبالی خود بگیرد.هر چند احتمال 
انتقال او به سپاهان بیش از سایر تیم هاست ؛اما برای خرید حاج صفی، 
استقالل و گل گهر هم پای پیش گذاشــته اند و پیشنهادات خود را برای 
کاپیتان تیم ملی ارائه کرده اند تا مقصد بعدی احسان حاج صفی غیرقابل 
پیش بینی باشد. بازگشــت به تیم ســابق و همکاری با محرم نویدکیا 
می تواند به باالنس ترکیب سپاهان کمک ویژه ای کند و یک تیم رویایی 
برای طالیی پوشان اصفهانی بسازد.انتقال به استقالل؛ شایعه ای که بارها 
در سالیان گذشته پیرامون حاج صفی مطرح شده اما او هیچ گاه واکنشی 

به استقاللی بودن یا پرسپولیسی بودن خود نشان نداده است؛ استقالل 
در جناح چپ خود چهره های مطرحی چون میلیچ و نادری را دارد و حضور 
حاج صفی می تواند یک رقابت فوق العاده را برای رسیدن به ترکیب اصلی 
ایجاد کند.البته که  حاج صفــی می تواند در میانه زمین، جایی که آبی ها 
کمبود یک فرمانده را پس از جدایــی علی کریمی هنوز حس می کنند، 
به میدان برود، پســتی که در آن بارها حاج صفی در دوران سرمربیگری 

کی روش در تیم ملی به میدان رفت.
حضور امیر قلعه نویی در گل گهر و رابطه خوب ژنرال با حاج صفی و البته 
نیاز سیرجانی ها به تقویت برای حضور دوباره در جمع مدعیان، باعث شده 
تا گل گهر هم در صف مشتریان حاج صفی بایستد؛ به خصوص آن که به 
لحاظ مالی این تیم شرایط خوبی دارد و به نظر می رسد می تواند در صورت 

توافق اولیه، شروط مالی کاپیتان تیم ملی را برآورده کند.
 با وجود اعالم آمادگی دو تیم اســتقالل  تهران و گل گهر سیرجان برای 
جذب حاج صفی اما به نظر می رســد که کاپیتان تیــم ملی با توجه به 
شرایط زندگی شخصی اش راهی اصفهان شود. حاج صفی  که سابقه 
بازی در سپاهان را نیز در کارنامه دارد در صورت بازگشت به این تیم می 

تواند شرایط ایده الی را پشت سر بگذارد.

احتمال بازگشت »رونالدو« به رئال مادرید
اعجوبه تمام نشــدنی فوتبــال پرتغال ممکن اســت به تیم رئــال مادرید بازگردد.کریســتیانو 
 رونالــدو، کاپیتان تیــم ملی پرتغال به نظر می رســد شــرایط خوبــی برای بازگشــت به جمع

 کهکشانی ها دارد.
طبق اعــالم ال چیرینگتو، خورخه منــدس، مدیر برنامه او بــا فلورینتو پرس، رییس باشــگاه 
رئال در مورد همکاری مجدد با موکل 36 ســاله اش صحبت کرده اســت.این در حالی است که 
اسپورت مدیاست گزارش کرد یوونتوس می تواند در ازای 60 میلیون یورو اجازه انتقال به رونالدو 
را دهد.در فصل جاری مهاجم خســتگی ناپذیر و تمام نشــدنی برای تورینی هــا 32 بازی کرده 
که 2۷ گل زده و 4 پاس گل نیز داده اســت.قرارداد او با بانوی پیر تا ژوئن 2022 اســت.رونالدو 
 از ســال 200۹ تا 2018 برای رئال مادرید بازی کــرد و صاحب 5 توپ طالیــی در دوره حضورش

 در این تیم شد.

پوستر مستند جدید زندگی »سرجیو راموس«
به تازگی مستند جدید زندگی سرجیو راموس، کاپیتان اســپانیایی باشگاه رئال مادرید، معرفی 
شده است و راموس هم در مراسم معارفه آن حضور داشته و با خبرنگاران گفت وگویی انجام داد. 
کاپیتان رئال مادرید قراردادش در تابستان آینده به پایان می رسد و هنوز خبری از تمدید قرارداد 
نشده اســت و باید دید که در نهایت چه اتفاقی پیرامون این قضیه خواهد افتاد.مستند جدیدی 
که قرار است پیرامون زندگی ســرجیو راموس منتشر شود، در شــبکه اینترنتی آمازون پرایم در 
دسترس قرار خواهد گرفت و در پوستر این مستند هم مشخص شده که این مستند اختصاصی 

این شبکه ی اینترنتی است.
سرجیو راموس که در حال حاضر هم کاپیتان رئال مادرید و هم کاپیتان تیم ملی اسپانیاست، با 
انتشار این پوستر در حساب های رسمی خود در شبکه های اجتماعی، به نوعی از آن پرده برداری 
کرد.این مستند قرار است که در تاریخ نهم آوریل در کشور اسپانیا منتشر شود و از 18 ژوئن نیز به 
صورت جهانی از آن پرده برداری خواهد شد و شبکه آمازون حق پخش آن را خواهد داشت.باید 
دید که پیرامون آینده  ســرجیو راموس در ماه های باقی مانده تا انتهای قراردادش، چه اتفاقاتی 

رخ خواهد داد.

ستاره بایرن را مادرش به زمین تمرین می رساند
 جمال موســیاال، ســتاره نوجوان بایرن مونیخ، ممکن اســت که این فصل حســابی مدافعان 
بوندسلیگا را به دردســر انداخته باشــد، اما هنوز مادرش باید او را به زمین تمرین بایرن مونیخ 
برساند.جمال موسیاال، ستاره 18 ســاله بایرن مونیخ، در این فصل تبدیل به یکی از نفرات اصلی 
این تیم در رقابت های بوندسلیگا و چمپیونزلیگ شــده و در 1۷ بازی خود برای این تیم تاکنون 

سه گل به ثمر رسانده است.
موسیاال به تازگی قراردادی پنج ساله با بایرن مونیخ امضا کرده است، اما با وجودی که در این سن 
کم توانسته خود را در ســطح اول فوتبال جهان ثابت کند، هنوز قادر به رانندگی نیست و کارولین، 
مادرش، هر روز او را با فولکس واگن خود به زمین تمرین بایرن مونیخ می رساند تا با ستارگانی 

مثل مانوئل نویر و توماس مولر تمرین کند.
موســیاال در این باره گفت: تا حاال که خیلی از اینکه مادرم اینقدر مهربــان بوده و من را به تمرین 
رسانده، راضی بوده ام. در حال حاضر دارم تمرین می کنم تا بتوانم گواهینامه رانندگی ام را بگیرم 
و واقعا منتظرم که خیلی زود بتوانم خودم رانندگی کنم. وقتی موســیاال باالخره گواهینامه اش 
را بگیرد، برخالف بسیاری از فوتبالیســت ها، چندان راجع به مدل ماشینی که می خواهد بخرد 
وسواس به خرج نخواهد داد و می گوید همین که حرکت کند و یک سیستم خوب پخش موسیقی 

روی آن نصب باشد، برایش کافی است.

زشفوتبال جهان ور

وز عکس ر

نصب اولین جام  قهرمانی 
سپاهان در گلستان شهدا

اولین جام قهرمانی تیم فوتبال ســپاهان که 
در فصل 1382-1381 توسط این تیم کسب 
شده بود، در آیین و برنامه ای خاص با حضور 
هواداران سپاهان به صورت دائمی در گلستان 
شهدای اصفهان نصب شد.جام قهرمانی سال 
1382 در همان سال توســط بازیکنان و کادر 
فنی تیم ســپاهان به قهرمانان واقعی، شهدا 

و جانبازان انقالب اسالمی تقدیم شده بود.

از قرمز به زرد؛ تصمیم 100 ثانیه ای آقای آتش نشان
داور صومعه سرایی فوتبال ایران روز پنجشنبه تجربه قضاوت سخت و البته پرحاشیه ای را سپری 
کرد و چند تصمیم جنجالی داشت.همه چیز از کاشته تماشایی وریا غفوری در دقیقه 15 آغاز شد؛ 

جایی کــه کاپیتان آبی هــا از فاصله ای 
حدودا 30 متری شــلیکی تماشــایی 
به ســوی دروازه پیکان داشت که پس 
از واکنــش زیبــای علیرضــا رضایی و 
برخورد به تیرک، توپ در خط آســتانه 
ورود بــه دروازه میان شــیخ دیاباته، 
مجید عیدی و نادر محمدی قرار گرفت 
و عیدی با تکل زیرپای شــیخ دیاباته 
مانع از رسیدن توپ به مهاجم مالیایی 
استقالل شــد.تکلی که با سوت حمید 

حاج ملک به سود استقالل و اعالم پنالتی همراه شــد و داور بازی بالفاصله مجید عیدی را هم با 
کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج کرد؛ تصمیمی که باعث شد تا جو بازی به یکباره متشنج شود و 
بازیکنان پیکان به سوی حاج ملک و کمک داور او یورش و اعتراض کنند و کادرفنی پیکان نیز به 
شدت علیه تصمیم حاج ملک موضع بگیرد. اعتراضات سریالی و تندی که البته به نفع شاگردان 
تارتار هم تمام شد.هر چند داور از تصمیم پنالتی خود نگذشت، اما طبق قوانین با توجه به این که 
توپی در جریان دوئل تن به تن عیدی و دیاباته نبــوده حاج ملک باید با کارت زرد مدافع پیکان را 

جریمه می کرده و این مسئله پس از مشورت حاج ملک با کمک داور عملیاتی شد.
با بازگشــت داور بازی از تصمیم اولیه، عیدی با کارت زرد جریمه شــد تا مدافــع پیکان اخراج 
زودهنگامی را تجربه نکند و پس از فعل و انعفاالت حدودا دو دقیقه ای، حاج ملک داور آتش نشان 
مسابقه تصمیم اشتباه خود را اصالح کرد تا 100 ثانیه ملتهب و جنجالی در ورزشگاه شهدای شهر 
قدس رخ بدهد و سپس دیاباته از روی نقطه پنالتی گل اول تیمش را در دقیقه 1۷ به ثمر برساند.

عبدا... ویسی یک فصل دیگر با خیبر تمدید کرد 
مالک باشگاه خیبرخرم آباد از تمدید قرارداد با عبدا... ویسی خبر داد و تاکید کرد که این تیم نیم 
فصل دوم را با اقتدار بیشتری آغاز خواهد کرد.مســعود عبدی، مالک باشگاه خیبر خرم آباد در 
گفت وگو با رسانه رسمی این باشگاه گفت: در مدت زمان نقل و انتقاالت با جذب شش بازیکن، 
انتظارات ســرمربی تیم را برآورده کرده و با یک تیم کامل تر و باتجربه تــر، نیم فصل دوم را آغاز 
خواهیم کرد. تا هفدهم فروردین ماه نیز می توانیم دو بازیکن دیگر را جذب کنیم، که قطعا از این 

سهمیه استفاده می کنیم.
دکتر مســعود عبدی افزود: در نیم فصل اول آن طور که هواداران توقع داشــتند، نتایج مطلوبی 
کسب نکردیم، اما در نقل و انتقاالت موفق عمل کردیم و بازیکنان کارنامه داری جذب کرده ایم . 
خوشبختانه با صحبت های انجام شده و حســن اعتماد آقای ویسی برای فصل آینده با ایشان 
به توافق رسیدیم. ما برنامه بلند مدتی مد نظرمان اســت، و با هدف و استراتژی به آینده بسیار 
امیدواریم.وی ادامه داد: برای تعطیالت نیم فصل، با درخواست کادر فنی، یک اردوی خوب را در 
تهران را در نظر گرفته ایم. در این اردو دو بازیکن جدید نیز به جمع بازیکنان اضافه خواهند شــد، 
تا در کنار بازیکنان جوان و آینده دارمان، نیم فصل دوم را با قدرت شــروع کنیم.  جا دارد از کمک 
های آقای مهرداد خادمی در فصل نقل و انتقاالت تشکر کنم، ایشان یک خیبری واقعی هستند.

مالک باشگاه خیبر خرم آباد در ادامه با اشاره به بازیکنانی که کمتر از یک سال با این تیم قرارداد 
دارند، عنوان کرد: با بازیکنانی که یک فصل یا ما قرارداد بسته اند، وارد مذاکره شده ایم، و با تمدید 

قرارداد بازیکنان قصد داریم، تیم با تمرکز و آرامش بیشتری به مسابقات ادامه دهد.

خبر  روز

تصمیم عجیب AFC علیه ایران؛

بحرین؛ میزبان ادامه 
 رقابت های مقدماتی

 جام جهانی
در شرایطی که ادعا می شد فعالیت های الزم 
برای گرفتن میزبانی چهــار بازی نهایی دور 
اول مقدماتــی جام جهانــی در ایران انجام 
شده است، اما این میزبانی به صورت رسمی 
به کشــور بحرین رســید؛ این در حالی بود 
که طبق برنامه بازی ها، اگر این مســابقات 
به صــورت نرمــال برگــزار می شــد ایران 
میزبان سه مســابقه از چهار مســابقه دور 
برگشــت بود.براســاس اطالعیه ای که  در 
 اختیار روزنامه نگاران آسیا قرار گرفته است،

 میزبان های مســابقات باقی مانده از دور 
اول مرحلــه مقدماتی جــام جهانی 2022 
قطر به شــرح زیر انتخاب شده اند:کشــور 
چین، میزبان گروه A مسابقات خواهد بود 
که شامل ســوریه، فیلیپین، مالدیو و گوآم 
است. کشور کویت، میزبان گروه B است که 
شامل استرالیا، اردن، نپال و چین تایپه است. 
گروه C که ایــران در آن حضور دارد، بحرین 
میزبان این مســابقات در خردادماه خواهد 
بود؛ در حالی که این کشــور رقابت سختی با 
عراق و ایران برای صعود دارد. هنگ کنگ و 
کامبوج نیز دو تیم دیگر این گروه هســتند. 
این تصمیم نامنصفانه در شــرایطی گرفته 
شــده که ایران در هر دو مســابقه دور رفت، 
میهمان بحرین و عراق بوده است. در گروه 
D عربستان میزبان ازبکســتان، سنگاپور، 
یمن و فلســطین خواهد بود. هم چنین در 
گروه E این مسابقات کشــور قطر میزبان 
عمان )با سرمربی گری برانکو ایوانکوویچ(، 
افغانستان، هند و بنگالدش است؛ البته قطر 
به صورت نمادین در این مســابقات حضور 
دارد. ژاپن هم در گروه F میزبان قرقیزستان، 
تاجیکستان، میانمار و مغولستان خواهد بود. 
امارات در گروه G به عنوان میزبان انتخاب 
شــده و از ویتنام، مالزی، تایلند و اندونزی 
میزبانی خواهد کرد. بازی های آخرین گروه 
 مقدماتی آسیایی نیز به میزبانی کره جنوبی

 برگزار می شود.

مستطیل سبز قهرمانی كوراش كاران استان اصفهان در هشتمین دوره مسابقات كشوری بانوان
 هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کوراش بانوان کشور و انتخابی تیم ملی در استان خراسان شمالی به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد با حضور 21۹ 
ورزشکار از 23 استان برگزار شد.در پایان این مسابقات استان اصفهان با کسب دو نشــان طال  در وزن 48- و 5۷- قهرمانی این دوره را به خود اختصاص داد و 

استان های همدان و مازندران نیز به ترتیب مقام های دوم و سوم از آن خود كردند و كاپ اخالق نیز به استان خراسان شمالی رسید.

بازی های المپیک توکیو قرار بود تابستان امسال در 
ژاپن برگزار شود؛ اما شیوع ویروس کرونا در سراسر 
جهان باعث شد تا این رقابت ها با یک سال تاخیر 
برگزار شود. حاال کمیته بین المللی المپیک تاریخ 
جدیدی را برای برگزاری این مســابقات در ســال 
2021 اعالم کرده اســت. بر این اساس کمیته بین 
المللی المپیک )IOC( رسما اعالم کرد بازی های 
المپیک  توکیو، از تاریــخ دوم تا هجدهم مردادماه 
ســال 1400 )23 ژوالی 2021 تا 8 آگوست 2021( 
برگزار خواهد شد. در این یک سالی که رقابت های 
انتخابی لغو شد، بعضی از ورزشکاران در رشته های 
ورزشــی مختلف هنوز برای کســب سهمیه تالش 
می کننــد. تیم ملی کشــتی ایران در رشــته آزاد و 
فرنگی تاکنون تنها 6 سهمیه کسب کرده است. رضا 
اطری، حسن یزدانی و یدا... محبی در کشتی آزاد 
و همچنین علیرضا نجاتی، محمدعلی گرایی و امیر 
قاسمی منجزی در کشتی فرنگی توانستند سهمیه 
حضور در توکیو را کسب کنند.تیم ملی کشتی ایران 
برای به دست آوردن بقیه سهمیه های باقی مانده، 

فروردین 1400 به آلماتی قزاقستان خواهد رفت تا در 
مسابقات گزینشی المپیک در قاره آسیا حضور پیدا 
کند. مسابقاتی که کشــتی آزاد و فرنگی ایران باید 
در مجموع 6 سهمیه باقیمانده المپیک را از آن خود 
کنند و در نهایت با ترکیبی کامل راهی المپیک شوند.

غالمرضا محمدی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در 
این مورد می گوید: »قطعا هدف ما این است که 3 
سهمیه باقی مانده را در همین رقابت های گزینشی 
آسیا کسب کنیم تا در ادامه به دنبال حضور موفق در 
المپیک باشیم . بدیهی است در المپیک کار سختی 
داریم؛ اما قبل از آن هم در مســابقات گزینشی کار 

سخت تری را خواهیم داشت.«
حبیب ا... اخالقی، یکی از مربیان تیم ملی کشتی 
فرنگی  هم در این بــاره گفت:»مطمئنا اگر بتوانیم 
سه ســهمیه باقی مانده المپیک را کسب کنیم و با 
ترکیبی کامــل در توکیو به میــدان برویم، احتمال 
کسب موفقیت و مدال ما بسیار بیشتر خواهد شد. 
از ســوی دیگر بعد از بازی های المپیک، پیکارهای 
جهانی ســال 2021 و همچنین رقابت های زیر 23 

سال قهرمانی جهان را هم پیش رو داریم. به همین 
دلیل در ترکیــب تیم اعزامی بــه تورنمنت اوکراین 
در اوزان غیرالمپیکی هم نفــرات جوانی را داریم تا 
بتوانند ضمن تجربه اندوزی، مورد ارزیابی و بررسی 

کادر فنی هم قرار بگیرند.«
تقارن زمان برگزاری دو میدان گزینشی المپیک و 
آسیایی باعث شد تا کادر فنی تیم های ملی هم برای 
حضوری موفق در این میادین برنامه ریزی خاصی 
انجام دهند. اما آنطور که به نظر می رســد اهمیت 
و اولویت اصلی اهالی کشــتی، کسب سهمیه های 

باقی مانده است.

یک ماه حساس و مهم برای کشتی ایران

کاپیتان تیم ملی در لیگ منتهی به مسابقات مقدماتی 
آینده  برای  را  باید یک تصمیم مهم  جام جهانی، 
ل او به  ل انتقا لی خود بگیرد.هر چند احتما فوتبا

سپاهان بیش از سایر تیم هاست 
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مدير عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان خبرداد:

افزايش ٥٤ درصدی متوفيان به خاطر كرونا طی ٩ ماهه سال 
جاری

 مدیرعامل سازمان آرامســتان های شــهرداری اصفهان گفت: در ۹ ماهه سال جاری ۵۴ درصد 
افزایش متوفیان را شــاهد بودیم، اما در دو ماه اخیر کاهش یافته اســت. احمدرضا مرادی در 
مراسم گرامیداشت روز ملی آرامســتان ها و آئین درختکاری یادبود شــهدای مدافع سالمت و 
متوفیان کرونایی، اظهار کرد: در یک ســال اخیر بحران بزرگی را پشت ســر گذاشتیم که یکی از 
مهم ترین بحران های قرن اخیر یا حداقل ۵۰ سال گذشته بوده است.وی افزود: یکی از مکان هایی 
که در بحران ها کانون توجهات است سازمان آرامســتان ها بوده که متولیان آن در یک سال اخیر 
فعالیت مستمر و مداوم داشتند و بســیار جهادی عمل کردند.مدیرعامل سازمان آرامستان های 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: به لحاظ بحران کرونا در ۹ ماهه ســال جاری ۵۴ درصد افزایش 
متوفیان را شاهد بودیم البته در دو ماه اخیر کاهش یافت.وی با بیان اینکه سال گذشته روزانه به 
طور متوسط ۲۲ تا ۲۵ نفر متوفی در آرامســتان باغ رضوان داشتیم، تصریح کرد: این آمار امسال 
به ۶۳ نفر متوفی در روز رسید و در ســه ماه فصل پاییز آمار متوفیان روزانه از ۵۰ نفر کاهش پیدا 
نکرد.مرادی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی کشور آخرین پنجشنبه سال غبارروبی و تجلیل از 
کارکنان آرامستان ها انجام می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه امسال سال بسیار سختی 
را پشت سر گذاشتیم و با همان کارکنان همیشــگی و تجهیزات فعالیت ها گسترده تر و دوچندان 
انجام شد، از کارکنان آرامستان که در یکســال اخیر خدمات مطلوبی ارائه کردند، تجلیل به عمل 
آمد.وی با اشــاره به هفته درختکاری گفت: امســال پیشــنهاد برگزاری آئین روز درختکاری در 
سازمان آرامستان ها به یادبود شهدای مدافع سالمت و متوفیان کرونا توسط سازمان آرامستان 
های شهرداری اصفهان ارائه و مورد قبول واقع شد و اکثر شهرهای کشور در هفته جاری این آئین 

را برگزار کردند و در آرامستان باغ رضوان آئین درختکاری و تجلیل برگزار شد.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بیان کرد:

توزیع ورمی کمپوست و گل در ایستگاه های بازیافت در 
آستانه نوروز

معاون اجرایی ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان اقدامات مختلف این سازمان در 
روزهای پایانی ســال به منظور جلب مشارکت شــهروندان در حوزه تفکیک از مبدأ و همکاری با 
ایستگاه های بازیافت را تشــریح کرد.محمد بدیعی توضیح داد: با توجه به فرا رسیدن روزهای 
پایانی سال و افزایش حجم پسماندهای خانگی طبق الگوی سال های گذشته، سازمان مدیریت 
پسماند تمهیداتی را اندیشیده است تا این پســماندها در چارچوب استاندارد مدیریت شوند و از 
مخلوط یا رها شدن آن ها در محیط های دیگر پیشگیری شود.وی ادامه داد: به همین منظور دو 
طرح توزیع گسترده کود ورمی کمپوست و گل در ایستگاه های بازیافت در دستور کار سازمان قرار 
گرفته است و شهروندان اصفهانی با تحویل دادن پسماندهای خشک به ایستگاه های بازیافت 
می توانند به انتخاب خود این هدایا را دریافت کنند.بدیعی در این رابطه توضیح داد: شــهروندان 
با تحویل 11 کیلو پسماند خشک می توانند یک بســته ۲.۵ کیلوگرمی ورمی کمپوست و یک گل 
دریافت کنند.وی در رابطه با ارزش کود ورمی کمپوست برای خاک و رشد گیاهان نیز توضیح داد: 
کود ورمی کمپوســت از جمله مرغوب ترین کودهای آلی است که از نظر محیط زیستی نیز بسیار 
سالم و بی ضرر بوده و تولید و استفاده از آن می تواند ضمن تأمین نیازهای ضروری گیاه، از آثار 
مخرب دیگر کودها برای محیط زیست و ســالمت بهره برداران نیز جلوگیری کند.معاون اجرایی 
سازمان مدیریت پسماند افزود: کود ورمی کمپوست ارائه شده در ایستگاه ها، تهیه شده در کارخانه 
پردازش پسماند و محصول سازمان است و با رویکرد دوستدار محیط زیست تحت نظارت و کنترل 

کیفیت دقیق تولید و عرضه می شود.

در آیین بهره برداری از سامانه جدید مرکز ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان مطرح شد: 

به دنبال  جلب رضایت شهروندان هستیم

آیین بهره برداری از ســامانه جدید مرکز ارتباطات مردمی شهرداری 
اصفهان) مرکز 1۳7( و بازســازی و بهســازی مرکز پاســخگویی به 
شــهروندان، با حضور شــهردار اصفهان و رییس شــورای اســالمی 
شــهر اصفهان برگزار شد. شــهردار اصفهان و رییس شورای اسالمی 
شــهر اصفهان همچنین چندســاعتی از طریق 1۳7 به طور مستقیم 
پاسخگوی سواالت و خواســته های شــهروندان بودند.  به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، شهردار اصفهان در این 
خصوص گفت: پاســخگویی یک هنجار و از ارکان دموکراسی است. 
زمانی که پاسخگویی وجود داشته باشد مسئولیت نیز وجود دارد، برای 
پاسخگویی الزم است ساختار نیز به خوبی شکل گرفته باشد زیرا اگر 
ساختار درست نباشد پاســخگویی به خوبی محقق نمی شود. قدرت 
ا... نــوروزی، اداره ارتباطات مردمی شــهرداری اصفهان را جبهه اول 
نبرد خدمت و جلب رضایت شهروندان دانست و گفت: ساختار غلط، 
رفتار نامناسب را در پی دارد. به همین دلیل با بازسازی اداره ارتباطات 
مردمی 1۳7 تالش کردیم ســاختار را بهبود بخشیده و پاسخگویی به 
شهروندان را تسهیل کنیم. ساختاری که هم اکنون شکل گرفته است 
می تواند این جبهه اول پاســخگویی از سوی شهرداری به مردم را در 

جای صحیح خود قرار دهد.
شهردار اصفهان ادامه داد: الزم اســت کارکنان اداره 1۳7 شهرداری از 
لحاظ آرامش، ســاختار و سایر امکانات در شــرایطی باشند که زمینه 
مناسب برای پاســخگویی مناســب به شــهروندان و جلب رضایت 

شهروندان فراهم شود.  
وی با بیــان اینکه اداره 1۳7 شــهرداری می تواند مرکــز رضایت و یا 
نارضایتی شــهروندان باشــد، اضافه کرد: زمانی نارضایتی از ســوی 
شهروندان ایجاد می شــود که کرامت انســانی افراد نادیده انگاشته 

شود. 
نوروزی تاکید کرد: کارمندانی که وظیفه پاســخگویی به شــهروندان 
از سوی شهرداری را دارند در هر بخش شــهرداری هستند الزم است 
مانند یک کارشناس از تمام مسائل آگاهی داشته و مردم را به درستی 
راهنمایی کنند تا شهروندان دچار سردرگمی نشوند.    شهردار اصفهان 
گفت: اگر مردم رضایت داشته باشند بسیاری از مسائل و ناهنجاری 
های اجتماعی رخ نخواهد داد و این حکایت از اهمیت کار همکاران ما 

در اداره ارتباطات مردمی 1۳7 دارد.
نوروزی در ادامه با اشاره به پاسخگویی چندساعته مستقیم تلفنی به 

شــهروندان، اظهار کرد: هر فردی که با من تماس داشت، از تغییرات 
و فعالیت های عمرانی شهر سخن می گفت و خوشحالیم که صدای 

انقالب عمرانی به گوش همه شهروندان رسیده است. 
وی با بیان اینکه برخی از شهروندان نیز پیشنهاداتی داشتند که من از 
آنها به عنوان شهروندان مسئول تشــکر می کنم، اضافه کرد: زمانی که 
شهروندی پیشنهاداتی را ارائه می دهد به دنبال اصالح امور، آبادانی ور 
فاه برای شهر و شهروندان است. شهردار اصفهان تاکید کرد: برخی از 
شهروندان نیز مشکالتی داشتند که دستورات الزم برای پیگیری این 
مشکالت صادر شد و الزم است در مناطق و سازمان ها این مشکالت 
هر چه سریع تر پیگیری و رفع شود،  این اقدامات احترام به مردم بوده 
و بخشی از تکریم ارباب رجوع اســت.    وی ادامه داد: این چندمین 
بار است که این کار جدید در شــهرداری اتفاق می افتد و بنده شخصا 
پاسخگوی تماس شــهروندان با مرکز ارتباطات مردمی 1۳7 هستم. 
به همراه رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان ده ها تماس مردمی 
را پاســخ داده و به مدیران مربوطه ارجاع دادیم تا مشکل شهروندان 

حل شود.

ارائه خدمات بهتر به مردم از طریق بستر جدید 137 
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
انسان ها در مجموعه های سازمانی سرمایه های ارزشمند محسوب 
می شوند و جایگاه کارکنان سال هاســت از منابع انسانی به سرمایه 
انســانی ارتقا یافته اســت، اظهار کرد: اداره ارتباطــات مردمی 1۳7 
شهرداری به صورت ۲۴ ســاعته در حال پاســخگویی به شهروندان 
اســت که این موضوع باعث افزایش رضایتمندی مــردم از مدیریت 

شهری است. 
 ایمان حجتی با اشاره به لزوم بازسازی اداره 1۳7 شهرداری، تصریح 
کرد: فضایی که برای کارکنان این اداره وجود داشــت فضای مناسبی 
نبود و این تغییرات در راستای خدمت بهتر به شهروندان صورت گرفته 
است.   وی با بیان اینکه نرم افزار قبلی اداره 1۳7 نرم افزاری قدیمی 
بود که هم اکنون بهبود یافته است، ادامه داد: برای ارائه خدمات بهتر 
در قالب های مختلف هم اکنون این ظرفیت وجود دارد و از طریق این 
نرم افزار بهبود یافته می توان خدمات بســیاری مانند اپ شهروندی 
به شهروندان ارائه داد. مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان تاکید کرد: بهبود بعدی که در اداره 1۳7 شهرداری اتفاق افتاد 
موضوع سخت افزاری بود و تمام سیستم ها برای ارائه خدمات بهتر 

به شهروندان به روز شد.  

نایب رییــس انجمن های میراث فرهنگی اســتان 
اصفهــان، از اجــرای چهارمین آیین پاک ســازی 
محوطه های باســتانی در قلعه ســیزان و مجموعه 
حوض خانــه نوش آباد خبــر داد.امیــر کدخدایی 
اظهار کرد: این آیین یک حرکت نمادین اســت که 
از سال 1۳۹۵ در محوطه های تاریخی کشور با هدف 
فرهنگ سازی و تشویق جامعه محلی، انجمن های 
مردم نهاد و شهروندان در حفاظت و نگهداری از آثار 
تاریخی، برای استقبال از جشن باستانی نوروز برگزار 
می شــود.وی افزود: اجرای برنامه های فرهنگی در 
راستای حفظ میراث فرهنگی و بافت های تاریخی 
یک وظیفه همگانی اســت. همه شهروندان باید در 
این برنامه ها ایفای نقش داشته باشند و انتظار است 
که این مراسم در تقویم سالیانه تشکل های میراث 

فرهنگی به عنوان یک ســنت ساالنه مورد توجه قرار 
بگیرد. رییس هیئت مدیره انجمن دوستداران میراث 
فرهنگی و مفاخر فرهنگی نوش آباد تصریح کرد: سال 
گذشته به علت شیوع کرونا و تعطیلی فعالیت های 
گردشگری، آیین پاک سازی محوطه های باستانی 
اجرا نشد ولی امسال به عنوان یک برنامه در استقبال 
از جشــن های عید نوروز و تقویت روحیه نشــاط و 
امید در جامعه با رعایت موازین بهداشــتی شــاهد 
برگزاری آن بودیــم.وی با بیان اینکه گردشــگری 
به عنوان فعالیتی قدرتمند و حرفه ای در اقتصاد جهانی 
مطرح شده و یکی از عوامل موثر در تبادل فرهنگی بین 
کشورهاست، یادآور شد: طی چهار سال گذشته، آیین 
پاک سازی محوطه های تاریخی، مجموعه شتر خانه، 
مجموعه باستانی شــهر زیرزمینی و برج عشق آباد 
اجراشده تا بتوانیم به پشــتوانه این جاذبه ها اقدام 
به جذب گردشگر کنیم. کدخدایی خاطر نشان کرد: 
حفظ و تداوم نمادها و نشانه های تاریخی و فرهنگی 
فراتر از دستگاه های دولتی، به عنوان مؤلفه های حفظ 
هویت تاریخی مناطق و اقوام مختلف کشور باید مورد 

توجه همه شــهروندان قرار بگیرد و برای این منظور 
فرهنگ سازی شود.

مهدی نجار زاده، مســئول پایــگاه حفاظتی میراث 
فرهنگی نوش آباد نیز گفت: شهر تاریخی نوش آباد، 
شــمالی ترین نقطــه اســتان بــزرگ اصفهــان و 
از قدیمی ترین ســکونتگاه های بشــری اســت که 
پیشــینه آن به تمدن ســیلک گره می خورد و عالوه 
بر بافت قدیمی، آثار و دیدنی هــای متعدد دیگری 
هم دارد.وی اظهار کرد: قلعه خشــتی سیزان، یکی 
از مســتحکم ترین و زیباترین قلعه هایی است که 
در وســعت یک هکتار با ۹ برج دیده بانی بناشده و 
مربوط به دوره ســلجوقی و ایلخانی است. این بنا 
در سال 1۳۸1 با شــماره ۶1۴۵ در فهرست آثار ملی 
کشور به ثبت رسیده است.مسئول پایگاه حفاظتی 
میراث فرهنگی نوش آباد ادامه داد: از سال 1۳۹۴ دو 
حوض خانه در کنار مسجد جامع و مسجد موسی بن 
جعفر نوش آباد شناسایی شد که بعد از خاک برداری 
و مرمت آن ها، پرونده مستند نگاری و ثبت آن ها در 

فهرست آثار ملی تهیه شده است.

برپایی آیین پاک سازی محوطه های باستانی در نوش آباد

 برگزاری  مراسم بزرگداشت روز شهدا در گلستان
 شهدای اصفهان

مراسم بزرگداشــت روز شهدا با حضور جمعی از مســئولین شــهر اصفهان، خانواده شهدا، شامگاه 
پنجشنبه، در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی در این مراسم، اظهار کرد: وقتی یک روز را به عنوان روز گرامیداشت شهید و شهادت 
ثبت می کنیم، یعنی می خواهیم ارج و قرب به موضوع را متوجه شــویم.وی  تاکید کرد: شهدا مانند 
ستارگان در کهکشان ها هستند که راه و جهت را به ما نشــان می دهند و جریان شهادت به گونه ای 
است که مقاومت و ایستادگی در صراط حق را برای دیگران در طول سالیان بعدی مشخص می کند 

که در این مسیر باید حرکت کنیم و به آن توجه داشته باشیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: دشمنان در پی آن بوده که راه شهدا را 
محدود کنند، البته نمی توانند چرا که فرزندان شهدا در این مسیر ورود می کنند و در همان سنگری 

که پدران شان مقاومت کردند،قرار می گیرند.
مقتدایی اذعان کرد: آنچه امروز ما حافظ آن هستیم، یک دستاورد عظیم است و این یعنی پاسداشت 
اسالم، که هر کسی در این مســیر قرار گیرد در همین جریان محسوب می شــود.وی شهادت را به 
آب زاللی تشبیه کرد که دائما در جامعه است و انســان ها و جوامع را سیراب می کند و به آنها نوعی 

زاللیت می بخشد.
عضوکمیســیون امنیت ملی مجلس در ادامه به نقش حضرت امام خمینــی)ره( در ایجاد روحیه 
شهادت طلبی در جوانان اشاره کرد و اظهار داشت: کار مهمی که حضرت امام راحل انجام داد، احیای 
روح اسالم گرایی در دوران معاصر بود که جوانان ایرانی به سرعت و با جدیت این درس را فرا گرفتند 

و در عمق جان خود نشاندند.
 وی در ادامه از شــهدای مدافع حرم یاد و تصریح کرد: آنچه باعث شــد شــهدا در این پهنه عظیم و 
سرنوشت ســاز و مهم حضور پیدا کنند و جان خود را فدا کنند، عبارت بود از پیام اسالم که آن چیزی 

است که در درون مایه های قرآنی به یک نسل و بلکه چندین نسل منتقل شد.

برگزاری یادواره شهدای سنگر ساز بی سنگر گروه 40 
مهندسی رزمی صاحب الزمان )عج(

مراسم یادواره شهدای گروه مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل ۴۰ صاحب الزمان )عج( به مناسبت 
روز شهدا ، با حضور همرزمان شــهدا و با رعایت پروتکل های بهداشتی در حســینه گروه ۴۰ برگزار 
شد.سردار گرامی، فرمانده گروه ۴۰ در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا گفت:گروه 
های مهندســی با به کارگیری تجربیات دفاع مقدس ، بالفاصله بعد از پایــان جنگ تحمیلی طبق 
فرامین فرمانده معظم کل قوا در عرصه سازندگی وارد عمل شدند و به کمک دولت ها اقدام به ساخت 

سد و جاده و عمران و آبادانی کشور کردند .
وی خاطر نشــان کرد : برای خنثی کردن  میدان های مین باقی مانده از جنگ و تله های انفجاری 
تروریست ها در مرزهای کشــورمان و همچنین عمران و آبادانی مرزها، سنگر سازان بی سنگر گروه 
مهندســی رزمی ۴۰ صاحب الزمان)عج( با تالش جهادی نقش بی بدیلی ایفــا کردندکه در همین 
راستا 1۵ شهید تقدیم نظام شد و امروز امنیت پایدار کشورمان را مدیون این شهدا هستیم.در ادامه 
مراسم، یکی از پیشکســوتان و راویان دفاع مقدس با اشــاره به ایثارگری و از جان گذشتگی شهدا 
گفت: در دفاع مقدس جوان های ما از جان شان گذشــتند تا ایران و ایرانی با عزت بماند ولی امروز 
جنگ دیگری آغاز شده و عده ای به بهانه مشکالت اقتصادی ، نظام و انقالب را زیر سوال می برند.  
به گفته سید علی محمودی، مدیر فرهنگی گروه ۴۰ صاحب الزمان)عج( با اشاره به سنگر سازان بی 
ســنگر گروه ۴۰ جهت اجرای  ماموریت های ابالغی در دفاع مقدس و بعد از آن، تا کنون  1۲۰ شهید 
در دفاع مقدس،1۳شهید امنیت پایدار و ۲شــهید مدافع حرم و بیش از 1۰۰نفر جانباز تقدیم میهن 

عزیزمان کرده است.

با مسئولان

خبر ویژهخبرخوان

سامانه خرید اینترنتی 
بازارهای کوثر و گل و گیاه 

راه اندازی می شود
مدیرعامــل ســازمان میادین میــوه و تره بار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: سامانه خرید اینترنتی از بازارهای روز 
کوثر به منظور تامین نیازهای مردم و ســهولت 
در انجام خرید راه اندازی خواهد شد تا نیازهای 
مردم در بازارهای کوثر به راحتی تامین شــود.
محمد مجیری تصریــح کرد: ســامانه خرید 
kowsar. اینترنتی بازارهای روز کوثر به آدرس
market در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.

مدیرعامــل ســازمان میادین میــوه و تره بار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
ادامه داد: بازارهای روز کوثر به کمک شهرداری 
فضایی ایجــاد کرده تا بتــوان محصوالت مورد 
نیاز مردم را از واحد تولیدی به دســت مصرف 
کنندگان برســانیم.وی با بیان اینکــه مردم به 
برند بازارهای کوثر اعتماد دارند و مایحتاج خود 
را از آن ها تهیه می کنند، گفت: از ابتدای شــیوع 
کرونا در کشور شماره تلفن چهاررقمی ۳۵۵۳ 
در راستای تحقق شعار »در خانه بمانیم« برای 
سفارش کاالها و اقالم مورد نیاز از بازارهای کوثر در 
اختیار شهروندان قرار گرفت.مجیری اظهار کرد: 
بازارهای روز کوثر زیر نظر سامان میادین میوه و 
تره بار و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری 
اصفهان همواره بر شــهروند مــداری و عرضه 
کاالهای با کیفیت و مناسب تاکید دارند و روزانه 
قیمت گذاری کاالها با نظارت ناظران و بازرسان 
کنترل می شود.وی خاطرنشان کرد: همچنین 
از ســامانه خرید اینترنتی بازارهــای گل و گیاه 
Gol.samandehi. شهرداری اصفهان به آدرس
org روز جمعه رونمایی خواهد شد.مدیرعامل 
ســازمان میادین میوه و تره بار و ســاماندهی 
مشاغل شهری شــهرداری اصفهان افزود: بازار 
گل و گیاه در پایان سال ۸۶ با هدف ساماندهی 
صنعت گل و گیاه استان و حمایت از تولید کننده 
و مصرف کننده و حذف واســطه ها با در اختیار 
گذاشــتن محل عرضه مستقیم با حداقل مبلغ 
به تولید کنندگان انواع گل و گیاه زینتی استان و 
کشور انجام شد که در ۲۵ خردادماه سال ۸7 با 

شش نفر تولید کننده آغاز به فعالیت کرد.

ثبت نام 22 داوطلب شرکت در انتخابات ششمین دوره شوراهای شهرهای شهرستان نهایی شد
در دومین روز از ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات شورای شهر، ۲۲ داوطلب ثبت نام خود را نهایی کردند که از این تعداد، 1۵ نفر داوطلب شرکت در انتخابات 
شورای شهر اصفهان هستند.به گزارش روابط عمومی فرمانداری اصفهان، در دومین روز ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر، در 
مجموع ۲۲ داوطلب از 1۴ شهر شهرستان با مراجعه به فرمانداری اصفهان ثبت نام خود را تایید و نهایی کردند که از این تعداد، ۲1 داوطلب آقا و یک داوطلب خانم 
هستند.گفتنی است، از۲۲ داوطلب ثبت نام شده، 1۵ نفر داوطلب شرکت در انتخابات ششمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان بوده که همگی آقا هستند.                                                                                                 

الزم به ذکر است در دو روز اول ثبت نام در مجموع۴۰ نفر داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد ۳7 نفر آقا و ۳ نفر خانم هستند.

نماد چوگان در 
چهارباغ اصفهان

نماد چــوگان در محــور چهارباغ 
اصفهان نصب شد.این مجسمه 
به سفارش ســازمان زیباسازی 
شــهرداری توســط حســن مال 
نوروزی ساخته شده که جنس آن 
از فلز است.نماد چوگان به عنوان 
قدیمی تریــن ورزش در اصفهان 
،اولین مجســمه غیر از مجسمه 
شیخ بهایی اســت که در چهارباغ 

جانمایی و نصب شد.

وز عکس ر
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  نایب رییس هیئت مدیره و  مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری 
تهران و حومه در هشتمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی گفت : از کادر مدیریتی 
ذوب آهن اصفهان در بخش های مختلف بابت تولید محصول اســتراتژیک 
ریل تشــکر می کنم،تولید این محصول رویایی بود که در ذوب آهن اصفهان 
به واقعیت پیوست. فرنوش نوبخت،  افزود: برای تعمیر و نگهداری خط پنج 
متروی تهران 250 تن ریل UIC60 از ذوب آهن اصفهان تحویل گرفتیم و در 

بخش های مختلف در حال نصب است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شــهری تهران و حومه تصریح کرد : 
در گذشــته طی فرآیندی طوالنی ریل مورد نیاز را از کشــور اتریش تهیه می 

کردیم؛ اما به عنوان یک ایرانی خوشحال هستم که ذوب آهن اصفهان،ایران 
را در جمع تولید کنندگان ریل دنیا قرار داده است.این مقام مسئول ادامه داد 
:تولید محصولی با این درجه از اهمیت،کیفیت و اســتانداردها که در گذشته 

تولید نمی شد، دستاوردی عظیم به شمار می رود.
نوبخت گفت : در گذشــته واردات ریل خروج ارز از کشور را در پی داشت ؛اما 
هم اکنون ذوب آهن با تولید ریل ارز آوری قابل توجهی را برای کشور حاصل 
کرده اســت.وی گفت: بیش از نیم قرن دانش و تجربه پشتیبان تولید ریل 
ذوب آهن اصفهان است و این مهم اطمینان و اعتماد را برای مصرف کنندگان 

از این محصول در پی دارد.

پروژه آبرسانی  به 110 روستای استان اصفهان با جمعیتی بالغ بر 93 هزار و 77 
نفر، به صورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضالب و معاون عمرانی استانداری اصفهان، در هفته 44 پویش الف- 
ب ایران، مورد بهره برداری قرار گرفت. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در مراسم آبرسانی به برخی روستاهای استان در قالب پویش هر هفته 
الف- ب ایران گفت: در قالب این طرح  در 9 روستای کنهگان، ولدخانی، رهیز، 
شیبانی در سمیرم ، لوتری در کوهپایه ، هوک، محمدی شهرضا و مکدین علیا 
در فریدونشهر وخرم آباد در  اردستان شبکه آب احداث شد و جمعیتی بالغ بر 

هزار و 967 نفر در این روستاها از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شدند.
هاشم امینی با اشــاره به حذف آبرسانی سیار به روســتاها در استان اصفهان  
عنوان کرد: با یکپارچه سازی آبفای شهری و روستایی، فاصله خدمات رسانی 
به روستاها نسبت به شهرها بســیار کاهش یافته و این خدمات به سرعت در 
حال اجراست به طوری که 23 خدمت آبفا در تمام حدود هزار روستای استان 
ارائه می شــود.مدیرعامل آبفای اصفهان افزود: طرح 100-300 با هدف حذف 
آبرسانی سیار، کاهش پرت آب و 300 کیلومتر لوله گذاری آب در 100 روستا از آذر 
ماه آغاز شده ، اسفند ماه به پایان می رسد و در پویش فصل بهار افتتاح می شود. 
امینی تصریح کرد: با اعتباری بالغ بر 390 میلیارد تومان و از طریق انعقاد قرار داد 
بیع متقابل با سرمایه گذاری بخش خصوصی، اجرای شبکه فاضالب 22 روستا 

در دستور کار قرار گرفت. 
وی ادامــه داد: در قالب پویش هر هفته الف-ب ایران آبرســانی ســیار در 8 
روستای  لوتری، دلگشا، مزرعه یزدی، شــیدآباد، ورتون  و کردآباد در کوهپایه، 
نماگرد در فریدن و علی آباد گچی در دهاقان  حذف می شود   و آب شرب سالم 
و بهداشتی جمعیتی بالغ بر هزار و 896 نفر در این روستاها از طریق منابع محلی 

مانند چاه ها و چشمه ها به صورت پایدار تامین می شود.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان به بهره مندی 25 روستا از طرح آبرسانی 

اصفهان بزرگ پرداخت واظهار داشــت: با اجرای 55 کیلومتر خطوط انتقال و 
توزیع، 25 روستا در گلپایگان، لنجان، مبارکه،کوهپایه و دهاقان از طرح آبرسانی 

اصفهان بزرگ و تاسیسات آبرسانی در شهرها بهره مند شدند.  
امینی با اشاره به طرح آبرسانی به 110روستا در 15 شهرستان در استان اصفهان 
خاطرنشان ساخت: با اجرای 55 کیلومتر خطوط انتقال و 95 کیلومتر اصالح و 
توسعه شبکه توزیع،  55 لیتر برثانیه به ظرفیت جدید تامین آب شرب، از طریق 
منابع جدید  محلی  و بهره مندی از دیگر منابع افزوده شد که بالغ بر 255 میلیارد 

ریال هزینه در بر داشته است. 
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان در ادامه اظهار داشت: به منظور اجرای 
این پروژه، 150 کیلومتر لوله گذاری آب ،  7 باب مخزن در اردســتان، سمیرم، 
فریدن، فریدونشهر و کوهپایه و یک فقره ایستگاه پمپاژ در کوهپایه  با ظرفیت 6 

لیتر برثانیه احداث و در مدار بهره برداری قرار گرفت.
امینی با بیان اینکه در60 روســتا، 150 کیلومتر اجرای خطوط انتقال، اصالح و 
توسعه شبکه توزیع آب، عملیاتی شــد تصریح کرد: این روستاها در اصفهان، 
گلپایگان، لنجان، مبارکه، فریدن، فریدون شهر، فالورجان،کوهپایه، چادگان، 
سمیرم، شاهین شهر، شهرضا، خوانسار، دهاقان، اردستان، تیران و کرون و ورزنه 
قرار دارند. وی ادامه داد: با اجرای طرح آبرسانی به 110 روستا در استان اصفهان 
29 هزار و 986 خانواره از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی به صورت پایدار بهره 
مند شدند.معاون عمرانی استاندار نیز عنوان کرد: یکی از مهم ترین چالش های 
استان اصفهان کم آبی اســت که به منظور غلبه بر این چالش و کاهش تبعات 
آن در استان، در  برنامه سازگاری با کم آبی 55 برنامه در کارگروه مصرف بهینه 
آب در بخش صنعت، شرب و کشــاورزی تدوین شده است. حجت ا... غالمی 
با تاکید بر لزوم احیای زاینده رود عنوان کرد: تامین آب شرب روستاها یکی از 
اقدامات مهمی است که شرکت آبفای اســتان اصفهان با افتتاح این پروژه، به 

خوبی آن را عملیاتی کرده است.   

مدیر مدیریت شهری فوالد مبارکه، ضمن گرامیداشت هفته منابع طبیعی )15 
تا 22 اسفندماه( اظهار کرد: اهمیت غرس درخت در دین اسالم بر کسی پوشیده 
نیست؛ بسیاری از بزرگان ما بر این عمل تاکید داشته اند و مقام معظم رهبری 
نیز هرساله به صورت نمادین اقدام به غرس یک اصله درخت می کند که این امر 

نشان دهنده اهمیت درخت و کاشت آن است.
رامین بختیاری با اشاره به وســعت 3500 هکتاری فوالد مبارکه افزود: 1450 
هکتار معادل 42 درصد از کل وسعت این شرکت با فضای سبز، شامل درخت، 
درختچه و گیاهان دیگر، پوشیده شده است. عالوه بر این، به غیراز نواحی اداری 
قدیم در فوالد مبارکه که پیش از بهره برداری این شرکت دارای فضای سبز بوده 
اند، تقریبا اکثر جنگل کاری های این شرکت در سال 1372 انجام شده و پس 
از این دوره نیز به دلیل محدودیت های آبی، توسعه کمی را تجربه کرده است.

بختیاری با اشاره به اینکه شرکت فوالد مبارکه دارای استاندارد ISO14001 است، 
گفت: در پی اقدامات شــرکت در حوزه های مختلف زیســت محیطی، فوالد 
مبارکه در آذرماه سال 1392 نیز به واســطه اقدامات ارزشمند در حوزه سرباره 
از سوی مدیریت سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی کاندید دریافت تندیس طرح 

نوآوری سبز شد.
مدیر مدیریت شــهری فوالد مبارکه، درباره اهداف ایجاد فضای سبز در محیط 
های صنعتی تصریح کرد: اولین هدف موردنظر جذب آالینده های جوی و خاکی 
و هدف دوم تلطیف هواست. گیاهان با جذب دی اکســید کربن و آزادسازی 
اکسیژن در فرآیند فتوسنتز، طراوت و شادابی محیط را به دنبال دارد. در واقع 
هدف مهمی که از کاشت درختان در فضای صنعتی به دنبال آن هستیم رسوب 
کردن کربن است. هدف بعدی قابلیت بادشکن طبیعی است. ما در منطقه ای 
هستیم که بادهای موسمی و فصلی یا برخی فعالیت های انجام شده در محیط 
کارخانه ممکن است باعث آلودگی و گرد خاک در اطراف منطقه شود. درختان اثر 
باد را تا سه برابر ارتفاع خود خنثی می کنند، همچنین کاشت درختان از فرسایش 

خاک جلوگیری می کند.
بختیاری خاطرنشان کرد: در بخش جنگل داری فوالد مبارکه از گونه های درختی 
و درختچه ای سوزنی برگ )که معموال همیشه سبز هستند( و گونه های پهن 
برگ )خزان کننده( استفاده شده است. مهم ترین گونه های سوزنی برگ شامل 
کاج تهران، سرو نقره ای، سرو نوش ســرو ذربین، سرو شیراز، سرو ناز و سرو 
خزنده )ارس( است. البته گونه زیتون معمولی نیز جزو این گیاهان محسوب 
می شود که اگرچه همیشه سبز است، اما در رده گیاهان پهن برگ طبقه بندی 
می شود.وی اضافه کرد: گونه های پهن برگ در فوالد مبارکه عمدتا شامل توت 
معمولی، اقاقیا، آســمان دار، سنجد و زیتون تلخ اســت که معموال در وسعت 
بیشتری نسبت به گونه های سوزنی کاشته شده اســت. گونه های دیگر پهن 
برگ نیز شامل ارغوان، داغداغان و بادام کوهی بوده که با مساحت کمتری کاشته 

شده است. مجموع موارد مذکور جنگل های فوالد مبارکه را تشکیل می دهد.
مدیر مدیریت شهری فوالد مبارکه درباره اقدامات انجام شده در خصوص صرفه 
جویی در مصرف آب نیز اظهار کرد: در بخش محوطه های گل و چمن در راستای 
محدودیت های آب، همه چمن ها به گیاهان مقاوم به کم آبی مانند ناز فرانسوی 
تبدیل شده و بیشتر از گل های فصل استفاده می شود. معموال سیاست ما در 
انتخاب گونه های گیاهی، گونه هایی با نیازهــای )خواهش های( اکولوژیک 
کمتر و بردباری بیشتر به خشکی و کم آبی اســت. در همین خصوص بیشتر 

از گیاهان پوششــی مانند ناز، پامپاس گراس و سانتولینا استفاده می کنیم تا 
بتوانیم چمن را حذف کنیم. همچنین واکاری درختان با گونه های مقاوم به کم 

آبی جایگزین می شود.
99 درصد آبیاری فضای سبز فوالد مبارکه به روش قطره ای انجام می شود

بختیاری با بیان اینکه بالغ بر 99 درصد آبیاری فضای سبز فوالد مبارکه به صورت 
قطره ای انجام می شود، گفت: از این محل هدر رفت آبی وجود ندارد؛ بنابراین 

راندمان آبیاری بسیار باالست.
وی افزود: جهت آبیاری فضای ســبز از دو منبع عمده آب استفاده می شود. 
منبع اصلی پساب بهداشتی است که استفاده از آن با همت فوالد مبارکه و اقدام 
سنجیده این شرکت طی دو سال اخیر اجرایی شده است. به وسیله آن پساب 

بهداشتی زرین شهر و مبارکه خریداری و وارد فوالد مبارکه می شود.
مدیر مدیریت شــهری فوالد مبارکه ادامه داد: بخش عمده مصارف آب در این 
بخش از پســاب بهداشتی و بخشــی نیز از آب موردنیاز هم از منابع زیرزمینی 
استفاده می شود. بااین حال نهایت تالش و دقت ما نیز این است که استفاده از 

منابع آب زیرزمینی متناسب با ظرفیت آنها باشد.

همکاری با دانشگاه ها جهت ارتقای سطح کیفی فضای سبز شرکت
بختیاری با بیان اینکه فعالیت های نگهداری از فضای سبز تقریبا به صورت 24 
ساعته انجام می شود، اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که در این زمینه انجام 
می شود، تعریف پروژه های تحقیقاتی علمی و پژوهشی با همکاری مراکز علمی 
مانند دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اســت. طرح بررسی سازگاری گونه های 
درختی و درختچه ای فوالد مبارکه با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، ارزیابی 
جامع کیفیت فیزیکی شــیمیایی و بیولوژیکی خاک فضای سبز فوالد مبارکه 
آبیاری شده با پساب تصفیه شده با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان، طرح 
بررســی محدودیت ها و تعیین قابلیت و استعداد خاک های سبز با همکاری 
دانشگاه صنعتی اصفهان، طرح بررسی علل زوال گونه های درختی جنگل کاری 
فوالد مبارکه با همکاری منابع طبیعی شــهرکرد، طرح کاربرد گیاهان پوششی 
سازگار با شرایط زیست محیطی فوالد مبارکه به منظور صرفه جویی در مصرف 
آب با همکاری دانشگاه یادگار امام و طرح تهیه فلور گیاهی منطقه فوالد مبارکه 
به منظور شناسایی گیاهان بومی و استفاده در فضای سبز با همکاری دانشگاه 
اصفهان از این جمله اســت که مورد آخر اجرایی شده و می تواند به عنوان یک 

مرجع در اختیار کل منطقه و حتی استان قرار گیرد.

استفاده از درختان سازگار با بحران کم آبی
وی خاطرنشان کرد: به دلیل محدودیت در منابع آبی ناچار به حرکت به سوی 
پوشش گیاهی سازگار با شرایط کم آبی منطقه فوالد مبارکه هستیم. همچنین 
برای تلطیف فضاهای اداری کارکنان هم به صورت ســاالنه گل های آپارتمانی 
متنوعی تهیه می شود که گونه های آن بر اساس شرایط اکولوژیکی ازجمله نور، 

دما، رطوبت و... انتخاب شده و در اتاق کار همکاران مستقر می شود.
مدیر مدیریت شهری فوالد مبارکه در پایان با بیان اینکه نگهداری بهینه و مطلوب 
فضای سبز فعلی تنها به مدد زحمات شبانه روزی کارکنان نظارت فضای سبز 
شرکت فوالد مبارکه و کارگران زحمتکش پیمانکار این پروژه فراهم شده است، 

مراتب قدردانی خود را از تیم یادشده ابراز کرد.  

مدیر مدیریت شهری فوالد مبارکه:

99 درصد آبیاری فضای سبز فوالد مبارکه به روش قطره ای انجام می شود
نایب رییس هیئت مدیره و  مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه:

ذوب آهن اصفهان، ایران را در جمع تولید کنندگان ریل دنیا قرار داده است

با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید؛ 

 آبرسانی به 110 روستای استان اصفهان در قالب پویش 
هر هفته الف-ب ایران

زمانی بود که همه زنــان و مردان خــارج از خانه به حمام 
می رفتند. زنان بقچه به دســت راهــی حمام های قدیمی 
می شدند، در یک دست شان لباس و اسباب و اثاثیه حمام 
بود و در دست دیگر بچه هایی که باید به زور می بردند برای 
تن شویی. مردان نیز ساعت ها در حمام می نشستند. اصال 
جلسات مهم شان را هم همین جا برگزار می کردند! حمام 
یک پاتوق برای اهالی هر محله بــود. بعضی از حمام ها را 
خیرین می ســاختند و برخی را هم حاکمان شهر.حاال در 
هر خانه ای یک حمــام اختصاصی اســت و در خانه های 
مجلل تر، هر اتاق یک حمام دارد. دیگر نیازی نیست میوه 
و غذا با خود بــه حمام ببری. تمام شــد آن زمان که مردم 
حمام زایمان می گرفتند و جشن و سروری در حمام ها به 
پا می شــد.اکنون تنها کالبد فیزیکی تعدادی از حمام های 
عمومی باقی مانده است و تعداد محدودی حمام قدیمی 
که به دلیل شهرت شان در معماری یا اتفاقاتی که در آنها رخ 
داده، جزو میراث شهرها محسوب می شوند و یادآور جریان 
زندگی هستند که بخشی از آنها در حمام ها سپری می شد.

در این متن قصد داریم به معرفی حمام های قدیمی و مهم 
ایران بپردازیم؛ همان هایــی که یکی از ویژگی های زیبایی، 

معماری، شــهرت یا اتفاق مهم و تاریخ ســاز را داشته اند. 
برخی از این حمام ها هم به دلیل تزئینات به کار رفته در آنها 

مهم و مشهور شده اند.
حمام سلطان امیر احمد؛ زیباترین حمام:

حمام تاریخی ســلطان امیرحمــد از زیباترین حمام های 
ایرانی ا ســت که از زلزله کاشــان جان ســالم بــه در برد و 
همچنین یکی از بزرگ ترین هاســت چون هزار متر مربع 
وسعت دارد و در زمان ســلجوقیان ساخته شده است.این 
حمام نه تنها داخلــش، بلکه معماری پشــت بامش هم 
جذاب است و نامش هم از امامزاده ای گرفته که در مجاورت 
آن قــرار دارد. این حمــام تاریخی، مثل همــه حمام های 
دیگر، از چندین قسمت از جمله ورودی، گرمخانه، هشتی، 
سربینه، خزینه، شــاه نشــین، اتاق نظافت تشکیل شده 
است. از آن جهت زیباست که دارای گچ بری های آبی و زرد 

و سفید و تمام اجزای تزئینی یک حمام تاریخی است.
حمام فین؛ حمامی که شاهد قتل امیرکبیر بود:

حمام های کاشــان همه به یــک نوعی از ایــن تزئینات و 
معماری ها دارند اما به محض اینکه اســم کاشان می آید، 
همه یاد حمام فین می افتند، با آن واقعه مهمی که در حمام 

رخ داد. این حمام که داخل باغ فین قرار دارد، شاهد کشتن 
امیرکبیر بــوده اســت.بارها در و دیوار ایــن حمام قجری 
سفید شد اما همچنان رد سیاه افرادی که در و دیوارش را با 
نوشته هایشان پر کرده اند،وجود دارد. خیلی از افراد به این 
مکان می روند تا جایگاه کشته شــدن امیرکبیر را از نزدیک 
ببینند.این حمام قدیمی در کنار باغ بزرگ فین، به دلیل قتل 
میرزا تقی خان امیرکبیر )صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار( 
در 20 دی 1230، مشهور شد.در قسمت جنوبی باغ فین دو 
حمام وجود دارد کــه به حمام کوچک و بــزرگ معروفند. 
حمام کوچک از آثار دوره صفویه و همــراه با بنای اولیه باغ 
فین ســاخته شده اســت. حمام بزرگ در دوران قاجاریه، 

به فرمان فتحعلی شاه ساخته شد.
حمام بزرگ مخصوص امرا و حمام کوچک مخصوص خدام 
بود. در همه این حمام ها ورودی، گرم خانه، آب نما، خزینه، 
محل نظافت و سربینه )رختکن( و کانال های تعویض آب 
خزینه و حوضچه در کف دارند. دیوارشان هم با ماسه، آهک 
یا ساروج پوشانده شده است. این بنا به همراه باغ در سال 
2011 به عنوان یکی از 9 باغ ایرانی به ثبت ســازمان جهانی 

یونسکو رسید.

آشپزی

اسنک گوشت و اسفناج 
مواد الزم : گوشت گوساله پخته و ریش ریش شده 250 گرم،سس 

مایونز  یک قاشق غذاخوری،سس چیلی  یک قاشق چای خوری،اسفناج 
خرد شده 100 گرم،پیاز خاللی خرد شده یک عدد،پنیر گودای ورقه ای  200 

گرم،نمک و فلفل به مقدار الزم،پودر سیر یک قاشق چای خوری،نان تست 16 ورقه
طرز تهیه: طرز تهیه اسنک گوشت و اسفناج بسیار راحت است و شما می توانید این ساندویچ 

خوشمزه را درست مانند تست فرانسوی یا کالب سبز در کمتر از یک ربع آماده کرده و نوش جان کنید. 
برای تهیه این اسنک لذیذ ابتدا باید گوشت قرمز را آب پز کنید. سپس گوشتی که قبال پخته و ریش ریش 
کرده اید را با سس مایونز، سس فلفل چیلی و مقداری نمک و فلفل مزه دار و آماده کنار بگذارید.تابه ای 
تمیز را روی حرارت متوسط گاز قرار دهید و پیاز را با مقدار کمی روغن در آن تفت دهید تا طالیی شود. 

سپس اسفناج ها را نیز به تابه اضافه کنید و به تفت دادن ادامه دهید تا آب اضافی اسفناج کامال 
کشیده شود. مخلوط را با پودر سیر، نمک و فلفل طعم دار کنید و از روی حرارت بردارید.
روی نیمی از نان های تست یک برش پنیر گودا قرار دهید، سپس مقداری از مخلوط 
اسفناج و مقداری از مخلوط گوشت را روی پنیر بریزید و با الیه دیگری از پنیر گودا 

و نان تست روی آن را بپوشانید. اسنک گوشت و اسفناج را روی صفحه 
گریل دستگاه ساندویچ ساز یا تابه گریل داغ شده بچینید و 

منتظر بمانید تا از هردو طرف طالیی شود. 

معروف ترین حمام های ایرانی

کارگردان ستایش »یاور« را برای رمضان 
آماده می کند

 حامد عنقا سراغ »کافر«
 می رود

تصویربرداری سریال رمضانی »یاور« به تهیه کنندگی آرمان زرین کوب 
این روزها در تهران ادامه دارد.بنا براین گزارش به دلیل زمان کوتاهی که تا 
ماه رمضان باقی مانده است و به جهت تسریع در تولید این سریال با دو 
گروه کار خود را پیش می برد.گروه اول به کارگردانی سعید سلطانی و گروه 
دوم را اصغر نعیمی کارگردانی می کند.سعید مطلبی که  سریال ستایش، 
ماه و پلنگ و ... را نوشته بود، در »یاور« نیز در مقام نویسنده حضور دارد. 

 حامد عنقا، نویسنده و تهیه کننده سریال »آقازاده« تصمیم دارد به 
زودی یک سریال دیگر در شبکه نمایش خانگی تولید کند. بر اساس 
شنیده ها، این سریال »کافر« نام دارد و داستان آن در دهه پنجاه و 
روزهای منتهی به پیروزی انقالب می گذرد.»کافر« در فضایی عاشقانه 
روایت می شود و درام آن بر اســاس چالش های پررنگ سیاسی و 
اعتقادی دهه پنجاه شکل می گیرد. 
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