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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

»کارِت نان«؛ طرح جدید دولت برای حذف یارانه نان

بفرمایید ناِن کوپنی!

اصفهانی ها در سال 1400 
کدام اسامی را  برای 

فرزندان خود برگزیدند؟

دستگیری عامل 
هتک حرمت به تندیس 

 سردار سلیمانی
 در شهرکرد

با حضور 110 برند معتبر در اصفهان؛

نمایشگاه تاسیسات 
سرمایشی و گرمایشی 

برگزار می شود

در حالی مصرف مقطعی مازوت در اصفهان تایید شــده است که این روزها 
مردم با هوای آلوده دست و پنجه نرم می کنند و استفاده از این سوخت برای 
شهروندان این شهر و ســایر مناطقی که مازوت سوزی می کنند،  پیامدهای 

مضری  دارد.
مهــران زینلیان،معاون امــور عمرانی اســتانداری اصفهــان ۲۰ دی ماه به 
ایسنا گفت که هفته گذشته سه روز نیروگاه شــهید محمدمنتظری به دلیل 
محدودیت مصرف گاز، از سوخت مازوت استفاده کرد اما بعد از آن استفاده 

از این سوخت قطع شد.
در حالی مازوت ســوزی هرچند به طور موقت در یکی دیگر از کالن شهرهای 
کشــور تایید شــده اســت که پیش از این مقرر شــده بود که بر اســاس 
محدودیت های زیســت محیطی مــازوت به هیچ وجه در کالن شــهرهایی 
صنعتی مانند تهران، اصفهان و کرج مصرف نشــود البته مصرف مازوت در 
شهرهایی مانند تبریز، مشهد و همدان گزارش و از سوی مسئوالن ذی ربط 

نیز تایید شده است.
بارها دربــاره معایب و آســیب های مازوت بر محیط زیســت و ســالمت 
شهروندان گفته شده اســت. به عنوان نمونه به  گفته محسن روشنی، مدیر 
واحد پایش شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران، یکی از ســوخت هایی که 
می تواند تولید میزان باالی آالیندگی داشته باشد، مازوت است که به علت 
کیفیت پایین خود و عدم احتراق کامــل، می تواند موجب تولید گازی مانند 
کربن مونوکسید شــود و به صورت مســتقیم دوده و ذرات معلق بسیار ریز 
منتشر کند این در حالی است که دوده و ذرات معلق مشکالت زیادی برای 

سالمتی ایجاد می کند.
آلودگی هوا نه تنها باعث ابتال به بیماری می شــود حتی جان انســان ها را 

هم می گیرد. ذرات معلق به تنهایی باعث مرگ هزاران نفر می شــوند. طبق 
تحقیقات انجام شــده در دنیا، ۲۰ درصد از مرگ های طبیعی منتســب به 
مواجهه طوالنی مــدت با ذرات معلــق کمتر از ۲.۵ میکــرون در هوای آزاد 
هســتند همچنین ۳۴ درصد از بیماری های ایســکمیک قلبی، ۲۴ درصد 
از ســکته های مغزی، ۳۳ درصد از بیماری های انســداد مزمن ریوی، ۴۶ 
درصد از عفونت دستگاه تنفســی تحتانی و ۲۸ درصد از سرطان های ریه در 
دنیا منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در 

هوای آزاد هستند.
بر اثر سوزاندن سوخت های فســیلی حاوی گوگرد همچون مازوت، اکسید 
های گوگرد منتشــر می شــوند که بخش بیشتر آن  را ســولفور دی اکسید 
تشکیل می دهد. سولفور دی اکسید گازی سمی و مضر است. این گاز وزن 
بیشتری نسبت به هوا دارد و زمانی که غلظت آن در هوا به بیش از حد مجاز 

برسد، بوی بدی خواهد داشت که در این سطح کشنده خواهد بود.
ناگفته نماند آلودگی هوا بر ســالمت پرندگان هم تاثیــر می گذارد. به گفته 
علیرضا هاشمی، مدیر عامل انجمن پرنده شناسی و پرنده نگری طرالن؛ به 
نظر می رسد که ذرات معلق بر سالمت پرندگان همچون انسان ها و موجودات 
زنده دیگر تاثیرمخربی دارد. به عنوان نمونه سیســتم تنفسی آن ها را دچار 

مشکل می کند.
انتظار می رود با توجه بــه اثرات منفی بلندمدت مصــرف مازوت بر محیط 
زیست و سالمت شــهروندان، نام جدیدی به فهرست مصرف کنندگان این 
سوخت اضافه نشود، چون مصرف مازوت در شهرهای صنعتی در شرایطی 
که غول آلودگی هوا پای خود را روی گلوی شهرها گذاشته است و می فشارد، 

تیر خالص بر پیکر فرسوده هوای کالن شهرهاست.

پیامدهای افزایش کالن شهرهای مصرف کننده مازوت؛

تیر خالص بر پیکر فرسوده هوای نصف جهان

پیامدهای افزایش کالن شهرهای 
مصرف کننده مازوت؛

تیر خالص بر پیکر 
فرسوده هوای 

نصف جهان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:
 مازوت سوزی نیروگاه شهید منتظری 

موقت بود
مازوت سوزی موقت نیروگاه شهید منتظری به دلیل 
دستور اعمال شده از سوی تهران بود،  در حالی که ما به 
هیچ عنوان اجازه استفاده از سوخت مازوت را برای آینده 

به این نیروگاه و سایر نیروگاه ها نداده و نخواهیم داد.
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مدیر سد زاینده رود:

زاینده رود توان بارگذاری جدید ندارد

اجرای طرح شفافیت و ارتقای سالمت 
اداری از ابتدای بهمن ماه

شاید ماهی دیگر!
 سهمیه سوخت جبرانی وسایل نقلیه عمومی

 همراه با سهمیه بهمن واریز می شود؛
 نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر

 در ایستگاه پایانی؛

  رقابت تنگاتنگ
 سرمربیان جوان در اراک

3

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
نمایندگان به دو فوریت 

 حذف ارز ترجیحی
 رای ندادند

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir
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جنگنده »اف-۵« کره جنوبی سقوط کرد
یک فروند جنگنده »اف-۵ ای« متعلق به کره جنوبی پس از برخاستن از پایگاه هوایی »سوون«، 
در ۶۰ کیلومتری جنوب سئول سقوط کرد و خلبان آن کشته شد. به گزارش خبرگزاری شینهوا،  یک 
فروند جنگنده »اف-۵ ای« متعلق به کره جنوبی روز سه  شنبه پس از برخاستن از پایگاه هوایی 

»سوون« و حین افزایش ارتفاع، سقوط کرد. 
بر اساس اعالم خبرگزاری یونهاپ، این جنگنده پس از سقوط به کوهی در منطقه »هواسئونگ« 
)Hwaseong( واقع در ۶۰ کیلومتری جنوب ســئول پایتخت این کشــور برخورد کرده اســت. 
گزارش ها در این خصوص حاکی اســت که خلبان این هواپیمای جنگی کشــته شده و تا کنون 

اطالعات بیشتری در خصوص علت این حادثه منتشر نشده است.

رهبر جریان صدر عراق:  

اجازه نمی دهیم کسی شرکای ما را تهدید کند
رهبر جریان صدر عراق گفت که در حال تشــکیل دولت اکثریت ملی است و به کسی اجازه تهدید 
 شــرکا و یا صلح مدنی را نخواهد داد. »مقتدی صدر« رهبر جریان صدر عــراق در صفحه توئیتر 
 خود بــا تاکید بر ضرورت تشــکیل دولــت اکثریت ملی اعالم کــرد که در حال تشــکیل چنین 

دولتی است.
به نقل از سومریه نیوز، رهبر جریان صدر عراق نوشــت: ما اجازه نخواهیم داد کسی شرکای ما یا 
صلح مدنی ما را تهدید کند. وی افزود: دولت بعدی دولت قانــون خواهد بود و جایی برای هیچ 
گونه مخالفتی با آن وجود نخواهد داشــت. رهبر جریان صدر عراق تصریح کرد: جنگ و درگیری 

فرقه ای بازگشتی در کشور ندارد و قانون حاکم خواهد شد.

عملیات استشهادی جدید در کرانه باختری اشغالی
در پی عملیات استشهادی جدید در شمال رام ا...،  یک نظامی صهیونیست زخمی شد. رسانه های 
صهیونیستی از زخمی شــدن یک نظامی در عملیات استشهادی جدید در شمال رام ا... در کرانه 
باختری خبر دادند. رسانه های صهیونیستی مدعی شدند که یک جوان فلسطینی با اتومبیل خود 

یک نظامی اسراییلی را در شمال شهر رام ا... زیر گرفت. 
روزنامه صهیونیســتی معاریو به نقل از سخنگوی ارتش رژیم صهیونیســتی نوشت که نظامیان 
اسراییلی دو فسطینی را در ارتباط با این عملیات دستگیر کرده اند. به تازگی در پی تشدید جنایات 
رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، عملیات استشهادی فلسطینیان علیه صهیونیست ها در کرانه 

باختری و قدس اشغالی افزایش داشته است.

وزیر دفاع طالبان، تاجیکستان و ازبکستان را تهدید کرد
وزیر دفاع طالبان ضمن تهدید تاجیکســتان و ازبکستان هشــدار داد در صورتی که بالگردهای 
افغانستان بازگردانده نشــود، باید منتظر واکنش حکومت سرپرســت در این کشور باشند.  مال 
یعقوب، وزیر دفاع دولت موقت طالبان از تاجیکســتان و ازبکســتان خواســت که بالگردهای 

افغانستان را به این کشور بازگردانند. 
وی که روز سه شنبه در مراسم مانور بالگردهای نیروهای هوایی طالبان سخنرانی می کرد، افزود:  
این بالگردها دارایی ملت افغانستان است و باید بازگردانده شود. مالیعقوب تصریح کرد: » هیچ 
فردی نمی تواند بالگردهای ما را در کشــور خود گروگان بگیرد«. وزیــر دفاع طالبان گفت که این 
کشــورها حوصله طالبان را آزمایش نکرده و این گروه را وادار به واکنش در این رابطه نکنند. وی 
گفت که هرچند حکومت طالبان ضعیف است، اما »بی غیرت«  نیست و به کسی اجازه نمی دهد 

که مالکیت شخصی را از آن بگیرد.

کدام طرف  در حال »تهی« کردن برجام است؛

مذاکرات با مشت بسته!

ایران نباید به کمتر از آنچه در توافق هســته ای سال 2۰1۵ به دست آمد 
و همه طرف ها بر ســر آن تفاهم کردند، رضایت دهد یا تعهداتی بیشتر 
از آن توافق را بپذیرد. این آمریکاســت که وضعیــت فعلی در برجام و 
خسارت های مادی و حقوقی وارد شــده به اعتبار بین المللی جامعه 

جهانی و اعضای برجام و نیز اقتصاد ایران را موجب شده است.
 با این حال به نظر می آید این کشور با همراهی سه کشور اروپایی تالشی 

برای جبران وضعیت به وجود آمده، ندارد.
به گزارش ایســنا، از ابتدای مذاکرات در آذرماه اعضای اروپایی برجام 
و آمریکا بدون هیچ ابتکار عمل و پیشــنهادی برای کاهش اختالفات 
و بازگرداندن اعتماد به میز مذاکرات رفتار کرده اند و با وجود گذشــت 
چندین ماه از مذاکرات همچنان این کشورها به زیاده خواهی و انفعال 
خود در گفت وگوها ادامه می دهند. این در حالی است که این کشورها 
از طوالنی شدن مذاکرات همزمان با توسعه برنامه هسته ای ایران ابراز 
نگرانی می کنند. به عبارتی آنها در داخل اتاق مذاکرات با مشــت های 
بسته هســتند، اما بیرون از اتاق در فضای رسانه ای دم از محدود بودن 
زمان می زنند. بدون شک کسانی که سعی دارند برجام را از مرکز توجه 
بیندازند و همان طور که خودشان می گویند توافق را به طور کامل»تهی« 

کنند، سه کشور اروپایی و آمریکا هستند.
بعد از سه سال تحریم های حداکثری از ســوی آمریکا، آنها به خوبی 
می دانند که تهدید ایران با تحریم و فشار اقتصادی دیگر فایده ندارد، از 
این رو به بهانه این که فعالیت های هسته ای ایران در حال عبور از مرحله 
گریز هسته ای اســت تالش دارند تا به نحوی هم فعالیت های ایران را 
تا قبل از دستیابی به توافق متوقف کنند، هم با این اهرم کاری کنند که 
ایران از درخواست هایش برای رفع حداکثری تحریم ها عقب نشینی 
 کند. این در حالی است که دولت ابراهیم رییسی از ابتدای شروع به کار 
تاکنون اعالم کرده است که باید همه تحریم های برجامی و فرابرجامی 
یک جا لغو شــود و به کمتر از آن قانع نمی شــود و اساسا اصالحات و 
تغییرات اعمال شــده در متن مذاکراتی به دســت آمده از شش دور 
مذاکرات در راســتای دســتیابی ایران به منافع حداکثری اش از اجرا 
شدن برجام است که نسبت به آن در دولت حسن روحانی انتقاد داشت.

در همین حال شاهد تحرکاتی از ســوی عربستان سعودی برای تحت 
تاثیر قرار دادن مذاکرات برجامی هستیم و نیز مواضع تندروانه مقامات 
رژیم صهیونیستی که انتظار اســت آمریکا و کشورهای اروپایی نسبت 
به ساکت کردن این رژیم اقدام الزم را انجام دهند. سکوت طرف های 

غربی و آمریــکا در برابر تهدیدات هر روزه و علنی مســئوالن این رژیم 
نشان می دهد که این کشورها بدشان نمی آید با اهرم اسراییل فشار به 
ایران را حفظ کنند تا شاید در وین از ایران امتیازات بیشتری بگیرند. آنها 
باید بدانند، سکوت این کشــورها در برابر اسراییل و انفعال شان در میز 
مذاکرات همراه با زیاده خواهی های بی پایــان، تنها به کاهش اعتماد 
میان طرف هــا در اتاق مذاکرات می انجامد. تالش این کشــورها برای 
احیای برجام و بازگشــت به تعهدات در حالی که اســراییل صراحتا از 

نابودی برجام سخن می گوید، با یکدیگر همخوانی ندارد.
مذاکرات دور هشتم در وین همچنان ادامه دارد و تا کنون هیچ صحبتی 
از توقف در این مذاکرات به منظور مشورت با پایتخت ها یا پایان این دور 
مطرح نشده است. هیئت های مذاکره کننده در وین مستقر هستند و 
رایزنی ها در سطوح سیاسی در چارچوب دیدارهای دو جانبه و چندجانبه 

ادامه دارد. 
در همین چارچوب روز سه شــنبه هیئــت مذاکره کننده کشــورمان با 
نمایندگان ســه کشــور اروپایی با حضور انریکه مــورا هماهنگ کننده 
کمیسیون مشترک برجام دیدار کرد. عالوه بر این، علی باقری و انریکه 

مورا نیز جداگانه با یکدیگر دیدار کردند.

اعتماد نوشت: شــاید کمتر کســی فکر می کرد که 
مدیر ســابق صدا و ســیما به بزرگ ترین هلدینگ 
کشور منتقل شده و ســکان هدایت آن را در دست 
بگیرد.  ایــن انتصــاب در حالی صــورت گرفته که 
عسگری ســابقه اقتصادی و فعالیتی مرتبط برای 
ریاست یک شرکت پتروشیمی را در پرونده ندارد.  با 
وجود اینکه خبرگزاری رسمی وزارت نفت، انتصاب 
علی عسگری در شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس را تایید کرده اما رییس ســازمان خصوصی 
ســازی این موضوع را رد کرد و گفت :»این شرکت 
هنــوز صورتجلســه ای برای بررســی به ســازمان 
خصوصی سازی ارسال نکرده است.« صورتجلسه ای 
که احتمــاال در روزهای آینده به این ســازمان ارائه 

خواهد شــد. عجیب تریــن واکنش بــه انتصابات 
اوجی در صنعت نفت را خبرگزاری ایرنا داشته؛ این 
رسانه متعلق به دولت در یکی از مطالب خود نوشت: 
»بررسی ها نشان می دهد انتصابات جواد اوجی در 
وزارت نفــت همگی از بدنه این صنعــت بوده و این 
در شرایطی اســت که بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت 
روحانی رکورددار انتصابــات غیرتخصصی از معاون 
وزیر گرفته تا مشاوران ارشد خود به شمار می رود.«

البته که این خبرگزاری به همیــن چند جمله اکتفا 
نکرده و در بخش دیگری از گزارش خود نیز نوشته 
بود: » انتقاداتی که بیش از هر چیز بر غیرتخصصی 
بودن این انتصاب متمرکز شده بود و نقش رابطه را 
بیش از ضابطه می دانست. این موضوع در شرایطی 

مطرح شد که تا اینجای کار، جواد اوجی، وزیر نفت 
دولت سیزدهم، تمام معاونان خود را از بدنه وزارت 
نفت انتخاب کرده و موردی پیدا نمی شود که از خارج 
از صنعت نفت آمده باشــد.«   این در حالی اســت 
که تاکنون دو انتصاب اوجــی انتقادات زیادی را به 
دنبال داشته و عالوه بر علی عسگری، مرتضی شاه 
میرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
نیز جزو چهره هایی بوده و هست که خبر انتصابش 

باعث تعجب بسیاری از افراد شد. 

واکنش خبرگزاری دولت به انتصاب علی عسگری در پتروشیمی: 

وزیر نفت همه مدیران جدید را از داخل وزارتخانه منصوب کرده!

وزیر خارجه فرانسه گفت که »کند« بودن مذاکرات »احتمال رسیدن به توافقی که در آن منافع همه رعایت شود و در یک زمان قابل قبول به دست بیاید را به خطر 
می اندازد.« ژان ایو لودریان،  روند مذاکرات احیای برجام میان ایران و کشــورهای باقی مانده در توافق هسته ای در وین را »بسیار کند« توصیف کرد. به گزارش 
یورونیوز، وی که پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که زمان رســیدن به توافق میان طرف های مذاکره »واقع گرایانه« باشد گفت که مذاکرات در جریان است؛ 
اما »روند آن کند، بلکه بسیار کند« است. وزیر خارجه فرانســه همچنین گفت که »کند« بودن مذاکرات »احتمال رسیدن به توافقی که در آن منافع همه رعایت 
شود و در یک زمان قابل قبول به دست بیاید را به خطر می اندازد.« لودریان با اشاره به اینکه طرف های گفت وگو »در اواخر ماه دسامبر پیشرفت  هایی کوچکی« 
داشتند گفت که برای رسیدن به توافق نهایی »راه درازی باقی اســت.« با اینکه دیپلمات های غربی ابراز امیدواری کرده اند که طرف ها تا پایان ماه ژانویه یا اوایل 
فوریه سال جاری میالدی به توافق برسند؛ اما به نظر می رسد اختالفات مهمی میان طرفین هنوز حل نشده باقی مانده ا ست. ایران همواره هرگونه ضرب االجل 

برای رسیدن به توافق را رد کرده است.

وزیر خارجه فرانسه: 

وزیر امور خارجه: تا توافق با ایران راه درازی در پیش است

دوستان مان را درجریان 
مذاکرات وین قرارمی دهیم

خبر روز

وز عکس ر

دیدار اسماعیل هنیه 
با امیر عبداللهیان

اســماعیل هنیه، رییس دفتر 
سیاســی جنبــش مقاومت 
اســالمی حمــاس در محــل 
ســفارت جمهوری اســالمی 
ایران در دوحه با حســین امیر 
عبداللهیان، وزیــر امور خارجه 
کشورمان دیدار و گفت وگو کرد.

بیگانه بیگانه است،حتی اگر چین یا روسیه باشد
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: نشانه های امیدوارکننده ای که در زمینه پیشرفت مذاکرات و 
مهم تر از آن، اصل مجاز بودن مذاکره به صورت پیاپی نمایان می شوند، احتمال موفقیت مذاکرات 
وین را افزایش داده اند. اکنون حتی مخالفان دیروز برجام و کســانی که اصــل مذاکره را نفی 

می کردند، نه تنها برجام را نفی نمی کنند بلکه مذاکره برای احیای آن را الزم می دانند. 
کســانی که از ابتدا با برجام و مذاکره موافق بودند، اکنون از تغییر نظر و موضع مخالفان دیروز 
برجام و مذاکره خوشحالند و از این رویکرد صحیح و منطقی اســتقبال می کنند؛ اما یک اصل 
مهم، ضرورت خودداری از اعتماد به بیگانگان است. برای عنوان بیگانگان نیز باید مفهوم وسیع 
شــرقی و غربی را در نظر بگیریم و عدول از سیاســت »نه شــرقی، نه غربی« را ممنوع بدانیم. 
توافق نامه را به گونه ای تنظیم کنیم که غرب نتواند از آن عدول کند آنگونه که آمریکای ترامپ کرد، 
و شرق نتواند گروکشی کند آنگونه که چین و روســیه به بهانه تحریم ها کردند. اعتماد نکردن، به 

معنای تعامل نکردن نیست. تعامل اگر هوشیارانه باشد، مشکلی پدید نمی آید.

پیام انتصابات دولت »رییسی«
روزنامه اعتماد نوشــت: مجموعه انتصابات این دولت در اغلب بخش هــا، چه اغلب وزرا و چه 
معاونان و مدیران وزارتخانه ها فقط یک پیام را به نسل جوان مخابره می کند و آن اینکه، برای بر 
عهده گرفتن مسئولیت ها، نیازی به تخصص نیســت. هرچقدر تحصیل کنید و تجربه بیندوزید، 
فایده ای ندارد. فقط باید از رانت قدرت برخوردار باشــید تا بتوانید پیشــرفت کنید. البته این به 
معنای تایید مطلق انتصابات در دولت های قبلی نیســت اما حجم انتصاب افراد فاقد صالحیت 

در این دولت، قابل مقایسه با هیچ دولتی نیست.

 ادعای سخنگوی ستاد پیگیری محاکمه »روحانی«
 درباره احتمال اعدام او!

خبر فوری نوشت: ســخنگوی ســتاد پیگیری محاکمه حســن روحانی در اظهاراتی عجیب از 
احتمال اعدام رییس جمهور سابق ایران خبر داد. کامران غضنفری، نویسنده کتاب راز قطعنامه 
و سخنگوی ستاد پیگیری محاکمه روحانی در اظهاراتی ادعا کرد: روحانی ۳۰ میلیارد دالر و ده ها 
تن طال را بر باد داده است. وی در اظهارات عجیب خود گفت : روحانی نقشه طراحی شده توسط 
دولت آمریکا را در ایران اجرا کرد. کامران غضنفری افزود: طبق ماده 2۸۶ قانون مجازات اسالمی 

روحانی مفسد فی االرض تلقی می شود و احتمال اعدام او وجود دارد.

 نقل قول هاشمی از آیت ا... خامنه ای
 درباره فایده محدودیت زمانی دوره رهبری

آرمان شرق نوشــت : مرحوم هاشــمی در دیداری جزئیات مهمی از گفت وگوهای خود با رهبر 
انقالب را روایت کرد که برای اولین بار منتشر می شود.  بخش هایی از سخنان آیت ا...اکبر هاشمی 
رفســنجانی در دیداری خصوصی با جمعی از روحانیون حاکی است که مرحوم هاشمی در این 
 دیدار جزئیات مهمی از گفت وگوهای خود بــا رهبر انقالب در مورد انتخابات و قانون اساســی
  را روایــت کرد که بــرای اولین بار منتشــر می شــود: آیت ا... خامنــه ای اوایل مســئولیت به

 من می گفتند کاش برای رهبری محدودیت زمانی مثال 1۰ســال تعییــن می کردید که جامعه 
 احســاس خفقان نکند. ایشــان موافق حضور همــه مــردم در انتخابات بودنــد و می گفتند

 حتی اگر ۶۰ درصد مجلــس هم مخالف من باشــند، اتفاقی نمی افتــد. نمی دانم چرا عده ای 
حرف های دیگری زدند.

کافه سیاست

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان سفر به قطر 
در جمع خبرنگاران در تشریح نتایج سفر خود 
به این کشور عربی، گفت: در گفت وگوهای اخیر 
با امیر قطر و وزیر خارجه در خصوص مناسبات 
دوجانبــه، موضوعــات مختلفی کــه در روابط 
وجود دارد و مشکالت اندکی که وجود داشت و 
همچنین مسائلی که می تواند به فعالیت هرچه 
بیشــتر تجار ایرانی در قطر کمک کند، گفت وگو 
کردیم. حســین امیر عبداللهیان  تصریح کرد: 
در خصوص مناسبات دو کشــور و دیدگاه های 
ارزشمندی که توسط امیر قطر مطرح شد، توافق 
کردیم که در روزهای آینده تعدادی از وزرای ایران 
بر مبنای دعوت به عمل آمده، به دوحه سفر کنند 
و در خصوص موضوعات اقتصــادی، تجاری، 
همکاری های علمی و فناوری و حوزه های متنوع 
موردعالقه دو کشور از جمله در مسئله بهداشت و 
موضوع مهار کرونا در قطر با توجه به تجاربی که 
ایران دارد و در عین حال در قطر نیز تجارب خوبی 
وجود دارد، گفت وگو و رایزنی صورت بگیرد. این 
دیپلمات عالی رتبه کشــورمان در همین راستا 
اعالم کرد: به زودی هیئتی از ایران به دوحه سفر 
خواهد کرد و تبادل این تجربیات می تواند به هر 
دو طرف کمک کند و البته آمادگی کامل خود را 
اعالم کردیم که با توجه به مــوج قوی ویروس 
کرونا که در روزهای اخیر در این کشــور شــکل 
گرفته، بتوانیم از مســاعدت خود در این مسیر 
دریغ نکنیم. وی در بخشی دیگر از صحبت های 
خود با بیان این که یکــی از موضوعات مهم در 
مناسبات ایران و قطر، همکاری و گفت وگوهای 
منطقه ای است، اظهار کرد: ایران بارها ایده هایی 
را برای تقویت روند همــکاری و گفت وگوهایی 
که منجر به همکاری در منطقــه خلیج فارس 
شود، ارائه داده است. امیر قطر از جمله رؤسای 
کشورهای منطقه اســت که همواره از ایده های 
مطرح شده توســط جمهوری اســالمی ایران 
استقبال کرده است. وزیر امور خارجه کشورمان 
تاکید کرد: معتقدیم راه حل برخی بحران ها در 
منطقه فقط تمرکز بر راه حل سیاســی است و 
ما نباید از مســیر زور، نظامی گری و هژمونیک 

بخواهیم مسائل منطقه را حل وفصل کنیم.

مذاکرات دور هشتم در وین همچنان ادامه دارد و تا 
کنون هیچ صحبتی از توقف در این مذاکرات به منظور 
مشورت با پایتخت ها یا پایان این دور مطرح نشده 
است. هیئت های مذاکره کننده در وین مستقر هستند 
و رایزنی ها در سطوح سیاسی در چارچوب دیدارهای دو 

جانبه و چندجانبه ادامه دارد

بین الملل
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:

 مازوت سوزی نیروگاه شهید منتظری موقت بود
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: در هفته گذشته به دلیل قطعی برق در تعدادی 
از شهرهای شمالی در دمای منفی ۸ درجه، نیروگاه شهید منتظری اصفهان با تصمیم شورای عالی 
امنیت ملی مجبور به باز کردن موقتی پلمب و اســتفاده از مازوت شــد؛ اما اکنون که آلودگی هوا در 
اصفهان موجب تعطیلی مدارس شده به هیچ  وجه اجازه استفاده از مازوت به آن ها داده نشده است. 
مهران زینلیان  ادامه داد: مازوت سوزی موقت نیروگاه شــهید منتظری به دلیل دستور اعمال شده 
از سوی تهران بود در حالی که ما به هیچ عنوان اجازه استفاده از سوخت مازوت را برای آینده به این 
نیروگاه و سایر نیروگاه ها نداده و نخواهیم داد، دستور صادر شده برای مازوت سوزی موقت به دلیل 
بی برقی شهرهای شمالی قابل درک بود ولی اکنون به هیچ عنوان پذیرفته نیست.  معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری اصفهان، پیرامون فیلترینگ شعله های مازوت سوز نیروگاه شهید منتظری 
تصریح کرد: این اقدام مصوبه 2 سال گذشته است که متاسفانه در این رابطه اقدامی صورت نگرفته و 
در این راستا مسئولین نیروگاه به دلیل ترک فعل به مراجع قضایی معرفی شدند. در جایگاه مدیریتی 

استان، بی برقی در اصفهان را در مقایسه با مازوت سوزی ارجح می دانیم. 

تعیین تکلیف 2۹ واحد تولیدی با ۸00 میلیارد تومان 
تسهیالت سرمایه ثابت در اصفهان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: حدود ۸۰۰ میلیارد تومان مصوبه تسهیالت 
سرمایه ثابت برای بانک های استان تعیین تکلیف شد که عدد قابل توجهی است  و در این راستا 2۹ 
پرونده اقتصادی بررسی شد. امیررضا نقش در جمع اصحاب رسانه پیرامون میزان همراهی بانک ها 
درگره گشایی امور مربوط به تولید در اصفهان اظهار داشت: در استان اصفهان دچار مشکلی هستیم که 
گریبانگیر کل کشور است. تعداد زیادی از سرمایه گذاران بوده اند که ضمن سرمایه گذاری، بیش از 6۰ 
درصد در پروژه های خود پیشروی داشته اند که به آنها طرح های نیمه تمام صنعتی گفته می شود. وی 
با بیان اینکه تعداد طرح های نیمه صنعتی در استان به علت کسر در سرمایه در گردش زیاد است، 
افزود:  این بخش از سرمایه گذاران تقاضای تسهیالت سرمایه در گردش را دارند همچنین برخی از 
آنها با معضل سرمایه ثابت برای به پایان رساندن پروژه  های خود مواجه هستند که در همین راستا 
تقاضای تسهیالت سرمایه ثابت دارند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: 
در بانک ها پیرامون تسهیالت ســرمایه ثابت ناهماهنگی هایی شکل گرفته بود و مقاومت هایی در 
این زمینه داشتند که با برگزاری جلسه ای با حضور مدیران بانک ها و همچنین دستگاه های قضایی 
و نظارتی در استانداری اصفهان مصوبات خوبی تعیین شد و مقرر شد که بانک ها حداکثر همکاری 
را در خصوص تسهیالت سرمایه ثابت داشته باشــند تا بتوانیم هرچه سریع تر طرح های نیمه تمام 

صنعتی را به اتمام برسانیم. 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدن:

سیب زمینی فریدن »برندسازی« نشده است
مدیر جهاد کشاورزی فریدن گفت: ســیب زمینی از محصوالت بسیار با کیفیت فریدن است اما به 
دلیل نبود صنایع تبدیلی و بسته بندی مناسب »برندسازی« نشده است. مظاهر امینی با اشاره به 
وضعیت فروش محصوالت کشاورزی فریدن، اظهار داشت: در حال حاضر محصول آماده فروش 
شهرستان سیب زمینی است که از ابتدای زمان برداشت تاکنون به دلیل صادرات در بازارهای داخلی 
و خارجی با میانگین قیمت بین پنج تا هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسیده است. وی با اشاره به اینکه 
سطح کشاورزی شهرستان فریدن 2۵ تا ۳۰ هزار هکتار است، افزود: از این میزان حدود هفت هزار 
هکتار آن به صورت کشت پاییزه شامل ۳۵۰۰ هکتار گندم آبی و هزار و 2۰۰ هکتار جو آبی، 2 هزار هکتار 

گندم دیم و ۸۰۰ هکتار جو دیم است.

»کارِت نان«؛ طرح جدید دولت برای حذف یارانه نان

بفرمایید ناِن کوپنی!

این هم برنامه جدید دولت است: »فروش  پریا پارسادوست
نــان بــا کارت«! خبــری کــه مســعود 
میرکاظمی، رییس ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرده و با بیان اینکه 
پرداخت یارانه نان از طریق کارت به نانواست، گفته: افراد نان را به همان 
قیمت قبل خریداری می کنند که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هنوز در 
حال و آماده سازی زیرساخت آن هســتند. میرکاظمی در توضیح این 
طرح اضافه کرده: »پرداخت یارانه نان از طریق کارت به نانوا داده می شود 
و افراد نان را به همان قیمت قبل خریداری می کنند که بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد هنوز در حال و آماده سازی زیرساخت آن هستند تا به نحو 
اثرگذار انجام شود. فعال بحث ارز نهاده ها مطرح است و موضوع گندم و 

دارو برای مرحله دوم قرار داده شده است.«
آن طور که این مقام مســئول عنوان کرده، اگر کســی خرید در نانوایی 
انجام می دهد، پرداختی که صورت می گیرد از طریق کارتی که در اختیار 
مردم است، به نانوا قیمت جدید پرداخت می شود، ولی از فردی که نان 

را خرید می کند، همان قیمت قبل کسر شود.
به گفته میرکاظمی؛ اگر این طرح آماده شــود، به راحتی بدون این که 
مردم دغدغه ای داشته باشــند، ارز ۴2۰۰ تومانی بخش نان هم حذف 
می شــود. دولت بر روی حذف ارز ترجیحی ۴2۰۰ تومانی اصرار زیاد و 

عجیبی دارد. گرانی افسارگسیخته در صورت حذف این ارز، بدیهی ترین 
گمانه زنی است که توسط تحلیلگران اقتصادی صورت گرفته با این حال 
میرکاظمی می گوید اگر امسال بحث حذف ارز ترجیحی اجرایی شود، 

باز هم بحث دارو و گندم جزو حلقه آخر قرار دارد. 
مطرح شــدن بحث »کارت نان« دوباره ماجرای بازگشت »کوپن« به 

اقتصاد ایران را بر سر زبان ها انداخت. 
آبان سال گذشــته، پس از مدت ها کش و قوس نمایندگان مجلس به 
طرح الزام دولــت به پرداخت یارانه تامین کاالهای اساســی )کوپن( 
رای دادند. این طرح در حالی تصویب شــد که بــا وجود مدت محدود 
6 ماهه اش، با مخالفت دولت رو به رو شــده بود، مخالفتی که به جز 

مخالفت با اقتصاد کوپنی، برآمده از کمبود منابع دولت هم بود. 
علی ربیعی، سخنگوی وقت دولت به طور واضح اعالم کرد که »دولت با 
این طرح مخالف است و معتقد است هرگونه کمک به مردم باید از راه 
کارشناسی بدون آثار منفی بر زندگی مردم در میان مدت و دراز مدت و 

به هم خوردن تعادل بودجه صورت بگیرد.«
با توجه به آن چه در این طرح مطرح شده بود، 6۰ میلیون نفر از جمعیت 
۸۳ میلیون نفری ایران واجد شرایط دریافت کوپن هستند، این یعنی 
بیش از ۹۰ درصد کسانی که یارانه دریافت می کنند به کوپن نیز دسترسی 

خواهند داشت و تنها بخشی کمی از یارانه بگیران کوپن نمی گیرند.
حسن روحانی، کوپنی شدن اقتصاد را ضعف بزرگی می دانست و معتقد 
بود پیام بدی بــه خارج منتقل می کند. وی در دی ماه ۹۸ با اشــاره به 
فشارهای موجود بر کشور گفته بود که »ما قحطی نداریم و نایاب شدن 
کاال نداریم،سیستم کوپنی شدن کاال نداریم!«روحانی تاکید کرده بود 

که بدون  کوپنی شدن، کشور را اداره کرده ایم.
کارشناسان اقتصادی موافق کوپن الکترونیک اما آن را ضرورتی برای 
شرایط فعلی کشور دانسته و معتقد بودند و هستند که عدالت را تامین 

می کند و فساد و رانت دهه 6۰ را ندارد. 
مخالفان اما می گویند این راه فایده ای نــدارد و دولت از چاله ارزهای 
۴2۰۰ تومانی به چاه توزیع کوپن، یعنی همان سیاست نخ نما می افتد. 
تجربه توزیع کاالهای اساســی با ابــزار کوپن حتــی در دوران جنگ 
هم چندان جــواب نداد و منجر به عرضه خارج از شــبکه کاال و فروش 
 کوپن به قیمت پایین تر به دالالن شــد و حاال تاریخ انگار دوباره تکرار

 می شود. مردم حق دارند نگران باشند. مســئوالن دولتی در نشست 
 کمیســیون تلفیــق بودجــه گفته اند در صــورت حــذف ارز ترجیحی 
»شاید یارانه نان به همه داده شود.« ولی ســوال این است که قیمت 

نان چقدر می شود؟!

نشست هم اندیشی بیستمین نمایشگاه بین المللی 
تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان 
در حالی برگزار شــد که قرار اســت این نمایشگاه در 
روزهــای یازدهم تــا پانزدهم بهمن مــاه و با حضور 
حداقل ۱۱۰ برند و شــرکت معتبر از سراســر کشور 
برپــا شــود. نمایشــگاه تجهیــزات و تاسیســات 
سرمایشی و گرمایشی اصفهان یکی از باکیفیت ترین 
نمایشــگاه های این اســتان در حوزه زیرساختی به 
شمار می رود که به صورت ساالنه، برندهای معتبری 

از سراســر کشــور را در کنار یکدیگر جمــع می کند. 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نمایشگاه بین المللی 
اصفهان در نشست هم اندیشی برپایی این نمایشگاه 
گفت: نمایشــگاه بین المللی اصفهان در این دوره از 
نمایشگاه تالش می کند برای شــرکت های حاضر 
شرایطی فراهم آورد که به بازارهای جدید دست پیدا 
کنند و با فراغ بال بیشــتری به توسعه بازار بپردازند. 
علیرضا مرتضوی با تاکید بر اینکه تالش برای حضور 
شرکت های معتبر از اصلی ترین اولویت های برپایی 
نمایشــگاه اســت، افزود: کیفیت یک نمایشگاه با 
مساحت آن نمایشگاه سنجیده نمی شود، بلکه اصل، 
بر حضور برندهای مطرح و با کیفیت اســت. در این 
راستا، تاکید داریم که حضور شرکت های دانش بنیان 

بر کیفیت نمایشــگاه ها می افزاید. وی با بیان اینکه 
حضور هیئت های تجاری از داخل و خارج کشــور در 
نمایشــگاه موضوع بسیار مهمی اســت، ادامه داد: 
بازرگانان همواره شــرایط رونق و توسعه کسب وکار را 
فراهم می کنند، بنابراین حضور آنها در نمایشگاه، یک 
موضوع بسیار مهم محســوب می شود؛ همچنین از 
تمامی سفیران کشورهای مختلف حاضر در جمهوری 
اسالمی ایران دعوت کرده ایم از این نمایشگاه بازدید 
کنند. این موضوع به توسعه بازار شرکت های حاضر در 
کشورهای مختلف کمک می کند. احمد بناکار، رییس 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان نیز 
در این نشست خواستار ارائه راهکارهای مطلوب برای 

کاهش مصرف انرژی در این نمایشگاه شد .

با حضور ۱۱۰ برند معتبر در اصفهان؛

نمایشگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی برگزار می شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

نمایندگان به دو فوریت حذف 
ارز ترجیحی رای ندادند

خبر روز

آبان سال گذشته، پس از مدت ها کش و قوس نمایندگان 
مجلس به طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کاالهای 
اساسی )کوپن( رای دادند. این طرح در حالی تصویب شد 
که با وجود مدت محدود ۶ ماهه اش، با مخالفت دولت رو 
به رو شده بود، مخالفتی که به جز مخالفت با اقتصاد کوپنی، 

برآمده از کمبود منابع دولت هم بود

سهمیه سوخت جبرانی وسایل نقلیه عمومی همراه با سهمیه بهمن واریز می شود؛

شاید ماهی دیگر!
مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: کارگروه مدیریت مصرف ســوخت، نحوه و زمان واریز سهمیه های 
جبرانی باقی مانده وســایل حمل و نقل عمومی را تصویب کرد. به گفته مســعود رضایــی، بعد از حمله 
سایبری به سامانه هوشــمند سوخت در 
آبان امسال، سهمیه جبرانی در نظر گرفته 
شــده برای خودرو ها و موتورسیکلت های 
شخصی، به ترتیب ۱۰ و ۵ لیتر بود که همراه 
با سهمیه آذر در کارت سوخت دارندگان این 
دسته از وسایل نقلیه شارژ شد؛ اما در مورد 
وسایل نقلیه عمومی، مصوبه ای به شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ابالغ 
نشده بود و به همین علت، این شرکت نیز 
تا نهایی شدن سهمیه جبرانی وسایل نقلیه 
عمومی، به صورت علی الحساب برای همه انواع این وسایل، ۱۰ لیتر سهمیه جبرانی همراه با سهمیه آذر 
واریز کرده بود. میزان این سهمیه در وسایل نقلیه عمومی مختلف، بین 2۰ و ۴۰ لیتر، در نظر گرفته شده بود. 
واریز سهمیه جبرانی باقی مانده این دسته از وسایل نقلیه، به منظور مشخص کردن نحوه و زمان واریز این 
سهمیه، نیازمند مصوبه کارگروه مدیریت مصرف سوخت بود که این کارگروه نیز، هفته گذشته تشکیل شد.

ترانزیت کاال از ایران به کشورهای اروپایی احیا شد
مدیرعامل کشتیرانی گفت: با استفاده از حمل ونقل ترکیبی عملیاتی، کاال از مبدأ هند به بندر چابهار و در 
ادامه به روسیه و اروپا ترانزیت خواهد شــد. مدرس خیابانی ادامه داد: از طریق حمل و نقل ترکیبی و 
اتصال بندر چابهار به شبکه راه آهن ، کاال از هند وارد بندر چابهار شده و به بنادر شمالی کشور و سپس به 
بنادر روسیه در دریای خزر گسیل می شــود، پس از آن در دو مسیر به سمت مسکو و سن پترزبورگ در 
روسیه رسیده و از آنجا نیز به شمال اروپا حمل می شود. به گفته مدیرعامل کشتیرانی، با اجرای  راهبرد 
ملی احیای کریدور شمال- جنوب،  این مسیر حمل از منظر اقتصادی در بلندمدت سودآور خواهد بود و از 
منظر سیاسی و توسعه روابط کشور در سطح بین الملل نیز این مسیر حمل و نقلی قادر به ایجاد تحوالتی 
مثبت است. برای افزایش تبادالت بین المللی، اولویت دهی به تکمیل کریدور های بین المللی و برقراری 
ترانزیت  با کشور های همسایه و سایر کشور ها در راستای منافع مشترک اقتصادی و تقویت حمل و نقل 

ترکیبی در دستور کار قرار دارد.

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان:

بهمن ماه مالکان خودروهای لوکس مشخص می شوند
رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان با بیان اینکه هر خودروی باالی یک میلیارد تومان لوکس 
محسوب نمی شود، گفت: قرار بر آن است از اول بهمن ماه پیامک دریافت مالیات برای مالکان خودروهای 
باالی یک میلیارد تومان ارسال شود. حمیدرضا قندی اظهار کرد: فعال بسیاری از خودروها قیمت باالیی 
دارند، اما این قیمت، دلیلی بر لوکس بودن نیست بنابراین به نظر می آید تصویب قانون دریافت مالیات 
از صاحبان همه این خودروها کارشناسانه نباشد. وی اضافه کرد: قبل از هرچه باید مشخص شود دقیقا 
چه خودروهایی با چه شرایطی شامل این مالیات می شود، زیرا ممکن است دو خودرو با یک مدل و یک 
قیمت خریداری شده باشند، اما بعد از مدتی یکی سالم و دیگری تصادفی شود، حال مشخص نیست که 
تکلیف مالکان این دو خودرو برای پرداخت مالیات چه می شود. رییس اتحادیه فروشندگان خودروی 
اصفهان تاکید کرد: باید قانون گذار به این موارد توجه داشــته باشد که معیار مالیات ستانی از خودروی 

لوکس چیست و آیا اگر این خودرو کاهش نرخ پیدا کرد همچنان شامل مالیات می شود؟

اخبار

کافه اقتصاد

مدیر سد زاینده رود گفت: در حال حاضر زاینده رود وضعیت شکننده ای دارد و نباید هیچ بارگذاری جدیدی بر روی آن انجام شود. سید مجتبی موسوی نایینی درباره آخرین 
وضعیت سد زاینده رود، اظهار کرد: در حال حاضر ذخیره ســد زاینده رود ۱6۵ میلیون مترمکعب است که با این ذخیره، تنها ۱۳ درصد مخزن سد آب دارد. وی با بیان اینکه از 
ابتدای سال آبی جاری تاکنون میزان بارش ها ۳۵۸ میلی متر است، گفت: این میزان بارش نسبت به سال گذشته که ۴۱6 میلی متر بود، ۷ درصد کاهش و همچنین نسبت به 
متوسط بلندمدت که ۵۳۸ میلی متر بود،  2۸ درصد کاهش داشته است. مدیر سد زاینده رود افزود: با بررسی های برف سنجی در سرچشمه های کوهرنگ، شرایط بارش ها 
حتی نسبت به سال خشک سال گذشته، مناسب نیست و عمق و تراکم برف نیز پایین تر است، همچنین بارش ها نسبت به پارسال کاهش یافته است. وی به برخی نگرانی ها 
نسبت به کاهش کیفیت آب سد زاینده رود اشاره کرد و گفت: اگرچه با افزایش دمای هوا تبخیر آب افزایش می یابد، اما با آب شدن ذخیره برفی پشت سد، ورودی سد افزایش 
می یابد. موسوی درباره نگرانی ها نسبت به ذخیره فعلی سد زاینده رود، تاکید کرد: اولویت اکنون تامین آب شرب است، البته مشابه شرایط فعلی سد زاینده رود را در سال ۹۵ 
تجربه کردیم که بارش های سنگین بهمن ماه بی بارشی ماه های قبل را جبران کرد. وی افزود: در حال حاضر ورودی سد زاینده رود ۷.۵ مترمکعب بر ثانیه و خروجی آن ۱2 

مترمکعب بر ثانیه است. مدیر سد زاینده رود گفت: در حال حاضر زاینده رود وضعیت شکننده ای دارد و نباید هیچ بارگذاری جدیدی بر روی آن انجام شود.

مدیر سد زاینده رود:
زاینده رود توان بارگذاری جدید ندارد

 بازار طال در انتظار 
نتیجه مذاکرات

رییــس اتحادیــه طــال و جواهر 
اصفهان با اشــاره به انتشار اخباری 
مبنی بر نتایج مطلــوب مذاکرات 
گفت: با توجه به وابســتگی طال به 
نرخ دالر و کاهش قیمتی که دالر در 
چند روز اخیر داشته، قیمت طال هم 
دچار ریزش شــده است و کاهش 
بیشتر قیمت دالر، افت بیشتر نرخ 

طال را به همراه خواهد داشت.

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: اگر ارز ترجیحی برای کاالهای اساســی 
مانند برنج و گوشــت حذف شــود قیمت این 
کاالها به شدت افزایش می یابد به همین دلیل 
نمایندگان بــه دو فوریت حــذف ارز ترجیحی 
رای ندادند. حجت االســالم حســین میرزایی 
درباره تصویب کلیــات الیحه بودجه و مخالفت 
نمایندگان با حــذف ارز ترجیحــی، اظهار کرد: 
گزارشــی که رییس جمهور در دفاع از حذف ارز 
ترجیحی دادند درســت نبود و رییس مجلس 
بالفاصله سخن رییس جمهور را تصحیح کردند. 
رییس جمهور ، الیحه دو فوریتی برای حذف ارز 
ترجیحی را به مجلس ارائه داد، اما اطراف ماجرا 
را به خوبی بررســی نکرده بود، به همین دلیل 
نمایندگان به دو فوریت حذف ارز ترجیحی رای 
ندادند. وی افزود: بنده و تعدادی از نمایندگان 
مجلس که مخالف حذف ارز ترجیحی به شکل 
ناگهانی هستیم پیش بینی کرده ایم که اگر ارز 
ترجیحی برای کاالهای اساســی مانند برنج و 
گوشت حذف شــود قیمت این کاالها به شدت 
افزایش می یابــد. نماینده مــردم اصفهان در 
مجلس، گفــت: مبلغی هم که دولــت به ازای 
حــذف ارز ترجیحی پیش بینی کرده اســت به 
هر نفر بین ۸۰ تا ۱2۰ هــزار تومان بدهد، جبران 
افزایــش قیمت هــا را به هیچ وجــه نمی کند. 
بنابراین بیشتر نمایندگان مجلس مخالف حذف 
ارز ترجیحی به این شکل هستند و اگر قرار بر این 
شد که ارز ترجیحی در آینده حذف شود باید به 
شکل پلکانی و تدریجی باشد تا شوک به زندگی 
مردم وارد نشود و حتی به طریقی جبران شود. 
میرزایی تصریح کرد: اما راه اصلی برای حل این 
مشکالت بریده شــدن بند ریال از دالر است که 
اگر این اتفاق بیفتد، مشکالت اقتصادی تا حد 
زیادی رفع می شــود و برای رخ دادن این اتفاق 
باید پول کشور از پول اعتباری به کاالیی و حقیقی 
تغییر یابد که مصداق بارز آن پول طالست. امروز 
شما کارت می کشید و ریال جابه جا می کنید، اما 
در حالت دوم شــما کارت می کشید و سود طال 

جابه جا می کنید.
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 30 هزار دانش آموز چهارمحال و بختیاری 
سفیر  سالمت شدند

رییس اداره ســامت و تندرســتی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: برای ســال 
تحصیلی جاری ۳۰ هزار دانش آموز در مدارس اســتان به عنوان ســفیران ســامت انتخاب و 
فعال شدند.بهنام اسماعیلی افزود: برنامه سفیران ســامت در قالب آموزش سامت از طریق 
گروه همساالن انجام می شود و این افراد در فضاهای آموزشــی اقدامات پیشگیرانه در راستای 
جلوگیری از شیوع  کرونا و ســایر بیماری ها در بین دانش آموزان را انجام می دهند.به گفته وی، 
سفیران ســامت توســط مراقبان و رابطان ســامت در مدارس انتخاب و در فضای مجازی و 
همچنین محیط مدرسه آموزش های تغذیه، حفظ محیط زیست و فعالیت بدنی و خودمراقبتی را 
آموزش می گیرند و از طریق گروه های همساالن و همکاسی های خود این آموزش ها را به سایر  

دانش آموزان ارائه می دهند.
وی به آغاز فراخوان ششمین جشنواره سفیران سامت در استان اشاره کرد و گفت: دانش آموزان 
برای شرکت در این جشــنواره آثار خود را باید در قالب شعر، سرود، داستان کوتاه، رسانه، فضای 
مجازی، قصه گویی، فیلم کوتاه، نقاشی، کاریکاتور، موشن گرافی و عکاسی با موضوعات رعایت 
پروتکل های بهداشتی در مدارس، اهمیت واکسیناســیون، اهمیت ورزش و تربیت بدنی، حفظ 
محیط زیست، پیشگیری از  اعتیاد، تغذیه سالم و بهداشت دهان و دندان ارسال کنند.وی اظهار 
داشت:خود مراقبتی و شیوه زندگی ســالم محور برگزاری این جشــنواره دانش آموزی است و 

دانش آموزان تا پایان بهمن ماه برای ارسال آثار خود به مدارس فرصت دارند.
 

 41هزار خانوار چهارمحال و بختیاری 
در سامانه امداد هوشمند ثبت نام شدند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه مراحل پاالیش و 
ثبت نام تمام خانواده های زیرپوشش استان در سامانه امداد هوشمند و کارآمد انجام شده، گفت: 
اطاعات ۴۱ هزار و ۳۱۱ خانوار زیرپوشش این نهاد در این سامانه ثبت شده است.جاسم محمدی 
افزود: هم اکنون ۱۰۰هزار  و ۷۶۸ نفر در استان زیرپوشش خدمات کمیته امداد امام خمینی)ره( 
قرار دارند که اطاعات تمام این خانوارها در این سامانه ثبت شده است.وی اظهارداشت: با اجرای 
این طرح هفت هزار و ۱۵۰خانوار غیرمســتمربگیر که تنها یک خدمت از جمله دریافت تسهیات 
یا کمک موردی از این نهاد دریافت کرده بودند از آمار افراد زیرپوشش خارج شدند.به گفته وی، 
با فعال شــدن این ســامانه افراد جدید که نیاز به دریافت خدمات این نهاد دارنــد، باید در این 
سامانه ثبت نام کنند تا پس از بررسی و انجام کارهای تحقیقاتی توسط مددکاران، شرایط دریافت 
خدمات برای آنها تایید شود.محمدی گفت:  اجرای طرح امداد هوشمند و کارآمد از ابتدای آذرماه 
با هدف ایجاد تحول و هوشمندسازی ارائه خدمات حمایتی به مددجویان زیرپوشش این نهاد از 
چهارمحال وبختیاری به صورت پایلوت آغاز شد.وی با اشاره به ثبت نام خانواده های زیرپوشش 
این نهاد از جمله مستمری بگیران عادی و تبصره ۱۴ با تاش کارکنان کمیته امداد استان و مراجعه 
حضوری مددکاران، گفت: در این طرح تمام اطاعات خانواده ها ویرایش، ثبت و پاالیش شــده 
است .مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در این طرح ثبت 
شماره تلفن همراه مددجویان در سامانه امداد هوشمند ضروری است و به خانواده هایی که تلفن 
همراه نداشتند نیز با معرفی به مخابرات سیم کارت رایگان اعطا شد.محمدی افزود: در این طرح 
مددجویان با مراجعه به سامانه soha.emdad.ir با اســتفاده از کد ملی خود، درخواست شان 
را ثبت می کنند تا مــددکاران در کوتاه ترین زمان ممکن به درخواســت  آنها رســیدگی کنند. وی 
گفت: کاهش مراجعات مددجویان به ادارات کمیته امداد، چابک شــدن فرآیندها، حفظ کرامت 

مددجویان و خدمت رسانی سریع تر به خانواده های نیازمند از اهداف اجرای این طرح است.

فرماندار سامان مطرح کرد: 

۸۰  درصد ویالهای سامان متعلق به افراد غیربومی است

شهرستان سامان یکی از شهرســتان های گردشگرپذیر در چهارمحال 
و بختیاری محســوب می شــود و عبور رودخانه زاینده رود نیز جلوه 
زیبایی به این شهرستان تفریحی و توریستی بخشیده است، از دیگر 
مزیت های این شهرستان وجود باغات میوه از جمله گردو، بادام، هلو 
و ... بوده که این موضــوع نیز رونق خوبی را از نظــر اقتصادی در این 

شهرستان ایجاد می کند.
 ویــا ســازی در اطــراف رودخانــه زاینــده رود و در روســتاهای
  توریســتی این شهرســتان از بیش از دو دهه گذشــته رونق گرفته

 اســت و عموما ســرمایه گذاران به علت آب و هوای مســاعد، عبور 
 رودخانه زاینده رود از این شهرستان، وجود مراکز تفریحی و توریستی 
متعدد، باغات مثمر ثمر و ... تمایل زیادی بــه خرید باغ و اماک در 

این شهرستان دارند.
قیمت زمین طــی ســالیان اخیر در شهرســتان ســامان به صورت 
نجومی افزایش داشــته اســت و قطعا این مســئله در آینده تبعات 
بسیاری را در پی خواهد داشت، زیرا افراد با درآمد پایین یا متوسط، 
 توان خرید خانــه و حتی زمین را در روســتاهای این شهرســتان از 

دست خواهند داد.
در زمان تعطیات عیــد نوروز، تابســتان و آخر هفته اگــر گذری به 
شهرستان سامان داشــته باشــید، با حجم باالی خودروهای پاک 
غیربومی در این شهرســتان مواجه می شــوید که گاهــی تردد این 
خودروها مشــکاتی را برای شــهروندان ســامانی ایجــاد می کند، 
جلوگیــری از ورود خودروهــای غیربومی در ایــام محدودیت های 
کرونایــی باوجود مالــک بودن آن ها به این شهرســتان مشــکات 

متعددی را به وجود آورده بود.
 فرماندار ســامان در خصوص آمــار مالکان غیربومی در شهرســتان 
سامان، اظهار کرد: طی سالیان گذشته تعداد کثیری از افراد غیربومی 
اقدام به خرید اراضــی در قالب طرح های ســرمایه گذاری کرده اند، 
در حال حاضــر نزدیک به ۸۰  درصد ویاهای ســامان متعلق به افراد 

غیربومی و عموما از استان و شهرستان های مجاور است.
کمال اکبریان افزود: همچنین بین ۴۰ تا ۵۰ درصد مالکان طرح های 
ســرمایه گذاری در حــوزه کشــاورزی و ... در شهرســتان ســامان 
غیربومی هســتند که این مســئله مزیت ها و معایبــی را نیز به دنبال 

 دارد، از مزیت هــای آن می توان بــه ورود ســرمایه و رونق اقتصادی 
اشاره کرد.

اکبریان با بیان اینکه مالکان غیربومی در شهرســتان ســامان جزو 
آمار جمعیتی این شهرستان محســوب نمی شوند، گفت: این مسئله 
مشکاتی را در برخی مواقع ســال برای تامین مایحتاج و آب شرب 
موردنیاز ایجاد می کند، عموما سهمیه اقام خوراکی مانند آرد بر اساس 
جمعیت توزیع می شود و با افزایش یکباره جمعیت در ایام تعطیات 

برای تامین آب و مایحتاج، مشکاتی ایجاد خواهد شد.
فرماندار سامان با تاکید بر اینکه نمی توان مانع خرید و فروش زمین 
در شهرستان سامان به افراد غیربومی شد، توضیح داد: یکی از دالیل 
افزایش قیمت اماک در این شهرستان ورود مالکان غیربومی است، 
البته بسیاری از مالکان ساکن این شهرستان موافق افزایش قیمت ها 

هستند، زیرا می توانند اماک خود را با قیمت باال به فروش برسانند.
اکبریان در پایان یادآور شــد: یکــی دیگر از دالیــل افزایش قیمت 
 اماک در شهرستان ســامان کمبود زمین و گردشــگرپذیر بودن این

 شهرستان است.

 تبلیغ دینی در فضای مجازی چهارمحال و بختیاری
 نیاز به توجه جدی دارد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به برگزاری سومین جشنواره استانی شعر»داوار«)مادرانه( به میزبانی شهر ناغان در بهمن امسال 
گفت: پایان دی ماه آخرین فرصت برای شرکت عاقه مندان در این جشنواره است.ابراهیم شریفی،تبیین سیره حضرت فاطمه )س( و موضوع حجاب و عفاف 
را محور اصلی این جشنواره عنوان کرد و افزود: محورهای موضوعی سومین جشنواره شعر داوار، توصیف مقام رفیع مادر و منزلت زن را شامل می شود و هر شاعر 
می تواند حداکثر سه اثر در هر نوع  قالب شعری به دبیرخانه جشنواره ارسال کند.وی با بیان اینکه این جشنواره در ۲ بخش فارسی و لری بختیاری برگزار می شود، 
تصریح کرد: در بخش فارسی آثار شاعران در گروه های سنی کودک و نوجوان و باالی ۱۸ سال بررسی خواهد شد و در بخش لری بختیاری نیز تمامی گروه های 
سنی مجاز به شرکت هستند.شریفی، مهلت ارسال آثار به سومین جشنواره اســتانی شعر داوار را ۳۰ دی اعام کرد و اظهار داشت: عاقه مندان به شرکت در این 
جشنواره می توانند آثار خود را به دبیرخانه واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان کیار ارسال کنند، همچنین نحوه برگزاری اختتامیه نیز با توجه به مصوبات 
ستاد ملی و استانی کرونا در آینده اعام خواهد شد.وی یادآور شد: عاوه بر تجلیل از ۹ برگزیده در این جشنواره، آثار برتر در کتابی با عنوان داوار به چاپ می رسد.

 دومین دوره جشنواره استانی شعر داوار بهمن ماه سال ۱۳۹۸ برگزار شد و تداوم اجرای آن به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد.

خبر روزپایان دی ماه؛ آخرین فرصت شرکت در جشنواره شعر مادرانه

 دستگیری عامل هتک حرمت به تندیس سردار سلیمانی
 در شهرکرد

رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری از دستگیری فرد هتاک به تندیس سردار سلیمانی در 
شهرکرد خبر داد.با تاش شبانه روزی و اقدامات سربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره کل اطاعات، 
سازمان اطاعات سپاه قمر بنی هاشم )ع(، سازمان اطاعات فرماندهی انتظامی و همکاری مردم و 
با دستور قضایی رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، عامل اهانت به تندیس سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرکرد، شناسایی و دستگیر شد.رییس کل دادگستری چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به خبر دســتگیری عامل اهانت به تندیس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به 
منظور جلوگیری از اشاعه شــایعات و دامن زدن برخی افراد به این مســئله، گفت: اطاعات بیشتر 
در خصوص این پرونده، پس از تحقیقات و سپری شــدن روند تکمیلی پرونده، منتشر و در اختیار 
هموطنان قرار خواهد گرفت.احمدرضا بهرامی افزود: برای شناسایی و دستگیری عامان این جنایت، 
جلساتی گرفته و دستوراتی صادر شد و با عنایت حضرت زهرا )س( و با تاش همه دست اندرکاران 
امنیتی استان چهارمحال و بختیاری، دادســتان، اداره کل اطاعات، ســازمان اطاعات سپاه قمر 
 بنی هاشم )ع( و نیروهای انتظامی اســتان، در همان روزهای اول شناسایی و در کمتر از یک هفته 
دســتگیر شــد. احمدرضا بهرامی گفت: در خصوص این فرد بــا رعایت موازین شــرعی و قانون، 
رسیدگی های الزم برابر ضوابط و مقررات انجام خواهد شــد .رییس کل دادگستری  افزود: به مردم 
شریف استان چهارمحال و بختیاری و کشــور که احساسات آن ها در پی این حادثه جریحه دار شده 
است، این اطمینـــــان را می دهم که دادگستـــری چهارمحال و بختیـــاری در اسرع وقت و با دقت 
تمــــــام، طبق موازین شرعی و قانونی به موضوع رسیدگی و عــــامــل یا عوامل این گستاخی را 

بسزای عمــل خود خواهد رساند.
 

کشف محموله حشیش در چهارمحال و بختیاری
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: در عملیات ماموران انتظامی استان، ۱۹ کیلو و ۵۰۰ گرم 
حشیش در محور خانمیرزا به بروجن کشف شد.منوچهر امان اللهی، اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی 
مبنی بر فعالیت سوداگران مرگ در تهیه و توزیع موادمخدر در چهارمحال و بختیاری، پیگیری موضوع 
در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرســتان های لردگان و خانمیرزا  قرار 
گرفت.فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود: پس از اخذ مجوز قضایی و انجام تحقیقات، 
یک خودروی جک حامل موادمخدر در یک عملیات پلیسی شناسایی و در محور خانمیرزا به بروجن 
متوقف شد.وی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو ۱۹ کیلو و ۵۰۰ گرم حشیش که به طرز ماهرانه ای 
جاساز شده بود ،کشف و چهار قاچاقچی دستگیر شدند.امان اللهی در پایان با اشاره به معرفی متهمان 
به مراجع قضایی، خاطرنشان کرد: برخورد با توزیع کنندگان موادمخدر از برنامه های محوری پلیس 

چهارمحال و بختیاری در سال جاری است.

۵0 تن مرغ بین نیازمندان در چهارمحال و بختیاری توزیع شد
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت قمر بنی هاشم)ع( چهارمحال و بختیاری از توزیع ۵۰ تن 
مرغ بین نیازمندان و آسیب دیدگان کرونایی در استان خبر داد.سرهنگ هوشنگ فوالدی افزود: این 
 کمک های مومنانه، بین افراد نیازمند و آسیب دیده کرونایی که زیرپوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند 
 و از طرف بســیج محات، ائمه جمعه و نیروهای بســیج سازندگی شناسایی شــدند، توزیع شد.

به گفته وی، اقشار آســیب دیده از کرونا و نیازمندان در هر مرحله توســط گروه های جهادی پایش 
شده اند و اجرای مراحل بعدی رزمایش مواســات و کمک مومنانه نیز به همت خیرین و نهادهای 
 خدمات رســان در اســتان برگزار خواهد شــد.وی گفت: هم اکنون یک هزار و ۳۵۰ گــروه جهادی 

در سراسر استان فعالیت دارند.

اخبار

مدیرعامل شرکت آبفای چهارمحال:
1۹ درصد مشترکان آب 
چهارمحال و بختیاری 

کم مصرف هستند
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب چهارمحال 
و بختیاری گفت: ۴۱ هزار و ۹۷۹ مشــترک 
معــادل ۱۹ درصد مشــترکان آب اســتان 
کم مصرف هستند.احمدرضا محمدی افزود: 
مشترکانی که در طول ماه کمتر از ۶ هزار لیتر 
آب مصرف کنند به عنوان مشترک کم مصرف 
معرفی می شــوند و قبضی بــرای آنها صادر 
نمی شــود.وی ادامــه داد: همچنین از ۲۲۱ 
هزار و ۶۰۵ مشترک استان، ۱۱۷ هزار و ۵۸۶ 
مشــترک مصرف عادی و در حد استاندارد 
دارند در واقــع مصرف آب این مشــترکان  
کمتر از ۱۶ هزار لیتر اســت.محمدی، تعداد 
مشترکان پرمصرف اســتان را  ۶۲ هزار و ۴۰ 
مشــترک اعام کرد و گفت: قیمت آب برای 
این مشــترکان تصاعدی حساب می شود. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب چهارمحال 
و بختیــاری با بیــان اینکه افزایــش تعداد 
مشترکان در ســال جاری ســبب افزایش 
مصرف آب شده اســت، یادآورد شد: با این 
وجود مصرف آب در فصل پاییز و زمســتان 

نسبت به بهار و تابستان کاهش یافته است.
محمــدی، کنترل فشــار در آب شــرب را از 
راهکارهای این شرکت برای مدیریت مصرف 
دانســت و گفت: عاوه بر آن اصاح شبکه به 
طول ۳۶۰ کیلومتر، پهنه بندی شبکه ها در شهر 
و اصاح بخش زیادی از انشــعابات از دیگر 
راهکارهای این شــرکت در راستای مصرف 

بهینه آب بوده است.
وی، ۸۰ درصــد از منابــع تامین آب شــرب 
اســتان را از منابع آب زیرزمینی دانســت و 
گفت: بیشترین نیاز آبی اســتان در بخش 

شرب از چاه ها تامین می شود.
محمدی خاطرنشان کرد: دبی آب چشمه به 
۲۰۰ لیتر بر ثانیه کاهش یافته است و چنانچه 
این کاهش دبی به سبب تشدید خشکسالی 
در اســتان تداوم یابد تامین آب شرب پنج 
شهر و ۳۴ روســتا با چالش جدی روبه رو 

می شود.

طی سالیان گذشته تعداد کثیری از افراد غیربومی 
ی  طرح ها لب  قا ر  د راضی  ا ید  خر به  م  ا قد ا
سرمایه گذاری کرده اند، در حال حاضر نزدیک به ۸۰  
درصد ویالهای سامان متعلق به افراد غیربومی و 

عموما از استان و شهرستان های مجاور است

بام ایران

با مسئولان

مفاد آراء
10/95 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 140060302011000177 مورخ 1400/09/22 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم نسترن شاکری فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 1220049166 صادره از 
خوانسار در یک باب مغازه به مساحت 28/94 متر مربع پالک 1632 اصلی محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از  تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/23 

م الف: 1248458  امير حسين مومنی رئيس  ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خوانسار

نظریه رد درخواست افراز 
10/96 نظر به اینکه خواهان  آقای/ خانم عــزت طيالبی فرزند دخيل عباس 
درخواست افراز سهام مشاعی خود، از ششدانگ پالک ثبتی شماره 568 فرعی 
از 9- اصلی بخش نه ثبت نطنز را به طرفيت آقای/ خانم : آقایان محمد حسين 
و محمدرضا هر دو پور امين و محمد علی طيبی منش و خانم شمســی طيالبی 
به این اداره تسليم نموده و نماینده ثبت با استعالم ازدفتر امالک گواهی نموده 
سابقه ای از صدور ســند مالکيت معارض نداشته و در وقت مقرر شده در اخطار 
شــماره 140085602033003153 مورخ 1400/8/19 نقشــه بردار، نقشه 
افرازی را ترسيم و طی نامه شماره 140085602033004020 - 1400/10/9 
به شهرداری نطنز ارســال که آن اداره طی نامه شــماره 32/00/450 مورخ 
1400/10/18 افراز ملک را مقدور ندانسته لذا با استناد به مواد 5 و 6 آئين نامه 
قانون افراز و فروش امال ک مشاعی مصوب آبان ماه سال 1357 شمسی تصميم 
به رد درخواست افراز پالک فوق صادر و لذا مقرر می دارد نظریه مزبور در یکی 
از صفحات روزنامه کثير االنتشــار چاپ و انتشــار و این تصميم به استناد ماده 
2 قانون افراز و فروش امالک مشــاع ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نظریه 
 فوق الذکر از طرف هر یک از شــرکاء قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد. 
م الف: 1257977 رحمت اله شاهدی رئيس ثبت اسناد وامالک شهرستان 

نطنز

 مدیرکل تبلیغات اســامی چهارمحال و بختیاری با 
اشــاره به ضرورت و توجه جدی به افزایش تولیدات 
دینی موثر و متناسب با فضای مجازی استان گفت: 
عرصه تقابل تبلیغ مجازی دین، یــک تقابل جهانی 
است از این رو باید در فراهم سازی الزامات و ابزارهای 
خاص آن نیز دقت شود.حجت االسام مهدی طاهری 
افــزود: در حال حاضر حــدود ۲۵۰ هــزار نفر معادل 
یک چهارم جمعیت چهارمحال و بختیاری در فضای 
مجازی حضور دارند که الزم است برای تبلیغ مجازی 
دین و ارائه تولیدات موثر و متناســب به کاربران این 
فضا، برنامه ریــزی خوبی صورت بگیــرد.وی با بیان 
اینکه در شیوه های تبلیغی سنتی و اجتماعی محدوده 

فعالیت و تعداد رقیبان چندان گسترده نیست، تصریح 
کرد: در تبلیغ مجازی دین، حداقل ابعاد کار، ملی است 
و عرصه تقابل آن نیز یک تقابل جهانی و جدی را شامل 
می شود که ضرورت دارد به الزامات حضور در این فضا 

نیز توجه شود.
طاهری در ادامه یادآور شــد: اگر چــه پرکاربردترین 
ابزار در تبلیغ، ابزار بیانی اســت اما این ابزار به تنهایی 
نمی تواند پرفایده ترین و اثرگذارترین کارکرد را داشته 
باشد و ابزارهای نوشتاری و شنیداری نیز بنا به آیات 
قرآنی در تبلیغ دین اثرگذاری های خاص خود را دارند.

مدیرکل تبلیغات اســامی چهارمحال و بختیاری با 
اشــاره به اینکه مردم عاقه مند هستند شنیده شوند 

و مجموعه ای از ابزارهای مختلــف تبلیغی می تواند 
مردم را پای کار بیاورد، گفت: بنا بر فرموده رهبر معظم 
انقاب، در تمامی جریان ها و نهضت های اثرگذار ۱۵۰ 
سال گذشته و زمانی که مردم به میدان آمدند، نقش 
یک عالم و مرجع دینی شــجاع، مبارز و سیاســت 
شناس پر رنگ اســت و عالمان و مراجع نیز از تمام 
ظرفیت های تبلیغی موجود برای به میدان آوردن مردم 

استفاده کردند.



پنجشنبه 23 دی  1400 / 10 جمادی الثانی 1443 / 13 ژانویه  2022 / شماره 3444

 اصفهانی ها در سال 1400 کدام اسامی را  برای فرزندان
 خود برگزیدند؟

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان اظهار کرد: الکترونیک شدن اسناد چنان خصلتی نو به سازمان 
ثبت احوال بخشــید که گویی از نو متولد شده و چنان ریشــه دار بود که گویی از ابتدا وجود داشته 
است.حســین غفرانی کجانی افزود: احراز هویت مراجعان در ابتدای حضور در ادارات،اعالم آمار 
واجدین شرایط شرکت در انتخابات، مشخص شدن افراد بی سواد، واجدین خدمت سربازی و... از 
مزایای این امر بود.مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان تاکید کرد: هرجا زیرساخت در عرصه دولت 

الکترونیک وجود داشته باشد، خدمات قابل توجهی می توان به جامعه ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه با توجه به قانون سال گذشــته در مجلس، با شناسایی ۲۱ مانع فرزندآوری و 
تشکیل خانواده به مقابله با کاهش جمعیت رفتیم، گفت: تسهیالتی برای جوانان، درآمد، ازدواج، 
تسهیالتی برای باروری، حمایت از مادران در دوران شیردهی، تسهیالت مسکن حمایت از گروه های 
مردمی، حمایت از چند فرزندی و چند قلویی فراهم شده است و با ۱۲ ماده در این عرصه وارد برخورد 

علمی با محصوالت تراریخته شدیم.
غفرانی با بیان اینکه علی، امیرعلی، حسین، امیرحسین و ماهان برای پسران و فاطمه، رستا، زهرا، 
حلما و آوا نیز برای دختران در صدر جدول فراوانی نام ها در اصفهان بوده است، افزود: امید به زندگی 

در استان اصفهان در مردان ۷۴ و در زنان ۷۷ سال بوده است.

آلودگی هوا در اصفهان آمار پوکی استخوان را افزایش داد
استاد و مدیر گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تشدید آلودگی 
هوا در اصفهان مانع جذب کافی ویتامین D و افزایش مبتالیان به پوکی استخوان شده است.بابک 
وحدت پور با بیان اینکه پوکی استخوان یک بیماری خاموش و بدون عالمت است که تنها با آزمایش 
خون مشخص می شود، اظهار داشت: عوامل مختلفی در بروز این بیماری نقش دارد، از جمله کمبود 
کلسیم و ویتامین D که برای پیشــگیری از این بیماری مادران باید به محض گرفتن نوزاد از شیر، 
لیوان شیر را جایگزین کنند و در مصرف روزانه خانواده در نظر بگیرند.رییس مرکز مدیریت بیماریهای 
غیرواگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز  گفت: ساالنه ۴ هزار و ۲۰۰ مورد مرگ به علت 
شکستگی ناشی از پوکی استخوان در کشــور اتفاق می افتد و این رقم باالیی است.افشین استوار 
افزود: پوکی استخوان در ۲۰ تا ۵۰ درصد موارد ناشی از شکستگی های وارد شده بر فرد باعث مرگ 

و میر می شود و بیش از ۱۷۰ هزار مورد شکستگی ناشی از این بیماری در کشور اتفاق می افتد.

دستگیری 11۸ شکارچی غیر مجاز در اصفهان
مرتضی جمشیدیان، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: طی سه ماه سوم 
امسال ۱۱۸ نفر متخلف شکار و صید در قالب ۶۴ پرونده توسط محیط بانان دستگیر شدند که از این 
متخلفان ۱۹ سالح غیر مجاز، ۳۸ سالح مجاز، ۳ سالح جنگی و ۶۶۳ مورد ادوات و وسایل کشف 
و ضبط شــد.چند روز پیش رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرســتان کاشان از دستگیری 
متخلفان و شکارچیان قوچ وحشی با سابقه شــکار و صید در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک 

خبر داده بود.
طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید، تحصیل نکردن پروانه و اقدام به شروع شکار در زیستگاه های 
حیات وحش جرم محسوب می شود و قابل تعقیب و مجازات است.هر کس به طور غیرمجاز سالح 
شکاری یا مهمات آن را خریداری، نگهداری یا حمل کند به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا پرداخت جزای 

نقدی تا سقف ۲۰ میلیون ریال محکوم و اقالم کشف شده نیز به نفع دولت ضبط می شود.
به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان، از  ۱۱۸ شکارچی متخلف حیات وحش،  

۳۱ پستاندار، ۹۹ پرنده، ۲۷ آبزی و ۳۱ پرنده از متخلفان کشف و ضبط شد.

وقتی تعطیلی مدارس، افت تحصیلی دانش آموزان را به دنبال دارد؛

آسیب های جبران ناپذیر آموزش مجازی

با شیوع ویروس کرونا در جامعه و تعطیلی  نرگس طلوعی
مدارس، آموزش ها رنگ مجازی به خود 
گرفتند. شیوه آموزشی که در کشور ســابقه ای نداشت و با مشکالت 
بســیاری همراه بود، از یک طرف معلمان آشنایی های الزم برای این 
گونه تدریس را نداشتند و از سوی دیگر زیر ساخت های الزم برای این 

آموزش ها در کشور فراهم نبود. 
آموزش های مجازی، انتقادات بسیاری به دنبال داشت و کارشناسان 
امر معتقد بودند که این شیوه به هیچ وجه نمی تواند جوابگوی فرآیند 
آموزشــی به خصوص در دانش آموزان با پایه هــای تحصیلی پایین 
باشند، دانش آموزانی که تازه پا به مدرسه گذاشــته و قرار است پایه 
سواد آموزی آنها گذاشته شود. حاال بعد از دو سال از آغاز آموزش های 
مجازی و بررســی این آموزش ها بر کیفیت آموزش مشــخص شده 
که تعطیلی کالس های درس چه ضربــات هولناکی بر دانش آموزان 
پایه های اول و دوم دبستان وارد کرده و این دانش آموزان دچار افت 

تحصیلی شده اند.
مدیرکل آمــوزش  و پرورش اســتان اصفهان در این باره با اشــاره به 
پایش هــای ملی و اســتانی که در ایــن زمینه انجام شــده گفت: به 
رغم تالش های همکارانم، بر اســاس نتایج ارزشــیابی سال گذشته 

دانش آموزان و مقایســه آن با قبــل از کرونا؛ دانش آمــوزان در دوره 
ابتدایی ضعف های اساسی در مهارت خواندن و نوشتن دارند.

محمد اعتدادی افزود: در دوره متوسطه نیز شاهد افت پنهان هستیم، 
رشد نمرات در آزمون های غیرنهایی نسبت به سال های گذشته طبیعی 
نیســت و تحت تاثیر نحوه برگزاری امتحانات بوده و این نشان دهنده 
آن اســت که یادگیری واقعی اتفاق نیفتاده است. این در حالی است 
که وضعیت تحصیلی دانش آموزان در مناطق روســتایی و عشایری 
متفاوت بوده و دلیل آن، آموزش حضوری این دانش آموزان طی  دو 

سال گذشته بوده است.
مدیرکل آموزش  و پرورش استان اظهار داشت: در حقیقت آموزش در 
فضای مجازی نمی تواند به طور کامل محقق شود، فضای مجازی نیز 
بستر موثر و مناســبی برای دانش آموزان نیست و دانش آموزان نیاز 

دارند با معلم ارتباط برقرار کنند.
وی افزود: امروز خانواده ها اذعان دارند که معلمان فقط آموزش دهنده 
نیســتند، بلکه معلمین در فضای مدرســه و در محیط آموزشی باعث 
رشد دانش آموزان در ابعاد مختلف روحی، روانی و تربیتی می شوند. 
اعتدادی با تاکید بــر این موضوع که خانواده ها نیــز متوجه این افت 
تحصیلی دانش آموزان در فضای مجازی شــده اند، افزود: بســیاری 

از خانواده هــا متقاضی آموزش کامال حضوری در مدارس هســتند و  
باتوجه به اینکه ستاد ملی کرونا مجوز برگزاری آموزش های حضوری را 
صادر کرده و برای اینکه بیش از این لطمه ای به تحصیل دانش آموزان 
وارد نشود، الزم اســت دانش آموزان ضمن رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی و هماهنگی با مســئولین مدارس، به گونه ای برنامه ریزی  
داشته باشــند که به صورت حداکثری در کالس های حضوری شرکت 

کنند.
با آغاز سال تحصیلی جاری با توجه به پوشش همگانی واکیسناسیون 
و کاهش شــیوع بیماری کرونا مقرر شــد تا دانش آموزان برای بهره 
گیری از کالس های حضوری چند ســاعتی در هــر هفته در مدارس 
حضور پیدا کنند؛ اما حاال مشخص شــده که این چند ساعت به هیچ 
عنوان جوابگوی اثرگذاری بر  کیفیت آموزشی نیست و تنها یک هزینه 
رفت و آمد بر خانواده ها به جا گذاشــته است. همه اندیشمندان علم، 
تعلیم و تربیت معتقدند هیچ نظام آموزشــی جای آموزش حقیقی و 
حضوری را نخواهد گرفت.طی  دو ســالی که از بیماری کرونا سپری 
می شود؛ نظام آموزشی ما تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت و آسیب 
جدی را دید، آســیبی که اگر برای آن راه حل درستی اندیشیده نشود 

باید در  آینده شاهد لطمات آن باشیم.

 با توجه به پوشش همگانی واکیسناسیون و کاهش شیوع 
بیماری کرونا مقرر شد تا دانش آموزان برای بهره گیری از 
کالس های حضوری چند ساعتی در هر هفته در مدارس 
حضور پیدا کنند؛ اما حاال مشخص شده که این چند ساعت 
به هیچ عنوان جوابگوی اثرگذاری بر  کیفیت آموزشی نیست 

و تنها یک هزینه رفت و آمد بر خانواده ها به جا گذاشته است

با مسئولان جامعه

 سرپرســت اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیر 
حوادث دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان میانگین در 
کالن شهر اصفهان زمان رسیدن آمبوالنس به بیمار و 
مصدوم را ۱۱ دقیقه و در دیگر شهرستان های استان 
۱۰ دقیقه و همچنین میانگین زمان رسیدن به محل 
در حوادث جاده ای بین شــهری در استان اصفهان 
را ۱۴ دقیقه عنوان کرد.فرهاد حیدری، تصریح کرد: 
برای بیماران کرونایی نیز ساز و کار ویژه ای طراحی 
شده و مراکز ویژه بیمارستانی هم که برای این امر 
اختصاص یافته اند امکانات و تجهیزاتی را برای اعزام 

و انتقال بیماران تدارک دیدند.حیدری در ارتباط با 
شنیده ها که برخی از آمبوالنس ها از انتقال بیماران 
کرونایی خــودداری می کنند، گفت: بــه طور کلی 
بیماران اورژانسی و بیمارانی که شرایط تهدید کننده 
حیات دارند و هوشیاری یا تنفس آنها دچار اختالل 
شده اســت در اولویت اورژانس ۱۱۵ هستند، ولی 
فقط مبتال به کرونا بودن دلیــل بر اعزام آمبوالنس 
۱۱۵ و یا انتقال بیمار نیست.سرپرســت اورژانس 
پیش بیمارســتانی و مدیر حوادث دانشگاه  علوم 
پزشکی اصفهان اضافه کرد: ممکن است این افراد 
فقط عالئمی مانند سرماخوردگی داشته باشند که 
این مورد شرایط اورژانسی نیست و نیازی به انتقال 
اورژانسی توسط واحدهای امدادی وجود ندارد، اما 
چنانچه بیمار کرونایی عالئمی دال بر شدت بیماری 

مانند تنگی نفس را داشته باشــد یا موارد دیگری 
که با هماهنگی پزشــک اتاق فرمان است، حتما به 
مرکز درمانی منتقل خواهد شــد و قطعا همکاران 
اورژانس کوتاهی نمی کنند.وی در خصوص میزان 
فواصل استقرار آمبوالنس  ها تا شــهرها و جاده ها 
پاسخ داد: پایگاه شهری بر اساس آیین نامه طرح 
پوشش فراگیر اورژانس پیش بیمارستانی به ازای 
هر ۵۰ هزار جمعیت در مراکز شهرهایی که دانشکده 
یا دانشگاه علوم پزشکی دارند، راه اندازی می شود 
و اضافه بر آن به ازای هر ۶۰ هــزار نفر جمعیت بعد 
در مورد پایــگاه جاده ای به فاصله  هــر ۴۰ کیلومتر 
راه اصلــی، در مبادی ورودی و خروجی شــهرها و  
۱۵ دقیقه زمان رســیدن بر بالین بیمار  این مراکز و 

ایستگاه ها، راه اندازی می شود.

 توضیحات اورژانس اصفهان درباره انتقال
بیماران کرونایی با آمبوالنس به بیمارستان

 مهار آتش سوزی 
کارگاه خاتم در اصفهان

سخنگوی ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان 
گفت: یک مــورد آتش ســوزی در 
کارگاه ساخت وسایل خاتم در محله 
راران به ســامانه ۱۲۵ آتش نشانی 
گــزارش شــد.فرهاد کاوه آهنگران 
افزود:آتــش نشــانان از ایســتگاه 
شــماره ۴، ۲۴ و ۲۵ به محل حادثه 

اعزام شدند و آتش را مهار کردند.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان:

 عامل قطع خطوط تلفن در یکی از مناطق کاشان
 دستگیر شد

رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان بیان داشــت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل های 
مخابراتی در یکی ازمناطق شهرستان کاشــان که باعث بروز قطع خطوط تلفن شهروندان ساکن 
در این مناطق شده بود، تیم های ویژه ای به منظور گشت زنی در ساعات پایانی شب فعال شدند 
تا اینکه سرانجام ماموران واحد گشت کالنتری ۱۴ فرماندهی انتظامی کاشان حین گشت زنی به 
فردی قوی هیکل با لباس سیاه و دارای ماسک که در مقابل یک ساختمان پرسه می زد مشکوک 

و بالفاصله به سمت وی رفتند؛ اما فرد مذکور به محض دیدن ماموران اقدام به فرار کرد.
ســرهنگ حســین ترکیان ادامه داد: با فرار متهم ماموران به تعقیب وی پرداخته و در یک اقدام 
ضربتی او را دستگیر و در بازرسی بدنی او یک کالف طناب،یک عدد آچار فرانسه و یک سیم چین 
را کشف کرده و او را برای تحقیقات بیشــتر به پلیس آگاهی منتقل کردند.سرهنگ ترکیان خاطر 
نشان کرد: متهم در تحقیقات تخصصی صورت گرفته به ۷ فقره سرقت کابل های مخابراتی اعتراف 
و عنوان کرد که این سرقت ها را به دلیل اعتیاد شدیدش به شیشه انجام می داده و پس از فروش 
اموال مسروقه مواد مصرفی خود را تهیه می کرده است.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از 
دستگیری مالخر اموال مســروقه با اعترافات متهم خبر داد و اظهار داشت: متهمان پس از اقرار 

صریح به جرائم خود به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.
 

کشف موتورسيکلت قاچاق در اصفهان 
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از توقیف یک دســتگاه موتورســیکلت قاچاق به ارزش ۷ 
میلیارد ریال دراین شهرستان خبر داد. سرهنگ حمیدرضا اکبری بیان داشت: ماموران انتظامی 
شهرســتان اصفهان کالنتری ملک شــهر ، هنگام كنتــرل خودروهای عبوری به یک دســتگاه 
خودروی وانت مشکوک و آن را متوقف کردند.وی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو یک دستگاه 
موتورسیکلت سنگین کشف شد که راننده خودرو مدارک قانونی و مجوزهای مربوطه را ارائه نداد 
و خودرو و موتورسیکلت توقیف شــدند.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینكه در این 
راستا یک نفر دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد، افزود: ارزش موتورسیکلت کشف شده 
توسط کارشناسان مربوطه ۷ میلیارد ریال اعالم شده است.سرهنگ حمیدرضا اکبری خاطر نشان 
کرد: نیروی انتظامی با قاچاقچیان كاال به شدت مقابله خواهد كرد و اجازه جوالن به آنها نخواهد 
داد و شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشكوك در این خصوص، موضوع را 

از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.
 

دستگیری قاتل راننده تاکسی در چادگان
فرمانده انتظامی شهرســتان چادگان اظهار کرد: بعد از ظهر روز سه شنبه، گزارش سرقت به عنف 
و ضرب و جرح راننده تاکســی در روســتای کوکانگ بخــش چنارود به نیــروی انتظامی اعالم 
شد.ســرهنگ ولی اروجی افزود: به دنبال اعالم این خبر تیم پلیس آگاهی و مجموعه نیروهای 
انتظامی به همراه تیم بررسی صحنه جرم راهی محل شدند و تحقیقات در این خصوص آغاز شد. 
بررسی های اولیه نشان می داد که راننده تاکســی مورد اصابت ضربه چاقو قرار گرفته و سارقان 
اقدام به سرقت خودرو کردند. راننده تاکسی بالفاصله به بیمارســتان منتقل شد که متاسفانه به 
علت ضربه چاقو و جراحات وارده  جان ســپرد.فرمانده انتظامی چــادگان گفت: تحقیقات برای 
دســتگیری دو  متهم ادامه یافت. بررسی ها در این خصوص ادامه داشــت تا اینکه پس از یک 
ساعت با درایت ماموران و سرنخ های به دست آمده سارقان شناسایی شدند. ضارب که فردی زیر 

۱۸ سال بود، دستگیر و به همراه فرد متهم دیگر تحویل مراجع قضایی شدند.

وز عکس ر

خبر روزناجا

سرپرست اداره کل اجتماعی و 
فرهنگی استانداری اصفهان :

حوزه زنان و خانواده نقش 
مهمی در پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی دارد
 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
اصفهان گفت: مقوله زنان و کیــان خانواده از 
اصلی ترین و کلیدی ترین موضوعات جامعه 
اســت. محمدرضا جانثاری در جلسه تحکیم 
بنیان خانواده و افزایش هم افزایی بین حوزه و 
دانشگاه در استانداری افزود: اگر این موضوع 
به درستی بررسی و مسائل جانبی آن شناسایی 
و رفع شــود، به راهکارهای خوبــی برای بهبود 
وضعیت جامعــه خواهیم رســید.وی اظهار 
داشت: در این راستا پرداختن به تناقض های 
موجود درزمینه حجاب، آداب و معاشــرت و 
سبک زندگی نیازمند بررسی های جدی و ارائه 
راهکارهای موثر اســت؛ نباید در جامعه تا این 
حد تناقض در ســطح باال وجود داشــته باشد 
و بر این اســاس ضروری اســت که هر یک از 
بخش های خانواده به وظایف خود به درستی 
عمل کنند.وی تاکید کرد:  این جلســات باید 
به سمت وســوی ارائه راهکارهــای نو، واقعی، 
صریح و روشن پیش رود  تا محور تصمیم گیری 
برای تصمیم سازان قرار گیرد.جانثاری افزود: 
همچنین در موضوع خانواده و زنان الزم است 
تا پیوندی بین دستگاه های اجرایی و دانشگاه 
و حوزه های علمیه برقرار و بــه رفع تناقض ها 
در جامعه منجر شــود. وی خاطرنشــان کرد: 
اســتانداری به عنوان نماینده حاکمیت وظیفه 
ورود به تمام شئون زندگی مردم جامعه ازجمله 
زنان و بنیــان خانواده را دارد تــا بتواند به ابالغ 
دستورالعمل ها و پیگیری های الزم در این زمینه 
بپردازد.سرپرست اداره کل اجتماعی و فرهنگی 
اســتانداری اصفهان نیز در این جلســه گفت: 
اولویت مسائل اجتماعی و فرهنگی استان در 

١۶ محور تدوین شده است. 
مســعود مهدویــان فر افــزود: ازجملــه این 
اولویت ها موضوع طالق، تزلزل خانواده، مفاسد 
اخالقی، اعتیاد، خشونت، کودک آزاری، پیری 
جمعیت و سالمندی، فضای مجازی و مصرف 

الکل است. 

براساس جدیدترین نتایج منتشر شده  نظام بین المللی رتبه بندی گرین متریک، دانشگاه های کاشان، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، اصفهان 
و آزاد اسالمی واحد نجف آباد از استان اصفهان در میان برترین دانشگاه های جهان قرار گرفتند.دانشگاه های زنجان، کاشان، محقق اردبیلی، الزهرا، علوم پزشکی 
کاشان، رازی کرمانشاه، اصفهان، فردوسی مشهد، یاسوج، تربیت مدرس، یزد، حکیم ســبزواری، اراک، صنعتی امیرکبیر، تربیت معلم شهید رجایی، صنعتی 
اراک، گرگان، صنعتی نوشیروانی بابل،  شهید مدنی آذربایجان، کردستان، تهران، علوم پزشکی اهواز، دانشگاه مطالعات پیشرفته در علوم پایه، شریف، صنعتی 
شاهرود، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، بابلسر مازندران، خوارزمی، پیام نور ایالم، بیرجند، صنعتی کرمانشاه، سیستان بلوچستان، اردکان، علوم 
پزشکی زنجان، علوم تحقیقات، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، آزاد نجف آباد، فنی و حرفه ای، شهید بهشتی، میبد و صنعتی توسی به ترتیب ۴۲ 
دانشگاه ایران در این نظام رتبه بندی هستند.دانشگاه کاشان دومین دانشــگاه ایران با رتبه ۷۷۲۵، علوم پزشکی کاشان با امتیاز ۷۲۲۵ در رتبه پنجم، دانشگاه 

اصفهان رتبه هفتم با امتیاز ۷۸۷۵ و آزاد نجف آباد با امتیاز ۳۱۵۰ رتبه ۳۸ کشور قرار دارند.
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نواک جوکوویچ، مرد شماره یک تنیس جهان از اینکه به خاطر مثبت شدن تست کرونایش در ماه دسامبر )آذرماه( خود را قرنطینه نکرده، عذرخواهی کرد. وی گفت که 
او خود را موظف به انجام مصاحبه می دانسته و اعتقاد داشت از آنجایی که بدون عالمت بوده و از نظر اجتماعی فاصله را رعایت کرده، مشکلی برای شرکت در مسابقات 
نداشته است.مرد شماره یک تنیس جهان گفت: این یک اشتباه قضاوتی بود و من باید این تعهد را انجام می دادم. احساس می کنم باید با L’Equipe مصاحبه می کردم 
چون نمی خواستم خبرنگار را ناامید کنم؛ اما من فاصله اجتماعی را رعایت می کنم و ماسک می زنم مگر زمانی که بخواهم عکس بگیرم.این تنیسور صربستانی با انتشار 
پستی در صفحه شخصی خود نوشت که در ماه دسامبر در مسابقه بسکتبالی شرکت داشته جایی که افراد زیادی به کووید 19 مبتال شدند. وی بالفاصله تست داد که منفی 
شد.جوکوویچ همچنین توضیح داد تا زمانی که در یک رویداد تنیس در بلگراد شرکت کرده بود، باز هم تست مثبت دریافت نکرده و در آنجا به کودکان جوایزی اهدا کرد.وی 

خاطرنشان کرد که قبل از حضور در این مراسم، آزمایش سریع کووید را انجام داده تا مطمئن شود که ویروس ندارد، که دوباره این تست منفی شد.

عذرخواهی آقای ستاره به خاطر واکسن نزدن
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انتقاد شدید »امباپه« از توهین ها به یک کودک
 کیلیان امباپه از توهین های مجازی به یک کودک شــدیدا انتقاد کرد.چندی پیش یک دختر ۸ 
ساله به نام کامیل که با سندرم VACTRL دســت و پنجه نرم می کند با ارسال یک ویدئو برای 
امباپه از او درخواست کرد در پاری سن ژرمن بماند. این ویدئو مورد هجوم توهین های فراوان قرار 
گرفت. مسئله ای که امباپه از آن آگاه شد و نسبت به آن واکنش نشان داد.امباپه پس از این اتفاق 
گفت:» برای کامیل کوچک، سال نوی خوشــی آرزو می کنم. همچنان به مبارزه ادامه بده زیرا به 
همه ما درس زندگی می دهد. این حجم از خشونت کالمی نسبت به یک کودک... واقعا در حال 

رسیدن به پایین ترین سطح ممکن هستیم. باید اندکی به خودمان بیاییم«.

اولین بازی رسمی نوه اسطوره قرمزها
در مرحله سوم از جام حذفی انگلیس، استوک ســیتی در حالی به مصاف لیتون  اورینت رفت که 
دی مارجیو رایت فیلیپس، فرزند شــون رایت فیلیپس، فرزندخوانده یان رایت نخستین بازی 
حرفه ای خود را تجربه کرد.شون در سه سالگی توســط یان رایت به فرزند خواندگی پذیرفته شد 
و بین ســال های 1999 تا ۲۰1۷ برای منچسترسیتی، چلســی و نیویورک  ردبولز به میدان رفت 
و پس از اینکه دو ســال با هیچ تیمی قرارداد نداشت، سرانجام در ســال ۲۰19 از دنیای فوتبال 

خداحافظی کرد.

تیم ملی عراق با سه غایب در تهران 
بر اساس اعالم فدراسیون فوتبال عراق تیم ملی این کشــور در غیاب سه بازیکن کلیدی خود به 
دلیل مصدومیت برای بازی با تیم ملی فوتبال ایران به تهران ســفر خواهد کرد. آخرین بازیکنی 
که شــانس حضور در تیم ملی فوتبال عراق به بهانه بازی با ایران را از دســت داده یاســر قاسم، 
مهاجم تیم فوتبال زاخوی است که در مصاف با تیم ســامرا در هفته هیجدهم لیگ برتر عراق به 
شدت مصدوم شد و بنا بر اعالم پزشک باشگاه شانس حضور در اردوی تیم ملی فوتبال عراق را از 
دست داده و این به خاطر شدت مصدومیت وی در بازی مورد اشاره است. پیش از یاسر قاسم، 
علی عدنان و محمد قاسم هم آسیب دیده بودند. علی عدنان در لیگ برتر دانمارک توپ می زند. 
این سه بازیکن حتی در بازی دوســتانه اول بهمن که در برابر اوگاندا خواهد بود تیم ملی عراق را 
همراهی نخواهند کرد.  عراق با 4 امتیاز از 6 بازی در رده پنجم جــدول گروه A قرار دارد و به نظر 
می رســد در بازی های باقی مانده برای دفاع از اعتبار و حیثیت خود بازی خواهد کرد و نه صعود. 
پیش بینی می شود سرمربی جدید تیم ملی عراق در مصاف با ایران به منظور آینده نگری به چند 

بازیکن جوان هم میدان دهد.

وقتی »خامس رودریگس« جان بازیکن آفریقایی را نجات داد
هفته گذشته دیدار تیم های الریان و الوکره در لیگ ستارگان قطر شاهد اتفاقی ناگوار بود. عثمان 
کولیبالی، لژیونر مالیایی تیم الوکره در دقیقه 41 بازی به زمین افتاد و سکته قلبی کرد.این بازیکن 
خارجی الوکره بعد از اقدام سریع کادرپزشکی از مرگ حتمی نجات پیدا کرد. نشریه »الوطن« به 
تازگی در گزارشی به سراغ این بازیکن رفت و از ۲۵ دقیقه مرگبار زندگی اش پرس وجو کرده است. 
در بخشی از این گزارش نقش کلیدی خامس، ستاره ســابق رئال و همبازی کنونی خلیل زاده در 
الریان در نجات جان این بازیکن مالیایی مطرح شد. مختار شعبان، پزشک الوکره در این زمینه 
گفت: »خامس رودریگس ستاره الریان در لحظه افتادن کولیبالی با اقدامی هوشمندانه و گرفتن 
سر این بازیکن به صورت صحیح باعث شده تا این بازیکن تنفس داشته باشد. کولیبالی در زمان 
افتادن بی هوش شــده و نبضش بســیار ضعیف بود و این اقدام خامس باعث شده تا جان این 

بازیکن نجات پیدا کند.«

نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر در ایستگاه پایانی؛

 رقابت تنگاتنگ سرمربیان جوان در اراک

نیم فصل اول فصل جــاری رقابت های   سمیه مصور
لیگ برتر فوتبال کشور، جام خلیج فارس 
عصر امروز با انجام هشت دیدار برگزار می شود که در یکی از حساس 
ترین این دیدارها تیم سپاهان به مصاف تیم آلومینوم اراک می رود.

سپاهانی ها در شرایطی آماده پانزدهمین دیدار خود در بیست ویکمین 
دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور می شــوند که هفته گذشته 
موفق شدند با نتیجه دو بر یک تیم فوالد خوزستان را از میان بردارند تا 
همچنان در صف مدعیان قهرمانی این دوره از مسابقات باقی بمانند.

شاگردان محرم نوید کیا که چند هفته ای از شرایط آرمانی خود فاصله 
گرفته بودند و سه شکست در کارنامه آنها به ثبت رسیده، نتیجه ای که 
به هیچ عنوان مورد پسند هواداران پرشمار این تیم نبود توانستند طی 
دو هفته گذشته این مسابقات به دو پیروزی دلچسب دست پیدا کنند 
تا بار دیگر برای سایر مدعیان خط و نشــان بکشند. طالیی پوشان از 
14 بازی برگزار شده خود در این مسابقات، 9 برد و یک تساوی و چهار 
شکست به دســت آوردند تا در مجموع با ۲۸ امتیاز  پس از تیم های 

استقالل و پرسپولیس در رده سوم جدول رده بندی جای بگیرند.

در آن سوی میدان تیم آلومینیوم اراک که در فصل جاری رقابت های 
لیگ برتر با سرمربیگری رســول خطیبی تا اینجای مسابقات خوب 
عمل کرده و یکی از تیم های قدرتمند نشــان داده است هفته گذشته 
مقابل تیم پیکان به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت داد. این تیم هم 
اکنون در جدول رده بندی با ۵ برد و ۸ تســاوی و کسب ۲3 امتیاز در 

جایگاه چهارم جدول ایستاده است.
جدال تیم های ســپاهان و آلومیینوم اراک نه تنها برای این دو تیم که 
برای سایر تیم های همسایه آنها در جدول رده بندی نیز حائز اهمیت 
است و همین مسئله این دیدار را به یکی از حساس ترین دیدارهای 
هفته پایانی نیــم فصل اول رقابت های لیگ برتر تبدیل کرده اســت. 
فاصله چهار امتیازی طالیی پوشــان با صدر جدول باعث شده تا آنها 
فرصت برای صدرنشــینی در نیم فصل اول رقابت ها نداشته باشند و 
تنها در صورت پیروزی و لغزش تیم پرسپولیس می توانند به جایگاه 

دوم صعود کنند.
 بزرگ ترین سالح زردپوشــان اصفهانی مقابل آلومینیوم اراک را باید 
ثبات تاکتیکی، انگیزه بیشتر و قدرت عالی بازی خوانی محرم نویدکیا 

دانســت. ســپاهانی ها در فاز هجومی اگر چه طی چند هفته گذشته 
اندکی با مشکل مواجه بودند؛ اما بازگشت سجاد شهباززاده به پیکان 
خط حمله و تخصص این مهاجم در زدن ضربــات آخر در کنار ضعف 
خط دفاعی آلومینیوم در عمق خط دفاعی باعث می شود تا شاگردان 
نویدکیا برنامه ویژه ای برای گلزنی به اراکی ها داشــته باشــند. در فاز 
دفاعی اما ســپاهانی ها با مشــکل مواجه بوده و مدافعــان این تیم 
در روند بازی اشــتباهات فردی زیادی را مرتکب می شــوند و همین 
نکته می تواند برای نویدکیا و تیمش دردسرســاز شود. در مقابل تیم 
آلومینیوم اراک در فاز دفاعی خوب ظاهرشــده است این تیم با ۷ گل 
خورده بعد از استقالل و سپاهان بهترین خط دفاعی را داراست ولی در 

فاز هجومی عملکرد خوبی نداشته است.
قضاوت دیدار تیم های ســپاهان اصفهان و آلومینیوم اراک را مهدی 
سید علی بر عهده دارد و ســعید علی نژادیان و فرهاد مروجی کمک 
داوران او در این بازی خواهند بود. در دیگر دیدارهای حســاس هفته 
پانزدهم تیم اســتقالل به مصاف تیم نفت مسجد سلیمان می رود و  

تیم پرسپولیس میزبان تیم فجرسپاسی شیراز است.

 سوال روز

فوالد از استقالل شکایت نکرده است!
پس از بازی استقالل و فوالد بود که بحث پیرامون شکایت باشگاه اهوازی نسبت به حضور سیاوش 
یزدانی و حســین مرادمند، دو بازیکن آبی ها مطرح شــد. فوالدی ها اعتقاد داشتند دو مدافع یاد 
شده مشمول خدمت سربازی بوده و حضور آنها در استقالل غیرمجاز است.فرشید سمیعی، معاون 
حقوقی استقالل در حاشیه جلســه کمیته استیناف و رســیدگی به پرونده بازیکن گابنی گل گهر، 
درخصوص وضعیت پرونده شکایت فوالد از یزدانی و مرادمند پاسخ داد: نامه ای که باشگاه فوالد به 
سازمان لیگ ارسال کرده، شکوائیه نبود بلکه درخواست استعالم بوده است. این باشگاه در ذیل نامه 
اشاره کرده بود که هیچ گونه اتهامی را متوجه باشگاه استقالل نمی داند و این یک شکوائیه نیست.

وی ادامه داد: در شکوائیه باید اتهام، متوجه کسی شود. از این رو نیز سازمان لیگ جواب این نامه 
را نداد و اعالم کرد ما مکلف نیستیم پاسخ اســتعالم ها را بدهیم. چون اگر پاسخ استعالم فوالد را 
بدهیم، سایر باشگاه نیز استعالم سایر باشگاه ها را می خواهند و قصد دارند مدارک یکدیگر را ببینند. 
سمیعی در پایان گفت: سازمان لیگ اعالم کرد اگر کسی مدعی است، باید شکایت کند و چون فوالد 
در مدت قانونی برای شکایت را از دست داد در نتیجه هیچ شــکایتی از طرف فوالد علیه استقالل 

ثبت نشده است.

خرید لژیونر مطرح توسط »گل محمدی« در نیم فصل
پارگی رباط صلیبی عیســی آل کثیر تایید شد و باشگاه پرســپولیس قصد دارد با خارج کردن نام 
این بازیکن از فهرســت نیم فصل دوم، بازیکن جدیدی را به لیســت خود اضافه کند.مصدومیت 
آل کثیر در بازی با پدیده کار دســت این بازیکن داد و او ادامه فصل را از دست داد.این خبر را دکتر 
حقیقت، پزشک باشگاه پرسپولیس نیز تایید کرده است: »با توجه به تصویربرداری انجام شده و 
نظر کمیسیون پزشکی، متاسفانه آسیب دیدگی عیسی آل کثیر که در بازی با پدیده رخ داد، مربوط 
به پارگی رباط صلیبی می شود. در ارتباط با این آســیب، تمام اقدامات پزشکی از لحظه اول انجام 
شد و تالش خواهیم کرد وی را در ســریع ترین زمان ممکن آماده اقدامات بعدی کنیم. با توجه به 
عمل جراحی که در ارتباط با پارگی رباط صلیبی انجام می شــود این بازیکن دوری شــش ماهه از 
میادین را تجربه خواهد کرد.«به این ترتیب احتمال خروج نام این بازیکن از لیست نیم فصل دوم 
پرسپولیس بسیار زیاد اســت و مسئوالن این باشــگاه نام آل کثیر را از فهرست خود خارج کرده و 
بازیکن جدیدی را به خدمت خواهند گرفت. در این میان اخباری به گوش رسید مبنی براینکه علی 

گل محمدی و پرسپولیســی ها برای جانشــینی عیسی آل علیپور ،گزینه اول یحیی 
لی  این صحبت مطرح می شــود که آقای گل ســابق لیگ کثیر است.درحا

با ماریتیمو قرارداد داشته و بعید است باشگاه پرتغالی برتر و پرسپولیس 
را برای بازگشــت به ایران و پرســپولیس امضا کند.رضایت نامــه او 
علیپور هم شرایط خوبی در تیمش داشته و تبدیل به ایــن روزها علی 
فیکس ماریتیمو شده اســت.برهمین اساس به نظر یکی از بازیکنان 
گل محمدی باید فکر دیگری برای جایگزین عیسی آل می رســد یحیی 

کثیر داشــته باشــد.علی علیپور پس از حدود 6 
سال بازی در پرسپولیس به لیگ پرتغال 
و باشگاه ماریتیو رفت تا بتواند همچون 
دوست صمیمی اش مهدی طارمی به 
تیم بزرگ تر یا لیگــی معتبرتر برود.

او پس از حضور ســرمربی جدید در 
ماریتیمو دراین تیم جایگاه ثابتی 
پیدا کرده و بعید است بتواند در 
نیم فصل دوم لیگ برتر ایران به 

پرسپولیس کمک کند.

مستطیل سبز

لیست تیم ملی چه زمانی 
اعالم می شود؟ 

باشــگاه های حاضــر در لیگ برتــر هفته 
اول از دور برگشــت را در روزهای 4-3-۲ 
بهمن پشت ســر می گذارند و بعد از آن به 
تعطیالت زمســتانی می روند. پیش تر قرار 
بود لیســت تیم ملی بعد از پایان بازی های 
هفته شــانزدهم لیگ برتر اعالم شــود؛ اما 
از آنجایی که شــروع تمرینات تیم ملی در 
زمین شماره ۲ کمپ تیم های ملی از 4 بهمن 
است، لیست تیم ملی 3 بهمن و بعد از پایان 
بازی های آن روز لیگ برتر به صورت رسمی 

اعالم می شود. 
البته پیش از اعالم رسمی لیست تیم ملی، 
فدراسیون فوتبال با باشگاه های خارجی و 
هم چنین بازیکنان داخلی که قرار است در 
اردوی تیم ملی حاضر شوند هماهنگی های 
الزم را به عمل خواهــد آورد تا همگی برای 
حضــور در اردوی تیــم ملی مهیا شــوند. 
تعطیالت زمستانی لیگ برتر روز 4 بهمن و 
با بازی فجر سپاسی و نساجی در استادیوم 

حافظیه شیراز از راه خواهد رسید. 
نکته جالب اینکه تیم ملــی به بهانه بازی با 
عراق که روز ۷ بهمن برگزار می شود، تنها سه 
روز تمریــن خواهد کرد و این بــار بازیکنان 
داخلی همراه با لژیونرها در اردوی تیم ملی 

حاضر می شوند. 
در حالی کــه پیش تــر بازیکنــان داخلی 
چند روز زودتــر تمرینات تیم ملــی را آغاز 
می کردند. به این خاطر که بازیکنان داخلی 
در روزهای ۲-3-4 بهمــن درگیر همراهی 
تیم های باشــگاهی در بازیهــای لیگ برتر 
خواهند بود. البته اســکوچیچ می توانست 
با درخواست برپایی اردوی زودتر برای تیم 
ملی موجب لغو بازی های هفته شانزدهم 
شود؛ اما ســرمربی تیم ملی ترجیح داد به 
جای این کار بازی های هفته شانزدهم لیگ 
برتر برگزار شــود و بازیکنــان داخلی بعد از 
همراهی تیم های باشگاهی در این بازی ها 
در اردوی تیم ملی حاضر شوند. لژیونرها هم 
طبق قانون ۷۲ ســاعت پیش از اردوی تیم 
 ملی می توانند اردوی تیم باشگاهی خود را 

ترک کنند.

فاصله چهار امتیازی طالیی پوشان با صدر جدول 
باعث شده تا آنها فرصت برای صدرنشینی در نیم فصل 
اول رقابت ها نداشته باشند و تنها در صورت پیروزی 
و لغزش تیم پرسپولیس می توانند به جایگاه دوم 

صعود کنند

فوتبال جهان

وز عکس ر

عکس های تبلیغاتی 
بامزه »محمد صالح« 

برای آدیداس
محمد صــالح، ســتاره مصری تیم 
لیورپول که این روزها برای شــرکت 
در مســابقات جام ملت های آفریقا 
راهی کامرون شده، تصاویر تبلیغاتی 
جالبی منتشر کرد.او در این تصاویر 
که برای شرکت آدیداس گرفته شده 

لباس های عجیبی پوشیده است.

سرمربی تیم بســکتبال ذوب آهن اصفهان، درباره 
عملکرد تیــم ذوب آهن اصفهــان در دور مقدماتی 
لیگ برتر بســکتبال که با کســب 1۲ پیروزی از 14 
دیدار همراه بود، اظهار داشــت: در ابتدای لیگ و در 
دیدار های آغازین هماهنگی کمتــری از نظر تیمی 
داشتیم، اما با گذشــت زمان و پس از مرور کار های 
تاکتیکی در بازی های بعدی، بازیکنان هماهنگ تر 
شدند و رفته رفته به ثبات خوبی رسیدیم. هر چه به 
اواخر دور رفت نزدیک می شدیم ذوب آهن بازی های 
بهتر و کم اشتباه تری را به نمایش گذاشت و به نظرم 
در مجموع در دور برگشــت نمایش بســیار بهتری 
در مقایسه با دور رفت داشــتیم و بازی های بهتری 
انجام دادیم. البته در یک سری موارد نیاز به تمرین 
و تالش بیشــتر داریــم و باید در مراحل حســاس 
بعدی هوشیارتر بازی کرد. فرزاد کوهیان درخصوص 

پیش بینی تیم های مدعی قهرمانی در آستانه آغاز 
دور پلی آف، خاطرنشــان کرد: برای من پیش بینی 
قهرمان و تیم های مدعی در مقطع فعلی امکان پذیر 
نیســت، چرا که تیم ها فرصت دارند ترکیب خود را 
تغییر دهند و بازیکنان خارجــی باکیفیتی را جذب 
کنند تــا در مرحله پلی آف با قدرت بیشــتری ظاهر 
شوند. جدا از موضوع تقویت تیم ها با جذب بازیکنان 
خارجی، همه تیم ها در تالشند تا با تمرین بیشتر به 
هماهنگی بیشتری برسند و از االن زود است که راجع 
به فینالیست ها و تیم قهرمان صحبت کرد. سرمربی 
تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان در واکنش به سوالی 
در مورد جذب بازیکن خارجی، گفت: برنامه ای برای 
خرید بازیکن خارجی نداریم و فعال با همین ترکیب 
وارد مرحله پلی آف خواهیم شــد. نگاه مــا در تیم 
ذوب آهن بازی به بازی است و در حال حاضر روی 

بازی بعدی متمرکز هســتیم. کوهیان درخصوص 
عملکرد رامین طباطبایی در آستانه برگزاری مجمع 
انتخاباتی ریاست فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: 
به نظرم بررسی عملکرد طباطبایی طی 4 سال اخیر 
بخش های مختلفی دارد و خوشبختانه در این مدت 
کار های خوب زیادی انجام شده که بر کسی پوشیده 
نیســت. برای نمونه یکی از کار های مثبت در زمان 
ریاست طباطبایی فعال کردن بسکتبال بانوان بوده 
است. در این 4 ســال اخیر از نزدیک شاهد بهبود و 
افزایش سطح امکانات سخت افزاری برای تیم های 

ملی بوده ام.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن:

 قهرمان لیگ را از االن نمی توان پیش بینی کرد
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رییس شورای شهر اصفهان خبر داد:

 اجرای طرح شفافیت و ارتقای سالمت اداری
 از ابتدای بهمن ماه

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: یکی از موارد مهم شفافیت، امکان دسترسی به اطالعات 
است که می تواند مردم را همواره از مسائل و امور تاثیرگذار بر سرنوشت خود آگاه کند.محمد نورصالحی 
تصریح کرد: شفافیت قوانین و مقررات، مراحل انجام کار و فعالیت امور اداری و مالی همگی می تواند 
به سالمت اداری کمک کند.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به تصویب طرح شفافیت 
و ارتقای سالمت اداری، خاطرنشان کرد: این طرح مجموعه سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابعه 
و وابسته به شهرداری اصفهان را شامل می شود.وی با بیان اینکه بر اساس طرح شفافیت و ارتقای 
سالمت اداری، شهرداری اصفهان مکلف به تشکیل کمیته سالمت اداری ظرف مدت یک ماه از تصویب 
طرح است، افزود: این کمیته موظف به تصویب سیاست ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط 
با ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد در شــهرداری اصفهان و پیگیری موضوعات است، البته از طرف 
شورای اسالمی شهر اصفهان، رییس شورا و دو نفر نماینده به عنوان ناظر معرفی می شوند.نورصالحی 
خاطرنشان کرد: این طرح برای تایید به فرمانداری اصفهان ارســال می شود که به طور معمول یک 
هفته زمان نیاز است تا فرمانداری تطبیق یا عدم تطبیق طرح با قوانین جاری را اعالم کند و پیش بینی 

می شود پس از طی این مراحل، این طرح از ابتدای بهمن ماه الزم االجرا شود.

پیشرفت 30 درصدی بازارچه فدک
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان از پیشــرفت ۳۰ درصدی بازارچه فدک خبر داد و گفت: هزینه 
احداث این بازارچه با کاربری تجاری، رستوران، نمازخانه و سرویس بهداشتی بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال 
اعتبار برآورد شده است. علی اصغر شاطوری اظهار کرد: با توجه به سیاست اسکان مسافران نوروزی 
جهت تامین مواد غذایی و مایحتاج آنها بازارچه ای به مســاحت یک هزار و صد مترمربع در دو طبقه 
احداث شده است.وی افزود: طبقه همکف این بازارچه با مساحت ۵۴۰ متر، نیم طبقه اول با مساحت 
۲۵۰ متر و فضای باز وسط جهت نشیمن با مساحت ۲۵۰ متر اســت. مدیر منطقه هفت شهرداری 
اصفهان خاطر نشان کرد: بازارچه فدک با کاربری تجاری، رســتوران، نمازخانه و سرویس بهداشتی 

احداث شده که هزینه اجرایی آن بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

 انجام واکسیناسیون 100 درصدی کارکنان سازمان 
پسماند اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به الزامات ستاد کرونا 
و همچنین تاکید مستمر بر ارتقای ســالمت فردی و عمومی در ســازمان مدیریت پسماند، با آغاز 
واکسیناسیون گسترده، پرسنل این سازمان با حضور حداکثری نسبت به تزریق واکسن اقدام کرده اند 
و در حال حاضر همه آنها در برابر این ویروس واکسینه شده اند.غالمرضا ساکتی با اشاره به جمعیت 
واکسینه شده در این سازمان، افزود: سازمان مدیریت پسماند شهرداری ۹۴ نیرو دارد که این افراد 
واکسن های خود را دریافت کرده اند و پیگیری ها برای دریافت دوز ســوم نیز ادامه دارد.مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با اشــاره به تداوم پروتکل های بهداشتی در سازمان 
افزود: با وجود واکسیناسیون ۱۰۰ درصدی در سازمان، همه پرسنل موظف به رعایت همه دستورات و 
پروتکل های بهداشتی بوده و کمیته پیگیری و پایش کووید -۱۹ در سازمان، اجرای این دستورالعمل ها 
را رصد و پیگیری می کند.ساکتی همچنین به پایش وضعیت ارباب رجوع سازمان در راستای کاهش 
چرخه انتقال این ویروس اشاره کرد و افزود: با توجه به دستور ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، 
انجام همه خدمات این سازمان تنها با ارائه کارت واکسن یا تست منفی pcr مقدور خواهد بود و در 

صورت نداشتن هیچ کدام از این مدارک، امکان ارائه خدمات به ارباب رجوع مقدور نیست.

نقش آفرینی شهرداری ها در توسعه اقتصادی جامعه؛

مزیت رونق کسب و کار برای مدیریت شهرها

شــهر همانند یک موجود زنده سلســله مراتب پیچیده ای دارد، در این 
راستا فعالیت های شــهری بر همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
و سیاسی تاثیر می گذارد. بی شک اقتصاد شهری و به تبع آن مدیریت 
شهری، نقش بسزایی در تحقق یا تحقق نیافتن هر برنامه ای در سطح 
ملی دارد. رشد روزافزون جمعیت شهرها، مسائل و مشکالت بسیاری 
ازجمله آلودگی هوا، بیکاری، توسعه ناموزون و … را برای شهرها به وجود 
آورده است؛ در این راستا با توجه به مشکالتی که امروزه شهرها با آن رو 
به رو هستند، اســاس راهکار مدیریتی برای انجام پروژه های عمرانی 
را می توان این طور بیان کرد که هر پروژه شــهری که در سطح شهر اجرا 
می شــود باید پیوست اشتغال زایی، محیط زیســتی و فرهنگی داشته 
باشد. البته طی ســال های اخیر ورود مدیریت شهری به فضای کسب 
و کار و درآمدزایی اهمیت بیشــتری یافته تا جایی که یکی از رویه های 
نوین در مدیریت شهری، نقش آفرینی شهرداری ها در توسعه اقتصادی 
جامعه است چرا که با تحقق آن عالوه بر تامین منابع درآمدی پایدار برای 
شهرداری ها، شاهد بهبود معیشــت مردم و اقتصاد شهروندی خواهیم 
بود. مهدی مسعودی آشتیانی، یک کارشــناس اقتصاد شهری در این 
باره می گوید: ارائه خدمات رفاهی به شــهروندان و بهبود زندگی آنان از 
جمله وظایفی است که برای مدیریت شــهری تعریف شده و می توان 

گفت یکی از موثرترین موارد در بهبود کیفیت زندگی مردم و ایجاد انگیزه 
در زندگی شهری توسعه کسب و کارهاست. وی ادامه می دهد: مدیریت 
شــهری می تواند با ایجاد و ارائه مجموعه ای از امکانات به رونق فضای 
کسب و کار در شهر کمک کند. برای نمونه می توان فضایی را برای برپایی 
بازارچه های سنتی در نظر گرفت تا مردم شهرهای کوچک بتوانند در این 
بازارچه های کاالهای سنتی، صنایع دستی و آثار هنری خود را ارائه دهند. 
این کارشناس شهری خاطرنشان می کند: حال جای این پرسش مطرح 
می شود که مزیت این کار برای مدیریت شهری چیست؟ در پاسخ به این 
سوال باید گفت با بهبود فضای کسب و کار و شرایط اقتصادی خانواده ها، 
شهروندان با دغدغه کمتری عوارض شــهرداری را پرداخت خواهند کرد 
و در نتیجه با افزایش درآمدها شــهرداری هم خدمــات با کیفیت تری 
را در شهر ارائه خواهد داد، در واقع یک ســیکل ارتباطی ایجاد می شود 
که شهروندان و شهرداری ها به شــکل توأمان از آن منتفع خواهند شد. 
مسعودی آشتیانی اظهار می کند: از نظر قانونی شــهرداری این اختیار 
را دارد که برای کســب درآمد ســرمایه گذاری کند، بنابراین شــهرداری 
می تواند به طور مستقل متولی یک کسب و کار در شهر باشد. بر اساس 
فضای ذهنی برخی مدیران شــهری و تعاریف ســنتی در شهرداری ها، 
تنها آن بخش از خدمات شهری که در منظر بیرونی شهر و در مقابل دید 

مردم قرار دارد مورد توجه قرار می گیرد در حالی که شهرداری ها با تغییر 
رویکرد در سیاست گذاری های خود می توانند تحوالتی اساسی در فضای 
جامعه شهری ایجاد کنند. این کارشناس شهری تاکید می کند: با توجه 
به وضعیت اقتصادی کنونی در کشور شهرداری ها راهی جز این ندارند که 
وارد عرصه درآمدزایی شوند و در این راستا ارزش گذاری بر کسب و کارهای 
خرد یکی از راه های کســب درآمد برای شهرداری هاســت. وی تصریح 
می کند: آنچه که در حوزه کسب و کار و درآمدزایی نباید به فراموشی سپرده 
شود، مکان سنجی و توجه به مشخصه های فرهنگی، جغرافیایی و... هر 
شهر برای درآمدزایی و کسب کار در آن است، برای نمونه در شهری چون 
محالت شهرداری ها می توانند با استفاده از ظرفیت های شاخص این شهر 
در حوزه گل و گیاه عالوه بر درآمدزایی به رونق بیشتر بازار گل در این شهر 
نیز بپردازند. آشتیانی خاطرنشان می کند: توجه به استارت آپ ها یکی 
از موضوعاتی است که آن چنان که باید در اقتصاد شهری مورد توجه قرار 
نگرفته است. برای نمونه شهرداری ها می توانستند سرمایه گذاران خوبی 
برای اجرای طرح های تاکسی اینترنتی موجود باشند، چرا که مجموعه 
تاکسیرانی در اختیار شهرداری هاســت و در این زمینه مدیریت شهری 
می توانست با اســتفاده از ظرفیت های فضای مجازی و استارت آپ ها 

عالوه بر بهبود خدمات رفاهی در شهر به درآمدزایی بپردازد.

یک کارشــناس شهرســازی و معماری در رابطه با 
اهمیت توجــه بــه ورودی شــهرها بــرای جذب 
گردشگران، اظهار کرد: نخستین چیزی که در ذهن 
هر گردشگر در انجام ســفرها اثر می گذارد، ورودی 
شهرهاست زیرا تصویری از آن شهر را در ذهن او حک 
می کند. محمد مسعود با بیان اینکه ورودی شهر از 
لحاظ علمی و ذهنی در وجود گردشگر بسیار اثرگذار 
است و ساماندهی آن ضروری به نظر می رسد، افزود: 
این جایگاه مهم برای گردشــگران خارجی و داخلی 
اهمیت زیادی دارد و ساماندهی ورودی شهرها باید 

در دستور کار باشد چرا که  هنگام ورود و خروج از شهر 
این ورودی ها هستند که اولین و آخرین تصویر را در 

ذهن گردشگر ایجاد می کند.
 عضو هیئت علمی دانشــگاه هنر اصفهــان با بیان 
اینکه هر چند بســیاری از گردشــگران با استفاده 
از هواپیما وارد شــهرها می شــوند، اما بــا این حال 
ورودی شــهرها اهمیت زیادی دارد، گفت: در همه 
دنیا فرودگاه ها در بیرون از شهر قرار دارند و به همین 
دلیل ورودی شهرها موضوعیت پیدا می کند؛ به عنوان 
مثال برج های کبوتری که در مسیر فرودگاه اصفهان 
قرار دارد، می تواند یک نماد از شهر اصفهان باشد که 
توجه به تاریخ و هویــت و فرهنگ را تداعی می کند، 
بنابراین برای مسافران نیز خاطره انگیز است و باید 
حفظ و مرمت شــود.وی با اشــاره به ورودی های 

شــهر اصفهان، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در 
بحث سیمای شــهری در ذهن گردشــگرانی است 
که از طریق اتوبوس به اصفهان وارد می شــوند و با 
توجه به سطح باالی اتوبوس از زمین، نسبت به دیگر 
خودروها، اولین تصویر حک شده در ذهن گردشگران، 
زباله ها و نخاله هایی اســت که عمدتا مغازه دارها بر 
پشــت بام های خود قرار می دهند که به هیچ عنوان 
زیبنده نیست. این کارشناس شهرسازی و معماری 
تصریح کرد: توجه به حاشــیه های ورودی شهر که 
در نخســتین منظره به چشم گردشــگران می آید، 
ســاماندهی و انســجام رویه در بحث جداره های 
مغازه ها و ســاختمان های ورودی شــهر، افزایش 
فضاهای ســبز طبیعی در ورودی شهرها نیز باید در 

دستور کار مدیران شهری قرار گیرد. 

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان مطرح کرد:

شهرداری ها پیشگام در ساماندهی ورودی شهرها

مدیریت شهری می تواند با ایجاد و ارائه مجموعه ای از 
امکانات به رونق فضای کسب و کار در شهر کمک کند. 
برای نمونه می توان فضایی را برای برپایی بازارچه های 
سنتی در نظر گرفت تا مردم شهرهای کوچک بتوانند 
در این بازارچه های کاالهای سنتی، صنایع دستی و آثار 

هنری خود را ارائه دهند

هفتمین کرسی تالوت قرآن اصفهان برگزار می شود
هفتمین کرسی تالوت قرآن استان اصفهان امروز  در خیابان مسجد سید، ساختمان قائمیه برگزار 
می شود. در برگزاری این کرســی، جمعی خودجوش مردمی که ترکیبی از اســاتید قرآن و مدیران 
موسسات قرآنی اصفهان هستند، همکاری دارند.این مراسم با حضور محمد پورسینا، مرتل برتر کشور، 
حسن کبیر، حافظ ممتاز کشوری، مسعود نیکدستی، قاری بین المللی و با سخنرانی آنالین محمدعلی 
انصاری، مفسر قرآن کریم برگزار می شود.یادآوری می شود، این محفل قرآنی به صورت عمومی برگزار 
خواهد شد. 6 دوره این کرسی ها قبل از شیوع بیماری کرونا برگزار و االن مجددا با فروکش کردن بیماری 

از سر گرفته شده و از سوی شبکه قرآن نیز پوشش داده می شود.

 درخشش هنرمندان اصفهانی
 در سومین جشنواره سراسری تئاتر »سردار آسمانی«

مدیر هنری و امور ســینمایی اداره کل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان از 
درخشش هنرمندان اصفهانی در سومین جشنواره سراسری تئاتر »سردار آسمانی« خبر داد و اظهار 
داشت: از تاریخ ۱۷ تا ۲۱ دی ماه، جشنواره در ســه بخش رادیو تئاتر، نمایش خیابانی و نمایشنامه 
نویسی برگزار شد و در تاریخ ۲۱ دی ماه مراسم اختتامیه جشنواره با معرفی برترین ها در هر بخش 
به کار خود پایان داد.»جواد ایزددوست«  با بیان اینکه هنرمندان اصفهان در دو بخش این جشنواره 
حضور داشــتند، خاطرنشان شــد: در بخش رادیو تئاتر، نمایش»معمای شــام« کاندید در بخش 
افکتوری»مسعود نصیریان«، کاندید در بخش صدابرداری»علی جانثاری«، کاندید در بخش بازیگری 
مرد »محمدرادمهر«، لوح تقدیر و جایزه سوم کارگردانی»محمد رادمهر«، لوح تقدیر و جایزه دوم نقش 
زن »زهرا هارونی«، لوح تقدیر و جایزه دوم نویسندگی»مصطفی جعفری خوزانی« را به خود اختصاص 
دادند.همچنین در بخش خیابانی، نمایش»سوء قصد« به کارگردانی»مجتبی خلیلی« رتبه سوم طرح 

و ایده و »سید پویا امامی«رتبه سوم بازیگری مرد را دریافت  کردند.

 اکران  های مردمی دوازدهمین جشنواره فیلم عمار 
در اصفهان کلید خورد

همزمان با تهران و سراسر کشور، اکران  های مردمی دوازدهمین جشنواره فیلم عمار در محل تاالر سوره 
حوزه هنری اصفهان کلید خورد.در این مراســم که با حضور خانواده معظم شهدای مدافع حرم، جمعی 
از هنرمندان و فرهنگیان، دانش آموزان و دانشــجویان رشته پویانمایی، مدیران و کارشناسان آموزش و 
پرورش استان اصفهان برگزار شد، از انیمیشن کاوه و کشتی فضایی برگزیده و دارنده لوح افتخار بخش 
پویانمایی دوازدهمین جشــنواره مردمی فیلم عمار رونمایی شــد.  در این مراسم حسین حسن نژاد، 
نویسنده و کارگردان انیمیشن کاوه و کشتی فضایی، ضمن تقدیر و تشکر از اهالی فکر و ذوق و عوامل دست 
اندرکار برپایی این مراسم اظهار داشت: این اثر ویژه گروه سنی کودک و نوجوان تولید شد تا با نگاه بلند و 

خالقانه ای بتواند در آینده برای جامعه خود اثرگذار باشد.

آغاز مرمت خانه تاریخی میرپنج چادگان
عملیات مرمت خانه تاریخی میرپنج چادگان در استان اصفهان آغاز شد.رییس اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی شهرستان چادگان گفت: این خانه تاریخی که یکی از شاخص ترین آثار 
تاریخی شهرستان است نیاز به مرمت فوری داشت که با مشارکت یکی از موسسات خیریه شهرستان، 
عملیات مرمت اضطراری این بنای تاریخی آغاز شد.غالمعلی صفری افزود: عملیات مرمت اضطراری 
شامل رفع رطوبت زدایی، مرمت دیوارها، مرمت ناکش ها و مرمت سقف داالن ورودی این اثر تاریخی 

با اعتباری بیش از ۳۰ میلیون ریال اجرا می شود.

با مسئولان

خبرخوان

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان 
تشریح کرد:

هزینه بیش از 1۵ میلیارد 
ریالی منطقه 3 در برابر  بحران

خبر روز

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان در تعریفی 
از بحــران و مقابله بــا آن اظهار کــرد: بحران 
پیشامدی است که به صورت ناگهانی و گاهی 
فزاینده رخ می دهد و به وضعیتی خطرناک و 
ناپایدار برای فرد، گروه یا جامعه می انجامد.

حسین کارگر افزود: راه مقابله با بحران انجام 
اقدامات و ارائه خدمات اضطــراری به دنبال 
وقوع بحران اســت که با هدف نجات جان و 
مال انســان ها و تامین رفاه نسبی برای آن ها 
و جلوگیــری از گســترش خســارات انجام 
می شــود.وی تصریح کرد: بــا توجه به وجود 
بافت فرسوده به مساحت ۲6۳ هکتار، وجود 
شبکه بازارهای تاریخی و اصلی شهر اصفهان، 
ابنیه تاریخی متعــدد، کارگاه های مختلف به 
خصوص طالســازی و دفع ســموم مازاد در 
شــبکه فاضالب و احتمال حریق و همچنین 
تهدیدات احتمالــی حاصل از فرونشســت 
زمین، منطقه ســه شــهرداری اصفهان را به 
بحران خیزترین مناطق شــهری تبدیل کرده 
است و بر این اساس باید از آمادگی های الزم 
در برابــر حوادث مذکور برخوردار باشــیم.وی 
خاطرنشان کرد: طی سال های گذشته، تعداد 
قابل توجهی شــیرهای هیدرانت مخصوص 
آبگیری تانکر خودروهای آتش نشانی در بازار 
و سطح منطقه نصب شد و در سال جاری نیز 
مجددا با هزینه ای بالغ بر ســه میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون ریال تعدادی از این شیرها تهیه و در 
منطقه نصب شد.کارگر با اشاره به هزینه بیش 
از ۱۵ میلیارد ریالی بابت اقدامات انجام شده 
این منطقه در برابر بحــران، اظهار کرد: تقویت 
زیرساخت های ســاختمان شهرداری مطابق 
با الگوی پدافند غیرعامــل، رفع نقاط بحرانی 
همچون آب گرفتگی ها، الیروبی و پاک سازی 
سپتینگ ها و دریچه های آب های سطحی و 
برداشت موانع در مســیر کانال ها و مادی ها، 
خرید و ساماندهی ســاالنه تجهیزات پایگاه 
مدیریت پشتیبانی ســتاد مدیریت بحران و 
حفر بیش از ۷۰ چاه جذبی آب باران از جمله 

اقدامات انجام شده در سال جاری است.

مدیرکل امور اجرایی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان ضمن اشاره به مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در اصفهان، اظهار کرد: ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه 
در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان، از گذشته تاکنون در اولویت اجرا بوده؛ اما از دی ماه سال گذشته شاهد تسریع در روند احداث این مسیرها بودیم.حمید آقایی 
با بیان اینکه یکی از مشکالت مسیرهای ویژه دوچرخه ، تردد موتورسیکلت سواران در این مسیرهاست که خطرات زیادی به همراه دارد، افزود: طی جلساتی که با پلیس 
راهور داشتیم درخواست کردیم نسبت به اعمال قانون تردد موتورسواران در این مسیرها با جدیت بیشتری اقدام کنند.مدیرکل امور اجرایی معاونت حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه مسیرهای ویژه دوچرخه سوای می تواند سبب کاهش ترافیک در سطح شهر شود، تصریح کرد: موتورسیکلت سواران نباید بدون توجه 
به عالئم و قوانین در مسیرهای ویژه دوچرخه تردد یا پارک کنند و سبب به خطر انداختن امنیت دوچرخه سواران شوند.وی با بیان اینکه اصلی ترین راهکار برای جلوگیری 
از تردد موتورسیکلت سواران در مسیرهای دوچرخه، فرهنگ سازی است گفت: انتظار می رود شهروندان برای حرکت با دوچرخه در معابر شهر همکاری الزم را داشته باشند 

و از مسیرهای ایجاد شده استفاده کنند، البته امیدواریم طی تعامل با پلیس راهور و همکاری مردم بتوانیم این مسیرها را ایمن سازی کنیم.

فرهنگ سازی؛ راهکار مهم رفع مشکالت مسیرهای دوچرخه

 دیدار مدیر موسسه تنظیم
  و نشر آثار امام)ره(اصفهان 

با استاندار
مهدی بنکدار، مدیر موسسه تنظیم و نشر 
آثار امام)ره( اصفهان، در دیدار با استاندار 
ضمــن بیــان گزارشــی از فعالیت های 
فرهنگی و هنری موسسه تنظیم و نشر آثار 
امام)ره( اصفهان طی سال های گذشته، 
در خصوص رویکرد جدید این موسســه 
و انجام فعالیت های هنــری، برنامه ها و 

طرح های آینده توضیحاتی را ارائه کرد .

وز عکس ر

عکس: جماران
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بســیاری از گردشــگران در حق جزیره قشــم کم لطفی 
 می کننــد و هنگامی کــه نــام آن را می شــنوند، غالبا یاد

  دو موضــوع مــی افتند: وســعت زیــاد ایــن جزیره و 
 مراکــز خریــد خــوش قیمــت و بی شــمارش. در واقع 
 جاهــای دیدنی قشــم فراتر از تصــور خیلی ها هســتند

 و قشــم میزبان خاص تریــن و بی مانند ترین جاذبه های 
 طبیعی و فرهنگی اســت. در این مطلب به بازارهای قشم 
و تفریحات آبــی آن نمی پردازیم و فقــط از دیدنی های 

قشم می گوییم.
دره تندیس ها؛ صخره هایی با معماری طبیعت

 پیــش از این کــه اشــاره ای بــه دره تندیس ها داشــته
  باشــیم بد نیســت کمــی بــا ژئوپــارک آشــنایی پیدا 
 کنیم. ژئــو پــارک در تعریف ســاده به مناطقــی اطالق
  می شــوند کــه پدیده هــای زمیــن  شناســی بی نظیــر
  یا کــم  نظیــری دارنــد. ژئوپــارک تعریفی کلــی از این
  مناطــق اســت و هــر ژئوپــارک متشــکل از چندیــن

 ژئوســایت می شــود. ماننــد دره تندیس هــا کــه یکی 
 از 25 ژئوســایت ثبت شده قشــم در یونســکو است که

 شباهت زیادی به دره ستارگان دارد و در واقع صخره های 
غول پیکری هستند که شکل و شــمایل منحصر به فردی 

 دارنــد، با این تفــاوت که معمــار این صخره هــا طبیعت
 بــوده و هیچ انســانی در ایجاد ظاهر خــاص و زیبای آن 

نقشی نداشته است.
تنگه چاهکوه؛ تنگه ای مسحور کننده و عجیب

 تنگــه چاهکــوه از آن جاهــای دیدنــی قشــم اســت
 که تصویرش حتی سال ها ممکن است در خاطرتان بماند! 
این جاذبــه طبیعی اســتثنایی به عنوان یکــی از عجایب 
 هفتگانه قشــم و یکی از ژئوســایت های ژئوپارک قشــم 
 شــناخته می شــود. این تنگه در اعمــاق 100 متری دره  و 
 بر اثر فرســایش طبیعی بــه وجود آمده اســت. چاهکوه 
 یک جاذبه ژئوتوریســتی متشــکل  از صخره های رسوبی
   اســت که بر اثر تغییــرات اقلیمی ایجاد شــده اســت.
  البته دسترســی بــه دره چاهکوه کمی دشــوار اســت،
  هم بــه خاطر فاصلــه زیــاد آن نســبت به مرکز شــهر
  )واقــع در 70 کیلومتــری غرب قشــم( و هم بــه دلیل
  مســیر آن که نیاز بــه کمی پیــاده روی دارد، اما شــک

 نکنید که ارزش دیدن دارد و در ســفر به قشــم حتما الزم 
است از نزدیک آن را ببینید.

غار نمکدان؛ حفره بی انتهای نمک
یکی از زیباترین جاهای دیدنی قشــم، غار نمکدان است 

که در جهان به عنــوان یکی از بزرگ تریــن غارهای نمک 
شناخته می شود. دسترســی به این غار نســبت به اکثر 
جاذبه های دیگر این مطلب کمی  دشــوارتر است و فاصله 
90 کیلومتری با مرکز شــهر دارد؛ اما تماشای آن خالی از 
لطف نیســت. غار نمکدان یکی از ژئوســایت های قشــم 
و یکی از عجایب هفتگانه قشــم شــناخته می شــود که 
تاکنون 6 کیلومتــر و 400 متر از آن کشــف شــده، اما به 
 دلیل دسترسی دشــوار به اعماق آن، اندازه واقعی این غار 

نامعلوم است.
قلعه پرتغالی های قشم؛ یادگار حضور استعمار

 قلعه های متعــدد جنوب ایــران و جنگ تاریخــی ایران 
 و پرتغال، باعث ســال ها اســتعمار پرتغالی هــا از خاک

 ایــران شــد. اکنــون پــس از گذشــت قرن هــا شــما 
 می توانیــد بقایایی از آن دوران را در قشــم ببینید. هرچند

 به قلعه پرتغالی های قشــم نســبت به ســایر قلعه های 
پرتغالی جنوب ایران رســیدگی کمتری شــده  اســت و 
اکثر سازه ها در حال تخریب هســتند، اما باز هم به دلیل 
تاریخچــه مهــم آن ارزش بازدیــد دارد. بازدیــد از قلعه 
پرتغالی ها به صورت همه روزه در هر ســاعتی از شبانه روز 

ممکن است.

آشپزی

کیک  ارده اسپایسی
مواد الزم: تخم مرغ 3 عدد، شکر170 گرم، ماست230 گرم، روغن 

مایع150 گرم، ارده100 گرم، آرد 270 گرم، بکینگ پودر 3 قاشق چای خوری
طرز  تهیه: فر را با دمای 175 درجه سانتیگراد گرم کنید و قالب میان تهی را به 

گنجایش تقریبی 9 پیمانه چرب کنید و کنجد بپاشید. آن گاه تخم مرغ ها را همراه با شکر با 
همزن برقی بزنید تا کمرنگ و غلیظ شود. سپس همزن را خاموش کنید و ماست، روغن مایع 
و ارده را به مایه تخم مرغی بیفزایید و با مفتول دستی مخلوط کنید. حاال مخلوط الک کرده آرد و 

بکینگ پودر را نیز افزوده و مخلوط کنید. اکنون نیمی از مایه فراهم کرده را در قالب بریزید و در حدود 
15 دقیقه در فر بپزید. سپس کیک را از فر درآورید و مواد میانی را روی آن بریزید و باقی مانده مایه 

کیک را بیفزایید و رویش را صاف کنید. اینک کیک را به مدت تقریبی 30 دقیقه در فر گرم کرده با دمای 
160 درجه سانتیگراد بپزید. آن گاه کیک را از فر درآورید و پس از 10 دقیقه از قالب جدا کنید و روی 
پنجره سیمی بگذارید تا خنک شود. حاال کیک را برای پذیرایی در ظرف زیبا و مناسبی قرار دهید.

در صورت تمایل می توانید کیک رابا سس کارامل تزیین کنید.
 ارده، مایعی است که از کنجد نرم پوست کنده بریان و نرم کوبیده تهیه شده و روغن آن 

جدا نشده باشد. از ارده بیشتر برای وعده غذایی صبحانه استفاده می کنند 
تا انرژی الزم را برای تمام روز دریافت کنند. این ماده غذایی مقوی 

فاقد هر گونه افزودنی، اعم از شیمیایی و غیرشیمیایی 
است و صددرصد طبیعی است.

جاهای دیدنی قشم که نباید از دست داد

جشنواره برلین امسال مجازی نخواهد بود دورخیز »تنابنده« برای حضور   در گیشه
جشنواره فیلم برلین در ماه فوریه امسال به صورت حضوری برگزار 
می شود. این خبر را ورایتی تایید کرد.جشنواره فیلم برلین آینده در 
حالی به صورت حضوری برگزار می شود که پیش از این اعالم شده 
بود رویداد بازار فیلم اروپا که همیشه به صورت همزمان با برلیناله 
برگزار می شود، امسال به صورت آنالین است.برگزارکنندگان جشنواره 
برلین اعالم کردند رویداد امسال به صورت فیزیکی برگزار می شود و 
پروتکل های مربوط به این دوره در روزهای آینده اعالم خواهد شد.

محسن تنابنده که این روزها با فیلم »قهرمان« اثر اصغر فرهادی روی پرده 
سینما حضور دارد، با فیلم »عنکبوت« به کارگردانی ابراهیم ایرج زاد نیز در 
راه سینماست و پس از پایان جشنواره فجر، با فیلم ایرج زاد روی پرده 
سینما حضور خواهد داشت. تنابنده با بازی خوب خود در »قهرمان« 
مورد توجه قرار گرفت و نقش سعید حنایی قاتل زنجیره ای معروف 
در »عنکبوت« نیز نقش پر چالشی در کارنامه او بوده است. اکران فیلم 
ایرج زاد دوباره این بازیگر را در مرکز توجهات قرار می دهد.

در دومین هفته از اجرای طرح »دوشنبه های آبی« اهالی روستاهای»کمال 
آباد« جرقویه و»انالوجه« چادگان با شــیوه های مصرف صحیح آب آشــنا 
شدند.روز دوشنبه 20 دی ماه جاری بیش از 50 نفر از ساکنان روستای انالوجه 
از توابع شهرستان چادگان با حضور در حسینیه روســتا و در حدود 100 نفر از 
ساکنان روستای کمال آباد از توابع شهر حسن آباد جرقویه با حضور در سالن 
شهدای دستجرد، پای صحبت کارشناسان آبفای استان اصفهان نشستند و 
روش های استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب و شرایط استفاده از معافیت 

طرح ملی »آب امید« را فرا گرفتند.
طرح »دوشنبه های آبی« از 14 دی ماه جاری آغاز شده است و کارشناسان 
آبفای اســتان اصفهان تا پایان سال با حضور در 20 روســتای منتخب در 10 
شهرستان از 28 شهرستان استان اصفهان، روش های مصرف بهینه آب را به 
ساکنان این روستاها آموزش می دهند. روســتاییان شرکت کننده در طرح 
» دوشــنبه های آبی« همچنین با حضور در نظرسنجی روابط عمومی آبفای 
استان اصفهان به 24 سوال در زمینه میزان مصرف آب در منزل، روش های 
صرفه جویی هنگام فعالیت های روزانه، اطالع از میزان مصرف لوازم آب بر، 

میزان آشــنایی با چگونگی کارکرد شــیرآالت و لوازم کاهنده مصرف، روش 
صحیح پمپ و مخزن، آب خاکستری و میزان رضایت از نحوه اطالع رسانی 

آبفای استان اصفهان پاسخ می دهند.

علیرضا رضوانیان، معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت به مناسبت 23 دی ماه 
روز تاسیس ذوب آهن اصفهان در گفت وگو با سیمای استانی مرکز اصفهان، 
تولیدات و اقدامات این مجتمع عظیم صنعتی طی نیم  قرن فعالیت را تشریح 
کرد.وی، ذوب آهن اصفهان را دانشگاه کاربردی واقعی در عرصه صنعت عنوان 
کرد و گفت: تعداد زیادی از مدیران و کارشناســان که در سایر صنایع منشأ اثر 
هستند در ذوب آهن اصفهان آموزش دیده و از تجربه ها و رهیافت های خود در 

این شرکت بزرگ برای احداث سایر صنایع بهره برده اند.
 رضوانیان با بیان این که 23 دی ماه)امروز( جاری مراســم بزرگداشت پنجاه 
و ششمین سال روز تاسیس و همچنین50 سالگی تولید ذوب آهن اصفهان 
برگزار خواهد شد افزود: طی این 50 سال عالوه بر توسعه بخش هایی که منجر 
به افزایش تولیدات شده است، تجهیزات و تکنولوژی قسمت های مختلف نیز 
مطابق با استانداردها به روزرســانی و مدرن شده به نوعی که امروز ذوب آهن 
اصفهان از لحاظ تجهیزات و تکنولوژی یک کارخانه به روز و مدرن محســوب 

می شود.
وی به افزایش تولید محصوالت مختلف این شــرکت طی 9 ماهه اول ســال 
جاری اشــاره و ابراز امیدواری کرد  که ذوب آهن اصفهان بتواند تا پایان سال 
جاری با دســتیابی به تولید حدود 2 میلیــون و 800 هزار تــن چدن مذاب ، 
رکورد جدیدی در تولید ساالنه ثبت کند.معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت، 
استراتژی ذوب آهن اصفهان را تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر عنوان 

و تصریح کرد: طراحی و تولید انواع ریل و متعلقات آن و تیرآهن های بال پهن 
نیز در همین راستا انجام می شود. رضوانیان به کیفیت محصوالت شرکت نیز 
پرداخت و گفت: تمام محصوالت ذوب آهن تحت استانداردهای جهانی و ملی 
تولید می شود که صادرات محصوالت به کشــورهای اروپایی و آسیایی گواه بر 
این ادعاست. وی گفت: برای رقابت در عرصه جهانی باید هزینه های تولید را 
کاهش داد تا با قیمت تمام شده مناسب ، جذب و نگهداری مشتریان در بازار 

امکان پذیر باشد. 
رضوانیان، توســعه را نشــانه چابکی و به روزرسانی شــرکت ها در هزاره سوم 
دانســت و گفت: توسعه باید به صورت هوشــمندانه انجام شود تا محصوالت 
مورد نیاز را تولید و به بازار عرضه کنیم.وی  به مباحث زیست محیطی ذوب آهن 
نیز پرداخت و گفت: اولین مسئله برای کنترل آالینده ها در ذوب آهن اصفهان 
این است که کارکنان این شرکت باید در فضای سالم و بدون آلودگی کارکنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت افزود: االن در باتری ها آالیندگی نداریم و 
در بخش های دیگر تولیدی نیز آالیندگی و مسائل زیست محیطی کنترل شده 
است و با تکمیل پروژه های زیست محیطی به حد نرمال و استانداردهای الزم 
در این زمینه دست خواهیم یافت. رضوانیان با اشاره به مدیریت مصرف آب در 
ذوب آهن اصفهان، گفت: این شرکت با به روزرسانی تکنولوژی های خط تولید 
و تسریع در اجرای پروژه های پساب خریداری شده، مشکل کمبود آب برای 

تولید را برطرف می کند.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان اظهار داشت: برای حل پایدار مشکل مواد 
اولیه در زنجیره فوالد ضرورت دارد که در گام نخست، نهضت اکتشافی در کشور 
راه بیندازیم تا انحالل صنایع پایین دســتی به دلیل عدم در اختیار داشتن مواد 
اولیه رخ ندهد.محمدیاســر طیب نیا   گفت: در حال حاضر، مصرف فوالد کشور 
حدود 17میلیون تن است، در حالی که ظرفیت نصب شده 40 میلیون تن و میزان 
تولید ساالنه 30 میلیون تن است. 55 تا 60 میلیون تن طرح های در دست احداث 
در کشور تعریف شده که ما باید با نگاه خرد به چالش ها و مشکالت موجود در 

زنجیره بپردازیم.

ضرورت رفع مشکالت اکتشاف و استخراج سنگ آهن
مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان ساخت: اگر قرار است چالش های زنجیره 
فوالد در حوزه تhمین حل شــود، در ابتدای امر باید مشکالت حوزه اکتشاف، 
استخراج، تولید کنســانتره، گندله و… به تدریج بررسی و رفع شوند. الزم است 
از این پس در تک تک حوزه ها خردنگر باشــیم و فعاالن بخش معدن و فوالد، 

چالش ها را با این نگاه رفع کنند.

استفاده از دانش شرکت های بین المللی
وی ادامه داد: اکنون شرکت هایی که بتوان در حوزه اکتشاف به آنها اتکا کرد وجود 
ندارند و ما الزم است که از تجربه و دانش شرکت های خارجی استفاده کنیم تا 
شاهد تحول در این بخش باشیم. عمق اکتشاف در جهان 79 متر، اما در ایران زیر 
10 متر است. پس در گام نخست باید دراین بخش نهضت اکتشافی راه بیندازیم 
تا انحالل صنایع پایین دستی به دلیل عدم در اختیار داشتن مواد اولیه رخ ندهد.

حرکت بخش صنعت و معدن باید متوازن باشد
مدیرعامل فوالد مبارکه عنوان کرد: مبحث کمبود مــواد اولیه در صنعت فوالد، 
به ویژه سنگ آهن در سال های اخیر بســیار مورد توجه قرار گرفته است. ایران 
کشوری اســت که در زمینه فوالد با توجه به ســرمایه گذاری های انجام گرفته 
پیشرفت های خوبی را در بخش های مختلف رقم زده است. معادن فعلی کشور تا 
حدود 15 سال آینده پاسخگوی نیازهای تولیدکنندگان فوالد خواهند بود بنابراین 

این موضوع نشان می دهد در حوزه اکتشاف، اقدامات اثربخشی انجام نگرفته 
و در کل دو بخش صنعت و معدن به صورت متوازن حرکت نکرده اند.وی گفت: 
صنایع فوالدی پیش تر به دلیل اینکه برای تامین مواد اولیه، روی معادن حساب 
باز کرده بودند که اقدام بجایی هم بود، وارد عرصه معدن نشدند؛ اما مدتی است 
که به اجبار برای تامین مواد اولیه در بخش معدن سرمایه گذاری کردند که عملکرد 
خوبی داشتند. اما صنایع به حمایت دولت در بخش اکتشاف نیازمند هستند و 
باید حاکمیت، بستر الزم را در اختیار آن ها قرار بدهد. وزیر صمت در برنامه هایی 
که اعالم کردند، توجه خوبی به بخش معدن داشتند و امیدوار هستیم در دولت 

سیزدهم بتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.

افزایش سرمایه گذاری شرکت های معدنی در بخش اکتشاف
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: 63 درصد هزینه های شرکت های معدنی پیشتاز 
در دنیا، در حوزه اکتشاف است و این الزام به وجود می آید که شرکت های معدنی 
در این بخش سرمایه گذاری کنند.طیب نیا افزود: البته روش های غیرعلمی برای 
اکتشاف و نوع واگذاری  معادن و پهنه های معدنی و مباحث محیط زیستی از 
دیگر مشکالت است که دولت و حاکمیت می تواند در این زمینه ها ورود کند. به جز 
چند شرکت بزرگ، روش های غیرعلمی در حوزه استخراج معادن صورت گرفته 

و در واگذاری ها توجه به اهلیت ها صورت نگرفته است.

ادغام شرکت ها و گره زدن منافع معدنی ها و فوالدی ها
مدیرعامل فوالد مبارکه بیان داشــت: ادغام عمودی و افقی در زنجیره فوالد و 
گره زدن منافع معادن و فوالدســازان در شــرایط فعلی اهمیت بسیاری دارد. 
معادن بزرگ باید معادن کوچک و فوالدســازان بزرگ باید فوالدسازان کوچک 
را فعال کــرده و آنها را از حالــت غیراقتصادی خارج کنند.طیب نیــا تاکید کرد: 
بایــد در طرح های توســعه صنعت فوالد تجدیدنظر شــود، چراکه توســعه ها 
بیشتر کمی بوده در حالی که توســعه پایدار در زنجیره فوالد با تولید محصوالت 
 کیفی و خاص به ســرانجام می رســد و در کنار تمرکز بر مســئله تامین پایدار

 مواد اولیه، باید حرکت به ســمت تولید فوالدهای کیفی و خاص نیز با جدیت 
دنبال شود.

 برگزاری دومین هفته از» دوشنبه های آبی«

 در دو روستای شرق و غرب استان اصفهان

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

 نهضت اکتشاف برای نجات صنایع پایین دستی

معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن اصفهان ، دانشگاه کاربردی واقعی در عرصه صنعت است

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ
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