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پیاده راه ناژوان 
ایمن سازی می شود
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پایگاه خبری اصفهان امروز آنالین
esfahanemrooz.ir

از دو شب گذشته طبق گزارش کاربران، دسترسی به 
شبکه اجتماعی کالب هاوس، برای مشترکان ایرانسل 
و همراه اول و هم چنین مخابرات دچار اختالل شد. 
اول نشان  و همراه  ایرانسل  اپراتور  دو  از  پیگیری ها 
می دهد که آن ها هنوز هیچ دستوری مبنی بر فیلتر کالب 

هاوس دریافت نکردند.

استاندار اصفهان گفت: درخواست ما این است که میز ویژه ای 
برای حل وفصل مسائل خاص به این استان اختصاص داده 

شود تا جمع بندی از موارد در این میز بیان شود.
شورای  جلسه  یکصدمین  در  پنجشنبه  روز  رضایی  عباس 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و ستاد پیگیری اجرای 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان اصفهان 
در  و همزبانی  اصفهان هماهنگی، همدلی  استان  در  افزود: 

سطح عالی بین مسئوالن و مسئوالن قضایی وجود دارد.
وی ادامه داد: برغم تمام مشکالت، اقدامات با هماهنگی و 
همدلی در حال اجراست. استاندار اصفهان با بیان اینکه استان 
اصفهان از جایگاه ویژه ای برخوردار است، تصریح کرد: این 
استان بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی دارد که شرایط خاصی به 

لحاظ اقتصاد، صنعت و تولید در این استان حاکم است.
وی گفت: با توجه به شرایط تولیدی و موقعیت جغرافیایی باید 
نگاه ویژه ای به استان اصفهان صورت بگیرد زیرا این استان 

می تواند بسیاری از مسائل کشور را حل و فصل کند.
وی اظهار داشت: اکنون در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم 
به سر می بریم که باید قوانین و مقررات خاص در این شرایط 

پیاده سازی شود.
Á  روند رسیدگی به مشکالت با تاخیر مواجه

است
 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: 
از سال گذشته علی رغم تحریم ها تولید و ساخت داخل افزایش 
 چشمگیری داشت و آمار بهینه ای را در بخش تولید تجربه کردیم.

تولید،  شعار  مخاطب  طرف  کرد:  بیان  گلشیرازی  مسعود 

حاکمیتی  دستگاه های  زدایی ها،  مانع  و  پشتیبانی ها 
بردارند. گام  باید  مسیر  این  در  مشخصًا  که   هستند 
وی اظهار کرد: از منظر بخش خصوصی تصمیماتی که در 
محل اجرا باید اتخاذ شود به کارگروه ها ارجاع داده می شود که 
روند رسیدگی به حل موضوعات و مشکالت را با تاخیر مواجه 

می کند و باید اصالح شود.
Á مشکالت اصفهان با هماهنگی مرتفع می شود

دادستان اصفهان گفت: استان اصفهان با بیش از ۱۰ هزار واحد 
تولیدی و تولید ۷۵ درصد فوالد کشور و استقرار سایر صنایع 
در خط مقدم مبارزه با تحریم ها قرار دارد و در جنگ اقتصادی 

در خاکریز اول است.

دستگاه ها  همه  بین  همدلی  با  افزود:  اصفهانی  علی 
موفقیت های خوبی در این عرصه شاهد بودیم و توانستیم 
بسیاری از مشکالت صنایع و واحدهای تولیدی سطح استان 

را حل کنیم.
وی ادامه داد: در جلسه تحقق شعار سال در استان اصفهان 
مقرر شد همه دستگاه های اجرایی مشکالت و موانع بر سر 
تولید را احصا و در جهت تحقق شعار سال کمک کنند تا بتوانیم 

تولید را با توجه به شعار سال عینیت ببخشیم.
دادستان اصفهان خاطرنشان کرد: اگر اصول، قواعد و رفتارها 
برطرف  موانع  و  تمام مشکالت  شود  اجرا  مسئوالن  توسط 

می شود.

 پیشنهاد تشکیل میز ویژه حل مشکالت اصفهان

در  زنیت سن پترزبورگ  و  سپاهان  مبارکه  فوالد  باشگاه 
راستای ایجاد و توسعه همکاری های بین المللی تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند.
مبارکه  فوالد  باشگاه  بین الملل  روابط  توسعه  ادامه  در 
سپاهان در عرصه ورزش، تفاهم نامه همکاری دو جانبه 
میان باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و باشگاه زنیت سن 
پترزبورگ در راستای توسعه همکاری های بین المللی به 

امضای دو طرف رسید.
به گزارش ایسنا، این جلسه با حضور بوریس بورمیستروف 
مدودوف  الکساندر  اصفهان،  در  روسیه  سرکنسول 
مدیرعامل  و محمدرضا ساکت  زنیت  باشگاه  مدیرعامل 
 باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به صورت آنالین برگزار شد.

به موجب این تفاهم نامه این دو باشگاه در زمینه های، فنی 
ورزشی، برگزاری دوره های آموزشی، استعدادیابی، توسعه 
 فوتبال بانوان و تیم های پایه با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

برگزاری دوره های مربیگری در سن پترزبورگ و ایران، 
همکاری جهت پرورش استعدادهای دو باشگاه و برگزاری 
است.  تفاهم نامه  این  مفاد  دیگر  از  دوستانه  بازی های 

ضمن اینکه محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان 
از تیم فوتبال زنیت برای انجام دیداری دوستانه در زمان 

مقتضی دعوت کرد. مدت این تفاهم نامه دو سال است و 
در صورت تمایل طرفین، قابل تمدید است.

 امضای تفاهم نامه همکاری سپاهان ایران و زنیت روسیه
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امام جمعه اصفهان در دیدار مسئوالن 
ذوب آهن اصفهان:

ریل ذوب آهن به عنوان 
یک محصول ایرانی 

غرورآفرین است
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  نرسیده به حکیم نظامی،کوچه شهید روحانی ، شماره ۵
تلفن : 3۶2۹37۵0-031)ده خط( فـاکس : 3۶2۹33۹2 - 031 

چاپ: شاخه سبز

 رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی 
سراسر کشور

 رتبه 8 روزنامه های خصوصی 
و رتبه 16 در بین 180 روزنامه کشور

آیین نامه اخالق حرفه ای در لینک »درباره ما«
 سایت اصفهان امروز منتشر شده است.

گروه نشریات  

عضو تعاونی مطبوعات، انجمن مدیران رسانه

روزنامه فرهنگی، اجتماعی با روش خبری - تحلیلی- اطالع رسانی 
بنیانگذار:  عبدالمحمد اکبری  تاسیس:  1383
صاحب امتیاز: شرکت رسانه رویداد پارسی 

مدیر مسئول و سردبیر: امیر اکبری 
چهارشنبه  18 فروردین 1400 / سال هفدهم / دوره جدید/  شماره ۴0۴0  

م الف: 862030

جمعیــت هالل احمر اســتان اصفهــان در نظــر دارد: خدمات مــورد نیــاز خود بشــرح ذیــل را از طریق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت بــه بخــش خصوصــی واگــذار نمایــد. کلیــه مراحل برگــزاری مناقصــه اعــم از خریــد و دریافت اســناد 
 تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است شرکت های واجد شرایط در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

مبلغ ضمانتنامه شرکتموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
1۶0/000/000 ریالواگذاری بخشی از امور حمل و نقل1۹۹-1۶
240/000/000 ریالواگذاری و نگهدای تاسیسات برقی و مکانیکی2۹۹-17

واگذاری بخشی از خدمات نظافت و حفظ و نگهداری 3۹۹-18
740/000/000 ریالساختمان و محوطه و انجام امور جنبی

300/000/000واگذاری بخشی از خدمات حفاظت فیزیکی و مراقبتی4۹۹-1۹
تاریخ انتشار: در سامانه 1400/1/17 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از سامانه تا ساعت 12 روز سه شنبه 1400/1/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان: تا ساعت 8 روز دوشنبه تاریخ 1400/2/6

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاریخ 1400/2/6
آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان - بلوار آیینه خانه - جمعیت هالل احمر استان اصفهان - خزانه داری 

ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استانها در سامانه  )www.setadiran.ir( و همچنین دفاتر پیشخوان دولت منتخب که در سامانه مشخص می باشد امکانپذیر 
می باشد.

م الف: 1119884

آگهی تجدید مناقصه واگذاری خدمات مختلف جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان شماره های )99-19(، )99-18(، )99-17(، )99-16(    

روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان اصفهان

نوبت اول

 در هوایت بی قرارم روز و شب
سر ز پایت برندارم روز و شب

موالنا

زادروز مهران مدیری كسی كه شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگی به مقصود 
نخواهد رسید. 

محمدعلی كلی

پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین كه واقعًا او حق است همان گونه كه خود شما سخن می گویید 
23 ذاریات

مناسبتسخن بزرگان یک فنجان آیات نورانی
شعر

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که گروه های 
خونی های مختلف تأثیری برافزایش یا کاهش خطر ابتال 

به بیماری کووید-۱۹ ندارد.
به گزارش ایمنا، مطالعات پیشین نشــان داد افراد 
دارای گروه خونی a بیشــتر از دیگران در معرض ابتال 
به بیماری کووید -۱۹ قرار دارند، درحالی که خطر ابتال 
بــه این بیماری در بین افرادی با گروه خونی o، کمتر 
از دیگران است. نتایج مطالعات انجام شده در چین، ایتالیا 
و اسپانیا نیز این موضوع را تأیید کردند بنابراین محققان 
اعالم کردند که نوع گروه خونی افراد بر میزان خطر ابتال 
به بیماری کووید -۱۹ تأثیر دارد. گروهی از پژوهشگران 
به منظور بررسی تأثیر گروه خونی برافزایش یا کاهش 
خطر ابتال به بیماری کووید -۱۹، مطالعه جدیدی انجام 

دادند. آن ها برای نیل بدین هدف، داده های سالمت ۱۰۸ 
هــزار فرد را ارزیابی کردند. تقریبًا ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از 
شــرکت کنندگان در این مطالعه به بیماری کووید -۱۹ 
مبتال بودند، درحالی که تست کرونای افراد دیگر منفی 
بود. نتایج بررسی ها نشان داد که هیچ ارتباطی بین نوع 
گروه خونــی افراد و میزان خطر ابتال به بیماری کووید 
-۱۹ و شدت بروز این بیماری وجود ندارد بنابراین افراد 
نباید نگران این موضوع باشــند که چون گروه خونی 
خاصی دارند، بیشتر از دیگران در معرض خطر ابتال به 
بیماری کووید -۱۹ قــرار دارند، زیرا در این زمینه هیچ 
تفاوت خاصی بین گروه های خونی وجود ندارد. نتایج این 
مطالعه در مجله Jama network open منتشر 

شد.

معاون پژوهشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: 
دانشگاه ها در ۶ محور علمی و فناورانه مسؤولیت دارند و باید 

در راستای شعار سال قدم بردارند.
غالم حســین رحیمی در گفتگو با صداوســیما افزود: 
موضوع تولید کانون اصلی شعار سال های مختلف قرارگرفته 
و نیاز کشور اســت. او افزود: اگر ما بتوانیم روی پای خود 
بایستیم و بتوانیم خوداتکا باشیم می توانیم نیاز های خود را 
برطرف کنیم حتی پاسخگوی نیاز های کشور های منطقه 
هم باشــیم. رحیمی گفت: امسال شعار تولید، پشتیبانی و 
مانع زدایی از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده و محور 
بحث قرارگرفته اســت و باید مؤلفه های مهم در راستای 
شعار سال فعال شود و در این عرصه آموزش عالی می تواند 
بخش پذیری بسیار گسترده ای داشته باشد و این موضوع 
در ۶ بخش تقسیم می شــود. معاون پژوهشی وزیر علوم 
تحقیقات و فناوری ضمن اشاره به آموزش به عنوان مهمترین 
بحث در امر تولید گفت: همه ما می دانیم که فعالیت اصلی 
آموزش عالی، گسترش آموزش و انتشار مقاله هاست بنابراین 
باید در این عرصه نقش آفرینی گسترده ای داشته باشیم و این 
امر باید جزو مأموریت های ذاتی نهاد های علمی قرار بگیرد 
البته طرح هایی مانند طرح آمایش، متناسب سازی رشته ها با 
نیاز های کشور ازجمله فعالیت هایی است که شکل گرفته و 
باید گسترش یابد. او ضمن اشاره به دومین برنامه آموزش 
عالی افزود: ایجاد و یا افزایش قابلیت اشتغال دانش آموختگان 
دانشگاهی یکی از مهمترین مؤلفه ها برای دانشجویان است 
که در این عرصه نیز فعالیت هایی در آموزش عالی کشــور 
شکل گرفته است و باید بتوانیم در این زمینه توسعه داشته 
باشیم. رحیمی با اشاره به حوزه پژوهش گفت: باید بتوانیم 
در این عرصه توســعه مرز های دانش و توسعه علمی را در 
دســتور کار قرار دهیم و باید مشارکت حداکثری حدود ۷۰ 
تا ۸۰ درصدی پژوهش ها شــکل بگیرد و در همین راستا 
گام های تأثیرگذاری برداشته شده است که با مصوبات قانونی 
می تواند پشتیبانی های علمی خوبی را برای سال ۱۴۰۰ در 
عرصه پژوهش شکل دهد. او ضمن اشاره به سومین برنامه 
در تحقق شعار سال گفت: سومین و مهمترین بحث، فناوری 
اســت که در راستای فعالیت هایی مانند تبدیل قطب های 
علمی کشــور و قطب های علم و فناوری شــکل گرفته و 
باید توسعه یابد البته این امر باید هم از سوی شرکت های 
دانش بنیان داخل و هم از سوی نهاد های بیرون از دانشگاه 
فعال شود. معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تحقیقات و 
فناوری گفت: یکی دیگر از برنامه ها در راستای تحقق شعار 
سال اشتغال است، البته قاعدتًا همه ما می دانیم که وزارت 
علوم به معنای یک نظام علمی به طور مستقیم بستری برای 
ایجاد شغل نیست، اما می تواند در این راستا اثربخشی ایجاد 
کند و در همین راســتا فعالیت هایی در حوزه های مختلف 
توسعه فناوری، توسعه سرا های نوآوری و شتاب دهی مراکز 
نوآوری شــکل گرفته که باید گسترش یابد. رحیمی افزود: 
شرکت های تولیدی، شرکت های دانش بنیان و واحد های 
فناور و مراکز رشــد فعالیت های خوبی انجام داده اند، البته 
در همین راســتا از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری نیز آماده ســازی هایی برای تجهیز زیرساخت ها 
در پارک های علم و فناوری اســتان های مختلف کشــور 
انجام شده و اعتبارات کافی برای این کار در نظر گرفته شده 

است که باید این امر نیز توسعه پیدا کند.

بعد از شــاه دژ و ُصفه، این بار نوبت سرنوشت کوه آتشگاه 
اصفهان است تا با اجرای طرح تله کابین نابود بشود، شهرداری 
به تازگی اتصال فضایی در این محدوده باستانی را مطرح کرده 
است، اتفاقی که می تواند به آسیب و مخدوش شدن منظر این 

مجموعه تاریخی منجر شود.
به گزارش ایرنا، آتشگاه، یکی از ۲ میراث ارزشمند باقی مانده 
از دوران پیش از اســالم در اصفهان اســت. این اثر ملی دارای 
حریم مصوب و ابالغی است و بنابراین هرگونه دخل و تصرف 
در حریم و عرصه و آنچه موجب آسیب و یا مخدوش شدن منظر 
عمومی آن شود پیگرد قانونی دارد. طرح شهرداری برای  ایجاد 
فّناوری اتصال فضایی از فراز کوه آتشــگاه تا کوه قائمیه برای 
بررسی در کمیســیون ماده پنج به اداره راه و شهرسازی استان 
اصفهان ارسال شد اما گویا به دلیل ناقص بودن و اخذ نشدن نظر 
جهاد کشاورزی، این طرح  مجدد برای تکمیل و رفع نواقص به 
شهرداری اصفهان فرستاده شده است. همه این ها در حالی است 
که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان 
در جریان این تصمیم و طرح شهرداری برای ایجاد تله کابین یا 
اجرای طرح های مشابه در حریم یکی از مهم ترین و باستانی ترین 
آثار تاریخی شهر قرار نگرفته است. سؤال این است که شهرداری 
اصفهان چرا و چگونه بدون توجه به تجربه  دوره های پیشــین 
مدیریت شهری در اجرای تله کابین در کوه صفه و تبعات ناشی 
از آن  برای شــاه دژ  و از همه مهم تر بدون مشورت نهادهای 
متولی، کارشناسان و باستان شناسان دوباره طرح ایجاد تله کابین 
و یا فّناوری های جدید اتصال فضایی را  در حریم کوه آتشگاه، 
یکی از آثار  باستانی اصفهان و ایران مطرح کرده است؟ گرچه 
پیش تر تصمیماتی ازاین دست بانام رونق گردشگری آثاری چون 
شاه دژ را در اصفهان و یا گنج نامه را در همدان و یا در سال ها و 
ماه های اخیر طاق بستان در کرمانشاه را از دم تیغ گذرانده و تهدید 
می کند اما  بر اساس کدام سنخیت و یا کدام قانون می توان در 
عرصه و حریم یک اثر باستانی اقدام به ایجاد فّناوری های جدید 
کرد؟ شمشیر دو لبه این اقدامات یک سویش آثار میراث تاریخی 
است و سوی دیگر گردشگری پایدار است که شوربختانه تحت 
لوای نام گردشگری از سوی نهادهای متصدی حمایت می شوند. 
شکوه و ابهت کوه آتشگاه در جوار بیشه ناژوان که بستر زاینده رود 
از میــان آن می گذرد،  یکــی از بی بدیل ترین مناظر تاریخی 
و طبیعی در اصفهان اســت. قدمت بناهای خشتی بر فراز کوه 
آتشگاه که در منابع تاریخی اصفهان شهره به »مهربین« بوده 
اســت به دوران پیش از اسالم و کهن تر از ساسانی برمی گردد. 
برخی باستان شناسان با استناد به نتایج آزمایش سالیابی به روش 
کربن ۱۴، آتشگاه را یک معبد ایالمی دانسته اند که بعدها تبدیل 
به معبد مهری شــده است.  بیشه ناژوان و نمای زیبای جایگاه 
آتش در کوه آتشگاه پیوندگاه میراث طبیعی و  تاریخی است که 
حاال شهرداری اصفهان درصدد آن شده برای توسعه طرح های 
تفریحی که پیش تر هم در قالب تله ســیژ  در بیشــه ناژوان و 
هم تله کابین در کوه صفه تجربه کرده اســت، این بار فّناوری 
اتصال فضایی بانام ســازه های سبک را  بر فراز کوه آتشگاه تا 
کوه قائمیه تجربه کند. طرحی برای درآمدزایی بانام گردشگری 
به قیمت دخل و تصرف در حریم یک اثر ثبتی که معلوم نیست 
چه تبعاتی برای یک اثر باستانی و یگانه در اصفهان داشته باشد. 
واقعیت آنکه چند ســالی است طرح های تله کابین سازی بالی 
جان محوطه های باستانی در دل مناطق کوهستانی ایران شده 
اســت. توسعه طرح های ناپایدار گردشــگری و البته ناموفق از 
سوی مدیران شهری در اماکن تاریخی و طبیعی چون گنج نامه 
در همدان، اجرای پایه های تله کابین بر ُگرده شاه دژ و تخریب 
الیه های باستانی و بارگذاری های بی حساب وکتاب بر دامنه و 
فراز کوه صفــه در اصفهان و یا اصرار برای نصب تله کابین در 
طاق بستان کرمانشاه باوجود مخالفت های کارشناسان ازجمله 
اقدامات در جهــت درآمدزایی و جذب گردشــگر در جوار آثار 
باستانی و یگانه ایران است که به قیمت گزاف آسیب، تخریب و 
مخدوش کردن منظر عمومی میراث طبیعی و تاریخی تمام شده 
یا خواهد شــد. قدرت اهلل نوروزی، شهردار اصفهان پیش تر در 

رسانه های شــهرداری اعالم کرد: دامنه کوه قائمیه تا رودخانه 
زاینده رود و از آن ســو کوه آتشگاه تا دامنه رودخانه می توان تله 
ســیژ، تله کابین و یا فّناوری های جدید با استفاده از فضا ایجاد 
کرد تا افراد از تماشای مناظر زیبای شهر لذت ببرند. دراین باره 
مذاکراتی انجام شده که امیدوارم در دستور کار  قرار گیرد  و در 

دوره آینده مدیریت شهری، به این مهم پرداخته شود.
Á به لحاظ قانونی مجوز چنین کاری را نمی دهیم

ناصر طاهری، معاون میراث فرهنگی اصفهان درباره طرح 
اجرای تله کابین یا هر اتصال فضایی دیگر از کوه آتشگاه به کوه 
قائمیه ابراز بی اطالعی کرد و دراین باره گفت:  اجازه چنین کاری 
را نمی دهیم. چون کوه آتشگاه ثبت میراث است و عرصه تاریخی 
محسوب می شود. این اقدامات هم بحث منظری و هم بحث 
آســیب به اثر تاریخی را در پی خواهد داشت و ازاین رو به لحاظ 
قانونی نمی توانیم مجوز چنین کاری را بدهیم. طاهری یادآور شد: 
هر طرحی  نقاط ضعف و قوت دارد. گاهی اوقات ممکن است 
طرحی ازنظر زیرساخت گردشگری مناسب باشد اما به منظر آثار 
تاریخی آسیب بزند. ممکن است طرحی  برای گردشگری منافع 
داشــته باشد  ولی از سوی دیگر  باید تبعات این موضوع را هم 
دید که به آثار تاریخی آسیب می زنند. او با تأکید بر گردشگری 
پایدار گفت: ما مخالفتی با گردشگری نداریم چون خودمان متولی 
آن هستیم اما نباید تجربه هایی مثل تله کابین گنج نامه همدان 
تکرار شود. از تجارب و اتفاقات گذشته در  نقاط و محوطه های 
تاریخی دیگر  باید استفاده کرد و به راه حلی رسید که نه میراث 
فرهنگی آسیب ببیند  و نه مانع توسعه گردشگری باشیم. طاهری 
طرح اتصال فضایی کوه آتشــگاه به کوه قائمیه را خام و نپخته 
دانست و افزود: طرح های این چنینی طرح های بزرگی هستند که 
باید در آن ها  مالحظات تاریخی و فرهنگی لحاظ شود.  زمانی 
که گذر مترو از چهارباغ مطرح بود  کســی با مترو مخالف نبود 
بلکه صحبت بر سر این بود که  در کنار مترو  و همه طرح های 
بزرگ باید یک پیوســت مطالعات تاریخی و  فرهنگی وجود 
داشته باشد. علیرضا جعفری زند، باستان شناس و نویسنده کتاب 
»اصفهان پیش از اسالم«  نیز درباره تصمیمات جدید شهرداری 
اصفهان در خصوص اتصال فضایی کوه آتشگاه به کوه قائمیه به 
ایرنا گفت: بنای تاریخی روی کوه آتشگاه  وجود دارد و بنابراین 
بــا این اقدام همان اتفاقی خواهد افتاد که در کوه صفه افتاد. او 
افزود: ماچا پیچو )شهری با دیواره های سنگی در باالترین نقطه 
کوهی به همین نام در کشور پرو( یک اثر  تاریخی در آمریکای 
جنوبی  مربوط  به تمدن مایا اســت که  مردم کیلومترها برای 
رسیدن به آن پیاده روی می کنند. درواقع  همیشه فکر می کنند 
که این ســختی برای دیدار، آن اثر تاریخی را زیباتر می کند. او 
این سؤال را مطرح کرد که باید دید رویکرد شهرداری در ایجاد 
این اتصال فضایی چیســت و اگر منظور  این نهاد گذر از روی 
رودخانه اســت که این اقدام می تواند از جایی  دیگر هم انجام 
شود  و  نباید از کوه آتشگاه  این اتفاق بیفتد. این باستان شناس با  
تأکید بر این که شهرداری باید کوه آتشگاه را  از این مسئله مجزا 

بداند و گفت: حفاری ها و کاوش های آتشگاه  انجام نگرفته است. 
این محوطه بخش هایی دارد که هنوز نهفته است و بنابراین نباید 
چنین اتفاقی در آتشگاه بیفتد. همین  را کم داریم که آتشگاه  
پایه تله کابین شود  و پوسته نازکی هم که از آثار تاریخی در این 

مکان داریم از بین برود.
Á طرحی ناپایدار

او معتقد است که به جای این طرح های ناپایدار  باید به این 
فکر باشــند که  منبع آبی که  سالیان سال بر فراز کوه آتشگاه 
بارگذاری شده است به موزه و مکانی درخور کوه آتشگاه تبدیل 
شود. جعفری زند خاطرنشان کرد: به طورکلی مباحث آثار تاریخی 
با مسائلی که در تفکر شهرداری وجود دارد بیگانه است. مسئله 
این اســت که فکر می کنند آتشگاه یک کوه است و در باالی 
آن یک سازه ای وجود دارد که  با این اقدامات لطمه ای نمی خورد. 
آن ها متخصص در کنار خودشان ندارند و نمی خواهند هم داشته 
باشند. او با اشــاره به حریم مصوب و ابالغی آتشگاه اصفهان 
افزود: وقتی در  کنار کوه آتشگاه اثری بسازید که حتی لطمه ای 
به الیه های باستانی آن نخورد،  همین که منظر عمومی  یک 
اثر تاریخی را با یک عمل و رویکرد مدرن مخدوش کنید پیگرد 
قانونــی دارد، درواقع عالوه بر تخریــب و تهدید اثر مخدوش 
کردن منظر عمومی اثر تاریخی  غیرقانونی اســت. شــاهین 
ســپنتا از فعاالن میراث فرهنگی و عضو انجمن دوســتداران 
اصفهان با اشــاره به ســازه بتونی که ســال ها پیش به عنوان 
مخزن آب بر فراز کوه آتشــگاه در نظر گرفته شــده بود، تردد 
بیش ازاندازه و غیراصولی در  سطح آن و همچنین ساخت وساز  
در چشم انداز کوه آتشگاه را ازجمله عوامل فرسایشی و تخریبی 
دانست که حاال طرح هایی چون تله کابین با تبدیل این عرصه 
 تاریخی  به ســایت تفریحی تیر خالصی برای آن محســوب

 می شود.
Á  طرح تله کابین تیر خالص به محوطه باستانی

آتشگاه
او افزود: کوه آتشــگاه جنبه تفریحــی ندارد و حتی حضور 
تعداد گردشــگر هم  باید حساب شده باشد در غیر این صورت 
فرســایش تپه ای که بناهای خشــتی و در معرض آسیب دارد 
تشدید می شــود. از نگاه سپنتا و دیگر اعضا انجمن دوستداران 
اصفهان بحث  تله کابین چه ســبک و چه سنگین  در آتشگاه 
باید منتفی باشــد. او گفت: اتصال کوه قائمیه به کوه آتشگاه از 
آثار ثبت ملی و با بناهای خشتی، غلط و تکرار اشتباه تله کابین 
صفه است. تله کابین منبعی برای درآمدزایی شهرداری هاست که 
خودشان یا بخش خصوصی سرمایه گذاری می کنند تا سال ها 
بهره برداری کنند ولی باید بداننــد که در محدوده آثار تاریخی 
سرمایه گذاری های  این چنینی نادرست است. سپنتا افزود: ما از 
میراث فرهنگی می خواهیم که نسبت به این طرح موضع بگیرد 
و به هیچ وجه و به هر شکل از ادوات تردد در کوه آتشگاه موافقت 
نکند، چراکه بیش از این نباید دســت  به  ساختار کوه آتشگاه  

حتی با انواع سبک اتصاالت بزنند.

گروه خونی افراد در افزایش خطر ابتال به 
بیماری کرونا موثر است

معاون پژوهشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری

تحقق شعار سال با 
فعالیت های فناورانه 

دانشگاهی

طرح تله کابین در محوطه باستانی آتشگاه اصفهان، طرحی 
تخریبی نه گردشگری

عصارخانه اخالقی نجف آباد بزرگ ترین عصارخانه کشور است 
که به ثبت ملی رســیده، اما باوجود موقعیت مکانی تجاری آن، 

تعطیل است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عصارخانه ها آسیاب های 
مخصوصی هستند که از آن ها برای خرد کردن موادی همچون 
زردچوبــه، فلفل، کرچک و غوره و گرفتــن آب یا روغن آن ها 
استفاده می شود. این بنا های تاریخی با مرمت یا تغییر کاربری 
می توانند به مکان های گردشگری تبدیل شوند، ازجمله عصارخانه 
اخالقی نجف آباد که وسعت زیاد و موقعیت تجاری مطلوبی دارد، 
اما مســائل مرتبط با مالکیت خصوصی سبب شده این مکان 

مخروبه و مهجور شود.
Á  عصارخانه اخالقــی، نمونه تاریخ معماری و

صنعتی کشور
فریدون اهلل یاری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان اصفهان گفت: شمار عصارخانه ها در کشور 
زیاد نیســت و بعضــی از آن ها را می توان احیا کــرد. او گفت: 
عصارخانه اخالقی نجف آباد، متعلق به دوران صفویه، قدیمی ترین 
عصارخانه کشــور و یک نمایشــگاه صنعتی قدیمی است که 
درگذشــته محصوالت روغنی در آن استخراج می شد و امروز 
هم امکان راه انــدازی بخش کارگاهی آن وجود دارد و می تواند 
مهم ترین قطب گردشــگری نجف آباد باشــد. مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: چون 
این ملک خصوصی است، مالکان برای احیای آن اقدام نکردند 
که البته شهرداری نجف آباد عالقمند است آن را تملک و به مکان 
گردشگری تبدیل کند. اهلل یاری تصریح کرد: سرمایه گذاری روی 
این اثر تاریخی و تبدیل آن به مکان گردشگری زمینه بازگشت 

سرمایه آن را فراهم می کند.
Á عصارخانه اخالقی 37 ورثه دارد

علیرضا حبیبی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و 

صنایع دستی شهرستان نجف آباد گفت: محصوالت روغنی که 
درگذشته به سختی در عصارخانه ها تولید می شد، در حال حاضر 
با دستگاه های پیشرفته، باکیفیت و سرعت بیشتری تولید می شود 
بنابراین عصارخانه ها کارایی صنعتی چندانی ندارند، اما به نوعی 
هویت تاریخی کشــور به شــمار می روند. او گفت: عصارخانه 
خمینی شهر با پیگیری مالکان و تغییر کاربری در حوزه اقتصاد 
گردشــگری موفق بوده و این می تواند الگویی برای عصارخانه 
اخالقی نجف آباد هم که در وسط بازار شهر واقع شده الگو باشد. 
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نجف آباد 
افزود: عصارخانه اخالقی ۳۷ ورثه دارد که همه آن ها به جز یک 
نفر، خارج از کشور زندگی می کنند و هماهنگی بین آن ها دشوار 
است. حبیبی افزود: بار ها مالکان عصارخانه تصمیم به تخریب آن 

و ساخت مجتمع تجاری گرفته اند، اما چنین اجازه ای نداده ایم.
Á دولت بنا های تاریخی را تملک نمی کند

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
نجف آباد بابیان اینکه وظیفه ما حفاظت و حراست از چنین بنا هایی 
اســت، گفت: دولت این بنا ها را خریداری نمی کند و نمی توانیم 
آن ها را تملک کنیم، اما شهرداری می تواند در این موضوع ورود 
پیدا کند. او با اشاره به اینکه عصارخانه اخالقی در زمان شاه عباس 
احداث شــده و در ســال ۱۳۸۱ به ثبت ملی رسیده است گفت: 

قوانین ســخت گیرانه ای در مورد این بنا داریم و اجازه تخریب 
آن را نمی دهیم، اما مالکان می توانند آن را به مکان گردشگری 
تبدیل کنند و به ســوددهی مطلوبی برسند. رئیس اداره میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نجف آباد بابیان اینکه تغییر 
کاربری چنین بنا هایی باید در شأن آثار تاریخی کشور باشد گفت: 
به عنوان مثال نمی توان این بنا را به فروشگاه پوشاک تبدیل کرد، 
اما می توانیم به سفره خانه سنتی آن را تغییر کاربری بدهیم که 
درآمدزایی خوبی هم خواهد داشت. حبیبی تمام سوددهی حاصل 
از این عصارخانه را متعلق به مالکان آن دانســت و افزود: بیشتر 
ورثه چنین مکان هایی به دلیل تمکن مالی مشــتاق احیای آن 
نیستند و ناگفته نماند که باگذشت زمان و رسیدگی نکردن، این 
آثار فرسوده می شود و درنهایت از بین می رود بنابراین از مالکان 
 عصارخانه اخالقی برای حفظ این اثر، تقاضای همکاری داریم.

میراث فرهنگی توانایی تملک عصارخانه ها را ندارد
محمد معین، کارشناس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی نجف آباد بابیان اینکه سازمان میراث فرهنگی بودجه 
تملک مکان های تاریخی را ندارد و نمی تواند مستقیم وارد عمل 
شــود، گفت: مالکان آثار تاریخی برای احیای آن باید خودشان 
اقدام کنند، البته میراث فرهنگی هم حمایت می کند، اما نمی توان 
مالــکان را مجبور به این کارکرد. او گفت: بــا توجه به تورم و 
نــرخ روزافزون زمین  ارزش مادی عصارخانه اخالقی حدود ۳۰ 
میلیارد تومان برآورد می شود که هر شخص یا سازمانی قادر به 
خریداری آن نیست. کارشناس اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی نجف آباد با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۱ جلساتی 
با مالکان عصارخانه برگزار شد افزود: مالکان حاضر به همکاری 
برای احیای بنا نبودند و می گفتند ملک را از ما بخرید و خودتان 
اقدام کنید. به نظر می رسد تنها راه حفظ این بنای تاریخی ورود 
شهرداری برای در اختیار گرفتن مالکیت بنا و تبدیل آن به بنایی 

است که به یکی از دیدنی های نجف آباد تبدیل شود.

بزرگ ترین عصارخانه کشور در آستانه ویرانی

یک تیم برنامه نویسی و اســتارت اپی مستقر در مرکز 
نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان موفق به طراحی 
یک بازی موبایلی شده اند که تجربه مدرن بازی اسم - فامیل 

با معرفی اصطالحات لهجه اصفهانی است.
ســید ابوالفضل شــرافت- برنامه نویس پروژه نسخه 
بازی موبایلی ســین جیم در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
بازی موبایلی »سین جیم«، نسخه مدرن شده و نوستالژی 
بازی اســم - فامیل است که یک بخش اختصاصی برای 
کلمات اصفهانی به آن اضافه شده است. عالوه بر اصطالحات 
اصفهانی، مکان های دیدنی کمتر شناخته شــده اصفهان و 
شهرهای خواهرخوانده اصفهان نیز در قالب مسابقات این 
بازی معرفی می شوند. او بابیان اینکه در این نرم افزار موبایل 
هم می توان اسم -فامیل بازی کرد و هم اطالعات عمومی 
افراد در زمینه لغات اصفهانی به چالش کشــیده می شود، 
افــزود: این بازی باهدف معرفی فرهنگ اصفهانی در قالب 
کلمات و اصطالحات لهجه اصفهانی طراحی شده و عالوه 
بر آشنا کردن جوانان و نوجوانان با این فرهنگ، لزوم پرهیز 
از دورهم جمع شــدن و عمل به شعار در خانه بمانیم برای 
مهار این ویروس انتخاب شد. دانش آموخته مهندسی نرم افزار 
گفت: این بازی دو لیگ سرعتی و نوستالژی دارد. در لیگ 
سرعتی، باید با یک حریف به صورت آنالین رقابت کنید و 
اســم انسان، گل، شهر، کشور، میوه، ماشین و شیء که در 
حرف اول مشترک هســتند را در کوتاه ترین زمان در بازی 
وارد کنید. لیگ نوســتالژی نیز همان اسم-فامیل آشنای 
چهارنفره  خودمان با همان قوانین شناخته شده است که در دو 

دور برگزار می شود و رتبه ها طبق مجموع امتیازات تنظیمی 
شود. البته کیبورد بازی محدودیت حروف دارد و این موضوع 
خود چالشی جذاب برای بازیکنان ایجاد می کند. شرافت با 
تأکید بر اینکه یادگیری در قالب بازی اثربخشــی باالتری 
دارد، تصریح کرد: جامعه هدف این بازی افراد ۱۳ تا ۲۸ سال 
انتخاب شده اند که البته هر فردی که عالقه مند به این نوع 
بازی های موبایلی باشــد، می تواند از آن استفاده کند. بازی 
سین جیم در سایت sinJimgame.ir یا مارکت های معتبر 
بازار و مایکت قابل دانلود اســت. رابط کاربری این بازی به 
سبک دهه  شصتی طراحی شده تا به همراه موسیقی خاص 
این بازی، یادآور خاطرات دور نســل های قبل تر باشد. او به 
لیگ »اســفاهان« در این بازی اشاره کرد و گفت: سورپرایز 
ویژه  بازی سین جیم است، در این لیگ دو چالش »تابه تا« 
و »حادقّسون« پیش بینی شده که در اولی باید لغات اصیل 
اصفهانی را به معانی شــان وصل کنید و در دومی باید این 
معانی را در بازی وارد کنید. این فعال حوزه بازی سازی بابیان 
اینکه مسابقات این بازی مختص ایام نوروز طراحی شده بود و 
در این مدت با استقبال خوب کاربران مواجه شد، خاطرنشان 
کرد: لیگ نــوروزی در تاریخ ۵ تــا ۱۵ فروردین ماه برگزار 
شــد و افراد درگیر این بازی حدود ۹ هزار کاربر در این بازه 
ثبت شــدند. لیگ اسفاهان که شــامل بخش های تمرکز 
اصطالحات اصفهانی است ســه روز یک بار برگزار شد. او 
افزود: درمجموع ۲۳۰ هزار بــازی در این بازه زمانی انجام 
 شــد و حدود ۴۷۰ هــزار دقیقــه کاربران در ایــن بازی

 زمان صرف کردند. 

تجربه مدرن بازی اسم- فامیل با طعم اصفهانی

نوبت دوم

 بیکاری سه میلیون نفر 
با تعطیالت کرونایی مشاغل
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یک سوزن به خود و یک 
جوال دوز به دیگران

حســن روانشــید|  نیــاز چندانــی نیســت تــا ســعی 
کنیــم مدرســه ای کــه فرزندانمــان بــه آن می رونــد بــا 
دیگــر مراتــب زندگــی آن هــا تقــارن داشــته باشــد و اگر 
ــز  ــاالی شــهر زندگــی می کنیــم محــل تحصیــل نی ب
در همــان ســطح بــوده بلکــه آنچــه در آموختــن شــرط 
ــه  ــت ک ــی اس ــه گزینه های ــگاه ب ــد ن ــی می باش اصل
ارتقــاء علمــی و اخالقــی بخشــند زیــرا فرصــت اولیــاء 
ــالوه  ــد ع ــه بای ــده ک ــدود ش ــدر مح ــا آنق و خانواده ه
ــر آمــوزش علمــی، فراگیــری روش هــای اخالقــی و  ب
اجتماعــی صحیــح را هــم بــه مــدارس واگــذار نماینــد 
بنابرایــن محیــط مدرســه انتخابــی اگــر هــم در منطقــه 
ــژه هماهنــگ  ــات و دکوراســیون وی ــا امکان خــاص و ب
ــوأم  ــا ت ــورد آن ه ــوه برخ ــان و نح ــا مدرس ــوده ام نب
بــا آموزش وپــرورش ویــژه باشــد، می توانــد آینــده 
ــور  ــه ام ــح در هم ــاب صحی ــرای انتخ ــل ها را ب نس
ــون  ــکه پیرام ــک روی س ــر ی ــن ام ــد. ای ــن کن تضمی
ــترک در  ــی مش ــان نظم ــاء و مربی ــی اولی ــه اصل وظیف
ــت  ــی اس ــن اله ــگ و آیی ــدن از فرهن ــه ای متم جامع
ــودکان،  ــن ک ــای ذه ــر آن فراگیری ه ــا روی دیگ ام
ــرل و  ــای غیرقابل کنت ــان در محیط ه ــان و جوان نوجوان
بخصــوص مدعــی اســت کــه بالطبع همــگان بــه کار و 
اقــدام آن هــا اعتمــاد جمعــی دارنــد زیــرا میــزان ارتبــاط 
جامعــه بــا اینگونــه نهادهــا بیــش از ارگان هایــی اســت 
کــه رســمًا وظیفــه آمــوزش را بــه عهــده دارنــد. البتــه 
مبحــث شــبکه های اجتماعــی در ایــن مقولــه جایــگاه 
ــدارد بلکــه صحبــت پیرامــون رســانه ملــی  ــژه ای ن وی
ــل  ــنگین را متحم ــس س ــه ای ب ــه وظیف ــد ک می باش
شــده تــا نویســندگان، تهیه کننــدگان، مجریــان و 
درنهایــت متصدیــان کیفیــت محتــوا در تمــام مراحــل 
ــتر  ــه در بس ــی ک ــرا آب ــند زی ــرا باش ــگ اج گوش به زن
ــت  ــردد. دق ــز بازنمی گ ــده هرگ ــوزش روان ش ــر آم نه
ــی  ــوده ای در جامعــه به خوب نظــر پیرامــون اظهــارات ت
ــه  ــا ب ــاق نقل ه ــت باالتف ــه اکثری ــد ک ــان می ده نش
ــداری  ــانه های دی ــن رس ــی از ای ــوای یک ــتناد محت اس
ــه  ــی ب ــدی متک ــل بع ــت و در مراح ــنیداری اس و ش
ــه نشــان می دهــد  ــوب و مجازی هــا می باشــند ک مکت
نه تنهــا اولیــاء و مربیــان بلکــه نســل های تحــت نظــر 
آن هــا نیــز مســتندات گفتــاری و شــنیداری خــود را بــر 
ایــن اســاس و اســتدالل توجیــه و تفســیر می کننــد کــه 
حــاال اگــر قــرار باشــد هرچــه بگندنــد نمکــش بزننــد 
ــان  ــن می نقــش نمکــی کــه فاســد شــده اســت در ای
چــه خواهــد بــود؟! بحــث پیرامــون انحــراف اخالقــی 
یــا اجتماعــی نیســت کــه دربــاره ایــن موضوع هــا دقــت 
نظــر الزم بــه عمــل می آیــد مگــر اینکــه از دستشــان 
خــارج شــود امــا مســئله اصلــی کم حوصلگــی و 
عجــول بــودن ایــن روزهــای گــروه تهیه کننــده 
ــد  ــه نظــر می رســد انســجام الزم را ندارن اســت کــه ب
ــا  ــم آورده ت ــه را ه ــک برنام ــروته ی ــد س و مصمم ان
ــه  ــن بی دغدغ ــرای رفت ــل ب ــرویس حمل ونق ــه س ب
ــات  ــن اتفاق ــی ای ــاهده عین ــند! مش ــه برس ــه خان ب
ــانه  ــتی در رس ــران باالدس ــادر توســط مدی ــدان ن نه چن
ملــی زمانــی محقــق می شــود کــه خــود نیــز عجوالنــه 
ــر اســاس قســمتی از وظیفــه  قضــاوت نکننــد بلکــه ب
محولــه اوقاتــی از شــبانه روز را بــه شــنیدن و تماشــای 
ــد اختصــاص داده  ــن می رون ــه روی آنت ــی ک برنامه های
و فــارغ از مســائل ظاهــری بــه عمــق مطالــب ابــرازی 
و موشــکافی نمایــش توجــه کننــد. آنچــه کــه در 
مجموعــه نهــاد رســانه ملــی به خوبــی مشــهود اســت 
تــورم مدیــران و کارمنــدان غیرضــروری در بخش هــای 
اداری و خدماتــی آنســت کــه بــه نظــر می رســد 
اولویــت بــا تولیــد، پخــش و بخصــوص نظــارت کیفــی 
برنامه هــا قبــل از اجراســت تــا مجریــان، گزارشــگران و 
گوینــدگان ضمــن تســلط کامــل بــر کاری کــه انجــام 
ــرار  ــر ق ــز مدنظ ــم را نی ــئله مه ــن مس ــد ای می دهن
دهنــد کــه مخاطبــان ولی نعمت هــای آن هــا هســتند و 
کســانی کــه طــرف مصاحبــه تلفنــی و حضــوری قــرار 
می گیرنــد بایــد محتــرم شــمرده شــوند زیــرا اگــر جــز 
ــه ای  ــا را کلیش ــد جواب ه ــعی می کنن ــد س ــن باش ای
ــی اصــواًل خواهــان و  ــد. اگرچــه رســانه مل ــراز نماین اب
ــه پاســخ های ارضــاء خودشــیفتگی ها از  خریــدار اینگون
ــد  ــان می توان ــه و به مرورزم درون می باشــد کــه در ادام
ــا ریــزش مخاطبــان روبــرو شــود. البتــه ایــن اتفــاق  ب
ــازی  ــوب و مج ــه مکت ــانه ها ازجمل ــر رس ــرای دیگ ب
ــارج  ــی خ ــود کم ــا از الک خ ــد ت ــدق می کن ــم ص ه
شــوند بــه شــرطی کــه یارانــه ای هم تــراز رســانه ملــی 
از صنــدوق دولــت دریافــت کننــد امــا بعضــی رســانه ها 
از چشــم نظــام افتاده انــد و دولت هــا بــه دیــد نامــادری 

ــد؟! ــگاه می کنن ــا ن ــه آن ه ب
 ادامه دارد

4۵ محکوم ایرانی از عراق به 
کشور منتقل شدند

گروه جامعه: معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر 
دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومان جمهوری 
اسالمی گفت: ۴۵ محکوم ایرانی به دنبال سفر اخیر رئیس 
قوه قضاییه و وزیر دادگستری به عراق و رایزنی با مقامات 

قضایی این کشور از عراق به ایران منتقل شدند.
محمود عباســی افزود:  این محکومان در چارچوب 
موافقت نامه انتقال محکومان بین ایــران و عراق و در 
نخستین مرحله از انتقال محکومان، در مرز شلمچه به 
کشور منتقل و تحویل مقامات قضایی و انتظامی ایران 
شدند. او ادامه داد: اتهام بیشتر این افراد قاچاق مواد مخدر، 
قاچاق عتیقه جات و ورود غیرمجاز به عراق اســت و از 
میان محکومان منتقل شــده یک نفر زن است که این 
افراد باید ادامه محکومیت خود را در زندان های کشــور 
بگذرانند. عباسی اظهار داشت:  حدود ۴۰۰تن از محکومان 
و متهمان ایرانی در زندان های عراق به سر می برند که 
در نخستین مرحله در سال جاری ۴۵تن از محکومان به 
حبس، به کشــور منتقل شدند و در تالش هستیم تا در 
مراحل بعدی تعداد بیشتری از این محکومان را منتقل 
کنیم. رئیس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسالمی 
خاطرنشان کرد: همه محکومان کشورمان در زندان های 
دیگر کشــورها از جمله عراق عالقه منــد به انتقال به 
زندان های کشور هستند و این در حالی است که با وجود 
رایزنی و گفت وگو بــا زندانیان عراقی از مجموع ۹۰نفر 
محکوم عراقی در زندان های جمهوری اســالمی ایران 
هیچ یک آمادگی خود را برای انتقال به کشور متبوعشان 
اعالم نکرده اند. او اضافه کرد:  در مورد سایر کشورها هم 
همین وضعیت وجود دارد و این امر حکایت از استاندارد 
بودن زندان های جمهوری اسالمی و خدمات ارائه شده در 
این زندان ها دارد. ای کاش مجامع حقوق بشری بازدیدی 
از زندان های جمهوری اسالمی ایران، کشورهای حوزه 
خلیج فارس، آسیای میانه و حتی کشورهای بسیار پیشرفته 
شرق آســیا به عمل می آوردند و در مقایسه گزارشی از 
آن به مجامع بین المللی ارائه می کردند یا الاقل زندانیان 
آزاد شــده از این کشورها گزارشی از وضعیت زندان های 
این کشورها ارائه می کردند تا موجب تنویر افکار عمومی 
در مجامع بین المللی شــود و کسانی که مرتکب جرم 
می شوند بدانند که چه دوران سیاهی در انتظار آنهاست. 
معاون حقوق بشــر و امور بین الملل وزیر دادگستری با 
قدردانی از ریاســت قوه قضاییه و هیأت همراه از جمله 
وزیر دادگستری و رئیس سازمان زندان ها که در سفر به 
عراق رئیس قوه قضاییه را همراهی کردند، روابط حقوقی 
و قضایی جمهوری اســالمی ایران و جمهوری عراق را 
بسیار خوب توصیف کرد و انتقال این محکومان به کشور 
را نتیجه دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی برشمرد. او از 
مقامات عالی رتبه  قضایی و وزارت دادگســتری عراق، 
سفیر ایران در عراق، معاونت کنسولی وزارت امور خارجه، 
ســازمان زندان ها، معاونت امور بین الملل قوه قضاییه، 
وزارت اطالعات، وزارت کشور، پلیس بین الملل و نیروی 
انتظامی، رئیس کل دادگستری استان خوزستان، دادستان 
خرمشــهر، مرکز مدیریت بیماری ها وزارت بهداشت و 
دانشگاه علوم پزشکی اســتان و همکاران خود در دفتر 
همکارهای  بین المللی وزارت دادگســتری، صداوسیما و 
سایر رسانه ها  و دیگر مسئوالن و دست اندرکارانی که در 

این انتقال همکاری کردند تشکر و قدردانی کرد.

ثبت نام ۹82 نفر در انتخابات 
شورای اسالمی روستا و عشایر 

اصفهان
گروه رویداد: به گفته دبیر ســتاد انتخابات اصفهان 
۹۸۲ نفر تا سومین روز از مهلت قانونی ثبت نام داوطلبان 
انتخابات شوراهای اسالمی روستاها و تیره های عشایری 

در این استان نام نویسی کردند.
علی اصغر رفیعی نژاد اظهار داشت: از میان داوطلبانی 
که تاکنون در انتخابات شوراهای اسالمی روستایی و 
تیره های عشایری در اســتان اصفهان ثبت نام کردند 
۹۱۲ نفر مرد و ۷۰ نفر زن هستند. دبیر ستاد انتخابات 
اصفهان با بیان اینکه بیشــتر داوطلبان از شهرستان 
اصفهان با ۱۷۷ نفر هســتند، اظهار داشت: تا سومین 
روز مهلــت قانونی ثبت نام، ۷۳۴ نفر به صورت مراجعه 
حضوری، ۱۲۴ نفر از طریق دفاتر پیشخوان دولت، ۵۲ 
نفر از طریق برنامه های کاربردی تلفن همراه و ۷۲ نفر 
از طریق برنامه های کاربردی رایانه نام نویسی کردند. 
او خاطرنشان کرد: امسال داوطلبان انتخابات شوراهای 
اسالمی روستا و تیره های عشایری در استان اصفهان 
برای ۲ هزار و ۷۶۳ کرســی در روستاهای دارای سه 
کرسی شورا )۹۲۱ روســتا( و ۵۸۰ کرسی روستاهای 
دارای پنج کرســی )۱۱۶ روستا( با هم رقابت می کنند. 
رفیعی نژاد با اشاره به اینکه انتخابات تیره های عشایری 
در اســتان اصفهان در ۶ شهرستان اصفهان، سمیرم، 
شهرضا، دهاقان، فریدونشهر و چادگان برگزار می شود، 
اضافه کرد: از میان داوطلبانی که تا سومین روز مهلت 
قانونــی ثبت نــام کردند ۱۱۲ نفــر دارای تحصیالت 
کارشناســی، ۲۴ نفر کارشناسی ارشد و باالتر، ۱۲ نفر 
حوزوی، ۲۹۷ نفر دیپلم و کاردانی و ۵۳۷ نفر تحصیالت 
کمتر از دیپلم دارند. دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان 
با توصیه به داوطلبان شــرکت در انتخابات شوراهای 
اسالمی روســتایی و تیره های عشایری برای ثبت نام 
از طریــق برنامه های تلفن همــراه و رایانه با توجه به 
شرایط حاد شــیوع کرونا، تأکید کرد که به طورمعمول 
آمار داوطلبان در روزهای پایانی مهلت قانونی ثبت نام 
افزایش بیشتری می یابد. ثبت نام داوطلبان عضویت در 
شوراهای اسالمی روستاها و تیره های عشایری از روز 
دوشنبه شانزدهم فروردین ماه آغاز شد و به مدت یک 

هفته ادامه دارد.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه خبر داد

ادامه مذاکرات ایران و گروه ۴+۱ در هفته جاری
گروه رویداد| معاون سیاســی وزیر امــور خارجه از ادامه 

مذاکرات ایران و گروه ۴+۱ در هفته جاری در وین خبر داد.
سید عباس عراقچی با اشــاره به برگزاری نشست های 
کارشناسی بین ایران و گروه ۴+۱ ظرف آخر هفته گذشته و 
برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در جمعه گذشته 
گفت: امروز یک جمع بندی خواهیم داشت، جلسه کمیسیون 
مشترک یک بار دیگر تشکیل می شود و کار این کارگروه ها را 
ارزیابی می کند و تصمیم داریم بعد از آن، چند روزی را تنفس 
بدهیم و هیئت ها به پایتخت های خود برگردند. این دیپلمات 
ارشــد جمهوری اسالمی ایران گفت: ما نیز در تهران نتیجه 
مذاکرات را منتقل خواهیم کرد و ظرف هفته جاری برای ادامه 
مذاکرات به وین خواهیم آمد. ممکن است الزم باشد چند بار 
ایــن کار را تکرار بکنیم تا بتوانیم نهایتا به آن جمع بندی  که 
مطلوب ما است و منافع ما را تأمین می کند، برسیم. عراقچی 
در پاســخ به این سؤال که آیا مذاکرات روند مثبت و یا منفی 
را طی می کند؟ تصریح کــرد: به نظر من فعال در موقعیتی 
نیستیم که بگوییم نشست ها و مذاکرات مثبت یا منفی بوده، 
مسلما منفی نبوده و به تعبیر من رو به جلو و سازنده است ولی 
هنوز زود اســت که بتوانم بگویم که ما روند مثبتی را داریم. 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران گفت: 
فضای جلسات سازنده است و مسیر ما، مسیر رو به پیشرفتی 
اســت ولی هنوز به نقطه ای که امیدوار باشــیم که به یک 
روند مثبتی خواهیم رسید فاصله داریم اگرچه ناامید نیستیم. 
عراقچی همچنین در بخشی دیگر از مصاحبه خود با خبرنگار 
صداوسیما در وین گفت: در این مدت هر دو کار گروهی که 
در حوزه تحریم ها و هسته ای تشکیل دادیم به صورت فشرده 
کار کردند. کارشناسان همه کشورها دخیل بودند و خیلی جامع 
همه مسائل را مدنظر قرار دادند و همان طور که قبال هم اشاره 
کردم هدف آنها تنظیم اقداماتی است که دو طرف باید در یک 
مرحله انجام دهند. عراقچی در ادامه بار دیگر تأکید کرد: بحث 

گام به گام، اقدامات اولیه و اقدامات میانی و اینها مدت هاست 
که کنار گذاشته شده است. کاری که ما اآلن انجام می دهیم 
طبق مواضع اصولی جمهوری اسالمی ایران بر این مبنا است 
که در مورد برداشته شدن یک جای تحریم ها به صورت دقیق 
مذاکره می کنیم، اینکه چه تحریم هایی با چه مشــخصاتی 
و چگونه همه اینها باید به صورت دقیق روشــن بشود. این 
دیپلمات ارشد کشورمان افزود: همه این موارد را کارگروه ها 
انجام می دهند تا زمانی که آماده شــد و توافق شــد که این 
مجموعه تحریم ها باید برداشته شود که از نظر ما شامل همه 
تحریم های برجامــی و همه تحریم های دوران آقای ترامپ 
می شــود، در آن صورت آماده می شود برای اینکه یکجا این 

عمل صورت بگیرد. عراقچی در مورد فعالیت کارگروه دوم نیز 
اظهار کرد: در این کارگروه مجموعه اقداماتی که ایران باید 
انجام بدهد تا به پایبندی کامل برگردد مشــخص می شود و 
بعد ما تنظیم خواهیم کرد و بحث خواهیم کرد ترتیب و توالی 
اقدامات چگونه باید باشد. از نظر ما آمریکا باید همه اقداماتش 
را به صورت یکجا انجام بدهد، ســپس ایران راستی آزمایی 
می کنــد و بعد ما اقدامات خود را انجام خواهیم داد. عراقچی 
با بیان اینکه چگونگی راستی آزمایی هم یک موضوع دیگر 
بحث ماست، اظهار کرد: اینکه دوره زمانی آن چقدر باشد، چه 
ابعادی دارد و چگونه صورت می گیرد موردبحث واقع خواهد 
شد و امیدوار هستم که در ادامه مذاکرات بتوانیم در این موارد 

به جمع بندی برســیم. عراقچی در مورد اخبار منتشر شده در 
مورد توقف همکاری های فنی ایران و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نیز گفت: خبر توقف همکاری های فنی ایران و آژانس 
صحت ندارد و همکاری هــای ما همچنان جریان دارد. هم 
همکاری هایی که مربوط به عملیات راســتی آزمایی آژانس 
است و هم همکاری هایی که مربوط به کمک های فناوری 
پیشــرفته آژانس در حوزه های مختلف به ایران می شــود، 
ادامــه دارد. او افزود: ما حتــی در موضوع ویروس کرونا هم 
همکاری هایی را به آژانس داشتیم یعنی آژانس همکاری هایی 
را با ایران داشت و در بعضی تجهیزات موردنیاز کمک هایی 

را صورت داد.

تا رسیدن به روند مثبت فاصله داریم اما تاکنون روند منفی هم نبوده است

چهـار شهرسـتان دیگـر تـا یـک دسـت قرمـز شـدن 
رنـگ کرونـای اسـتان اصفهـان باقی مانـده و بایـد هـر چه 
زودتـر کنترل هـا و اعـالم محدودیت هـا و ممنوعیـت ورود 
و خروج هـا تشـدید شـود تـا بتـوان ایـن مـوج خطرنـاک را 

کرد. کنتـرل 
نقشـه رنگ بنـدی  بـر اسـاس  بـه گـزارش  تسـنیم، 
جدیـد کرونـای اسـتان وضعیـت در ۲۰ شهرسـتان قرمز، ۳ 
شهرسـتان برخوار، چادگان و خـور و بیابانک نارنجی و فقط 
شهرسـتان دهاقان زرد اسـت. سـتاد مقابله با کرونای استان 

تصویـب کـرده در وضعیـت قرمـز همه مشـاغل بـه غیر از 
شـغل های ضـروری تـا بهبـود شـرایط تعطیل هسـتند. بر 
اسـاس گزارش دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان و کاشـان 
طـی شـبانه روز گذشـته ۲۳۲۴ مـورد جدید ابتال شناسـایی 
شـده کـه ۳۶۶ نفـر از آنهـا بسـتری شـدند و ۱۹ خانـواده 
نیـز بـا از دسـت دادن عزیزانشـان رخـت عزا بر تـن کردند؛ 
امـا هرچنـد دیـر ولـی بـا آغـاز جنـگ چهـارم تمام عیـار با 
کرونـا کنترل هـا و اعـالم محدودیت ها و ممنوعیـت ورود و 
خروج هـا تشـدید شـده اسـت اگـر می خواهیـم کرونـا برود 

بایـد رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی را خودمـان در نظـر 
بگیریم.
Á افزایش تصاعدی کرونا در دو هفته گذشته 

بـه  اشـاره  بـا  اصفهـان  بیمارسـتان خورشـید  رئیـس 
وضعیت بیمارسـتان خورشـید، اظهار داشـت: در ماه گذشته 
شـاهد مـوج چهارم بیماری در کشـور فراگیر شـد و اسـتان 
اصفهـان نیـز در دو هفتـه گذشـته به طور تصاعـدی درگیر 
این موضوع شـد. رامین سـامی افزود: بیمارسـتان های شهر 
اصفهان از جمله بیمارسـتان خورشـید، الزهرا)س(، غرضی و 
دیگـر بیمارسـتان ها درگیر بسـتری بیماران کرونایی شـدند 
و در ۱۰روز پیـش حدود ۴۰۰مورد بسـتری داشـتیم در حال 
حاضـر ایـن میزان بیش از ۱۶۰۰بیمار شـده اسـت که بیش 
از نیمـی از ایـن تعـداد در بیمارسـتان های شـهر اصفهـان 
بسـتری هسـتند. رئیـس بیمارسـتان خورشـید اصفهـان با 

بیـان اینکـه سـیر تصاعـدی میزان بسـتری باعـث نگرانی 
اسـت، گفت: ممکـن اسـت در روزهای آینده بیمارسـتان ها 
نتواننـد جوابگـوی این تعداد بیمار باشـند. وی ادامـه داد: در 
حـال حاضر تعـداد مراجعه کنندگان و بسـتری ها در اصفهان 
بسـیار زیاد اسـت و بیماران در شـرایط بدی به سـر می برند، 
ازآنجایی کـه در مـوج چهـارم ویـروس انگلیسـی در سـطح 
کشـور فراگیـر شـده و قـدرت سـرایت ایـن ویروس بسـیار 
بیشـتر از انـواع قبلی اسـت باعث شـده این سـیر تصاعدی 
در عـرض چنـد روز بسـیاری از اسـتان های کشـور قرمـز 
شـوند. سـامی تصریـح کـرد: مـا در موج هـای قبلی بـا این 
میـزان سـرایت مواجـه نبودیم و یـک فرد مبتـال حداکثر ۲ 
یـا ۳ نفـر را مبتـال می کـرد اما در ایـن موج به علـت قدرت 
بـاالی سـرعت انتشـار هـر فـرد می توانـد ۱۰ تـا ۱۵نفـر را 

مبتـال کند. 

رئیس کمیسـیون شهرسـازی، معماری و عمران شورای 
شـهر اصفهـان خبـر می دهـد که طرح تشـکیل شـهرداری 
بافـت تاریخـی در اصفهـان، بـا اقبـال چندانـی از سـوی 
مدیریـت شـهری مواجـه نشـده، امـا به واسـطه پافشـاری 
آن  بـه  بودجـه۱۴۰۰  در  ردیفـی  اعضـای شـورای شـهر، 

یافته اسـت. اختصـاص 
بـه گـزارش ایسـنا، ۱۰آذرمـاه سـال گذشـته، کـوروش 
محمـدی، یکـی از اعضای شـورای شـهر اصفهـان خبر داد 
کمیسـیون عمـران، معمـاری و شهرسـازی شـورای شـهر 
طرحـی را تهیـه  کـرده که در صحن علنی شـورا نیـز اعالم 
وصـول  شـده و به  موجب این طرح، اعضای شـورا خواسـتار 
تشـکیل و ایجـاد شـهرداری تاریخـی در اصفهـان شـده اند. 
او در ادامـه توضیـح داد: ایـن شـهرداری تاریخـی شـامل دو 
منطقـه سـه و یک می شـود، چراکه بیشـترین آثار باسـتانی 
و تاریخـی اصفهـان در ایـن دو منطقـه اسـت و باید حفظ و 
صیانـت آن به صورت ویـژه موردتوجه قـرار بگیرد. محمدی 
کـه ریاسـت کمیسـیون اجتماعـی و محیط زیسـت شـورای 
شـهر اصفهـان را بر عهـده دارد، در آن برهه اعـالم کرد که 
آیین نامـه و ضوابـط ویـژه این طـرح در حال تدوین اسـت و 
مقررات و الزامات آن متفاوت از سـایر شهرداری های مناطق 
خواهـد بـود؛ به طوری که شـهرداری های منطقه سـه و یک 
را بـه پاسـداران میـراث فرهنگـی و آثـار باسـتانی و تاریخی 
بـدل می کنـد. او گفـت: حداقل انتظـار ما این اسـت که بعد 
از تصویب دسـتورالعمل های این طرح، دیگر شـاهد اتفاقانی 
نظیـر سـاخت هتـل بـا ارتفـاع غیرمجـاز در حریـم چهارباغ 
یـا سـاخت مجتمـع چندطبقـه تجـاری در حریـم میـدان 
نقش جهـان و غیـره نباشـیم. روزهـای ابتدایی دی ماه سـال 
۱۳۹۹ نیـز، شـیرین طغیانی، رئیس کمیسـیون شهرسـازی،  
معمـاری و عمـران شـورای شـهر اصفهـان در یـک برنامه 
زنـده رادیویـی دراین بـاره، اظهـار کرد: مدیریـت یکپارچه ای 
نسـبت بـه برخورد بـا بافت های تاریخی شـهر وجـود ندارد، 
زیـرا بافت هـا بـا شـهرداری در مناطـق مختلـف روبـه رو 
هسـتند و از طرفـی اداره کل میراث فرهنگـی به عنوان یک 
نهـاد تأثیرگذار، متولی سـاماندهی این بافـت و نظارت بر آن 
اسـت. او خبـر داد کـه طرح شـهرداری بافت تاریخـی بعد از 
رسـیدن به صحـن علنی شـورا بـه دو کمیسـیون معماری، 
عمران و شهرسـازی و کمیسـیون اقتصاد و گردشگری برای 
بررسـی های بیشـتر سپرده شده و در جلسـات برگزار شده در 
کارگروه هـای مختلـف با حضور کارشناسـان در کمیسـیون 

تلفیـق تصویـب  شـده اسـت. طغیانی، خاطرنشـان کـرد: بر 
اسـاس طـرح شـهرداری بافـت تاریخـی، احتمـاال یکـی از 
بافـت  به عنـوان شـهرداری  اصفهـان  مناطـق شـهرداری 
تاریخـی انتخـاب خواهد شـد، امـا طرح ها و مـوارد مختلفی 
ارائه شـده و قـرار اسـت کمیتـه ای در شـهرداری بـا حضـور 
رؤسـای کمیسـیون های خاص تشکیل شـود تا درباره طرح 
تصمیم گیـری کننـد. بعـد از ایـن و در تاریـخ ۲۷ دی مـاه، 
رئیس کمیسـیون شهرسـازی،  معمـاری  و عمران شـورای 
شـهر اصفهـان در نشسـتی خبـری، توضیحات بیشـتری را 
دربـاره طـرح شـهرداری بافت تاریخـی بیان کـرد.  طغیانی 
بـا اشـاره به مواد قانونی تشـکیل شـهرداری بافـت تاریخی، 
گفـت: موضوع شـهرداری بافت تاریخی یکـی از موضوعات 
راهبـردی مطرح شـده بـرای حفاظـت از شـهرهای تاریخی 
کشـور بـوده کـه سال هاسـت در قوانیـن مصـوب جمهوری 
اسـالمی ایران مورد تأکید قرارگرفته و بند ب و ج ماده ۱۶۶ 
قانـون برنامـه توسـعه سـوم اجتماعـی اقتصـادی فرهنگی، 
مـاده ۱۱۵ قانـون برنامـه چهارم توسـعه و همچنیـن، قانون 
حمایـت از مرمـت و احیـای بافـت تاریخـی فرهنگـی _که 
بسـیار هم متأخـر بوده_ کامال بـر این موضـوع تأکید کرده 
اسـت.  رئیـس کمیسـیون شهرسـازی، معمـاری و عمـران 
شـورای شـهر اصفهان اعالم کـرد اینکه چرا تاکنـون از این 
طـرح غفلت شـده خیلی جـای پرداختن ندارد، امـا اکنون در 
شـهرهایی مثل تبریز، شـیراز، یزد، کرمان، سـمنان، کاشـان 
و تهـران، شـهرداری منطقـه تاریخی فرهنگی شـکل گرفته 
و مـا هـم تـالش کرده ایـم کـه در مسـیر ایـن طـرح حتمًا 
بـا مدیـران این مناطـق صحبت کنیـم. او از نامه ای سـخن 
گفـت که بر اسـاس آن مدیریـت میراث فرهنگـی اصفهان 

نیـز بـر ایـن موضـوع تأکیـد داشـته و در نهایـت بـا وفـاق 
تمـام دوسـتان طـرح شـهرداری بافـت تاریخی در شـورای 
شـهر مـورد تائید قـرار گرفتـه اسـت. طغیانی تصریـح کرد: 
بنـا شـد که شـهرداری اصفهـان ایـن کار را انجام دهـد، اما 
باوجوداینکـه بیـن دو تـا سـه هفتـه گذشـته، هنوز طـرح به 
قسـمتی که باید ارسـال شـود ابالغ نشـده و این هم ضعف 
ایـن موضـوع اسـت. رئیـس کمیسـیون معماری، عمـران و 
شهرسـازی شـورای اسـالمی شـهر اصفهان در ادامه، یادآور 
شـد: ازآنجاکـه ضـرورت دارد سـاختار این طرح متناسـب با 
سـاختار مدیریـت شـهری در اصفهان باشـد، کمیتـه ای باید 
تشـکیل شـود و پیشـنهادهای مختلفی مطرح شـده مبنی بر 
اینکـه بایـد معاونـت میـراث فرهنگی در شـهرداری داشـته 
باشـیم، یا یکـی از مناطق را برای ایـن کار در نظر بگیریم و 
برخـی هـم می گفتند کـه بایـد در مناطق تاریخـی ناحیه ای 
زیرمجموعـه ایـن طـرح وجود داشـته باشـد؛ به هرحـال این 
مواردی اسـت که باید با کسـانی که در شـهرهای دیگر این 
طـرح را پیـاده کرده انـد موردبحث و تبادل نظر قـرار بگیرد تا 
در نهایت به نتیجه ای برسـیم که کمترین اشـتباه را داشـته 
باشـد. او در بخش دیگر سـخنان خود تکالیفی که به موجب 
طرح شـهرداری بافـت تاریخی برای شـهرداری اصفهان در 
نظـر گرفتـه می شـود را چنین شـرح داد: تشـکیل کمیته ای 
تخصصـی بـا حضـور عناصـر تأثیرگـذار در مـدت دو مـاه، 
بازشناسـی و تدقیق محدوده بافت تاریخی، آسیب شناسـی و 
آسـیب نگاری وضعیـت موجود بافت در هر منطقه، بررسـی 
سـایر اقدامـات صـورت گرفتـه در دیگر شـهرها، بررسـی و 
تعییـن سـاختار تشـکیالتی، اداری و اجرایی متناسـب جهت 
شـکل گیری شـهرداری بافت تاریخی و پیشنهاد اینکه برای 

هـر منطقـه چـه اتفاقـی بیفتد یـا ناحیه ای تشـکیل شـود و 
نحـوه حضـور مدیر منطقه بافت تاریخی در جلسـه معاونین. 
طغیانـی تأکیـد کرد که مدیر منطقه بافـت تاریخی فرهنگی 
ملزم اسـت حلقه ای از مشـاوران را در کنار خود داشـته باشـد 
تـا نخسـت آن ها راهبرد و اسـتراتژی بافـت را تعیین کنند و 
در ادامـه هـر اقدامـی قـرار اسـت در بافت صورت بگیـرد، از 
 فیلتـر ایـن مجموعه متخصـص و متنـوع که بایـد از حوز
دانشـگاه، اجرایـی و بیـرون از حـوزه شـهرداری هـم باشـند 
و بـه  تناسـب موضوعات مختلـف، متخصصـان مختلف در 
آن حضورداشـته باشـند، عبـور کند و بیـرون بیاید. همچنین 
بایـد تمام مراحل کار شـفاف باشـد تا رانـت اطالعاتی برای 
عده ای ایجاد نشـود. دبیر کمیسـیون شهرسـازی و معماری 
شـورای شـهر نیـز در آن نشسـت خبـری، خاطرنشـان کرد 
کـه طـرح شـهرداری بافـت تاریخـی فرهنگی اصفهـان در 
تاریـخ دوم آذرمـاه سـال ۱۳۹۹ بـا ۱۰ امضا توسـط اعضای 
شـورا وصول و جلسـات کارشناسـی آن نیز انجام و تصویب  
شـده؛ بـه همیـن دلیل شـهرداری اصفهان مکلف اسـت که 
طـی دو ماه آینده جلسـات کارشناسـی خـود را در این رابطه 
برگـزار و نتیجـه را اعـالم کند. اکنـون و با گذشـت بیش از 
دو مـاه از تاریـخ ذکـر شـده، ایـن پرسـش مطرح اسـت که 
سرنوشـت طرح شـهرداری بافـت تاریخی اصفهان چه شـد 
و اکنـون در چه مرحله ای قرار دارد؟ پاسـخ شـیرین طغیانی، 
رئیـس کمیسـیون شهرسـازی،  معمـاری و عمران شـورای 
شـهر اصفهـان به سـؤال به این شـرح اسـت: طـرح مربوط 
بـه شـهرداری بافـت تاریخـی که از طرف شـورا داده شـد و 
مقرر شـده بـود که شـهرداری اصفهـان آن را بررسـی کند، 
بـا اقبـال چندانـی از سـوی شـهرداری روبـرو نشـد. بـا این 
همه همکاران ما در شـورای شـهر پافشـاری کردند و نهایتا 
توانسـتند ردیفـی را در بودجـه ۱۴۰۰ شـهر برای شـهرداری 
بافـت تاریخی در نظـر بگیرند. او می گوید: برخـی از افراد در 
شـهرداری اصفهـان گفتند کـه مذاکراتی را با وزارت کشـور 
داشـته اند و اعالم شـده اسـت کـه بـرای هـر اقدامـی بایـد 
مجوزهای الزم گرفته شـود. بر همین اسـاس به شـهرداری 
در بودجـه فرصـت داده شـد که تا پایان اردیبهشـت ماه روی 
بحـث ظرفیت هـای قانونی ایـن موضوع تحقیق هـای الزم 
را انجام دهند و راهکارهای متفاوت شـورا را بررسـی و یکی 
از آن هـا را دنبـال کننـد. بنده هم پیگیر این مسـئله هسـتم 

تـا بتوانم آن را به سـرانجام برسـانم.

اجرای شهرداری بافت تاریخی اصفهان در گرو مجوز وزارت کشور
تاکنون تنها یک ردیف در بودجه 1400 به شهرداری بافت تاریخی اختصاص داده شده است

استان اصفهان در سرازیری سقوط به 
وضعیت قرمز
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    شهر   استان

گروه اصفهان| بنا به گفته شهردار بخش هایی از مجموعه 
پل های شهید سلیمانی تا پل آفتاب که ۷کیلومتر است، نیاز به 
آزادســازی دارد که با اجرای این کار، تکمیل نیم رخ ترافیکی 

شرق رقم می خورد تا چالش این بخش شهر برطرف شود.
قدرت اله نوروزی در برنامه زنده رادیویی »شهر پرسشگر، 
شهردار پاسخگو« با اشاره به درگذشت سید علی نکویی اظهار 
کرد: او از پیشگامان انقالب اسالمی در عرصه های سیاسی، 
اجتماعــی و فرهنگی و از مبارزان قبل از انقالب بودند که در 
استان های مختلف مانند کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و 
غیره خدمت کردند و منشــأ خدمات در نقاط مختلف کشور 
بودند. او با اشــاره به اینکه در هفته گذشــته با مصوبه ستاد 
کرونا و شرایط قرمز اصفهان محدودیت هایی در فعالیت های 
شهرداری ایجاد که بســیاری از کارها تعطیل شد، گفت: بر 
همین اساس مراکز تفریحی، گردشگری، بازارهای روز محلی 
و برگزاری مراسم در باغ رضوان تعطیل و ممنوع است. شهردار 
اصفهان تصریــح کرد: در موارد ضروری در حد محدود برای 
دفــن و کفن متوفیان امکان ارائه خدمات وجود دارد. او ادامه 
داد: رعایت پروتکل های بهداشتی در حمل ونقل عمومی باید 
به صورت جدی اجرا شود. نوروزی با بیان اینکه با کلنگ زنی 
پارکینگ زیرسطحی توحید نخستین پروژه سال۱۴۰۰ را رقم 
زدیم گفت: با اجرای این طرح، پل آذر، خیابان توحید و خیابان 
نظر که به دلیل پارک خودرو با مشــکالتی مواجه بود، از این 
معضل نجات می یابد. او بیان کرد: پارکینگ زیرسطحی توحید 
دارای ۵۴۰متر طول و دو عرض ۱۱متری است که برای پارک 
موتورسیکلت هم در آن تمهیداتی اندیشیده شده است. شهردار 
اصفهان تصریح کرد: در ســال ۹۹ شرایط سختی داشتیم اما 
توفیقات بسیاری هم به دست آمد؛ در مسیر خدمت رسانی به 
مردم هیچ کس از پیشرفت مردم ناخرسند نمی شود و باید همه 
با هم هم داســتان شویم تا امورات شــهر و کار مردم از هم 
گسیخته نشود. او با اشاره به اینکه سال گذشته مصوبات خوبی 
در شورای شهر تصویب و جریان هر یکشنبه یک افتتاح ادامه 
داشت و امسال هم ادامه دارد، اظهار کرد: قرار بود این هفته از 
مجموعه پل های شهید سلیمانی بهره برداری رسمی  شود که 
به خاطر شــرایط قرمز کرونایی به تعویق افتاد. نوروزی ادامه 
داد: این پروژه، کار بسیار بزرگی بود که در زمان مقرر تکمیل 
شد و مدیریت شهری هم بهره برداری از آن را برای مردم به 
تعویق نینداخت. چراکه اگر یک روز بهره برداری زودتر انجام 
و جلوی خطر گرفته شــود، برای ما ارزشمند است. شهردار 
اصفهان افزود: این پروژه قرار بود ۳۶ماهه ســاخته شود اما با 
تالش شبانه روزی در حوزه عمرانی و مالی شهرداری پروژه در 

۲۰ماه و ۲۰روز ساخته شد.
Á میدان پینارت تکمیل شد

او با بیان اینکه در سال جدید مرکز همایش های بین المللی 
اصفهان را گشایش می کنیم، تصریح کرد: میدان پینارت هم 
تکمیل شــده و خیابان ارغوانیه و خیابان زاینده رود که مردم 
ســال ها آرزوی حل شدن مشــکالت آن را داشتند، تکمیل 

می شــود. نوروزی بیان کرد: در حال حاضر هزار و ۲۲۵پروژه 
در دســت اجرا در شهر اصفهان داریم و این روندی است که 
از چهار سال پیش آغاز و رشد آن بیشتر شده است و مردم در 
همه مناطق شاهد برگزاری افتتاحیه و کلنگ زنی ها هستند. او 
بیان کرد: البته در آینده نزدیک پروژه شــهید سلیمانی افتتاح 
می شود؛ از مجموعه پل های شهید سلیمانی تا پل آفتاب که 
۷کیلومتر است همچنان بخش هایی نیاز به آزادسازی دارد که 
با اجرای این کار، تکمیل نیم رخ ترافیکی شرق اصفهان رقم 
می خورد تا چالش این بخش شهر برطرف شود، اگر این اتفاق 
بیفتد تقریبا حلقه حفاظتی شکل گرفته است. شهردار اصفهان 
در مورد تماس یکی از شــهروندان برای تأمین نور و تابلوی 
هشدار در زیرگذرهای اتوبان اردستانی به سمت حصه اظهار 
کرد: حصه شــمالی در منطقه۱۰و حصه جنوبی در منطقه۱۴ 
واقع شده که در این مسیر سه زیرگذر وجود دارد، پارها برای 
تأمین نور و نصب تابلوهای هشدار اقدام الزم صورت گرفته 
اما باید مراقبت الزم هم انجام شود تا برخی افراد فرصت طلب 
دوباره دســت به تخریب این تابلوها نزننــد. او ادامه داد: باید 
بررســی الزم در مورد ایمنی این تابلوها انجام شود. نوروزی 
در مورد پارک ســاعتی در حاشــیه خیابان ها نیز اظهار کرد: 
پارک ســاعتی اجرایی شده اســت و طرح دقیق تر، کنترل 

پارک حاشــیه ای خیابان هاســت که هدف آن کاهش پارک 
طوالنی مدت، عدالت در استفاده از مکان ها، تشویق مردم به 

استفاده از پارکینگ و حمل ونقل عمومی است.
Á  پارک ساعتی هوشمند در 13 خیابان شهر

اجرا شده است
او با اشــاره به تصویب پارک ساعتی هوشمند در حاشیه 
خیابان از سوی شــورای اسالمی شــهر، گفت: در راستای 
هوشمندسازی شهر از ابتدای خردادماه سال گذشته این طرح 
را اجــرا کردیم و باید در ۱۳۰نقطه اجرایی شــود و اکنون در 
۱۳نقطه اجرا می شود. شهردار اصفهان افزود: اجرای این طرح 
نیاز به فرهنگ سازی، همکاری و تجهیزات دارد و هم اکنون 
در خیابان های شــیخ بهایی، طالقانی، شمس آبادی، چهارباغ 
باال، شریعتی و غیره اجرایی می شود. او با اشاره به مزیت های 
اجرای این طرح ادامه داد: این طرح از پارک های طوالنی مدت 
جلوگیــری کرده و پارک های کوتاه مدت را ۷۸درصد افزایش 
داده است، همچنین زمینه اســتفاده بیشتر از پارکینگ های 

عمومی و حمل ونقل عمومی فراهم شده است.
Á  ،کارت های منزلت شــهروندان مانند قبل

شارژ می شود
نوروزی در مورد شــارژ کارت منزلت که مورد سؤال یکی 

از شــهروندان بود هم گفت: این کارت شامل استفاده برای 
چند گروه از جمله افراد باالی ۶۵ســال، افراد تحت پوشش 
بهزیستی، کمیته امداد، معلوالن، جانبازان و زنان بی سرپرست 
اســت که می توانند از مراکز تفریحی، فرهنگی و حمل ونقل 
عمومی استفاده کنند. او با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان 
تصمیمــی مبنی بر عدم شــارژ یا قطع خدمــات این کارت 
نداشته است و مانند سابق قابل استفاده است، گفت: با مراجعه 
شهروندان به آدرس profile.isfahan.ir امکان شارژ این 
کارت ها همچنان وجود دارد. شــهردار اصفهان در مورد رفع 
ســد معبر در خیابان های زینبیه، مولوی و مدرس از ســوی 
موتورسیکلت فروشان که مورد درخواست یکی از شهروندان 
تماس گیرنده بــود، اظهار کرد: تبصره بنــد۲ ماده۵۵ قانون 
شهرداری ها، مدیریت شهری را موظف به برخورد مستمر با 
ســد معبر کرده است و اگر در رفع سد معبر با مشاغل مزاحم 
برای مردم مواجه شــدیم بند۲۰ همان ماده این اختیار را به 
ما داده با اتحادیه مربوطه مذاکره و این شــغل تعطیل شــود 
اما دنبال هســتم با گفت وگو این مشکالت حل شود چراکه 
نمی خواهیم کسب وکار مردم تعطیل شود. او افزود: باید ضمن 
رفع این مانع به حقوق شهروندی افراد هم احترام بگذاریم اما 
در صورت لزوم، با هماهنگی صنف جلوی کار گرفته می شود.

بـه گفتـه عضو هیـأت علمـی دانشـگاه علوم پزشـکی 
اصفهـان تبدیل شـدن اصفهـان بـه قطـب  درمانـی مغـز و 
اعصـاب کشـور از جملـه مهمتریـن دسـتاوردهای انقـالب 
اسـالمی، ظرفیتـی خوبـی بـرای توسـعه توریسـت درمانی 

اسـت کـه باید بیشـتر شناسـانده شـود.
بـه گـزارش ایرنـا، جعفـر مهـوری در آییـن آغاز بـه کار 
تنهـا کلینیـک مغـز و اعصـاب شـهرک سـالمت اصفهان 
به صـورت مجـازی افـزود: دسـتاوردهای کشـور در نظـام 
سـالمت پـس از انقـالب اسـالمی، قابل توجـه اسـت. بـه 
گفتـه او توسـعه زیرسـاخت ها ماننـد شـبکه های بهداشـتی 
و درمانـی، افزایـش بیمارسـتان ها و تخت هـای بسـتری، 
توسـعه بهداشـتی و ایجـاد کلینیک هـای فـوق تخصصـی 
زمینه سـاز تحقـق ایـن دسـتاورد بـزرگ هسـتند. او افـزود: 
وجـود کلینیک هـای فـوق تخصصـی مانند کلینیـک فوق 
تخصصـی مغـز و اعصاب شـهرک سـالمت در شـهرهای 

توریسـتی ماننـد اصفهان می توانـد عالوه بر خدمت رسـانی 
بـه آحـاد مـردم بـه گسـترش »توریسـم سـالمت« منجـر 
شـود. او ادامه داد: توجه مسـئوالن کشـور در زمینه توریسم 
درمانـی می توانـد در نهایـت بـه گسـترش بیشـتر دانـش 
پزشـکی در ایـران و خاورمیانه منجر شـود. این عضو هیأت 
علمی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان تصریـح کرد: جذب 
گردشـگر پزشـکی باعـث فعال سـازی بخش هـای مختلف 
اقتصـادی از قبیـل خدمـات درمانی، مکان هـا و بخش های 
توریسـتی می شـود و عالوه  بر ایجـاد درآمـد ارزی در دوران 
تحریم هـای ظالمانـه می تواند فرصت های شـغلی بسـیاری 
بـرای کشـور ایجـاد کند. مهـوری خاطرنشـان کرد: اسـتان 
اصفهـان به واسـطه قـرار گرفتـن در مرکز ایـران، دارا بودن 
شـرایط اقلیمـی، آثـار و بناهـای تاریخـی ثبت شـده ملـی و 
جهانـی و مرکـز تولیـد صنایع دسـتی موردتوجـه بسـیاری 
از گردشـگران داخلـی و خارجـی اسـت و می تـوان از ایـن 

نورولـوژی  حـوزه  در  درمانـی  توریسـت  بـرای  مزیت هـا 
اسـتفاده کـرد. بـه گفتـه او عالوه بـر ظرفیت هـای تاریخی 
و طبیعـی، این اسـتان و به صورت مشـخص شـهر اصفهان 
به دلیل وجود شـهرک سـالمت اصفهـان از قابلیت توسـعه 
صنعـت گردشـگری پزشـکی برخوردار اسـت. عضـو هیأت 
علمـی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان تأکید کرد: توسـعه 
همه جانبـه صنعـت توریسـم درمانـی نیازمنـد برنامه ریـزی 
علمـی و تأمین زیرسـاخت ها در بخش های ذی ربط کشـور 
دارد. عملیـات اجرایـی شـهرک سـالمت اصفهان از سـوی 
بخـش خصوصـی از سـال ۱۳۹۰ در جوار بزرگـراه آقابابایی 
در شـرق اصفهـان آغـاز شـد، ایـن مجموعـه بـا مسـاحت 
۴۵ هـزار مترمربـع شـامل ۳۳ کلینیـک، ۲۵ پاراکلینیـک، 
یـک بیمارسـتان یـک هـزار تختخوابـی و یک هتـل ۱۲۰ 
تختخوابـی اسـت. توریسـم درمانـی کـه از آن بـه عنـوان 
توریسـم سـالمت و یـا گردشـگری سـالمت نـام بـرده 

می شـود، دارای تعاریـف گوناگـون اسـت، سـازمان جهانـی 
گردشـگری ملل  متحد به طور خاص، گردشـگری سـالمت 
را چنیـن تعریـف می کنـد اسـتفاده از خدماتی کـه به بهبود 
یـا افزایـش سـالمتی و افزایـش روحیه فـرد )با اسـتفاده از 
مداخـالت پزشـکی( منجـر می شـود و در مکانـی خـارج 
از محـل سـکونت فـرد کـه بیـش از ۲۴ سـاعت اسـت بـه 
طـول می انجامد. شـعار جهانی توریسـم سـالمت، امکانات 
و خدمـات در حـد کشـورهای جهـان اول یـا پیشـرفته و 
قیمت هـا و هزینه هـا در حـد کشـورهای درحال توسـعه و 
جهان سـوم اسـت. کشـور ما با سـرمایه های انسانی عظیم 
در کادرهـای درمانـی می توانـد از ایـن ظرفیـت در پیشـبرد 
صنعـت گردشـگردی بهـره ببـرد. اصفهـان دارای بیـش از 
۶ هـزار تخـت بیمارسـتانی در ۵۳ بیمارسـتان )۳۸ دولتی و 
۱۵ خصوصـی و خیریـه( اسـت. ایـن اسـتان افـزون بر پنج 

میلیـون نفر جمعیـت و ۲۴ شهرسـتان دارد.

۶۹ هزار مترمربع فضای سبز 
در پروژه شهید سلیمانی 

اجرا شد
مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
از اجــرای ۶۹ هــزار و ۸۰۰  شــهرداری اصفهــان 
ــروژه مجموعــه پل هــا و  ــع فضــای ســبز در پ مترمرب
تقاطــع غیرهمســطح شــهید ســلیمانی شــامل چهــار 

ــر داد. ــوژ خب ــک رفی ــوپ و ی ل
فــروغ مرتضایی نــژاد بــه ایمنــا گفــت: بــرای 
اجــرای فضــای ســبز پــروژه شــهید ســلیمانی حــدود 
ــزود:  ــت. او اف ــده اس ــه ش ــان هزین ــارد توم ۳.۳ میلی
ــن  ــای ای ــده در فض ــتفاده ش ــی اس ــای گیاه گونه ه
ــتند  ــرایط خشــکی هس ــه ش ــاوم ب ــوع مق ــروژه از ن پ
کــه از جملــه آنهــا می تــوان بــه ســرو خزنــده، 
ــوش و درخــت عرعــر اشــاره  زرشــک قرمــز، ســرو ن
ــبز  ــا و فضــای س ــازمان پارک ه ــل س ــرد. مدیرعام ک
شــهرداری اصفهــان گفــت: هــدف ســازمان پارک هــا 
ــا  ــان ب ــتفاده از گیاه ــر اس ــالوه ب ــه ع ــوده ک ــن ب ای
ــی  ــات ترافیک ــاس مالحظ ــر اس ــم، ب ــی ک ــاز آب نی
نیــز طراحــی الزم را انجــام دهــد. مرتضایی نــژاد 
ــان  ــت گیاه ــر کاش ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ب
و درختــان در دو لــوپ پــروژه مجموعــه پل هــا و 
تقاطــع غیرهمســطح شــهید ســلیمانی تکمیــل شــده، 
ــه  ــروژه در مرحل ــر پ ــوپ دیگ ــرد: دو ل خاطرنشــان ک
خاک ریــزی اســت و گیاهــان و درختــان آن تــا پایــان 
هفتــه جــاری کاشــته می شــود. او ادامــه داد: قســمت 
رفیــوژ میانــی نیــز کــه بــه صــورت شــرقی_غربی بــه 
پــروژه اضافــه شــد، در مرحلــه خاک ریــزی و اجــرای 
سیســتم های آبیــاری و کاشــت اســت؛ در همــه ایــن 
تحت فشــار،  آبیــاری  سیســتم  عملیــات  لوپ هــا 
ــده  ــام ش ــار انج ــورت تحت فش ــه ص ــا ب لوله گذاری ه

و کاشــت گونه هــا به تدریــج انجــام می شــود.

هدیه ویژه به کادر درمان 
بیمارستان های اصفهان

مجتمع هــای  توســعه  شــرکت  مدیرعامــل 
ــی  ــپاهان از قدردان ــی س ــی و ورزش ــیاحتی، فرهنگ س
ــا  ــر ب ــتان های درگی ــان بیمارس ــات کادر درم از زحم
بیمــاری کرونــا بــا همــکاری ایــن شــرکت، شــهرداری 

ــر داد. ــان خب ــهر اصفه ــالمی ش ــورای اس و ش
و  در صــد  گفــت:  ایمنــا  بــه  معینــی  علــی 
ــالمی  ــورای اس ــی ش ــه علن ــومین جلس ــصت و س ش
ــدار  ــا حضــور شــهردار و فرمان ــه ب ــان ک شــهر اصفه
اصفهــان برگــزار شــد از زحمــات کادر درمــان و 
خدمــات مدافعــان ســالمت اصفهــان، در یــک ســال 
گذشــته تقدیــر و تجلیــل شــد و بــا تصویــب شــورای 
ــه  ــه ای ب ــای هدی ــان، کارت ه ــهر اصفه ــالمی ش اس
ارزش هشــت میلیــون ریــال بــا مشــارکت شــهرداری 
ــیاحتی،  ــای س ــعه مجتمع ه ــرکت توس ــان و ش اصفه
فرهنگــی و ورزشــی ســپاهان در اختیــار کادر درمــان 
قــرار گرفــت. او تصریــح کــرد: بــا اعتبــار کارت هــای 
توزیــع شــده بــرای کادر درمانــی بیمارســتان های 
ــن  ــرا)س(، عیســی ب ــن، الزه ــید، امی غرضــی، خورش
مریــم )ع( و شــریعتی، امــکان اســتفاده کامــال رایــگان 
ــا،  ــهر رؤیاه ــاژوان، ش ــیژ ن ــی تله س ــز تفریح از مراک
تله کابیــن، ســالن بولینــگ و بیلیــارد صفــه تــا 
پایــان آذرمــاه ۱۴۰۱ فراهــم شــده اســت. مدیرعامــل 
ــی و  ــیاحتی، فرهنگ ــای س ــعه مجتمع ه ــرکت توس ش
ــان  ــن زم ــا در نظــر گرفت ــزود: ب ورزشــی ســپاهان اف
ــوروز  ــاد شــعبانیه و ن ــا اعی ــه کارت هــا مصــادف ب ارائ
ــور کادر  ــور پرش ــاهد حض ــام ش ــن ای ــتانی، در ای باس
ــی  ــای تفریح ــز و مجموعه ه ــه مراک ــان در هم درم
ــرر  ــان مق ــان زم ــا پای ــان ت ــم و همچن ــرکت بودی ش
میزبــان ایــن عزیــزان خواهیــم بــود. او ادامــه داد: بــا 
ــی از کادر  ــای کرونای ــال محدودیت ه ــه اعم ــه ب توج
ــا  ــاری کرون ــا بیم ــر ب ــتان های درگی ــان بیمارس درم
تقاضــا داریــم بــرای حضــور در مراکــز تفریحــی اعالم 
شــده عجلــه ای نداشــته باشــند زیــرا مدت زمــان 
ــاه ۱۴۰۱  ــان آذرم ــا پای ــه ت انقضــای کارت هــای هدی

اســت.

خدمات معاونت عمران 
شهری از طریق سامانه 

الکترونیکی ارائه می شود
اصفهــان  شــهردار  شــهری  عمــران  معــاون 
ــت  ــن معاون ــه ای خواســتار عــدم مراجعــه حضــوری ب
ــق  ــتادی از طری ــات اداری و س ــل خدم ــه کام ــا ارائ ب

ســامانه های الکترونیکــی و اتوماســیون شــد.
ایــرج مظفــر بــه ایمنــا گفــت: بــا توجــه به شــرایط 
ــتی  ــای بهداش ــت پروتکل ه ــزوم رعای ــی و ل کرونای
ــات  ــل خدم ــه کام ــادره ارائ ــتورالعمل ص ــق دس طب
ــق  ــت عمــران شــهری از طری اداری و ســتادی معاون
ســامانه های الکترونیکــی و اتوماســیون انجــام خواهــد 
ــکاران و مشــاوران  ــژه پیمان ــت، شــهروندان بوی پذیرف
و کلیــه خدمــات گیرنــدگان ایــن معاونــت از مراجعــه 
حضــوری خــودداری کننــد. او تصریــح کــرد: در 
شــرایط فعلــی کلیــه خدمــات بــه ارباب رجــوع عزیــز 
eletter./ از طریــق اتوماســیون اداری بــه آدرس
isfahan.ir/menu و payweb.isfahan.ir و درگاه 

isfahan. ــه آدرس ــی الکترونیکــی شــهرداری ب اصل
ــای  ــی از تلفن ه ــه هماهنگ ــاز ب ــورت نی ir و در ص
۰۳۱۳۴۵۹۳۲۷۱ و ۰۳۱۳۴۵۹۳۵۰۳ و ۰۳۱۳۴۵۹۳۲۷۱ 
و ۰۳۱۳۴۵۹۳۵۰۸ و ۰۳۱۳۴۵۹۴۷۴۴ انجــام می شــود.

تائید صالحیت 1۵۵ نفر 
از داوطلبان شورای شهر 

خمینی شهر
گروه اسـتان: به گفتـه فرماندار خمینی شـهر از پایان 
رونـد بررسـی صالحیـت داوطلبـان شـورای اسـالمی 
 شـهرها و تائیـد ۱۵۵ نفر توسـط هیأت اجرایی خبـر داد.

علیرضـا بصیـری با اشـاره بـه پایـان روند رسـیدگی به 
صالحیـت داوطلبان شـورای اسـالمی شـهرها توسـط 
انتخابـات  دوره  ششـمین  در  گفـت:  اجرایـی،  هیـأت 
شهرسـتان  روسـتای  و  شـهر  اسـالمی  شـوراهای 
خمینی شـهر، ۲۰۴ نفـر بـرای رقابت بر سـر ۲۴ کرسـی 
شورای اسـالمی شهرهای خمینی شـهر، درچه، کوشک 
و اصغرآبـاد ثبت نـام کردنـد. او افـزود: از این تعـداد ۱۴۴ 
نفر در حوزه خمینی شـهر، ۳۸نفر درچه، ۱۱ نفر کوشـک 
و ۱۱ نفـر اصغرآبـاد ثبت نـام کردنـد کـه ۸۸ درصـد از 
بانـوان  را  و ۱۲ درصـد  آقایـان  را  ثبت نـام شـوندگان 
تشـکیل داده اند. فرماندار شهرستان خمینی شهر تصریح 
کـرد: پـس از اخـذ اسـتعالم از مراجـع چهارگانـه بـرای 
تمـام داوطلبان، جلسـات هیـأت اجرایی انتخابـات برای 
بررسـی صالحیـت بـه طـور منظـم تشـکیل شـد. او با 
اعـالم اینکه رسـیدگی به صالحیت داوطلبـان در هیأت 
اجرایی شهرسـتان طبق مـاده ۵۰ قانـون و ۵۱ آئین نامه 
اجرایی انتخابات ششـمین دوره شـورای اسـالمی شـهر 
انجـام شـد، گفـت: پـس از برگـزاری جلسـات متعـدد، 
سـوابق داوطلبـان به صـورت دقیـق و منطبـق بـا قانون 
توسـط تیـم یازده گانـه هیأت اجرایی بررسـی شـد که از 
مجمـوع ۲۰۴ نفـر ثبت نـام کننـده، صالحیـت ۱۵۵ نفر 
بـه تائید اعضا رسـید،  همچنین هشـت تـن از داوطلبان 
نیـز از ادامـه حضـور در انتخابات انصـراف دادند. بصیری 
افـزود: افرادی که صالحیتشـان برای حضور در انتخابات 
احـراز نشـد، می توانند اعتـراض خود را به هیـأت نظارت 
بـر انتخابـات شهرسـتان اعـالم کننـد تـا بـه اعتـراض 
آنـان رسـیدگی شـود. رئیس سـتاد انتخابات شهرسـتان 
خمینی شـهر گفـت: اسـامی داوطلبان پس از بررسـی در 
هیـأت اجرایی، جهـت مراحل آتی تا تاریـخ ۲۳ فروردین 
۱۴۰۰، بـه هیأت نظارت شهرسـتان ارسـال خواهد شـد.

گشایش دادسرای نظامی در 
کاشان

گروه استان: گشایش دادسـرای نظامی ناحیه کاشان 
بـا حضـور معاونـان سـازمان قضائـی نیروهـای مسـلح 
 و جمعـی از مسـئوالن کشـوری و اسـتانی انجـام شـد.

در مراسـمی کـه بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی 
بازرسـی  و  احمـد غالمـی معـاون نظـارت  و حضـور 
سـازمان قضائـی نیروهای مسـلح برگـزار شـد، ابراهیم 
مهرانفر معاون توسـعه مدیریت و منابع سـازمان قضائی 
نیروهـای مسـلح گفـت: دسترسـی مـردم بـه مراجـع 
قضائـی، عدالت خواهـی و حفـظ نظـم و امنیـت از علل 
عمـده راه انـدازی دادسـرای ناحیـه در این منطقه اسـت. 
او گفـت: بـا راه انـدازی دادسـرای نظامی ناحیه کاشـان، 
سـازمان قضائـی نیروهـای مسـلح بـه غیـر از مراکـز 
اسـتان ها در ۱۶ شهرسـتان، در قالـب مجتمـع قضائـی 
و دادسـرای نظامـی در حـال خدمت رسـانی بـه مـردم 
در سراسـر کشـور اسـت. ایـن مقام قضائـی با اشـاره به 
اینکـه بـه شـهادت آمـار، کم ترین میـزان جـرم در میان 
نظامیـان و نیروهای مسـلح اسـت، افزود: ولـی ما اعتقاد 
داریـم وجـود یـک جرم هـم در میـان نیروهای مسـلح 
زیـاد اسـت و سـازمان قضائی نیروهای مسـلح در جهت 
صیانـت از اقتـدار نیروهـای مسـلح، بـا این افـراد اندک، 
طبـق قانـون برخـورد می کنـد. مهرانفـر دو وظیفه مهم 
و اصلـی سـازمان قضائی نیروهای مسـلح را پیشـگیری 
از وقـوع جـرم و برخورد با مجرمـان در چهارچوب قوانین 
عنـوان کـرد. او تصریـح کـرد: با پیشـگیری، موقعیت ها 
و گلوگاه هـای ایجـاد جـرم را بـا کمـک فرماندهـان از 
بیـن می بریـم و ایـن حرکـت بـا برنامه های آگاه سـازی 
قضـات در نیروهـای مسـلح در حـال انجـام اسـت و بـا 
یـک برنامه ریزی پنج سـاله توانسـتیم میزان وقـوع جرم 
را در نیروهای مسـلح کاهش دهیـم. محمدرضا حبیبی، 
رئیس کل دادگسـتری اسـتان اصفهان نیز در این مراسم 
گفـت: خوشـحالیم و شـاکریم کـه در ایـن ایـام مبارک 
شـاهد برداشـتن یک گام دیگر در جهت دسترسی آسان 
مـردم خـوب و متدیـن شهرسـتان های شـمال اسـتان 
بـه دسـتگاه قضائـی و عدالت هسـتیم. او تصریـح کرد: 
ایـن موضـوع مورد تأکید ریاسـت قوه قضائیـه در جهت 
فراهـم کردن وسـیله دسترسـی مـردم به دسـتگاه های 
قضائـی جهـت حل وفصـل خصومـات و دیگـر وظایف 
قـوه قضائیـه بـوده اسـت. سـید محسـن بنیمـی رئیس 
سـازمان قضائی نیروهای مسـلح اسـتان اصفهان نیز در 
ابتـدای این مراسـم گفـت: دادسـرای نظامی در شـمال 
اسـتان اصفهان به مرکزیت شهر کاشـان با هدف تحت 
پوشـش قـرار دادن شهرسـتان های مجـاور همچنیـن 
کاهـش رفـت وآمد مردم به مرکز اسـتان جهت پیگیری 
پرونده هـای متشـکله راه انـدازی شـده اسـت. او تصریح 
کـرد: ایـن دادسـرا در حـال حاضـر شـامل بخش هایـی 
ماننـد دادیـاری، اجـرای احـکام، ابـالغ و تحقیق اسـت. 
بنیمی دسترسـی به موقع و آسـان شـهروندان کاشـانی 
و شـهرهای شـمال اسـتان اصفهان به مراکـز قضائی را 
از جملـه اولویت هایـی برشـمرد کـه از گذشـته موردنظر 
مسـئوالن سـازمان قضائی نیروهای مسـلح بوده اسـت. 
او خاطرنشـان کـرد: محـل دادسـرای نظامی کاشـان در 
مکانـی در مرکـز شـهر واقع شـده تـا مردم به سـهولت 
بـه این مرجع رفت وآمد داشـته باشـند. همچنین در این 
مراسـم با حکـم رئیس قـوه قضائیـه، روح ا... کریمی به 
عنوان معاون دادسـتان نظامی اسـتان و رئیس دادسـرای 

نظامـی ناحیه کاشـان منصوب شـد.

ایجاد پارک ساعتی هوشمند در 130نقطه شهر اصفهان ادامه دارد 

اجرای پارک ساعتی هوشمند در ۱3 خیابان شهر

بنا به گفته مدیر منطقه۹ شهرداری اصفهان پیاده روسازی 
محور گردشگری ناژوان در دستور کار فعالیت های عمرانی این 

منطقه در سال جاری قرار گرفته است.
علیرضــا رفیعی به ایمنا گفت: اصالح هندســی معابر و 
خیابان ها یکی از نیازهای اساسی برای داشتن یک شهر کم 
ترافیک است؛ شهری که تردد عابران پیاده و خودروها در آن به 
سهولت انجام بگیرد و افزایش روزافزون خودروها موجب بروز 
ترافیک های سنگین و قفل شدن خیابان ها نشود البته این اتفاق 
در بسیاری از شهرها از جمله در اصفهان که شهری متراکم است 
رخ می دهد و حاال شهرداری منطقه۹ مدتی است که به صورت 
جدی گام در اصالح معابر و خیابان های این محدوده از شهر 
گذاشته است. او با بیان اینکه با توسعه معابر، وضعیت ترافیک 
بهبود بخشیده می شود، افزود: تقاطع ها به عنوان نقاط بحرانی 
در عملکرد شبکه معابر شــهری از اهمیت ویژه ای برخوردار 
هستند و طراحی مناسب تقاطع از لحاظ هندسی و بهینه بودن 
شاخص های ترافیکی عملکردی و کنترلی آنها، گام مهمی در 
ایمن سازی و کاهش تصادفات و افزایش مطلوبیت سفرهای 
درون شهری است. مدیر منطقه۹ شهرداری اصفهان با اعالم 
اصالح هندسی میدان شهید نصر و ایجاد میدان شهدا نصرآباد، 
تصریح کرد: با توجه به اینکه میدان شهید نصر قبال طراحی و 

اجرا شده، به دلیل کم بودن طول تداخل ها و نبود دید کافی در 
میدان جهت گردش به راســت و وقوع تصادفات زیاد در آن، 
طرح اصالح هندسی تهیه و به منطقه ابالغ شده است. او ادامه 
داد: در مقابل تکیه نصرآباد تابلویی به نام میدان شهدا بود، اما در 
واقع میدانی در این محل وجود نداشت و ازآنجایی که شهروندان 
به نام میدان شهدا نصرآباد می شناختند و از طرف دیگر به خاطر 
بی نظمی و آشفتگی ترافیکی و تصادفات و خالف های زیادی 
که صورت می گرفت پیگیری شد تا میدان طراحی و به پیمانکار 
ابالغ و اجرا شود که در مجموع اصالح هندسی میدان شهید 
نصر و احداث میدان شهدا نصرآباد با بودجه ای بیش از سیصد 
میلیون تومان عملیاتی شده است. رفیعی ساماندهی تردد ایمن 
عابر پیاده را از اولویت های این سازمان عنوان کرد و ادامه داد: 
ساماندهی گذرگاه ها به تکیه نصرآباد و میدان شهدا که به نحو 
مطلوب توانستیم بحث تردد ایمن عابر پیاده را ساماندهی کرده 
که اجرای طرح آن همچنان ادامه دارد و بحث پیاده روسازی آن 
محدوده با تأمین اعتبار جدید ادامه خواهد داشت. او افزود: در 
اقدام بعدی با توجه به رفت وآمد شهروندان بویژه ساکنان این 
منطقه به صورت پیاده، پیاده روسازی محور گردشگری ناژوان 
انجام شد و ایمن سازی مسیرهای تردد به پیمانکار ابالغ و فاز 
نخست احداث پیاده رو ناژوان تا حوالی چهارراه باغ برج از اتوبان 

خرازی تا حاشــیه مادی حاجی با هزینه بیش از ۳۰۰میلیون 
تومان انجام شد؛ برای فاز دو و سه این طرح نیز پیگیری برای 
تأمین بودجه انجام شده و به زودی عملیاتی خواهد شد. مدیر 
منطقه۹ شهرداری اصفهان با بیان اینکه اصالح هندسی زیر 
پل ناژوان مسیر گذرگاه به پیاده راه احیا شده و مسیر آن برای 
عابران پیاده ایمن ســازی شده است، گفت: مسیر عابر پیاده با 
توجه به خط کشــی های انجام شده، امکان تردد ایمن جهت 
دسترسی به ضلع شــرق بزرگراه شهید خرازی را دربرخواهد 
داشــت. او از اصالح هندسی خیابان آتشگاه خبر داد و افزود: 
این طرح در مرحله انتخاب پیمانکار است که فاز نخست آن 

با اعتبار ۳۵۰میلیون تومــان و فاز دوم آن نیز نزدیک به یک 
میلیارد تومان هزینه خواهد داشــت که در ابتدای سال جاری 
در دست اجرا قرار گرفته است. رفیعی در خصوص ایجاد مسیر 
دوچرخه سواری در منطقه۹ خاطرنشان کرد: مسیر دوچرخه در 
نظر گرفته شــده برای این منطقه، حدفاصل چهارراه جهاد تا 
خیابان شهید حجازی است که به صورت ترکیبی در پیاده رو و در 
حاشیه خیابان اجرا خواهد شد. او تأکید کرد: امسال برای احیای 
مسیر دوچرخه سواری خیابان شهید حجازی و شهید مظاهری و 
نصب تابلو و عالئم و خط کشی حدود یک میلیارد تومان بودجه 

پیش بینی شده و در دست اقدام و اجرا است.

پیاده راه ناژوان ایمن سازی می شود

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
اصفهان قطب درمانی مغز و اعصاب کشور است 

ظرفیتی خوبی برای توسعه توریست درمانی داریم
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نوبت اول

علی پیراینده - شهردار نطنز

شهرداری نطنز در نظر دارد نسبت به اجاره پارکینگ عمومی خودروهای سنگین و واحدهای تعمیر گاهی آن بعد از میدان دفاع مقدس جنب جایگاه 
سوخت  CNGمتعلق به شهرداری نطنز از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت یکسال اقدام نماید. 

بهای پایه اجاره: ماهیانه مبلغ 13/200/000 ریال می باشد. تضمین شرکت در مزایده معادل 15/000/000 ریال می باشد که به یکی از صورت 
های مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود: 1- ضمانت نامه معتبر بانکی.2- یا فیش بانکی واریزی به حساب شماره 
0107157166009 بنام شهرداری نطنز نزد بانک ملی شعبه نطنز. )به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها می باشد ترتیب 
اثر داده نخواهد شد( سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم 
به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط خواهد شد. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات 
مختار اســت. آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت اداری سه شنبه 1400/02/07 و در محل دبیرخانه 

محرمانه شهرداری نطنز واقع در بلوار شهید مصطفی خمینی )ره( می باشد.
تلفن تماس: 031-54222119

آگهی مزایده عمومی 

م الف: 1120830

نوبت اولنوبت اول

علی پیراینده - شهردار نطنز

شهرداری نطنز در نظر دارد نسبت به فروش 1 قطعه زمین به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. 
1- قطعه زمین با کاربری مسکونی به پالک ثبتی 71/2575 به مساحت 270/97 متر مربع واقع در کوی سرشک، ابتدای خیابان دکتر شریعتی 

بهای پایه فروش: برای هر متر مربع مبلغ 45/000/000 ریال می باشد. تضمین شرکت در مزایده معادل 610/000/000 ریال می باشد که به 
یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود: 1- ضمانتنامه معتبر بانکی- یا فیش بانکی واریزی به 
حساب شماره 0107157166009 بنام شهرداری نطنز نزد بانک ملی شعبه نطنز. )به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها 
می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد( سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است. در صورتیکه برندگان 
اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط خواهد شد. شهرداری در رد و قبول یک 
یا کلیه پیشنهادات مختار است. آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت اداری سه شنبه 1400/02/07 و در 

محل دبیرخانه محرمانه شهرداری نطنز واقع در بلوار شهید مصطفی خمینی )ره( می باشد.
تلفن تماس: 031-54222119                                       

آگهی تجدید مزایده عمومی 

م الف: 1120829

نوبت اول

جامعه

هفته ای که گذشــت با اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی 
همراه بود که از جملــه آنها می توان به اعالم وضعیت قرمز 
کرونایی در بسیاری از شــهرهای کشور از جمله اصفهان و 
اعمال محدودیت های کرونایی از جمله تعطیلی مشــاغل و 

تعطیلی ۱۰روزه در سراسر کشور اشاره کرد.
به گــزارش ایمنا، روز دوشــنبه ۱۶فروردین مــاه، ایرج 
حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی 
با توجه به روند افزایشی ابتال به ویروس کرونا در کشور گفت: 
در شهرهای قرمز تمامی فعالیت های آموزشی و اجتماعی اعم 
از ملی و مذهبی تعطیل کامل خواهند بود. به گفته او یک دوم 
کارکنان در مشــاغل ضروری می توانند سر کار حضور داشته 
باشند و در مشاغل غیراساسی نیز تنها دوسوم مجاز به حضور 
فیزیکی خواهند بود و ســفر با خــودروی غیربومی و خروج 

خودرو بومیان از شهرهای قرمز ممنوع است.
Á اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت

بر اساس اعالم سامانه ماسک، روز دوشنبه ۱۶ فروردین ماه 
استان اصفهان در بحران شــیوع کرونا دارای ۷شهرستان با 
وضعیت نارنجی، ۱۰شهرستان با وضعیت قرمز و ۷شهرستان 
با وضعیت زرد اســت و شهرســتانی با وضعیت سفید و آبی 
ندارد. حجت ا... غالمی شــامگاه سه شنبه ۱۷فروردین ماه، در 
نشست خبری آنالین ستاد مقابله با کرونا در استان اصفهان 
با بیان اینکه ایجاد وضعیت کنونی نتیجه سفرها، عدم رعایت 
پروتکل ها، برگزاری دورهمی ها و عادی انگاری شرایط در ایام 
نوروز است، گفت: در ایام نوروز عدم نظارت های الزم توسط 
دستگاه های اجرایی نیز زمینه را برای به وجود آمدن شرایط 
فعلی فراهم کرد. او با اشــاره به مشاغل گروه یک، تصریح 
کرد: مشاغلی از جمله فروشگاه های مواد غذایی و زنجیره ای، 
ســوپرمارکت ها، میوه و سبزی فروشــی ها، مراکز نگهداری 
و توزیــع محصــوالت پروتئینی، محصــوالت لبنی، مراکز 
بهداشــت و درمانی، داروخانه ها، مراکز تهیه و توزیع و طبخ 
غذا به صورت بیرون بر و نانوایی ها، مراکز نگهداری سالمندان، 
فروشگاه های انواع لوازم یدکی و الکترونیکی، تعمیرات موبایل 
و فروشــگاه های مصالح ساختمانی و … در شهرهای قرمز 
دایر خواهند بود و سایر مشاغل تعطیل هستند، در شهرهای 
نارنجی گروه های شغلی یک و دو از جمله بوستان ها و پاساژها 

و آرایشگاه ها فعال نیز هستند.
Á 1۵ روز پلمپ برای اصناف متخلف

او ســخت گیری، نظــارت مســتمر و ویــژه در اجرای 
محدودیت ها را حتمی دانست و ادامه داد: تمام دستورالعمل ها 
به فرمانداری ها ابالغ شــده و با متخلفان به شــدن برخورد 
خواهد شــد، مشــاغل متخلف حدود ۱۵روز پلمپ می شوند 
و جرائــم ۲۰۰ و ۵۰۰هزارتومانــی و یک میلیون تومانی نیز 
همچنان پابرجا اســت، محدودیت های تردد از ۱۰شــب تا 

۳صبح نیز به قوت خود باقی است.
Á  ادامــه محدودیت اصناف تــا زمانی که در

وضعیت قرمز و نارنجی قرار داریم
غالمی گفت: دوربین های هوشــمند برای جریمه افراد 

متخلف که در ســاعات منع تردد، در خیابان ها حضور دارند 
نیز فعال است؛ زمان پایان محدودیت های اصناف مشخص 
نیســت و تا زمانی که در وضعیت قرمز و نارنجی قرار داریم، 
محدودیت هــا نیز ادامــه دارد. او در خصوص نحوه برگزاری 
امتحانــات در مدارس، تصریح کرد: برای برگزاری امتحانات 
مدارس تصمیم گیری و اعالم خواهد شــد، دستورالعمل های 
الزم بــه پایانه هــا اعالم شــده و موظف به اجرا هســتند، 
اتوبوس های یک ردیفی با ظرفیت یک ســوم و اتوبوس های 

چهار ردیفی با یک دوم ظرفیت اجازه فعالیت دارند.
Á  مشــاغل گروه 2، 3 و 4 در اصفهان تعطیل

است
رئیس اتاق اصناف اصفهان در رابطه با تصمیمات ســتاد 
اســتانی مقابله با کرونا اظهار کرد: تعطیلی مشاغل گروه ۲، 
۳ و ۴ به آنها ابالغ شــده و از دیروز این مشاغل به مدت دو 
هفته تعطیل اســت؛ در بین این دو هفته آمار گرفته می شود 
رنگ بندی ها مجددا بررسی می شود و اگر تغییری ایجاد شده 
باشد برخی از این محدودیت ها برداشته می شود. اگر شرایط 
سخت تر شــود محدودیت ها ادامه پیدا می کند. سهم اصناف 
در انتشــار بیماری کرونا به اذعان ســتاد ملی مقابله با کرونا 
فقط ۱۰ تا ۱۱ درصد است و در واقع سفرهای نوروزی باعث 
افزایش آمار مبتالیان کرونا شــد. متأسفانه تعطیلی اصناف 
به عنــوان تابلو اعالن خطر به کار برده می شــود تا به مردم 
این پیام اطالع رســانی شــود که وضعیت شیوع کرونا وخیم 
اســت. او افزود: اصناف در قبال سهمی که اثرگذار است چند 

برابر جریمه می شود اما به دلیل اهمیت حفظ سالمت مردم و 
کمک به کادر پزشکی تاکنون همکاری الزم را انجام داده اند. 
اعتقاد ما بر این اســت که اصناف کمترین میزان ســهم در 
انتقــال بیماری کرونا در بین قســمت های مختلف تجمعی 
کشــور در اختیار دارند. رئیس اتاق اصنــاف اصفهان گفت: 
دولت برنامه حمایتی جدیدی بــرای اصناف در نظر نگرفته 
اســت البته به فصل مالیات ها و پرداخت دیون کسب وکارها 
نزدیک می شویم از دولت تقاضای تخصیص وام هایی داریم 
کــه حداقل فرصت زمانی یک تا دو ســال برای بازپرداخت 
داشته باشد. با توجه به تعطیلی های مکرر اصناف در این مدت 
و این موضوع که حتی در شــرایط زرد نیز بسیاری خانواده ها 
تقاضای خرید خود را کاهش داده و بیشتر بر اساس ضروریات 
کرونایی خرید انجام داده اند که در ضرر و زیان اصناف اثرگذار 
بوده اســت. جهانگیری افزود: در بسیاری از مراکز همچون 
فروشگاه های پوشــاک، کیف و کفش و رستوران ها حتی در 
شــهرهای با وضعیت آبی کرونایی نیز مراجعات مردم نسبت 
به سال های عادی کمتر بوده است، بنابراین این انتظار وجود 
دارد که دولت در قبال دریافت دیون خود از کسبه رعایت های 

الزم را انجام دهد.
Á  وضعیت قرمز شــود روزانه سه میلیون نفر

بیکار می شوند
دبیر کل اتاق اصناف ایــران گفت: بنابراین بیش از یک 
میلیون واحد صنفی در وضعیت قرمز کرونایی تعطیل می شوند 
که با توجه به متوسط اشتغال صنوف می توان گفت در شرایط 

قرمز کرونایی ســه میلیون نفر به تعــداد روزهایی که قرمز 
هستند در کشور بیکار خواهند شد. به گفته او در حال حاضر 
ســه میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند که با شش 
میلیــون و ۳۰۰هزار نفر شــاغل در آن ها، مجموعا ۹میلیون 
نفر در کل اصناف اعم از کارفرمایان و شــاغالن در اصناف 
فعالیت دارند که با بعد ۳/۸نفر خانوار می توان گفت ۳۵میلیون 
نفر معادل ۴۲درصد جمعیت خانواده صنفی هستند؛ بنابراین 
تعطیلی ها در ابعاد مختلف به کشــور خسارت وارد می کند. از 
طرف دیگر حدود ۶۰۰هزار واحد صنفی، تولیدی هستند که 
از کارگران فصلی اســتفاده می کنند و وقتی شبکه توزیع در 
فروش ناتوان شود، تولید هم کاهش پیدا می کند و مجبور به 

تعدیل نیروی انسانی خواهند شد.
Á اعمال تعطیلی 10روزه در سراسر کشور

سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت: روز پنجشنبه 
۱۹فروردین ماه در ســتاد ملی کرونا تصویب شد که از شنبه 
به مدت ۱۰روز در کشور تعطیلی سراسری اعمال شود و بعد 
از آن نیز ارزیابی انجام می شــود و اگر نیاز باشــد، تعطیلی ها 
تکرار خواهد شــد. او ادامه داد: در شــهرهای که در وضعیت 
قرمز قرار دارند، تنها مشــاغل گروه یک اجازه فعالیت دارند و 
فعالیت مشاغل گروه های دو، سه و چهار ممنوع است، مشاغل 
گروه یک نیز برای تأمین مایحتاج مردم از جمله فروشگاه های 
زنجیره ای، سوپرمارکت ها، داروخانه ها، مطب ها، بیمارستان ها، 
تعمیرگاه ها و …فعال هســتند و سایر مشاغل غیرضروری 

تعطیل خواهند بود.

لزوم توسعه سیستم  کنترلی 
هوشمند در اصفهان

استان  راهور  پلیس  رئیس  گفته  به  بنا  جامعه:  گروه 
اعمال  در  کرونا  ستاد  مصوبات  دقیق  اجرای  اصفهان 
محدودیت ها، ترددها و رصد تردد پالک های غیربومی در 
اصفهان پهناور، نیازمند توجه مسئوالن در تجهیز معابر به 

سیستم های کنترلی هوشمند است.
سرهنگ محمدی در خصوص لزوم توسعه تجهیزات 
هوشمند ترافیکی در کالنشهر اصفهان، اظهار کرد: اجرای 
دقیق مصوبات ستاد کرونا در اعمال محدودیت ها، ترددها و 
رصد تردد پالک های غیربومی در اصفهان پهناور، نیازمند 
کنترلی  به سیستم های  معابر  تجهیز  در  توجه مسئوالن 
هوشمند است. او افزود: برابر با قانون دولت ها و سازمان های 
مربوط الزم است نسبت به تهیه و نصب تجهیزات هوشمند 
ترافیکی شهرها و تأمین زیرساخت های الکترونیکی الزم 
اقدام نمایند. رئیس پلیس راهور استان اصفهان تصریح کرد: 
کنترل استانی پهناور همچون اصفهان با موقعیت کنونی در 
کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق کشور و هم مرز 
با ۹استان دیگر، بدون تجهیزات هوشمند مدرن و به روز 
الکترونیکی بویژه در کالنشهر اصفهان تنها با نیروی انسانی 
پلیس سخت و توان فرساست. او افزود: وضعیت موجود 
کالنشهر اصفهان در حد و اندازه اصفهان نیست و نیازمند 
توجه ویژه در تقویت و توسعه دوربین های ترافیکی است. 
سرهنگ محمدی در خصوص وضعیت تجهیزات هوشمند 
مدرن و به روز الکترونیکی در شهر کاشان هم گفت: در 
حال حاضر شهرستان بزرگ کاشان حتی یک دوربین ثبت 

تخلف ترافیکی هم ندارد.

اشغال بیش از ۶0 درصد 
تخت های بیمارستان صحرایی 

اصفهان
رئیس بیمارستان آیت ا... صدوقی اصفهان با بیان اینکه 
بیمارستان صحرایی در منطقه جنوب سپاهان شهر ظرفیت 
۱۰۰ تخت بیمارستانی را دارد، گفت: در حال حاضر حدود 
تأمین  و در صدد  اشغال است  تا ۶۵ درصد تخت ها   ۶۰
به  اشاره  با  مرتضویان  رضا  سید  هستیم.  انسانی  نیروی 
خدمت رسانی بیمارستان صحرایی به بیماران کرونایی در 
منطقه جنوبی سپاهان شهر به تسنیم گفت: این بیمارستان 
از مهرماه سال گذشته تاکنون فعال بوده و در حال حاضر 
۶۵ درصد ظرفیت بیمارستان تکمیل شده است. او افزود: 
این  اسکن  سیتی  و  رادیولوژی  آزمایشگاه،  اورژانس، 
بیمارستان راه اندازی شده و در حال خدمت رسانی به بیماران 
کرونایی هستند. رئیس بیمارستان آیت ا... صدوقی اصفهان 
با بیان اینکه این بیمارستان ظرفیت ۱۰۰ تخت بیمارستانی 
را دارد، گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد آن اشغال 
است. او ادامه داد: از نظر تجهیزات مشکل خاصی وجود 
ندارد و فقط در حال تأمین نیروی انسانی هستیم تا بتوانیم 
۱۰۰درصد ظرفیت بیمارستان را تکمیل کنیم. مرتضویان 
تصریح کرد: با توجه به تقسیم بندی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در حال حاضر بیمارستان صحرایی در وهله اول 
اقدام به پذیرش نیروهای مسلح و بیماران اورژانسی می کند 
و بقیه بیماران به سایر بیمارستان ها مراجعه خواهند کرد تا 

ببینیم شرایط روزهای آتی چه می شود.

موج چهارم کرونا شدیدتر 
است

»شهروندان توجه داشته باشند قدرت سرایت ویروس 
انگلیسی به مراتب چندین برابر چینی است.«

رئیس بیمارستان خورشید اصفهان در ارتباط زنده 
اصفهان  مرکز  سیمای   ۲۰ خبری  بخش  با  تصویری 
ویروس   ،۱۹ کووید  همه گیری  چهارم  موج  در  گفت: 
انگلیسی با قدرت سرایت بسیار باالیی در استان های 
در  افزود:  سامی  رامین  است.  کرده  پیدا  شیوع  کشور 
قدرت  مبتال  فرد  یک  کرونا،  شیوع  قبلی  موج های 
را داشت درحالی که در موج  نفر  یا سه  به دو  سرایت 
جدید با شیوع ویروس انگلیسی قدرت سرایت از فرد 
مبتال به ۱۰ تا ۱۵ نفر افزایش یافته است. او گفت: در 
جامعه افرادی هستند که ترسی از این ویروس ندارند 
و با عالئم خفیف به کرونا مبتال می شوند و به راحتی 
در شهر تردد می کنند و به انتشار باالی بیماری کمک 
می کنند. رئیس بیمارستان خورشید به شهروندانی که با 
عالئم خفیف مبتال به کرونا هستند توصیه کرد دوران 
قرنطینه را رعایت و از تردد در جامعه خودداری کنند. 
بیماری  با عالئم خفیف  افزود: یک فرد  رامین سامی 
امکان دارد در صورت تردد ویروس را با شدت باالتری 

به دیگران منتقل کند.

اعمال تعطیلی 10 روزه در 
سراسر کشور از امروز

بنـا بـه گفتـه سـخنگوی سـتاد ملـی مقابله بـا کرونـا روز 
گذشـته در سـتاد ملـی کرونا تصویب شـد که از شـنبه به 
مـدت ۱۰روز در کشـور تعطیلـی سراسـری اعمال شـود و 
بعـد از آن نیـز ارزیابـی انجـام می شـود و اگـر نیـاز باشـد، 

تعطیلی هـا تکـرار خواهد شـد.
علیرضـا رئیسـی در گفت وگـو بـا اخبار شـباهنگی شـبکه 
یـک در مـورد اعمـال محدودیت هـای کرونـا در شـهرها، 
و  نارنجـی  زرد،  شـهرهای  از  هرکـدام  در  کـرد:  اظهـار 
قرمـز محدودیت های متناسـب بـا همان وضعیـت اعمال 
در  قرمـز  شـهرهای  در  محدودیـت  ایـن  کـه  می شـود 
حوزه هـای مختلـف از جملـه مشـاغل و ترددهاسـت. او 
ادامـه داد: در شـهرهای کـه در وضعیـت قرمز قـرار دارند، 
تنهـا مشـاغل گـروه یـک اجـازه فعالیـت دارنـد و فعالیت 
مشـاغل گروه های دو، سـه و چهار ممنوع اسـت، مشـاغل 
گـروه یـک نیـز بـرای تأمیـن مایحتـاج مـردم از جملـه 
داروخانه هـا،  سـوپرمارکت ها،  زنجیـره ای،  فروشـگاه های 
فعـال  غیـره  و  تعمیرگاه هـا  بیمارسـتان ها،  مطب هـا، 
هسـتند و سـایر مشـاغل غیرضروری تعطیل خواهند بود. 
سـخنگوی سـتاد ملـی مقابله بـا کرونـا خاطرنشـان کرد: 
در شـهرهای نارنجـی نیـز تنهـا مشـاغل گروه هـای یک 
و دو اجـازه فعالیـت دارنـد، همچنیـن پالک هـای بومـی 
در شـهرهای قرمـز و نارنجـی اجـازه خروج از شـهر ندارند 
و پالک هـای غیربومـی نیـز اجـازه ورود بـه شـهرهای 
قرمـز و نارنجـی را ندارنـد. او بـا اشـاره بـه تعطیلـی تمـام 
فعالیت های آموزشـی، تصریـح کرد: در حـوزه فعالیت های 
آموزشـی فقط بـه صورت مجـازی امـکان فعالیـت دارند، 
فعالیت هـای فرهنگـی از جمله سـینماها، تئاتـر و … نیز 
ممنـوع اسـت. رئیسـی بـا تأکیـد بـر اینکـه رسـتوران ها 
تنهـا بـه صـورت بیرون بـر اجـازه فعالیـت دارنـد، افـزود: 
رسـتوران ها در شـهرهای قرمـز و نارنجـی اجـازه پذیرایی 
ندارنـد، چـرا که در ایـن مکان ها ویـروس کرونـا به راحتی 
شـیوع می یابـد. او با اشـاره به تعطیلـی ۱۰روزه در کشـور، 
اضافـه کـرد: امروز در سـتاد ملی کرونا تصویب شـد که از 
شـنبه به مدت ۱۰روز در کشـور تعطیلی سراسری خواهیم 
داشـت و بعـد از آن نیـز ارزیابـی انجـام می شـود و اگر نیاز 

باشـد، تعطیلی هـا تکـرار خواهد شـد.

14 هزار تخت به 
بیمارستان های کشور اضافه 

شد
گـروه جامعـه: بنـا بـه گفتـه معـاون درمـان وزارت 
بهداشـت با وجـود درگیر بودن وزارت بهداشـت در بسـیج 
ملـی مبـارزه با کرونـا، بیـش از ۱۴هزار تخت بیمارسـتانی 
در قالـب پویـش ره سـالمت به مرحله بهره برداری رسـید.
و  سیستان  استان  به  سفر  در  بابایی  جان  قاسم  دکتر 
بلوچستان در ابتدا با حضور در جلسه بررسی وضعیت 
سالمت مادر و نوزاد در این استان در سالن همایش های 
پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که با حضور دکتر 
حسینعلی شهریاری - نماینده مردم زاهدان در مجلس 
شورای اسالمی - و روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
روند  بررسی  به  شد،  برگزار  ایرانشهر  و  زابل  زاهدان، 
رسیدگی به سالمت مادر و نوزاد و شاخص های مربوط 
به آن پرداخت. در ادامه، معاون درمان وزارت بهداشت 
ارزیابی  به  و  کرد  بازدید  زاهدان  بوعلی  بیمارستان  از 
پروتکل های درمانی  اجرای  ارائه خدمات و شیوه  روند 
در این مرکز پرداخت. او همچنین ضمن بازدید از طرح 
توسعه ساختمان شماره ۲ بیمارستان ۳۲۰تختخوابی در 
خوشبختانه  گفت:  )ع(  ابیطالب  ابن  علی  احداث  حال 
بیمارستان  شماره ۲  ساختمان  احداث  فیزیکی  مراحل 
۳۲۰تختخوابی زاهدان که درواقع یک مجتمع بیمارستانی 
در شرق کشور و طرح توسعه بیمارستان علی ابن ابیطالب 
)ع( تلقی می شود، به اتمام رسیده است و امیدواریم با 
تجهیز این مرکز در ماه آینده، به زودی مورد بهره برداری 
با گشایش این ساختمان،  قرار گیرد. جان بابایی افزود: 
بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( به یک مجموعه عظیم 
بیمارستان  شدن  فعال  با  و  شد  خواهد  تبدیل  درمانی 
روند ارائه خدمات در استان و ظرفیت تخت های استان 
رشد قابل ویژه ای خواهد کرد و این شاخص به متوسط 
کشوری نزدیک می شود. معاون درمان وزارت بهداشت با 
اشاره به طرح های توسعه اجرا شده در استان سیستان و 
بلوچستان اظهار کرد: در راستای طرح تحول سالمت در 
استان سیستان و بلوچستان کارهای خوبی صورت گرفته 
است. تنها در دو بیمارستان ایرانمهر و علی ابن ابیطالب 
)ع( بیش از ۵۴۰تخت به سرجمع تخت های سیستان و 

بلوچستان اضافه خواهد شد. 

بیکاری سه میلیون نفر با تعطیالت کرونایی مشاغل

کرونا آخر فروردین به اوج می رسد
   کوتاه از کشور   کوتاه از اصفهان

گروه جامعه: سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با اشاره بودن به خطرناک بودن موج چهارم گفت: تاکنون 
گزارشی از ابتال به کرونای هندی در اصفهان منتشر نشده 

است.
 آرش نجیمی با اشاره به وضعیت فعلی کرونای اصفهان، 
اظهار داشت: شرایط فوق بحرانی است چرا که تعداد بیماران و 
سرعت ایجاد این میزان بیمار تاکنون در موج های قبلی سابقه 
نداشته و فاصله رسیدن به ۴۰۰بیمار روزانه در آبان سال گذشته 
سه ماه زمان برد تا به ۲هزار بستری رسیدیم ولی در این موج 
در عرض دو هفته به این اعداد رسیدیم که نشان دهنده یک 
وضعیت بسیار خطرناک و وحشتناک از نظر تعداد بیماران 
مواجه هستیم. او افزود: در حال حاضر به نظر می رسد در شروع 
موج قرار داریم و تا رسیدن به قله فاصله است، پیش بینی ما 
برای رسیدن به قله رقم های باالی چند هزار برای بیماران 
بستری و بیماران جدید روزانه باالی ۵۰۰نفر است که در این 
شرایط میزان موارد فوت هم افزایش خواهد داشت. سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه اگر به قله موج 
برسم سیستم بهداشت و درمانی قدرت پاسخگویی به بیماران 
را نخواهد داشت، گفت: بنابراین شرایطی است که باید هر چه 
سریع تر کارخانه تولید بیمار متوقف شود چون در انتهای خط 

تولید، مدیریت بیماران بدحال بستری امکان پذیر نخواهد بود.

Á  موج چهارم یک موج بســیار خطرناک و
حساس است

 او ادامه داد: مشکل فعلی جامعه الگوی بیماری یک تعداد 
بسیار زیاد بیمار در یک مقطع بسیار محدود در حال ایجاد است 
و همچنین قدرت سرایت باال باعث شده اگر یک بیمار نوع 
پیشگیری و قرنطینه مناسب را انتخاب نکند می تواند حجم 
تعداد زیادی از اطرافیان خود را درگیر کند که نشان دهنده همان 
ویروس جهش یافته است. نجیمی تصریح کرد: همه موارد 
دست به دست هم داده تا موج چهارم برای ما یک موج بسیار 
خطرناک و حساس باشد و امیدوارم سریع تر حداقل تولید بیمار 
کاهش یابد و هیچ حساسیتی باوجود شدت موضوع وجود ندارد 
با اینکه شدت این موج بسیار بیشتر از موج های قبلی است. او 
با اشاره به موضوع کرونای هندی، اظهار داشت: تاکنون چنین 
گزارشی منتشر نشده ولی اکنون دغدغه ما ویروس موجود در 
جامعه است و هر نوع ویروسی هم که باشد تا زمانی که ما 
رعایت دستورالعمل ها را نکنیم و وضعیت پیشگیری ها به این 
صورت باشد محدودیت سازی مناسبی هم نداشته باشیم حتی 
اگر ویروس اولیه کرونا هم باشد می تواند آمار صعودی داشته 
باشد بنابراین چه ویروس جهش یافته و اینکه چه اسمی دارد 

در این شرایط با این وضعیت هیچ تفاوتی ندارد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: با 

این شرایط محدودیت سازی با وجود اینکه با تغییر رنگ بندی ها 
دستورالعمل های مدیریت کنترل هوشمند کرونا به صورت 
خودکار اجرا می شد و از نظر محدودیت سازی در حوزه های 
مختلف از جمله فعالیت سازمان ها و ادارات، تجاری، خدماتی، 
بازرگانی، آموزش و فرهنگی اجتماعی  و تردد باید اجرا می شد 
و در اولین روز از نارنجی شدن مشاغل ضروری و غیرضروری، 
یک دوم و سه چهارم رعایت می شد و در موضوع خدمات و 
تجاری مشاغل گروه یک فقط اجازه فعالیت داشتند و تعطیلی 
خدمات آموزشی و فرهنگی و محدودیت تردد خوب رعایت 
شده بود شاید اآلن اثراتش را می دیدیم ولی با گذشت تقریبا 
۱۰ روز از وضعیت نارنجی و امروز هم تقریبا قرمز شدن کل 

استان، هنوز هیچ کدام قوانین و دستورات این پنج حوزه اجرا 
نمی شود. او افزود: دانشگاه علوم پزشکی نظارت خود را تشدید 
کرده و ما در مورد سالمت مردم مماشاتی با هیچ کس نداریم 
و قطعا هم برخورد می کنیم و سازمان هایی که همکاری نکنند 
را اعالم می کنیم که بتوانیم سریع تر موضوع محدودیت ها و 
دستورالعمل هوشمند مدیریت کرونا اجرا شود ضمن اینکه 
اعتقاد داریم موضوع مدیریت کافی نیست و نیاز به یک قرنطینه 
سراسری به مدت دو هفته در استان داریم که این درخواست 
داده شده و امیدواریم موافقت شود چون با این کارخانه تولید 
بیمار تا پایان فروردین ماه می توانیم به وضع بحرانی برسیم که 

نتوانیم هیچ کاری بکنیم و باید فقط مشاهده گر باشیم.

موج چهارم کرونا در اصفهان بسیار خطرناک است
تداوم بحران کرونا تا پایان فروردین
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  دانش ایران

تولید و تأمین 3 تا ۵ میلیون 
دوز واکسن آنفلوآنزای 

نوترکیب
مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولیدکننده واکسن آنفلوآنزای 
بالینی در صدد هستیم به  از مطالعات  فصلی گفت: پس 
میزان سه تا ۵ میلیون دوز تولید داشته باشیم و نیاز کشور 
را مرتفع سازیم. به گزارش مهر، دکتر امیرحسین عبدالغفاری 
در »آئین بهره برداری از طرح های ملی معاونت علمی« که با 
حضور رئیس جمهور برگزار شد گفت: ما در این شرکت اولین 
تولیدکننده واکسن آنفلوآنزای فصلی نوترکیب چهار ظرفیتی 
در کشور هستیم.وی با بیان اینکه به طور کلی واکسن یک 
محصول استراتژیک برای هر کشوری محسوب می شود، 
گفت: با به وجودآمدن پاندمی کرونا، اهمیت تولید واکسن در 

کشور و دنیا مشخص و نمایان شد.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولیدکننده واکسن آنفلوآنزای 
فصلی انسانی با بیان اینکه درگذشته کشور ما پیشتاز در تولید 
واکسن بوده است، افزود: در این راستا ما توانستیم امروز به 
مرحله ای برسیم که بتوانیم واکسن آنفلوآنزای فصلی را به 
تولید برسانیم که تاکنون این واکسن در کشور تولید نشده و 
جزو اقالم وارداتی ما محسوب می شد.عبدالغفاری ادامه داد: بر 
اساس اعالم سازمان بهداشتی جهانی، ساالنه ۶۵۰ هزار نفر 
با آنفلوآنزا جان خود را از دست می دهند؛ از این رو نیاز به این 
واکسن احساس می شود.به گفته وی، کشور ما ساالنه سه تا 
پنج میلیون دوز از این واکسن را نیاز دارد که با توجه به اپیدمی 
احساس می شود.مدیرعامل شرکت  بیشتر  نیاز  این  کرونا، 
دانش بنیان تولیدکننده واکسن آنفلوآنزای فصلی انسانی افزود: 
در سال گذشته این واکسن از سایر کشورها تأمین می شد اما 
توانستیم در این شرکت با استفاده از یک پروتئین نوترکیب، 
واکسن را به تولید برسانیم که اکنون در مرحله مطالعات بالینی 
است.وی با بیان اینکه این واکسن از نوع نسل سوم واکسن ها 
محسوب می شود، گفت: مزیت های واکسن نسل سوم به 
سایر نسل ها، تولید سریع، اثربخشی باال و حساسیت کمتر 
به شمار می رود.عبدالغفاری خاطرنشان کرد: از بهمن سال ۹۹ 
کارآزمایی بالینی این واکسن را آغاز کردیم که تاکنون به ۴۳۲ 

نفر تزریق شده و این افراد وضعیت خوبی دارند.

مشکالت سالمت روان 
همه گیری بعدی پس از 

کروناست
نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که مشکالت روانی 
ناشی از همه گیری کووید-۱۹، پاندمی بعدی خواهد بود که 

جهان با آن روبرو می شود.
  محققان موسسه سالمت جهانی بارسلونا این مطالعه را 
ارایه گزارشی در زمینه این مطالعه  انجام دادند در جریان 
اعالم کردند که سالمت روان افراد به طور همزمان توسط 
چند مکانیسم مورد حمله قرار گرفته و اتخاذ اقدام فوری در 
این زمینه ضروری است.آنها تاکید کردند: هزینه های اقتصاد 
جهانی همراه با مشکالت بهداشت روانی ساالنه به یک 
تریلیون دالر آمریکا رسیده است که ۸۵ درصد از مبتالیان 
به اختالالت روانی نمی توانند در کشورهای فقیر با درآمد 
متوسط  تحت درمان قرار بگیرند و این امر باعث »بحران بی 
سابقه جهانی«  می شود.آنها توضیح دادند: بیماری همه گیر 
کووید-۱۹ بر سالمت افراد و نیز بر اهداف شخصی، پویایی 
خانواده، نقش آنها در کار و ثبات اقتصادی آنان تأثیر گذاشته 
است.از دیگر عواملی که به این بحران دامن می زند، می 
توان به تغییر در نقش های خانوادگی، خشونت خانگی، انزوا، 
تنهایی، غم و اندوه ناشی از دست دادن خانواده یا دوستان، 
اضطراب عمومی، فرسودگی شغلی و استرس پس از مصیبت 

بزرگ )تروما( اشاره کرد.

مطالعه جدید؛ تغذیه ناسالم 
به سرعت بر کارایی افراد تأثیر 

می گذارد
پژوهش جدید نشان می دهد که تغذیه ناسالم در شب، می تواند 
کارایی افراد را در روز بعد به شدت کاهش دهد. کارمندانی که 
شب غذای ناسالم می  خورند، روز بعد نمی توانند وظایف خود را 

تمام و کامل انجام بدهند.
ایالتی  دانشگاه  روان شناسی  استادیار  چو،  سوفیا  سونگی 
کارولینای شمالی می گوید: »تأثیر تغذیه بر عملکرد افراد را 
نمی توان نادیده گرفت. تحقیق جدید انجام شده نشان می دهد 
که داشتن تغذیه سالم بالفاصله بر رفتار و عملکرد ما در محل 
کار تأثیرگذار است. پیش از این نیز در تحقیقات دیگری ثابت 
شده بود که سایر رفتارهای فردی مربوط به سالمتی، مانند 
خواب و ورزش بر کارایی افراد تأثیرگذار هستند. اما اینک 
می دانیم که تغذیه ناسالم نیز می تواند به سرعت چنین تأثیر 

مخربی داشته باشد.«
در این مطالعه، ۹۷ کارمند تمام وقت مورد بررسی قرار گرفتند 
و از آنها خواسته شد سه بار در روز و به مدت ۱۰ روز کاری به 
برخی سؤاالت پاسخ دهند. شرکت کنندگان در این پژوهش، 
در هر روز کاری به سؤاالتی درباره سالمت جسمی و عاطفی 
خود و در پایان روز کاری، به سؤاالتی درباره کارهایی که 
طی روز و در محل کار انجام داده اند، پاسخ می دادند. پس از 
آن سؤاالتی درباره مواد خوراکی که از زمان غروب تا قبل از 
خواب خورده یا نوشیده بودند، مطرح می شد که باید به آن ها 

پاسخ می دادند.
واژه »تغذیه  از  زمانی  پژوهش، محققان  این  در چارچوب 
ناسالم« استفاده کردند که شرکت کنندگان مقدار زیادی از مواد 
غذایی کم ارزش یا میان وعده استفاده کرده بودند یا پرخوری 

کرده و تعادل غذایی خود را به هم زده بودند.
محققان با انجام این مطالعه دریافتند، زمانی که افراد تغذیه 
برخی مشکالت  بروز  احتمال  بعد  روز  دارند صبح  ناسالم 
جسمی از جمله سردرد، معده درد و اسهال در آن ها به شدت 
افزایش پیدا می کند. عالوه بر این، تغذیه ناسالم در وعده شام 
می تواند باعث بروز برخی احساسات منفی مانند احساس گناه 
یا شرمندگی از انتخاب رژیم غذایی نامناسب را در افراد افزایش 
دهد. مشکالت جسمی و فشارهای عاطفی مربوط به تغذیه 
ناسالم، در ادامه باعث می شود نحوه رفتار و عملکرد افراد در 

محل کار تغییر پیدا کند.
به عالوه وقتی فردی در نتیجه تغذیه ناسالم دچار مشکالت 
جسمی و فشارهای عاطفی می شود، حس همیاری و کمک 
و دچار حالت های گوشه گیری و  دارد  به دیگران  کمتری 
اجتناب از انجام وظایف در محل کار می شود. محققان به این 
نتیجه رسیدند، تغذیه ناسالم تأثیر بسیار کمتری روی افرادی 
که از نظر عاطفی وضعیت پایدار و باثباتی دارند، خواهد داشت.

محافظت از سلول های 
خورشیدی با کمک موی 

انسان!
پژوهشگران استرالیایی در بررسی جدید خود نشان داده اند که 
با استفاده از موی انسان می توان به تقویت دوام سلول های 

خورشیدی و محافظت از آنها پرداخت.
به گزارش نیواطلس، کارآیی سلول های خورشیدی پروسکایت 
طی دهه گذشته، آنها را به فناوری های امیدوارکننده ای در 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر تبدیل کرده است که به سرعت 
با عملکرد سلول های خورشیدی سیلیکون مونوکریستالین 

سازگار می شود یا حتی از عملکرد آنها پیشی می گیرد.
با وجود این، بی ثباتی ذاتی و آسیب پذیری برخی از عناصر، 
مانع پذیرش جریان اصلی آنها می شود. دانشمندان استرالیایی 
باور دارند که ممکن است راه حل این مشکالت، در موهای 

انسان پنهان شده باشد.

 ۵

گروه دانش : از دو شـب گذشـته طبق گـزارش کاربران، 
بـرای  هـاوس،  کالب  اجتماعـی  شـبکه  بـه  دسترسـی 
مشـترکان ایرانسـل و همـراه اول و هـم چنیـن مخابـرات 
دچار اختالل شـد. پیگیری ها از دو اپراتور ایرانسـل و همراه 
اول نشـان می دهـد کـه آن ها هنـوز هیچ دسـتوری مبنی بر 

فیلتـر کالب هـاوس دریافـت نکردند.
بـا اینکـه بسـیاری از کاربـران ایرانسـل بـدون فیلترشـکن 
امـکان دسترسـی بـه ایـن شـبکه اجتماعـی را ندارنـد، امـا 
مدیـر روابط عمومـی ایرانسـل، سـعید عسـگری بـه آی تی 
ایـران اعـالم کرد که تاکنـون هیچ گزارش قطعـی دریافت 
نکرده انـد. همچنیـن یک مقـام آگاه در همـراه اول در رابطه 
بـا اختـالل این اپراتور بـه آی تی ایران گفـت: »چون کالب 
هـاوس یـک برنامـه جدیـد اسـت بعضـی سـرورها بـرای 
برخـی کاربـران مشـکل داشـت کـه مشـکالت حـل شـد 
و هیچ گونـه دسـتوری مبنی بـر فیلترینـگ کالب هـاوس 

دریافـت نکرده ایـم.«
مدیـر روابط عمومـی وزارت ارتباطـات در گفت وگو با شـرق 
در ایـن رابطـه گفـت: »اختـالل کالب هـاوس در شـبکه 
همـراه اول، ایرانسـل و مخابـرات ایـران به ما گزارش شـده 
االن  تـا  دارد.  از صحـت گزارش هـا  بررسـی ها حاکـی  و 
می توانـم این گونـه بگویـم کـه ادامـه ایـن اختاللهـا عادی 

» نیست.
هادیـان اعـالم می کنـد آنچـه ما اطـالع داریم بحـث فیلتر 
کالب هـاوس در کارگـروه تعییـن مصادیق حتی مطرح هم 
نشـده و تاکنـون از صـدور حکـم قضایـی هـم در ایـن باره 
اطالعـی نداریـم و چنیـن حکمـی نیـز بـه وزارت ارتباطات 

واصل نشـده اسـت.
می کنـد  تأکیـد  ارتباطـات  وزارت  روابط عمومـی  مدیـر 
اپراتورهـای مذکـور در پاسـخ سـازمان تنظیـم مقـررات، 
دریافـت حکـم یا اختالل عمـدی را رد می کنند در حالی که 

شـواهد حاکـی از وجـود اختاللـی جـدی اسـت.
او معتقد اسـت به هرحـال، مبنا قانون اسـت و ایجاد اختالل 
عمـدی مطابـق قانـون مجازات اسـالمی تا دو سـال حبس 
در پـی دارد. اگـر اثبـات شـود اختـالل انجـام شـده عمدی 
اسـت، مرتکبـان ایـن اقـدام بـا مجـازات قانونـی مواجـه 

خواهنـد بود.
محمدجـواد آذری جهرمـی هـم شـب در نشسـت آنالیـن 
رئیـس کل بانک مرکزی با کارشناسـان و فعـاالن اقتصادی 
در کالب هـاوس حضـور داشـت، در واکنش بـه قطع مکرر 
ارتباط اعضای نشسـت و مطرح شـدن موضـوع فیلتر کالب 

هـاوس از عصـر پنج شـنبه در ایـران گفـت: »کالب هاوس 
فیلتـر نیسـت و مشـکالتی که بـرای کاربـران ایجاد شـده 

ممکن اسـت ناشـی از مسـائل فنی باشـد.«
گفتنـی اسـت چندی پیـش محمدجعفر منتظری، دادسـتان 
کل کشـور در مـورد فیلتـر شـبکه اجتماعـی، کالب هاوس 
اعـالم کـرده بـود کـه راجـع بـه فیلترینـگ کالب هـاوس 
پیـش،  روز  اسـت. همچنیـن چنـد  نشـده  تصمیم گیـری 
معـاون حقوقـی و امـور مجلـس مرکز ملی فضـای مجازی 
از بخـش خصوصـی بـرای ایجـاد خدمتـی مشـابه کالب 
هـاوس در داخـل کشـور دعوت کـرد. امیـر خوراکیان گفت 

حتما نباید سرویسـی مسـدود شـود و بعد به فکـر راه اندازی 
مشـابه داخلـی آن بیفتیـم. بـه گفتـه او ایجـاد سـرویس و 
خدماتـی مشـابه کالب هـاوس در داخل کشـور بـا توجه به 

زیرسـاخت های داخلـی به راحتـی مقـدور اسـت.
گفتنی اسـت اختـالل در کالب هاوس تا عصر روز گذشـته 
همچنـان برقـرار بـوده اسـت و کاربـران اپراتورهـای همراه 
اول، ایرانسـل و مخابـرات قـادر بـه اسـتفاده از ایـن شـبکه 
اجتماعـی نبوده انـد. بایـد منتظـر مانـد و دید طـی روزهای 
آینـده چـه اتفاقاتـی بـرای ایـن شـبکه اجتماعـی صوتـی 

محبـوب رخ می دهـد.

کالب هاوس فیلتر شده یا دچار اختالل عمدی شده است؟   تازه ها 

راه یک شبه کالس هاوس؛ از محبوبیت تا فیلتر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
۵۸-۱- شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۲۴۰۰۰۲۲۷ چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 
شماره ۴۳۴۸/۲۹۱۴ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عزت 
ملک محمد فرزند اصغر در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونا به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ قویدل- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان ۱۱۱۸۶۸۰/م الف
آگهی تحدید حدود اختصاصی

۵۷-۱- شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۲۴۰۰۰۲۴۳ چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
پالک شماره ۴۳۴۸/۱۶ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام رزیتا 
نقشین فرزند در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونا به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه 
مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالكین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱/۲۱ قویدل- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان ۱۱۱۸۷۳۷/م الف
آگهی تحدید حدود اختصاصی

شماره  رای  موجب  به  اینکه  به  نظر   ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۲۴۰۰۰۲۳۲ نامه:  شماره   -۱-۵۹
۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۴۰۰۳۶۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی تمامت ۴۸۱/۶۰ سهم مشاع از ۷۵۵۶ سهم ششدانگ یک قطعه 
ملک ساده تحت پالک شماره ۴۵۷۰ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان، در مالکیت خانم لیال 
ملکیان جبلی فرزند غالمرضا مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود میباشد لذا به 
استناد تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون فوق الذکر و طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود و فقط تا )۳۰( روز پذیرفته خواهد شد و متعرض طبق ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت باید 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی 
تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، در غیر اینصورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ قویدل- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 
اصفهان ۱۱۱۸۶۸۷/م الف

آگهی افراز
۵۶-۱-آگهی دعوت افراز موضوع ماده ۳ آیین نامه قانون افراز مصوب اسفند ماه سال ۵۷ و 
ماده ۱۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نسبت به پالک ۶۳۸ اصلی واقع در بخش یک حوزه 
ثبتی نایین نظر یه اینکه بانو مریم آرندیان فرزند موسی مالک چهار دانگ و نیم مشاع از شش 
دانگ پالک ۶۳۸- اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبت نایین طی درخواست مورخه ۹۹/۱۲/۲۵ 
تقاضای افراز قدرالسهم مشاعی خود را از پالک مذکور نموده و چون از آدرس وراث مرحومه ملک 
تاج اسالمی منوچهری جاللی طباطبایی دیگر مالکین مشاعی فوق  اطالعی در دست نیست و 
متقاضی نیز اعالم نموده که از آدرس ایشان اطالعی ندارد  به استناد آیین نامه قانون افراز امالک 
مشاع وقت رسیدگی افراز برای روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ساعت ۹ صبح تعیین بدینوسیله 
از مالکین مشاعی)وراث مرحومه ملک تاج اسالمی منوچهری جاللی طباطبایی( و صاحبان حق 
دعوت می شود تا در موعد مقرر در این اداره یا در محل وقوع ملک حضور یابند بدیهی است عدم 
حضور مانع از رسیدگی نخواهد شد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱  اباذر مهیمن - مدیر واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک نایین م الف/۱۱۱۸۶۵۲
آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
۵۴-۱- برابر آرای صادره هیات تعییت تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در ۲ نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می گردد 
و در صورتی که افراد نسبت به صدور سند متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین 
نوبت آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک میمه ارائه و پس از اخذ 

رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند:
 ۱.کالسه ۹۹/۲ برابر رای شماره   ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۰۰۰۰۰۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۰ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کوروش کریمی شناسنامه 
شماره ۷ میمه  فرزند محمدرضا در ۱/۵ دانگ مشاع از ششدانگ یک باب بومکن به مساحت 
۲۰۰ مترمربع واقع شده بر روی پالک۱۵۳فرعی از ۹۰ اصلی واقع در الیبید جز بخش ثبتی میمه 
که مالکیت متقاضیان به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از آقای حسام خردمند فرزند میرزابزرگ 

محرز گردیده است. 
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۰۰۰۰۲۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیات اول  ۲.کالسه ۹۹/۲۷ 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مریم زاهدی شناسنامه شماره ۶۶ 
میمه  فرزند منصور در ۳۷۹/۸۲ سهم مشاع از ۵۳۱/۷۶ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۵۳۱/۷۶ مترمربع واقع شده بر روی پالک ۷۰۵۹ فرعی از ۱ اصلی واقع در میمه جز 

بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضیان به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از خانم مهرنوش 
زاهدی فرزند حاجی بابا محرز گردیده است.

 ۳.کالسه ۹۹/۲۸ برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۰۰۰۰۲۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مریم زاهدی شناسنامه شماره ۶۶ 
میمه  فرزند منصور در ۵۱۲/۱۳ سهم مشاع از ۷۱۶/۹۸ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۷۱۶/۹۸ مترمربع واقع شده بر روی پالک ۵۲۱۵ فرعی از ۱ اصلی واقع در میمه جز 
بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از خانم مهرنوش زاهدی 

فرزند حاجی بابا محرز گردیده است.
اول  هیات   ۹۹/۹/۱۵ مورخ   ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۰۰۰۰۱۶۵ شماره  رای  برابر   ۹۷/۳۶ ۴.کالسه   
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محسن شفیعی شناسنامه 
شماره ۲۵۶ میمه فرزند صفر در ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت ۹۵۱/۵۶ مترمربع 
واقع شده بر روی پالک ۳۷۰۳ فرعی از ۱ اصلی واقع در میمه جز بخش ثبتی میمه که مالکیت 
متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از آقای حسام خردمند فرزند میرزابزرگ محرز 

گردیده است.
اول  هیات   ۹۹/۱۱/۱۶ مورخ   ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۰۰۰۰۲۴۳ شماره  رای  برابر   ۹۹/۲۱ ۵.کالسه   
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اشرف طهماسبی شناسنامه شماره 
۲۳ میمه فرزند غالمحسین در ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
۴۴۷/۰۶ مترمربع واقع شده بر روی پالک ۳۴۲۵ فرعی از ۳۰ اصلی واقع در زیادآباد جز بخش 
ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از آقای عباس طالبیان فرزند 

علی اکبر محرز گردیده است. 
اول  هیات   ۹۹/۱۱/۱۶ مورخ   ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۰۰۰۰۲۴۲ شماره  رای  برابر   ۹۹/۲۲ کالسه   .۶
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمدرضا طالبیان شناسنامه 
شماره ۱ میمه فرزند عباس در ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
۴۴۷/۰۶ مترمربع واقع شده بر روی پالک ۳۴۲۵ فرعی از ۳۰ اصلی واقع در زیادآباد جز بخش 
ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از آقای عباس طالبیان فرزند 

علی اکبر محرز گردیده است. 
۷. کالسه ۹۹/۱ برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۰۰۰۰۲۴۱ مورخ ۹۹/۱۱/۱۶ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی حسین اسماعیل زاده شناسنامه 
شماره ۳۰ میمه فرزند حسین علی در ۶ دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۴۳۰/۶۵ 
مترمربع واقع شده بر روی پالک ۲۹۸۹ فرعی از ۳۰ اصلی واقع در زیادآباد جز بخش ثبتی میمه 

که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از آقای رضا اسماعیل زاده فرزند عباس 
محرز گردیده است.

اول  برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۰۰۰۰۲۶۶ مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ هیات   ۸. کالسه ۹۹/۵ 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی بهزاد لطفی شناسنامه 
شماره ۵۱۸ میمه فرزند ولی اله در ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت ۸۲۳ مترمربع واقع شده بر روی پالک ۱۷۹۸ فرعی از ۳۰ اصلی واقع در زیادآباد جز 
بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از آقای علیجان 

لطفی فرزند حسن  محرز گردیده است.
 ۹. کالسه ۹۹/۸ برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۰۰۰۰۲۵۱ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جواهر توکلی شناسنامه شماره ۵ میمه 
فرزند حیاتقلی در ۱ سهم مشاع از ۷ سهم ششدانگ یک درب باغ موستان و محصور به مساحت 
۳۴۸۷.۸۹ مترمربع واقع شده بر روی پالک ۱۱۴ فرعی از ۹۰ اصلی واقع در الیبید جز بخش 
ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از آقای ناصر قمری نژاد محرز 
گردیده است. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک میمه- مهدی ذکاوتمند ۱۱۲۰۳۸۸/م الف
آگهی حذف بهاء ثمنیه اعیانی

۶۰-۱- شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۲۱۰۰۰۰۲۵۱ بر اساس تقاضای خانم فاطمه بچاریانی فرزند 
چویت مبنی بر حذف عبارت » به استثنا بها ثمنیه اعیانی » از تمامت ششدانگ پالک ۴ فرعی 
از ۶۷۱ اصلی بخش ۶ ثبت اصفهان نظر به اینکه با بررسیهای بعمل آمده و جستجوی سوابق، 
مشخص گردیده مالک بهای ثمنیه اعیانی بانو خانم بنکدار پور میباشد. که متقاضی فوق الذکر 
اعالم داشته از نشانی مالک ثمنیه اعیانی مذکور و حیات یا ممات آنها اطالعی ندارد. و با توجه به 
اینکه در اجرای تبصره یک ماده ۱۰۵ اصالحی آیین نامه قانون ثبت، کارشناس رسمی دادگستری 
بهاء ارزش ثمنیه اعیانی مورد ثبت فوق را مبلغ ۷۴۰۳۹۰۰ )هفت میلیون و چهارصد و سه هزار و 
نهصد( ریال تعیین نموده است. لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا چنانچه ذینفعی در این رابطه باشد جهت اخذ سپرده مذکور به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 
جنوب شرق اصفهان واقع در اصفهان بهارستان روبروی پارک زیتون مراجعه نماید و در صورتی 
که مدعی تضیع حق باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یکماه در مراجع صالحه قضایی اقامه 
دعوی و گواهی طرح دعوی را از مرجع قضائی مربوطه اخذ و به این اداره تسلیم نماید. در صورت 
عدم ارائه گواهی طرح دعوی عبارت »به استثنا بها ثمنیه اعیانی » وفق مقررات از سند فوق الذکر 
حذف خواهد شد. رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان- ناصر صیادی صومعه 

۱۱۱۹۸۹۸/م الف

کرونا ویروس جدید، جدیدترین عامل بیماری زایی است که از 
حیوانات به انسان منتقل شده است؛ اما هزاران ویروس دیگر 
هنوز در حیوانات وجود دارند که ممکن است تهدیدی مشابه 
برای انسان باشند. اکنون یک نرم افزار آنالین، ویروس ها را بر 
اساس احتمال انتقال از حیوانات به انسان ها و ایجاد همه گیری 

رده بندی کرده است.
یک  دارد،  نام  که  نرم افزار  این  الیوساینس،  از  گزارش  به 
لیست از ویروس های حیوانی را که به تازگی کشف شده اند 
و بیشترین تهدید برای انسان ها هستند، تهیه کرده است. 
استفاده  قابل دسترسشان مورد  نرم افزار  امیدوارند  محققان 
دانشمندان، سیاست گذاران و مقامات بهداشت قرار گیرد تا 
ویروس ها را برای مطالعات بیشتر، نظارت کرده و فعالیت های 
کاهش دهنده  خطر مانند تولید واکسن و یا دارو پیش از انتقال 
ویروس از حیوانات به انسان و گسترش آن را مورد بررسی 

قرار دهند.
زوئی گرانج که  روند ساخت این ابزار آنالین را رهبری کرد، 
می گوید: »سارس-کوو-۲« تنها یک نمونه از هزاران ویروسی 
است که ممکن است از حیوانات به انسان ها منتقل شوند. 
ما نه تنها باید ویروس های جدید را بیابیم، بلکه باید آن ها را 
اولویت بندی کنیم تا جلوی رخ دادن یک همه گیری دیگر 

را بگیریم.
مجله   در  آوریل   ۵ تاریخ  در  که  مقاله ای  در  محققان 
 proceedings of the national academy of

sciences منتشر شد، نوشته اند: ۲۵۰ ویروس وجود دارند 

که زئونوز هستند؛ یعنی در حال حاضر از حیوانات به انسان ها 
منتقل شده اند و بیش از ۵۰۰ ویروس به طور بالقوه وجود دارند، 
اما احتمال انتقال همه  این ویروس ها از حیوانات به انسان 
با یکدیگر برابر نیست، بنابراین محققان آن ها را امتیازبندی 

کردند تا بتوان خطرات آن ها را مقایسه و ارزیابی کرد.
برای انجام این امتیازبندی، این نرم افزار ۳۲ عامل مرتبط با 
ویروس و میزبانش را در نظر گرفته است، از جمله این موارد 
می توان به تعداد گونه های حیوانی دارای ویروس و ارتباط 

انسان با حیوانات وحشی در مناطقی که ویروس دیده شده 
است، اشاره کرد.

سپس محققان از این نرم افزار برای رتبه بندی ۸۸۷ ویروس 
حیات وحش بر اساس خطر انتشارشان استفاده کردند. بیشتر 
این ویروس ها به تازگی کشف شده اند، اما برخی از آن ها نیز 

»زئونوز« هستند.
محققان می گویند که این رده بندی را پیش بینی می کردند و 
از ویروس های از پیش منتقل شده به انسان برای ارزیابی این 

ابزار استفاده کردند.
اما با توجه به گستردگی تهدیدی که »سارس-کوو-۲« برای 
سالمتی انسان دارد، چرا این ویروس در رتبه اول قرار نگرفته 
»سارس-کوو-۲«  درمورد  مهم  اطالعات  از  برخی  است؟ 
مانند تعداد گونه های میزبان هنوز نامشخص است و پس از 
آن که محققان در مورد آن اطالعات بیشتری کسب کنند، این 

ویروس می تواند در رتبه  اول قرار گیرد.
بر طبق داده های این نرم افزار، درمیان ویروس هایی که هنوز 
به انسان ها منتقل نشده اند، کروناویروس »۲۲۹e« قرار دارد 
که رتبه باالیی به خود اختصاص داده است و جزئی از خانواده  
»سارس-کوو-۲« است و خفاش های آفریقا را آلوده می کند. 
یکی دیگر از ویروس هایی که رتبه  باالیی دارد، کروناویروس 
»coV-۳۵« است و خفاش های آفریقا و جنوب آسیا را آلوده 

می کند.
نویسندگان این مقاله می گویند: محققان می توانند از داده هایی 
که روی این پلتفرم وجود دارد، استفاده کنند و یا داده های 
جدیدی به آن اضافه کنند و رتبه بندی با افزودن داده های 

جدید ممکن است تغییر کند.
جوانا مازت از نویسندگان این مقاله می گوید: این نرم افزار 
به یک ارتباط جهانی کمک می کند و ما را فراتر از آن چه 
تاکنون درمورد رتبه بندی ویروس ها فکر می کردیم، خواهد 
برد، همچنین به انجام همکاری های علمی برای تشخیص 
زودهنگام تهدیدهای جدید کمک می کند تا خطرات انتقال 

ویروس را پیش از ایجاد همه گیری کاهش دهیم.

  سالمتویروس هایی که پس از کرونا ویروس در کمین انسان هستند
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w w w . e s f a h a n e m r o o z . i r برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید
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مراســم رســمی واگذاری مدیریــت و راهبری معادن 
زغال سنگ ســوادکوه )البرز مرکزی( به ذوب آهن اصفهان 
با حضور جمعی از مســئولین این مجتمع عظیم صنعتی، 
شهرســتان سوادکوه و شــرکت پیشــرو معادن سوادکوه 
ذوب آهن در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

شهرستان سوادکوه برگزار شد.
به گزارش اصفهان امروز، مرتضی یزدخواســتی عضو 
هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان در این مراســم گفت: این 
شرکت به عنوان مادر صنعت فوالد کشور، پیشگام اکتشاف 
معادن کشور بود و معادن البرز مرکزی هم توسط این شرکت 
راه اندازی شــد. مالکیت این معادن بر اساس سیاست های 
گذشته به بخش خصوصی واگذار شــد اما پس از این که 
ذوب آهن اصفهان نیز وارد بورس شد، این شرکت به منظور 
تأمین پایدار مواد اولیه، مجددًا به امر اکتشاف و توسعه معادن 
ورود کرده و مدیریت و بهره برداری از معادن زغال ســنگ 
سوادکوه در البرز مرکزی را از طریق تأسیس شرکت پیشرو 

معادن سوادکوه در اختیار گرفته است.
وی افــزود: ذوب آهن اصفهان تجربه موفقی نیز در امر 
مدیریت و راهبری معادن زغال سنگ در البرز شرقی دارد که 
از آن تجربه می توان در معادن سوادکوه بهره برد و امیدوارم 
شــاهد توســعه این معادن و بهره برداری از تمام ظرفیت 

تولیدی این معادن باشیم.
طالبی فرماندار شهرستان ســوادکوه نیز در این مراسم 
گفت: ذوب آهن اصفهــان از دهه ۵۰ در این معادن حضور 
داشته و در آن زمان، رفاه و توسعه اقتصادی را برای منطقه 

به همراه آورد.
وی افــزود: در دوره ای کــه بهره بــرداری از معــادن 
زغال سنگ سوادکوه توسط ذوب آهن اصفهان انجام می شد، 
دوران طالیی این معادن بود که برای ۷ هزار نفر اشــتغال 
ایجاد کرد اما پس از آن متأسفانه با واگذاری این معادن به 

بخش خصوصی، شاهد رکود آن ها بودیم.
وی گفت: احیا و توسعه معادن، افزایش تولید، اشتغال زایی 

و توسعه اقتصادی، توجه به صنایع تبدیلی، آموزش تخصصی 
و ... از جمله مواردی است که امیدوارم با بازگشت ذوب آهن 
اصفهان و مدیریت دوباره این معادن، مورد توجه قرار گیرد و 

دوباره شاهد دوران طالیی البرز مرکزی باشیم.
محمدجعفر صالحی معاون خریــد ذوب آهن اصفهان 
نیز در نشست خبری پیش ازاین مراسم گفت: هم اکنون در 
کشور یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن زغال سنگ تولید می شود 
درحالی که نیاز کشــور حدود ۳ میلیون تن و نیاز ذوب آهن 
حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کنسانتره زغال سنگ است 
و لذا باید یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن زغال سنگ وارد کرد. 
البته زغال داخلی کیفیت الزم را ندارد و الزامًا باید ۲۰ تا ۳۰ 

درصد زغال مصرفی از واردات تأمین شود.
وی افزود: هم اکنون تولید معادن زغال ســنگ سوادکوه 
در ســال حدود ۱۰۰ هزار تن کنســانتره زغال سنگ است 
درحالی که ظرفیت تولید ۳۰۰ هزارتنی دارد بنابراین توسعه 

استخراج بسیار ضروری است.
معاون خرید ذوب آهن گفت: زغال این معادن از کیفیت 
خوبی برخوردار است و می تواند میزان واردات را کاهش دهد. 
البته هدف ما دســتیابی به حداکثر استخراج در سریع ترین 
زمان ممکن است که اشتغال زایی و توسعه اقتصادی برای 

این منطقه به همراه دارد.
افشین مختاری مدیرعامل شرکت پیشرو معادن سوادکوه 
نیز گفت: مطالعات خرید این معادن از سال گذشته آغاز شد 
و در نهایت ۵ معدن زغال ســنگ و یک گواهی کشف به 

انضمام دارایی های این معادن خریداری شد.
وی افزود: هم اکنون در این معادن حدود هزار نفر مشغول 
به کار هستند که امیدوارم با توسعه معادن، شاهد اشتغال زایی 

مناسب برای این منطقه باشیم.
مختــاری گفت: برای توســعه فعالیت ایــن معادن به 
زیرساخت هایی نیاز است که هم اکنون در حال مهیا کردن 

این ملزومات هستیم.
مدیرعامل شرکت پیشرو معادن سوادکوه با اشاره به این 
که این معادن در دهه ۵۰ توسط ذوب آهن اصفهان راه اندازی 
شــده اســت، گفت: از تجربه بیش از نیم قرنی ذوب آهن 
اصفهان جهت اصالح ساختار ســازمانی و تجهیزاتی این 
معادن بهره می گیریم و قطعًا شاهد توسعه آن ها خواهیم بود.

وی افزود: ذوب آهن اصفهان تنها تولیدکننده ریل و آرک 
معدن نیز هست و تجربه بســیار گران بهایی در مدیریت 
معادن دارد که این امر در معادن البرز شرقی نیز متبلور شده 

است.
وی با اشــاره به تأسیس شرکت پیشرو معادن سوادکوه 
توسط ذوب آهن گفت: با ایجاد این شرکت، عواید اقتصادی 
و اشتغال زایی حاصل از توســعه این معادن به این منطقه 
می رســد و ذوب آهن اصفهان، توســعه مالکیت معادن در 
اســتان ها را مدنظر ندارد بلکه تنها، تأمین پایدار مواد اولیه 

است.
روح ا... فاضــل پور مدیر امور مجامع و شــرکت های 
ذوب آهن اصفهان نیز گفت: این مجتمع عظیم صنعتی ۱۰ 
شرکت زیرمجموعه دارد که دارای شخصیت حقوقی مستقل 
هستند و بر اساس سیاست های سهامدار عمده که ذوب آهن 

است، عمل می کنند.
وی افزود: هدف اصلی برای هر ۱۰ شــرکت، پیوستن 
آن ها به بورس اســت که نیاز به زیرساخت، شفاف سازی و 
دیگر ملزومات دارد. خوشــبختانه جهت ۶ شرکت، اقدامات 
الزم برای پیوســتن به بورس انجام شــده و برای شرکت 
پیشرو معادن سوادکوه نیز در نظر است بعد از گذشت ۲ تا ۳ 

سال مالی، اقدامات الزم انجام شود.
الزم به ذکر اســت پس از این مراسم، لوح های یادبود 
به خانواده شــهدای واالمقام سوادکوه اهدا شد و مسئولین 
حاضر، ضمن بازدید از معادن زغال ســنگ ســوادکوه، در 
مراســم نمادین واگذاری مدیریت این معادن به ذوب آهن 

حضور یافتند.

واگذاری مدیریت معادن زغال سنگ سوادکوه به ذوب آهن 

ذوب آهن اصفهان، معادن زغال سنگ البرز مرکزی را 
توسعه می دهد

اجرای شعار سال مهم ترین 
اولویت شرکت گاز استان 

اصفهان
در سال جاری یکی از اهداف مهم شرکت گاز استان اصفهان 
تکمیل پروژه های نیمه کاره است. مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان اجرای شعار سال جاری، یعنی تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها را مهم ترین اولویت کاری سازمان متبوع خود 
بیان کرد. به گزارش اصفهان امروز، سید مصطفی علوی در 
نخستین نشست مدیران شرکت گاز استان اصفهان با تبریک 
سال نو و والدت با سعادت حضرت صاحب الزمان )عج(، اجرای 
شعار سال جاری، یعنی تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها را 
مهم ترین اولویت کاری سازمان متبوع خود بیان کرد و خواستار 
اهتمام جدی تمام بخش های این شرکت به منظور اجرای این 
راهبرد اساسی گردید. وی اظهار داشت: شرکت گاز یک واحد 
بزرگ خدماتی است که با توزیع گاز طبیعی، زیرساختی مهم 
و استراتژیک را برای صنعت و اقتصاد کشور فراهم می کند. 
علوی گفت: شعار سال ۱۴۰۰، کلیدواژه »تولید« را بر پیشانی 
خود دارد و مشخص است که اصالح مسائل مرتبط با تولید، در 
یک مدت محدود خالصه نمی شود و باید در این زمینه، نگاهی 
منطقی داشت. وی خاطرنشان ساخت: »پشتیبانی« و »مانع 
زدایی« در کنار هم می توانند مشکالت گوناگون عرصه تولید را 
مرتفع سازند، یعنی چه بسا پشتیبانی و حمایت ها از عرصه تولید 
به دلیل وجود برخی موانع تأثیر الزم را نداشته باشد، ضمن 
آن که رفع موانع نیز بدون پشتیبانی های مستمر از تولید، کارا 
نخواهد بود، اگرچه خود رفع موانع، نوعی از پشتیبانی و حمایت 
است. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، تصریح کرد: تحقق 
عینی این شعار در صنعت گاز استان نیازمند نقش آفرینی تمامی 
کارکنان است تا نه فقط یک پشتیبانی و مانع زدایی محدود، 
بلکه مجموعه ای از »پشتیبانی ها« و »مانع زدایی ها« بتواند 
مؤثر واقع شود. وی، حمایت از پیمانکاران و تأمین کنندگان کاال 
و خدمات و نیز رفع موانع و مشکالت واگذاری اشتراک پذیری 
و توسعه شبکه ها همچنین همدلی و همکاری کارکنان را 
راهگشای تحقق شعار سال دانست و اظهار داشت: ما وظیفه 
داریم با همه ظرفیت ها به پشتیبانی و مانع زدایی بپردازیم تا 
خدمات به رشد خوبی برسد و با رصد مشکالت در بخش های 
مختلف بتوانیم به پشتیبانی و حمایت های الزم بپردازیم. سید 
مصطفی علوی گفت: در سال گذشته بهره برداری از صدها 
پروژه در بخش های مختلف خانگی و به ویژه صنعتی اتفاق 
افتاد و امیدواریم در سال جدید در جهت تحقق شعار سال نیز 
با تالش و همت همگانی در جهت رشد اقتصادی و توسعه 
گازرسانی به ویژه در صنایع فاقد گاز طبیعی گام های بلندتری 
برداریم و به لطف الهی در سال ۱۴۰۰ شاهد گشایش های 
اقتصادی و گسترش فعالیت های تولیدی استان باشیم. این 
مقام مسئول افزود: در سال جاری یکی از اهداف مهم تکمیل 
از  جدی تر  پشتیبانی  همچنین  است،  کاره  نیمه  پروژه های 
طرح های گازرسانی در سطح شهرستان های استان را در دستور 
کار خود قرار داده ایم. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
همچنین به حذف کاغذبازی ها و بروکراسی های اضافی اداری 
تأکید کرد و ادامه داد: الکترونیکی کردن امور و همچنین افزایش 
دانش تخصصی نیروهای سازمان از طریق آموزش های ضمن 

خدمت کارکنان می تواند به تحقق شعار سال کمک نماید.

برنامه های مخابرات اصفهان در 
سال 1400 تشریح شد

مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفت: با توجه به شرایط 
بیماری کرونا، تمام همت مخابرات منطقه اصفهان بر استفاده 
از تمام ظرفیت های مخابراتی جهت ارائه ارتباطی پایدار در 
اقصی نقاط استان متمرکز شده است. به گزارش روابط عمومی 
مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانی در برنامه رادیویی 
چتر ارتباط با تشریح چشم انداز مخابرات منطقه اصفهان در 
سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: یکی از مأموریت های مجموعه مخابرات 
استان در سال جدید افزایش کیفیت سرویس ها و خدمات ارائه 
شده بر بستر شبکه ثابت و سیار در راستای افزایش رضایتمندی 
مشترکین عزیز در سراسر استان است که با حرکت جهادی 
همکاران ما به زودی شاهد آثار و برکات آن خواهیم بود. وی 
افزود: در سال گذشته با توجه به ضرورت نیاز مردم به پهنای 
باند، در بسیاری از نقاط استان ظرفیت چندین برابری برای 
دسترسی مردم عزیزمان به سرویس های اینترنت ایجاد شد و 
در سایر نقاط نیز متناسب با حجم سرمایه گذاری و اعتبار موجود 
اقدامات الزم جهت افزایش پهنای باند، صورت خواهد گرفت.

 اورژانس کسب وکار
 ناجی بنگاه های اقتصادی

رئیس مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال 
گفت: راه اندازی اورژانس کسب وکار، ناجی کسب وکارها و به 
تبع آن مانع تعدیل نیرو است و به کمک اطالعات جمع آوری 
به  می شود.  پایش  و  رصد  نیز  اشتغال  سیاست های  شده 
گزارش روز جمعه ایرنا، ایجاد اشتغال همواره مهم ترین دغدغه 
دولت هاست اما در کنار این موضوع باید حفظ اشتغال موجود 
نیز مورد توجه قرار گیرد و نباید ایجاد واحدهای تولیدی 
جدید ما را از مشاغل و تولید موجود غافل کند. مقوله ای که 
سال گذشته از اولویت های نخست وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی بود. اشتغال زایی و صیانت از نیروی کار به صورت 
ویژه در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار 
داشت و طرح ها و برنامه های مختلفی از جمله طرح کارورزی 
دانش آموختگان دانشگاهی، معافیت های بیمه کارفرمایی، 
مهارت آموزی در محیط کار واقعی و یارانه دستمزد در سطح 
استان ها ایجاد شد. در کنار طرح های مذکور در روزهای پایانی 
از اورژانس  سال گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
حساب  در  اخیر  روزهای  طی  و  کرد  رونمایی  کسب وکار 
کاربری خود در توییتر اعالم کرد که به کمک این سامانه 
از ریزش ۳۰۰ هزار نیروی کار خبر داد. در این راستا با رئیس 
مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال در خصوص 

چگونگی راه اندازی این سامانه گفت وگو شد. 

تجلیل از اقدامات ذوب آهن 
در جهت حفظ اشتغال

در دیـدار مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان بـا فرمانده 
سـپاه صاحب الزمان )عج( عنوان شـد: اقدامـات مدیریت 
و کارکنـان ذوب آهـن اصفهـان در جهـت تولیـد و حفظ 
اشـتغال ارزشمند اسـت. به گزارش رویداد امروز، مهندس 
یـزدی زاده مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن با سـردار فدا، 
فرمانـده سـپاه صاحب الزمـان )عج( دیـدار و گفتگو نمود. 
در ایـن دیدار که سـرهنگ محمدی فرمانده سـپاه ناحیه 
لنجـان و سـرهنگ مختـاری فرمانـده بسـیج ذوب آهن 
اصفهان نیز حضور داشـتند، فرمانده سـپاه صاحب الزمان 
)عـج( ضمـن قدردانـی از اقدامـات و فعالیت هـای مؤثـر 
مدیریـت و کارکنـان ذوب آهـن اصفهـان در جهت تولید 
و حفـظ اشـتغال، با اشـاره به خدمات ایـن مجتمع بزرگ 
صنعتـی در دوران دفـاع مقـدس گفـت: تـالش و همت 
ایـن پوالدمـردان در خـط تولیـد، هماننـد مجاهدت های 
دوران دفـاع مقـدس اسـت. وی ضمـن حمایـت از تولید 
و اشـتغال در ایـن شـرکت، اظهـار امیـدواری نمـود کـه 
ذوب آهـن اصفهـان بتواند بـه جایگاه واقعی خود دسـت 
یابـد. در ابتدای این نشسـت، مهندس یـزدی مدیرعامل 
ذوب آهـن اصفهـان بـا بیـان گزارشـی از رشـد تولیـد و 
همچنیـن تولید ریـل ملی و گذر از بسـیاری مشـکالت 
و موانـع تصریـح نمـود: هم اکنون این شـرکت در جهت 
تحقـق منویات مقام معظم رهبری و شـعار سـال تالش 
می کنـد. در پایـان سـرهنگ مختـاری فرمانـده بسـیج 
ذوب آهـن اصفهـان، گزارشـی از فعالیت هـای و اقدامات 

بسـیج این شـرکت را ارائـه نمود.

بانکداری دیجیتال بدون 
اجرای روابط عمومی دیجیتال 

مفهومی ندارد
مدیـر روابـط عمومـی بانـک ایران زمیـن، بـا اشـاره 
بـه اهمیـت ارتبـاط بـا مشـتری در بانکـداری دیجیتـال 
گفـت: در سـال های اخیـر ظهـور شـبکه های اجتماعی 
رابطـه بـا انـدک مشـتریان را بـه یـک ارتباط گسـترده 
تبدیـل کـرده اسـت. مشـتریانی که جلـب اعتمـاد آن ها 
به خصـوص در ارائـه خدمـات مالـی نیازمنـد ارتباطـی 
نزدیک تـر و دوسـویه اسـت. به گـزارش روابـط عمومی 
بانک ایران زمین، سـید محمدحسـین اسـتاد مدیر روابط 
عمومـی ایـن بانـک گفـت: اگـر نگاهـی به شـیوه های 
ارتباطـی در عصـر نویـن با ظهـور رسـانه های جدید بی 
اندازیـم خواهیـم دید که جمع کثیـری از افـراد اجتماع از 
کـودک تا بزرگ در شـبکه های اجتماعی در حال فعالیت 
هسـتند. بسـیاری از شـرکت ها دلیل خود را برای حضور 
در شـبکه های اجتماعی ارتباط مسـتقیم بـا مخاطبین و 
معرفی محصـوالت به آن ها می داننـد و در واقع بازاریابی 
دهان به دهـان امـروز در شـبکه های اجتماعـی ظهـور 
یافتـه اسـت. وی افـزود: با ظهـور شـبکه های اجتماعی 
مقوله هایـی مانند برند، بازاریابی، ایجـاد اعتماد و ارتباط با 
افـراد ذی نفـوذ و معروف همه در یکجـا درهم آمیخته اند؛ 
بنابرایـن بـا توجـه بـه اینکـه همه ایـن مـوارد امـروز در 
شـبکه های اجتماعـی ظهـور یافته انـد بنابرایـن روابـط 
عمومـی بایـد ایـن موضوعـات را بـا هـم ترکیـب کند. 
ازایـن رو اجـرای بانکداری دیجیتـال بدون اجـرای روابط 
عمومـی دیجیتال و بـدون ارائـه خدمات در شـبکه های 
اجتماعـی مفهومـی نخواهـد یافـت. اسـتاد با بیـان این 
موضـوع کـه شـبکه های اجتماعـی، روابـط عمومـی و 
ارتباطـات را تقویـت کـرده اسـت اظهـار داشـت: پیـش 
ازاین روابـط عمومی هـا تمرکز خـود را بـرروی ذی نفعان، 
افراد پرنفوذ، سـرمایه گذران و طیفـی اندک از جامعه قرار 
می دادنـد؛ اما با ایجاد شـبکه های اجتماعی و رشـد آن ها 
در میـان طیف های گسـترده ای از جامعه، سـرعت انتقال 
پیـام و مانـدگاری آن و گسـتردگی دریافت کنندگان پیام 
بیشتر شـده اسـت. وی افزود: مشـتریان دیجیتالی دیگر 
به شـعبه مراجعه نمی کننـد، اما به لحـاظ ارتباطی، رابطه 
آن ها با بخش های مختلف بانک ها بیشـتر شـده اسـت. 
بانک ها امروز از طریق بررسـی رفتار مشتری و همچنین 
دنبال کردن خواسـته های آن ها در شـبکه های اجتماعی 
سـعی دارند بـا ایجاد یـک رابطـه نزدیک تر ضمـن ارائه 
خدمات شـخصی سـازی شده، اعتماد مشـتریان را جلب 
کننـد. مدیـر روابط عمومی بانـک ایران زمین با اشـاره به 
ایـن موضـوع که بانک ها امـروز برای ارائـه خدمات مالی 
بایـد یـک رابطه دیجیتالی با مشـتریان خـود ایجاد کنند 
گفـت: ایـن رابطه باید فراتـر از پشـتیبانی و ارائه خدمات 
آنالین به مشـتریان باشـد. مـا در آینده بایـد ابزارهایی در 
اختیـار مشـتریان قرار دهیـم که ضمن دریافـت خدمات 
آنالیـن بتوانـد به مشـتری در پس انـداز، سـرمایه گذاری، 
نحـوه اسـتفاده از خدمات، انتخـاب گزینه های مختلف و 
ارائـه خدمات شـخصی سـازی شـده کمک کند. اسـتاد 
افـزود: مشـتری در فضـای دیجیتـال منتظـر نخواهـد 
بـود، در واقـع مـا باید در همه حال کنار مشـتری باشـیم 
در تمامـی کنالهایـی کـه او در آن هـا حضـور دارد، خـواه 
شـبکه های اجتماعـی و یـا کانال هـای آنالیـن تعریـف 
شـده در سـایت بانک هـا و فضاهـای دیگـر باشـد. وی 
در خصـوص اجـرای روابـط عمومـی دیجیتـال در بانک 
بـا  نزدیـک  ارتبـاط  در  آن  همسـویی  و  ایران زمیـن 
مشـتریان گفـت: در حـال حاضـر بسـیاری از ایـن موارد 
از جملـه تعامـل با مشـتریان در شـبکه های اجتماعی در 
راسـتای بانکداری دیجیتال، برقراری کانال های مختلف 
ارتباطـی بـرای مشـتریان و همچنین برنامه ریـزی برای 
ارائـه خدمـات در ایـن حوزه انجام شـده اسـت و به زودی 
اتفاقـات مهمـی در این حـوزه خواهد افتـاد. وی در پایان 
گفـت: بانکداری دیجیتـال الزاماتی مانند ابـزار دیجیتال، 
روابـط عمومـی دیجیتال، ارتبـاط با مشـتری دیجیتال و 
مشـتریان دیجیتـال می خواهـد و هـر کـدام از این ها که 

نباشـد خللـی در کار ایجاد خواهـد کرد.

منصور یزدی زاده مدیرعامل و معاونین ذوب آهن اصفهان 
با آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در 

استان و امام جمعه اصفهان دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش اصفهان امروز، آیت ا... طباطبایی نژاد در این 
دیدار گفت: انتظار اســت در سال جدید که با اعیاد شعبانیه 
آغاز شد و از ســوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال 
تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها نام گذاری گردید، تدابیر الزم 
از ســوی دولت برای استفاده کامل از ظرفیت های تولیدی 

ذوب آهن اصفهان اندیشیده شود.
امام جمعه اصفهان افزود: تولید ریل توســط این مجتمع 
عظیم صنعتی اقدام بسیار خوب و ارزنده ای بود و درج عنوان 
ساخت ایران بر روی این محصوالت بسیار غرورآفرین است.
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان با اشاره به امضای 
قرارداد ۲۵ ســاله با چین، گفت: این قرارداد، کاماًل بر مبنای 
شــریعت و قانون اســت و تمام موارد آن توسط نهادهای 

نظارتی، کنترل می شود.
آیــت ا... طباطبایی نژاد اظهار داشــت: ایــن قرارداد در 
خنثی سازی تحریم های ظالمانه آمریکا نقش مهمی دارد و 
این کشور را وادار می کند که رفتار خصمانه خود را تغییر دهد.

امام جمعه اصفهان گفت: اسالم، مبادله و ارتباط با کسانی 

که بر ســر دیانت با ما سر جنگ دارند و یا قصد سلطه گری 
دارند را حرام دانسته اما سایر ارتباطات و مبادالت را تشویق 

کرده است.
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان، مانع تراشی بر سر 

صادرات را از جمله موانع پیش روی تولیدکنندگان دانســت 
و گفت: نباید گرانی کاالها را حاصل صادرات آن ها دانست 
چراکه دستیابی به بازارهای صادراتی به سختی انجام می شود 
و مانع تراشی در برابر صادرات باعث از دست رفتن این بازارها 

می گردد. در این خصوص سیاســت های بازاریابی ما نیز در 
حوزه صادرات نیاز به بازنگری دارد.

آیــت ا... طباطبایی نژاد از مدیریــت ذوب آهن اصفهان 
که موفق شــده مشــکالت این شــرکت را کاهش دهد و 
دستاوردهای خوبی حاصل کرده است، قدردانی نمود و گفت: 
نقش ذوب آهن در اقتصاد، توسعه صنعت و اشتغال زایی بسیار 
مهم است و این صنایع مادر باید همیشه رونق داشته باشند 

چراکه شکوفایی صنعت کشور به این صنایع وابسته است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در این دیدار، گزارشی از 
عملکرد این شــرکت در سال ۹۹ ارائه نمود و گفت: در سال 
گذشته با وجود مشکالت مختلف از جمله عدم دسترسی به 
مواد اولیه و شیوع کرونا، این شرکت به لحاظ کیفی موفق به 
تحقق رونق تولید شد و محصوالت جدید و مهمی به سبد 
محصوالت این شرکت اضافه گردید که سرآمد آن، تولید ۵۰ 
هزار تن ریــل بود که ۳۰۰ کیلومتر خط آهن تمام ایرانی را 

به دنبال داشت.
وی با اشــاره به اقدامات ذوب آهن اصفهان در راستای 
کاهش مصرف آب، گفت: امیدوارم در ســال جاری با همت 
پوالدمردان ذوب آهن اصفهان و همچنین پشتیبانی الزم از 

تولید، شاهد رشد کمی و کیفی تولیدات این شرکت باشیم.

امام جمعه اصفهان در دیدار مسئوالن ذوب آهن اصفهان:

ریل ذوب آهن به عنوان یک محصول ایرانی، غرورآفرین است

   خبر

در مراسـم افتتاحیه پویش هر هفته الف، ب ایران، شـرکت 
توزیـع بـرق اصفهـان در پنج شـاخص برنامه تحـول دیجیتال 
صنعـت برق در جایـگاه خوبی قرار گرفت و در توسـعه خدمات 
غیرحضوری، هوشمندسـازی مراکز اتفاقات )طرح هما(، توسعه 
خدمـات غیرحضـوری، کاهـش تلفـات شـبکه توزیع بـرق به 
کمتـر از ۹/۷ درصـد، راه انـدازی مرکـز ملی پایـش صنعت برق 

رتبه هـای برتـر را از آن خـود کرد.
افتتـاح هم زمـان پنـج طـرح شـبکه توزیـع نیـروی بـرق 
کشـور در قالـب ۸ هـزار و ۱۴۲ پروژه توسـعه، احـداث، اصالح 
و بهینه سـازی شـبکه بـرق، در ۳۱ اسـتان بـا حضـور ویدئـو 
کنفرانسـی وزیـر نیـرو و شـماری از مسـئوالن وزارت نیـرو، 
شـرکت توانیـر و مدیران عامل شـرکت های توزیع برق کشـور 

بود. همـراه 
مدیـر دفتـر نظـارت بـر خدمات مشـترکین شـرکت توزیع 
بـرق شهرسـتان اصفهـان بـا اعـالم این خبـر، گفت: شـرکت 
توزیـع بـرق اصفهـان بـر اسـاس رسـالت اجتماعـی خـود از 
سـال های گذشـته خدمـات را بـه صـورت غیرحضـوری ارائـه 

می کـرد، امـا با شـیوع ویـروس کرونا تهدید بـه فرصتی تبدیل 
شـد تـا ما خدمـات را از ۹۵ درصد بـه ۱۰۰ درصـد ارتقا دهیم و 
خوشـبختانه با حمایت هـای صورت گرفته ایـن مهم به نتیجه 
رسـید و به دنبال آن تعریف ملی خدمات سـبز از سـوی وزارت 
نیـرو کلید خورد و نرم افزار و اپلیکیشـن برق مـن تحت اندروید 

و ios در اختیـار همشـهریان اصفهانی قـرار گرفت.
بـه گـزارش ایسـنا و به نقل 
از شـرکت توزیع برق شهرستان 
محمـدی  علیرضـا  اصفهـان، 
ایـن  ادامـه  در  کـرد:  تصریـح 
خدمـات تماس هـای مردمی از 
شـماره تلفن ۳۸۱۲۱ به شـماره 
تلفن ۱۵۲۱ تغییـر یافت و آماده 
پاسـخگویی به مردم است. وی 
به اهمیت غیرحضـوری نمودن 
خدمـات اشـاره و تصریـح کرد: 
امکانـات الکترونیکـی ازجملـه 
کاهـش هزینه هـا، صرفه جویی 
در زمـان و اجتنـاب از ترددهـای بیهـوده درون شـهری صورت 
گرفت و در نتیجه آسـایش و رفاه بیشـتر را در پی داشـته است.
مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشـترکین شـرکت توزیع برق 
شهرسـتان اصفهان تأکید کرد: در سـال گذشـته یک میلیون و 
۳۰۰ هزار درخواسـت از بسـترهای مختلف غیرحضوری شـدند 
کـه از جملـه می تـوان به تلفن، سـایت، اپ برق من اشـاره کرد 
و نزدیـک بـه یـک میلیـون و ۴۰۰ تردد شـهری حذف شـد و 
شـاهد کاهـش ۴ میلیـون و ۱۵۰ هزار لیتر در مصرف سـوخت 
بودیـم و در یـک میلیـون و ۱۰۰ هـزار بـرگ a۴ صرفه جویی 
شـد و به عبارتی صیانت از محیط زیسـت با غیرحضوری شـدن 

خدمات شـکل گرفت.

فاضـالب شـهری جهـت صرفه جویی در مصـرف آب، 
خـود را تا چنـد قدمی درب هـای نیروگاه اصفهان رسـانده 

است.
بـه گـزارش اصفهـان امـروز به گفتـه مهندس سـعید 
محسـنی، مدیرعامل شـرکت تولید نیروی بـرق اصفهان، 
بـا توجـه بـه خشک سـالی های اخیـر و اینکـه نیـروگاه 
اصفهـان از نـوع بخار اسـت، متخصصین درصـدد کاهش 
مصـرف آب در ایـن واحـد برآمـده و احـداث تصفیه خانـه 
فاضـالب شـهری و اسـتحصال آب صنعتـی در دسـتور 
کار قـرار گرفت.بنابرایـن گـزارش، ایـن تصفیه خانـه بـا 
هزینـه ای بالغ بـر یک هـزار میلیارد ریال برای اسـتحصال 
آب صنعتـی بـا ظرفیـت ۱۵۰ لیتر بـر ثانیه و سـالیانه پنج 
میلیـون مترمکعـب احداث شـده اسـت و طی چنـد مرحله 
فاضـالب خـام را تبدیـل بـه آب صنعتی قابل اسـتفاده در 

تولیـد بـرق می کند.
وی افـزود: احـداث خـط انتقـال فاضـالب به نیـروگاه 
توسـط شـرکت آب و فاضـالب در دسـت انجـام اسـت و 
هزینه توسـعه شـبکه جمع آوری فاضالب خام شهرسـتان 
درچـه و انتقال آن به تصفیه خانه توسـط نیـروگاه پرداخت 

شـده است.
وی ادامـه داد: میـزان آب صرفه جویـی شـده قریـب 
پنـج میلیـون مترمکعـب اسـت و معـادل مصـرف یـک 
شـهرک ۱۰۰ هزارنفـری در سـال اسـت. ایشـان در ادامه 
افـزود بـرای جانمایـی ایـن تصفیه خانـه تمـام مجوزهای 
مـورد نیـاز از اسـتانداری، مجـوز زیسـت محیطی و ... از 
سـازمان های مربوطه دریافت شـد و پـس ازآن احداث این 

پـروژه آغـاز گردیده اسـت.
مهنـدس محسـنی اضافه کـرد ایـن تصفیه خانه مجهز 
بـه سیسـتم کنتـرل بو اسـت و انتظار مـی رود بـا عملکرد 

مناسـب آن بـوی نامطبوعـی در محیـط منتشـر نشـود. 
بنـا برایـن گـزارش برخـی از مقامـات محلـی از جملـه 
امام جمعـه، فرماندار، شـهردار و اعضای شـورای اسـالمی 
شـهر درچـه طـی بازدیـد خـود از این تأسیسـات بـا روند 
احـداث و نحوه کار آن آشـنا شـده و بـا هماهنگی کامل با 

مسـئولین ایـن طـرح اجرا شـده اسـت.
انتقـال  خـط  از  متـر   ۳۰۰ از  کمتـر  اسـت،  گفتنـی 
فاضـالب باقی مانـده اسـت کـه بـا اتمـام آن فاضـالب 
سـال  تابسـتان  از  قبـل  و  می رسـد  نیـروگاه  بـه  خـام 
جـاری بـا بهره بـرداری از تصفیه خانـه بـه همـان میزانـی 
کـه اشـاره شـد در مصـرف آب تـازه صرفه جویـی خواهد 
شـد و نیـروگاه اصفهـان می تواند نقـش خـود را در تأمین 
بـرق منطقـه ایفـا کنـد. مدیرعامل شـرکت تولیـد نیروی 
بـرق اصفهـان بیـان کـرد در اعتـراض اخیـر، کشـاورزان 
شهرسـتان درچه جـزو معترضین نبـوده و تنها تعـدادی از 
کشـاورزان شـرق اصفهان نسـبت به اسـتفاده از فاضالب 
خـام توسـط نیـروگاه اصفهان معتـرض بودند لـذا با توجه 
بـه توضیحـات ارائـه شـده به کشـاورزان و جلسـات آن ها 
بـا مسـئولین ایـن موضـوع برایشـان روشـن گردیـد کـه 
متناسـب بـا آب خاکسـتری یـا پسـاب اسـتحصال شـده، 
از میـزان مصـرف آب خـام نیـروگاه کاسـته خواهد شـد و 
کشـاورزان عزیـز با آگاه شـدن از این موضـوع به اعتراض 
خـود پایـان دادند و عملیـات اجرایی بخـش باقیمانده خط 

انتقـال لولـه فاضـالب بـه نیـروگاه فعـال گردید.
مهنـدس محسـنی در پایـان تأکید کـرد رعایت حقوق 
کشـاورزان محتـرم و زحمتکش و توجه بـه مطالبات آن ها 
جـزو اولویت هـای اصلـی صنعت بـرق و نیـروگاه اصفهان 
اسـت و همیشـه نسـبت به آن توجه داشـته و خود را ملزم 

بـه رعایـت کامل حقـوق آنـان می داند.

نیروگاه اصفهان پیشگام در صرفه جویی آبکاهش تلفات شبکه توزیع برق اصفهان 
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اردوی ذوب آهنی ها با حضور 
مدیرعامل باشگاه

تیم فوتبال ذوب آهن اردویی را در اصفهان برپا کرده 
تمرین سبزپوشان  در  نیز  باشگاه  مدیرعامل  و  است 
که  اصفهان  ذوب آهن  فوتبال  تیم  است.  حاضرشده 
پس از حضور مجتبی حسینی روند رو به رشد خود 
را ادامه می دهد و نتایج مطلوبی تاکنون کسب کرده 
است برای آمادگی بیشتر تیم، روز گذشته اردوی خود 
را در اصفهان برپا کرد. با توجه به تعویق دیدار تیم های 
ذوب آهن و پدیده خراسان و فرصت ۱۲ روزه این تیم 
تا برگزاری این دیدار با نظر مجتبی حسینی سرمربی 
اصفهان  شهر  در  را  خود  اردوی  گاندوها  ذوب آهن، 
برپا کردند. در این اردو بازیکنان در دو نوبت صبح و 
بعدازظهر تمرینات پرفشاری را زیر نظر کادر فنی انجام 
خواهند داد. تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به مدت سه 
روز در اردو حاضر خواهد بود و پس ازآن در روز بیست و 
یکم فروردین ساعت ۲۰ در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان 
به مصاف تیم دسته سومی ون پارس اصفهان خواهد 
رفت. عصر روز پنج شنبه گذشته نیز مجتبی فریدونی 
مدیرعامل باشگاه با حضور در ورزشگاه ملت، در جمع 
کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن حضور یافت 
و با آنان دیدار و گفت و گو کرد؛ در این دیدار مدیرعامل 
باشگاه با مجتبی حسینی سرمربی تیم گفت و گو و در 

جریان روند آماده سازی تیم قرار گرفت.

سرمربی پیشین استقالل علیه 
سپاهان

 سپاهان دوشنبه هفته جاری در اصفهان میزبان 
نفت مسجدسلیمان است. محمود فکری که سرمربی 
نفت مسجدسلیمان شده می تواند در صورت متوقف 
کردن سپاهان به صدرنشینی پرسپولیس کمک کند. 
نگه داشتن  صدرنشین  او  هدف  طبیعی  به طور  البته 
پرسپولیس نیست بلکه می خواهد در نخستین گام 
را  بیستم  لیگ  اصلی  مدعیان  از  یکی  یقه سپاهان، 
بگیرد و شروع قدرتمندانه ای در نفت مسجدسلیمان 
پیروزی  نویدکیا شش  محرم  شاگردان  باشد.  داشته 
پیاپی به دست آورده و تا قبل از بازی پرسپولیس و 
نساجی مازندران صدرنشین بودند اما برای بازگشت 
به صدر جدول باید نفت مسجدسلیمان را در اصفهان 
شکست بدهند که ظاهرا کار چندان سختی هم به نظر 
نمی رسد؛ اما پرسپولیسی ها امیدوارند سرمربی سابق 
استقالل آن ها را خوشحال کند و به نوعی تیمشان در 

صدر جدول نگه دارد.

مهاجم سابق سپاهان به دنبال 
نهمین گل آسیایی

مهاجم برزیلی فوالد خاطره خوشی از حضور در 
عربستان با فوالد دارد، هت تریک با پیراهن فوالد در 
برابر الفتح. لوسیانو پریرا مهاجم تیم فوالد خوزستان در 
۳۷ سالگی همچنان جنگنده است و در زمین زهردار 
است. او باید امروز در ورزشگاه ملز شهر ریاض با فوالد 
برابر العین قرار بگیرد. کاپیتان دوم فوالدی ها تاکنون 
هشت گل در آسیا به ثمر رسانده است. شش گل با 
پیراهن فوالد برابر الفتح عربستان )سه گل(، السد قطر 
پیراهن  با  دو گل  همچنین  قطر،  الجیش  و  )دوگل( 
است  امیدوار  حال  پریرا  امارات.  النصر  برابر  سپاهان 
تا با فوالد در عربستان بدرخشد، او با تیم قرمز اهواز 
سابقه حضور در عربستان و قرار گرفتن برابر الفتح را 
دارد. دیداری که فوالد با نتیجه پنج بر یک به برتری 
رسید و شیمبا هت تریک کرد. باید دید مهاجم برزیلی 
فوالد می تواند نهمین گل خود در این مسابقات را به 

ثمر برساند یا خیر.

تعطیلی تیم ملی فوتبال بانوان 
ایران 2 ساله شد

که  است  سال  دو  ایران  بانوان  فوتبال  ملی  تیم 
تعطیل شده و مسئوالن هنوز فکری برای آن نکرده اند. به 
گزارش ایسنا، دو سال از روزی که تیم ملی فوتبال بانوان 
در یک مسابقه رسمی به میدان رفت گذشته است، ۲۰ 
فروردین ۱۳۹۸ بود که ملی پوشان ایران با شکست چهار 
بر یک برابر چین تایپه از صعود به مرحله نهایی مسابقات 
انتخابی المپیک بازماند و حذف شدند. این شکست برای 
بانوان فوتبالیست بهای سنگینی داشت چراکه تیم ملی 
تعطیل و پس ازآن نیز از رنکینگ فیفا خارج شد. در این 
دو سال چیزی به عنوان تیم ملی فوتبال بانوان وجود 
نداشت، قرارداد کادر فنی که تا آخرین دیدار مرحله دوم 
انتخابی المپیک بود به پایان رسید، بازیکنان در اختیار 
باشگاه های خود قرار گرفتند و در قالب لیگ به رقابت با 
یکدیگر پرداختند اما هیچ تصویری درستی از وضعیت و 
آینده تیم ملی نداشتند تا اینکه خروج دوباره از رنکینگ 
فیفا در ۲۸ آذر ۹۹ نشان داد که بی توجهی به بانوان 
بیش ازحد تصور است. هیچ کدام از این اتفاقات باعث 
نشد مسئوالن فدراسیون فوتبال فکری به حال تیم ملی 
کنند. لیال صوفی زاده که ماه های پایانی مدیریت خود 
در فوتبال و فوتسال بانوان را سپری می کرد، ترجیح 
داد بدون انجام اقدامی آشکار میز ریاست را به شهره 
آنکه  بدون  و  کند  واگذار  نایب رئیس جدید  موسوی 
آن ها  مسئولیت  و  باشد  خود  تصمیمات  پاسخگوی 
را بپذیرد با خیالی آسوده دوران چهارساله خود را به 
پایان برساند. بسیاری از ملی پوشان به خروج تیم ملی از 
رنکینگ و تعطیلی دوساله آن واکنش نشان دادند. زهرا 
قنبری کاپیتان تیم ملی فوتبال دراین باره گفت: خروج 

از رنکینگ شوک خیلی بدی بود. 

اصفهان کاندیدای میزبانی 
هندبال قهرمانی آسیا

نام اصفهان در حالی به عنوان کاندیدای میزبانی از بیستمین 
دوره مســابقات هندبال قهرمانی آسیا مطرح شده که نصف 
جهان درگذشته سابقه میزبانی مطلوب از رویدادهای آسیایی 
هندبال را در کارنامه خود دارد. شهر اصفهان از دیرباز به عنوان 
مهد هندبال ایران شناخته می شود و طبیعی است زمانی که 
موضوع میزبانی کشورمان از یکی از رویدادهای آسیایی این 
رشــته به میان آید، نام اصفهان همواره به عنوان کاندیدای 
میزبانی از این رقابت ها مطرح شــود. وجود زیرساخت های 
مناسب رشته هندبال در اصفهان، فعالیت تیم های ریشه دار و 
قدیمی مانند ســپاهان و ذوب آهن در هر دو بخش آقایان و 
بانوان، حضور و نقش آفرینی پیشکسوتان، ورزشکاران، مربیان 
و داوران اصفهانی در هندبال ایران و آسیا، معرفی ملی پوشان 
متعــدد در تمام رده های ســنی که برخی از آن هــا مانند ا...

کرم و ســجاد استکی، محسن باباصفری، سعید برخورداری، 
سیدعلیرضا موسوی و ایمان جمالی هم اکنون به عنوان لژیونر 
در کشورهای صاحب ســبک هندبال توپ می زنند و سابقه 
میزبانی از مسابقات کشوری و آسیایی، موقعیت اصفهان را از 
این نظر متمایز کرده است. با اعالم کنفدراسیون هندبال آسیا 
فدراسیون هندبال کشورمان به صورت رسمی میزبان بیستمین 
دوره مســابقات هندبال قاره آســیا معرفی شد که چهار تیم 
برتر این رقابت ها به مسابقات جهانی ۲۰۲۳ سوئد و لهستان 
اعزام می شوند. مسابقات هندبال قهرمانی بزرگ ساالن آسیا 
در ژانویه ۲۰۲۲ )دی ماه ۱۴۰۰( برگزار می شــود و فدراسیون 
هندبال ایران دو هفته مهلت دارد اسامی شهرهای متقاضی 
میزبانی را به کنفدراســیون هندبال آسیا اعالم کند تا پس از 
بررسی، شهر میزبان این رقابت ها معرفی شود. در همین حال 
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان ضمن اعالم آمادگی 
برای میزبانی اصفهان از این رویداد آسیایی، تأکید کرد هندبال 
ایران ظرفیت و پتانسیل باالیی دارد و برخورداری از بازیکنانی 
که اکنون در معتبرترین لیگ های اروپایی توپ می زنند نمادی 
از بزرگی این رشته محسوب می شود. سید محمد طباطبایی 
ابراز امیدواری کرد میزبانی این رویداد زمینه رسیدن تیم ملی 
هندبال ایران به رقابت های جهانی را فراهم کند و اظهار داشت: 
آخرین میزبانی ایران در رقابت های هندبال قهرمانی آسیا به 
۱۴ سال پیش بازمی گردد که اصفهان میزبان بود و عالوه بر 
آن اصفهان سابقه برگزاری و میزبانی مسابقات هندبال جام 
باشگاه های آسیا و رویدادهای بین المللی هندبال را هم داشته 
است. خوشبختانه اکنون نیز با توجه به این مهم که اصفهان از 
سالن شش هزارنفری با برخورداری از استانداردهای بین المللی 
سود می برد و سالن های پیروزی، ۱۷ شهریور و شهید سجادی 
هم امــکان میزبانی و تمرین را دارا هســتند، این تمایل در 
مجموعــه مدیریتی اصفهان وجود دارد که بار دیگر اصفهان 
میزبان رقابت های هندبال قهرمانی آسیا شود. وی افزود: آنچه 
مسلم است اصفهان آمادگی صددرصدی برای بهترین میزبانی 
از ایــن رویداد را دارد و اعالم می کنیم در این زمینه شــرایط 
میزبانی و امکانات اصفهان برای برگزاری رقابت های هندبال 
آسیا را طی نامه ای مکتوب به فدراســیون هندبال و وزارت 
ورزش و جوانان ارسال خواهیم کرد و هر تصمیمی اتخاذ شود، 

مطمئنًا در راستای موفقیت هندبال کشورمان خواهد بود.

حضور 2 اصفهانی در تیم ملی 
وزنه برداری

ترکیب تیم ملی وزنه برداری جهت حضور در مســابقات 
آسیایی مشخص شد. در رقابت رکوردگیری اردونشینان تیم 
ملی وزنه برداری که روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه انجام شد 
نفرات برتر موفق شدند به حدنصاب های الزم جهت حضور در 
مسابقات آسیایی ازبکستان دست پیدا کنند. بر همین اساس 
سهراب مرادی در وزن ۹۶ کیلوگرم و رسول معتمدی در وزن 
۱۰۲ کیلوگرم از اصفهان در ترکیب تیم ملی برای مسابقات 
آسیایی حضور خواهند داشت. ملی پوشان وزنه برداری کشورمان 
روز ۲۹ فروردین ماه جاری با پرواز مســتقیم راهی تاشــکند 
محل برگزاری مسابقات خواهند شد. ترکیب کامل تیم ملی 
وزنه برداری برای مسابقات آسیایی به این شرح است: حافظ 
قشقایی، میرمصطفی جوادی، حسین سلطانی، علی میری، 
کیانوش رستمی، سهراب مرادی، رسول معتمدی، رضا دهدار، 

کیا قدمی و علی داودی.

نامی نو اصفهان سه امتیاز 
شیرین دشت کرد

تیم نامی نو اصفهان در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال 
بانوان حریف خود را از پیش رو برداشــت. در چارچوب هفته 
دوازدهم لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه های کشور دیروز دو 
دیدار در اصفهان برگزار شد. در یکی از دیدارهای گروه یک 
این رقابت ها، تیم نامی نو اصفهان در ورزشگاه امام علی )ع( 
میزبان پویندگان فجر شیراز بود. نیمه نخست این مسابقه با 
تک گل سمیه عیدیان به سود پویندگان فجر شیراز به پایان 
رسید. در نیمه دوم نامی نو که برای جبران این نتیجه به زمین 
آمده بود موفق شد سه بار به گل برسد تا درنهایت با نتیجه سه 
بر یک پیروز شــود و سه امتیاز این دیدار را در خانه نگه دارد. 
نازنین استکی دو گل و یلدا تاجیک نیز یک گل برای نامی نو 
به ثمر رســاندند؛ اما در چارچوب یکی از دیدارهای گروه دو، 
تیم هیئت فوتبال اصفهان در زمین خود میزبان تیم کیمیای 
اسفراین بود که با نتیجه چهار بر یک شکست خورد تا همچنان 
طعم پیروزی در این فصل را نچشد. در پایان هفته دوازدهم 
لیگ برتر فوتسال بانوان و در گروه »یک« تیم شرکت ملی 
حفاری ایران در روز استراحت سایپا با ۳۰ امتیاز به رده نخست 
صعود کرد، ســایپا با ۲۷ امتیاز در رده دوم ایســتاد و نامی نو 
اصفهان با ۱۸ امتیاز رده ســوم را حفــظ کرد. در گروه »دو« 
این رقابت ها نیز هیئت فوتبال خراسان رضوی با ۲۷ امتیاز در 
صدر جدول باقی ماند، پاالیش نفت آبادان باوجود شکســت 
مقابل مس رفســنجان با ۲۵ امتیــاز رده دوم را حفظ کرد و 
مس رفسنجان ۲۱ امتیازی نیز همچنان جایگاه سوم جدول 

را در اختیار دارد. 

رســول کربکندی، سخنگوی باشگاه ذوب آهن حضور 
مجتبی حسینی بر راس نیمکت این تیم را مثبت ارزیابی 
کرد. به گزارش فارس، رســول کربکندی درباره وضعیت 
فعلی سبزقباها اظهار داشــت: باشگاه و تیم کار خودشان 
را انجام می دهند. آرامش نســبی برقرارشده و تیم خیلی 
بهتر از گذشته بازی می کند. وضعیت جدولی خوب نیست 
اما درمجموع روند کار، روند خوبی اســت و امیدوارم هم 
چیز خوب پیش برود. عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن 
در مقایســه شرایط نیم فصل نخست با شرایط حال حاضر 
این تیم عنوان کرد: اول فصل برایمان خوب شروع نشد. 
قضاوت ها خیلی در وضعیت تیم موثر بود و حاشیه هایمان 
هم زیاد بود. با آمدن مجتبی حســینی که کاًل آدم آرامی 
است شرایط خوبی پیدا کردیم. او به طورجدی کار می کند. 
وی افزود: متاســفانه بازی با پدیده چهار روز عقب افتاده و 
به همین خاطر ۱۲ روز فاصله داریم. این هم از اتفاقات نادر 
فوتبال ما و برنامه ریزی مسابقات است. به خاطر برگزاری 
مسابقات دوومیدانی در مشهد این اتفاق افتاده اما به هرحال 
ما از این فرصت ها استفاده و تالش بیشتری می کنیم برای 
آمادگی بیشــتر، امیدوارم از این فشــار خارج شویم و تیم 

جایگاه قابل قبول تری پیدا کند.

Á نتایج بازی های دوستانه مالک نیست
کربکندی در مورد پیروزی شش بر دو مقابل سپاهان 
که در ابتدای ســال ۱۴۰۰ رقم خورد، گفت: این برد نباید 
ما را فریب بدهد. آن ها چهار بازیکن ملی پوش را نداشتند. 
البته بچه های ما خیلی خوب بازی و از موقعیت ها استفاده 
کردنــد. این برد کمک می کند که اعتمادبه نفس بازیکنان 
باالتر برود. هرچند که با توجه به شرایط سپاهان نبود چهار 
ملی پوش آن ها خیلی مالک نیست اما روزی بود که آن ها 
در دفاع خیلی پراشــتباه بودند و بچه های ما باانگیزه بازی 
کردند. در کل نباید به نتایج این چنینی دل خوش کرد. مهم 
نتیجه دربازی های رسمی است. ما از این فرصت ها استفاده 
و هرچقدر بتوانیم با ســپاهان بازی می کنیم. چون جابه جا 
کردن تیم برای بــازی تدارکاتی با این وضعیت کرونایی 

خطرناک است و اینجا در دسترس هم هستیم.
Á آرامش خوبی در ذوب آهن حاکم است

سخنگوی باشــگاه ذوب آهن در مورد پیروزی مقابل 
صنعت نفــت در هفته نوزدهم لیگ برتر اظهار داشــت: 
چیزی که مهم اســت؛ تیم آرامش خوبی دارد و از حالت 
عدم نتیجه گیری بیرون آمده، با آمدن حسینی از چهار بازی 
لیگ برتری دو برد به دســت آوردیم درصورتی که در کل 

نیم فصل اول فقط یک برد داشتیم. بازیکنان خوب تمرین 
می کنند، اعتمادبه نفس بیشتری پیداکرده اند و رابطه بهتری 

بین آن ها برقرارشده است.
Á سه امتیاز بازی با نفت حیاتی بود

وی افزود: حســینی هم رابطه خیلی خوبی با بازیکنان 
دارد و همین اتفاق باعث شده تیم با آرامش بیشتری پیش 
برود. می توانســتیم نفت آبــادان را با چند گل ببریم. تیم، 
هــم حفظ توپ خوبی دارد و هم اینکه به حریف موقعیت 
نمی دهــد. واقعا صنعت نفت مقابل ما موقعیتی نداشــت. 
ضمن اینکــه دروازه بان آن ها هم خیلــی خوب کارکرد. 
به هرحال با توجه به برد نســاجی، ســه امتیاز این بازی 

برایمان بسیار حیاتی بود.
Á لیگ برتر هیچ درآمدی ندارد

کربکندی در مــورد وضعیت لیگ برتر گفت: لیگمان 
بدون تماشاگر اســت. هیچ درآمدی ندارد و فقط هزینه ها 
باال رفته است. قیمت قرارداد بازیکنان مثل کرونا جهشی 
شده و ارقامی مطرح می شود که با این وضعیت اقتصادی و 
با توجه به نبود درآمد از لیگ، غیر از چند باشگاه کار بقیه را 
خیلی سخت می کند. وقتی تماشاگر نیست طبیعتا بازی ها 
که در ورزشگاه های خالی برگزار می شوند به دل بازیکنان 

و مردم نمی نشیند. در مورد داوری ها هم شاید کمیته داوران 
به دلیل کمبود داور مجبور بود به داوران جوان فضا بدهد. 
ما خودمان از داوری خیلی لطمه خوردیم اما االن کادر فنی 
ما به داوری کاری ندارد و حساســیت های گذشته خیلی 
به ندرت اتفــاق می افتند. ضمن اینکــه داوران هم جوان 
هســتند و برای پیشرفت و بهتر شــدن تالش می کنند. 
سخنگوی باشگاه ذوب آهن با اشاره به وقفه های به وجود 
آمده بین بازی ها عنوان کرد: این وقفه ها خیلی برای لیگ 
ما خوب نیســت. لیگ فرسایشی شده و این مسئله تیم ها 
را خسته می کند. وقتی به عنوان مثال ۱۲ روز بازی نباشد، 
کار کادر فنی برای حفظ شرایط تیم خیلی مشکل می شود.

Á امیدوارم فصل را با خیروخوشی تمام کنیم
کربکندی در مورد بازی هفته بیســتم مقابل پدیده با 
توجه به وضعیت چمن ورزشگاه خانگی این تیم که مورد 
اعتراض پرســپولیس هم قرار گرفــت، گفت: می گویند 
ورزشگاه اجاره ای است و به ما ارتباط ندارد اما امیدوارم در 
همه ورزشگاه ها شرایطی فراهم کنند که به تیم میهمان 
ظلم نشوند. باید امکانات به استاندارد روز نزدیک تر باشند. 
به عنوان مثال چمن نه خیلی خشــک، نه خیس و نه بلند 
باشد. این مسائل باید در فوتبال حرفه ای رعایت شوند. وی 
افزود: پدیده تیم بسیار خوبی است. ما در جام حذفی آن ها 
را بردیم اما درمجموع شرایط خیلی خوبی پیداکرده اند و این 
بازی هم در خانه خودشان است. باید برنامه ریزی ما به این 
صورت باشد که بازی های خانگی را ببریم و دربازی های 
بیرون از خانه حتما امتیاز بگیریم. البته اگر ببریم که خیلی 
جلو می افتیم. فاصله ها در جدول کمتر می شــوند و ما به 
تیم های دیگر نزدیک تر شده ایم. امیدوارم از فصل جاری با 
خیروخوشی عبور کنیم و برای سال بعد برنامه ریزی بهتری 
داشته باشیم. پیشکسوت فوتبال اصفهان در مورد عملکرد 
کادر مدیریتی حال حاضر باشــگاه ذوب آهن اظهار داشت: 
مجتبــی فریدونی )مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن( فردی 
باتجربه اســت. او چند دوره در هیئت مدیره بوده، آدم آرام 
و باحوصله ای و پرتالشی است که به مشکالت باشگاه و 
تیم رسیدگی می کند. امیدواریم وضعیت مالی هم طوری 
باشد که باشگاه بتواند به همه تعهداتش عمل کند و در کل 

همه چیز خیلی خوب پیش برود.

وضعیت فعلی سبزقباها از زبان رسول کربکندی

روند حرکتی ذوب آهن رو به باال است

در چهار حالت از شــش حالت ممکنی که اســتقالل 
به عنوان تیم دوم و پرســپولیس به عنوان ســرگروه راهی 
مرحله بعد acl شــوند، شاهد یک دربی آسیایی خواهیم 
بود. مرحله گروهــی رقابت های لیگ قهرمانان آســیا از 
روز چهارشــنبه ۲۵ فروردین آغاز می شود که پرسپولیس 
در نخســتین بازی خود به مصاف الوحده امارات می رود. 
اســتقالل نیز در نخستین دقایق از روز جمعه ۲۷ فروردین 
 c با االهلی عربستان دیدار می کند. استقالل که در گروه
این رقابت ها حاضر است، هم گروهی های قدرتمندتری دارد 
و به نوعــی می توان گروه تیم فرهاد مجیدی را گروه مرگ 

این مســابقات نام گذاری کرد و آبی پوشان برای صعود از 
گروه خود، کار دشواری را پیش رودارند چراکه تنها سه تیم 
برتر از میان تیم هایی که در گروه خود دوم شــوند، راهی 
مرحله بعد می شوند و این مسئله بدان معناست که استقالل 
بایــد امتیازات باالیــی را در دیدارهایش کســب کند؛ اما 
پرسپولیس که در گروه e این بازی ها با الریان قطر، الوحده 
امارات و گوای هند هم گروه است، نسبت به استقالل کار 
راحت تری دارد هرچند رقبای شــاگردان گل محمدی نیز 
تیم های قدرتمندی محسوب می شوند و نمی توان از اکنون 
سرخ پوشان را به عنوان تیم راه یافته به دور بعد متصور شد. 

بااین حال، با توجه به اینکه پرسپولیس نسبت به رقبا شانس 
بیشتری برای صدرنشینی و ایستادن در رتبه نخست جدول 
گروه e را دارد و در سوی مقابل، استقالل نیز حداقل روی 
کاغذ شانس ایســتادن در رتبه دوم جدول گروه c است، 
این دو تیم می توانند در مرحله یک هشــتم نهایی در یک 
دربی آسیایی به مصاف هم بروند. در قرعه کشی انجام شده 
توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا، با فرض بر اینکه استقالل 
در گروه c دوم شود و پرسپولیس نیز در گروه e به عنوان 
صدرنشین راهی مرحله بعد شود، به احتمال فراوان باید شاهد 

دربی آسیایی باشیم.

باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان و زنیت سن پترزبورگ 
در راســتای ایجاد و توســعه همکاری های بین المللی 
تفاهم نامــه همــکاری امضا کردند. به گــزارش روابط 
عمومی باشــگاه فــوالد مبارکه ســپاهان، صبح دیروز 
تفاهم نامه همکاری دوجانبه میان باشــگاه فوالد مبارکه 
سپاهان و باشگاه زنیت سن پترزبورگ در راستای توسعه 
همکاری های بین المللی به امضای دو طرف رسید. این 
جلسه با حضور بوریس بورمیستروف سرکنسول روسیه 
در اصفهان، الکساندر مدودوف مدیرعامل باشگاه زنیت 
و محمدرضا ســاکت مدیرعامل باشــگاه فوالد مبارکه 

ســپاهان به صــورت آنالین برگزار شــد. به موجب این 
تفاهم نامه این دو باشــگاه در زمینه های، فنی ورزشی، 
برگزاری دوره های آموزشی، استعدادیابی، توسعه فوتبال 
بانــوان و تیم های پایه با یکدیگر همکاری خواهند کرد. 
برگزاری دوره های مربیگری در ســن پترزبورگ و ایران، 
همــکاری  جهت پرورش اســتعدادهای دو باشــگاه و 
برگزاری بازی های دوستانه از دیگر مفاد این تفاهم نامه 
است. ضمنا محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان 
از تیم فوتبال زنیت برای انجام دیداری دوستانه در زمان 
مقتضی دعوت کرد. مدت این تفاهم نامه دو سال است و 

در صورت تمایل طرفین قابل تمدید است. الزم به ذکر 
اســت در این جلسه وبیناری، حامد اصفا امور بین الملل، 
مســعود نصیریان مدیــر اداری it و علی ناظری مدیر 
روابط عمومی باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان حضور 
داشتند. شــایان ذکر اســت ۱۲ فروردین ماه مدیرعامل 
باشــگاه ســپاهان اصفهان در گفت وگو بــا مدیرعامل 
باشگاه زنیت کشور روســیه، به تبادل نظر پرداخته بود. 
در آن تمــاس تصویری الکســاندر مــدودوف مدیرکل 
باشگاه زنیت آمادگی خود را برای همکاری های ورزشی 
با باشگاه ســپاهان ایران اعالم و ابراز امیدواری کرد با 

رفع محدودیت های ناشی از کرونا، مسابقات و دیدارهای 
ورزشــی با حضور ورزشکاران دو کشــور و تماشاگران 
برگزار شود. وی باشــگاه سپاهان یکی از حرفه ای ترین 
و بهترین باشــگاه های آســیا قلمداد کرده که بســتر و 
زیرساخت های بســیار خوبی در جنبه های مختلف دارد. 
همچنین محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان نیز 
با اشاره به امکانات و ظرفیت های این باشگاه ورزشی از 
مدیرعامل و مسئولین باشگاه زنیت دعوت کرد تا با سفر 
به اصفهان از نزدیک با فعالیت ها و ظرفیت های سپاهان 

آشنا شوند.

احتمال رویارویی استقالل و پرسپولیس در لیگ قهرمانان

امضای تفاهم نامه همکاری باشگاه سپاهان و زنیت روسیه

با گل کنعانی زادگان به نســاجی مازندران مجموع گل 
زده مدافعین میانی پرسپولیس به شش رسید. همواره گلزنی 
مدافعان و به ویژه مدافعان میانی که روی ضربات کرنر پیش 

می آیند یکی از فاکتورهای اصلی موفقیت یک تیم در هر 
تورنمنتی به شــمار می رود و حاال در لیگ بیســتم این دو 
مدافع میانی پرسپولیس هستند که بهترین عملکرد را به نام 
خودشــان زده اند. نمایش های سید جالل حسینی بی شک 
یکی از دالیل پایان خوب پرسپولیس در نیم فصل اول بود 

و او در ســه دیدار برابر پدیده، مس رفســنجان، تراکتور و 
ســایپا گلزنی کرده و عملکرد او نقش پررنگی در وضعیت 
سرخ پوشان داشته است. پنج شنبه گذشته کنعانی زادگان نیز 
یک گل دیگر زد تا دو بازیکن 
خط دفاعی سرخ ها شش گله 
شوند و بهترین آمار را از این 
حیث به خودشــان اختصاص 
دهند. عالوه بر این دو بازیکن 
ذوب آهن  دفاعــی  خط  زوج 
نیز عملکــرد خوبی در گلزنی 
داشته و عبدا...حسینی و وحید 
محمــدزاده روی هم پنج بار 
گلزنــی کرده اند و هــواداران 
ذوب آهن با ایــن دو بازیکن 
و حضــور مجتبی حســینی 
امیدوارانــه بــه آینــده نگاه 
می کنند. البته در آمار می توان 
به بازیکنان دفاعی سپاهان نیز اشاره کرد که چهار بازیکن 
خط میانی این تیم یعنی پورقاز، گولســیانی، مهدی زاده و 
نژادمهدی در لیگ بیستم گلزنی کرده اند. شایان ذکر است 
تیم های ذوب آهن و سپاهان فعال رتبه های سیزدهم و دوم 

جدول رده بندی لیگ برتر را در اختیاردارند.

هافبک تیم ســپاهان در مورد رسیدن این تیم به شش 
پیــروزی متوالی صحبت کرد. محمــد کریمی درباره ثبت 
رکورد شش برد متوالی توسط طالیی پوشان در لیگ برتر، 

گفت: بــه نظرم این رکوردها 
اهمیتی ندارد، مهم قهرمانی و 
هدف ما اســت. هدف ما این 
است به خوبی وظایف خودمان 
را در زمیــن انجــام بدهیم و 
بازیکن  برســیم.  پیروزی  به 
تیم فوتبال ســپاهان، درباره 
آقای گلی شهباززاده و نقش 
هافبک های ســپاهان عنوان 
کرد: برای شــهباززاده خیلی 
خوشحالم و از اینکه توانسته 
توانایی هایش را نشــان بدهد 
کل تیم شاد می شوند امیدوارم 

در انتهای فصل هم در صدر جدول گلزنان باشــد اما اینکه 
گفته شــود فقط نقش هافبک ها بوده یا مهاجمان یا مدافع 
قبول ندارم. کل تیم ما به صورت هماهنگ برای رســیدن 
به پیروزی و گلزنی تــالش می کنند. کریمی درباره اینکه 
اســکوچیچ در لیست تیم ملی سهمیه زیادی برای سپاهان 
قائل نشده است، گفت: با اسکوچیچ در باشگاه خونه به خونه 

سابقه همکاری دارم. هم ازنظر اخالقی، هم ازنظر فنی خیلی 
خوب عمل می کنند. طبیعتا هرکسی سرمربی تیم ملی شود 
تفکرات و تاکتیک های خاص خــودش را دارد و بر همان 

اســاس بازیکنان مدنظرش را بــه اردوی تیم ملی دعوت 
می کند. به نظرات سرمربی تیم ملی احترام قائل هستم. وی 
افزود: چه کســی هست که از دعوت به تیم ملی خوشحال 
نشــود؟ قطعا اگر دعوت شوم سعی می کنم قابلیت هایم را 
نشان بدهم. تا آن روز برای دعوت شدن به تیم ملی تالش 

می کنم و سعی می کنم بهترین بازی هایم را نشان بدهم.

زوج دفاعی ذوب آهن در میان گلزنان برتر 
لیگ

واکنش محمد کریمی به سهمیه اندک 
سپاهان در تیم ملی

   خبر کوتاه  منهای فوتبال
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صادرات صنایع دســتی و هنرهای سنتی در حدود دو دهه 
گذشته ارزش تقریبی ٢ میلیارد و ۶٠۶ میلیون دالر را ثبت 
کرده که ٧۴ درصد آن در دولت تدبیر و امید انجام شــده 

است.
بــه گزارش ایرنا، وقتی ســخن از اقتصــاد بدون نفت و 
صادرات غیرنفتی به میان می آید، اولین و مهمترین صنعت 
جایگزینی که مطرح می شــود گردشگری است، صنعتی 
که به شــکل ذاتی خدماتی است و پشتوانه و سرمایه آن 
جاذبه های فرهنگی تاریخی، چشم اندازهای طبیعی و البته 
هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران است. برند هنرهای 
سنتی و صنایع دســتی ایران همواره معرف محصوالتی 
کم نظیر با ویژگی های منحصربه فرد، ذوق سرشار و کیفیت 
ممتاز است و در بازارهای جهانی در کنار نمونه های مشابه، 
کاماًل متفاوت و قابل تمایز اســت. صنایع دستی ایران در 
بازار جهانی چنان موردتوجه خریداران و متقاضیان است 
که بســیاری از کشــورها نمونه های تولیــدی خود را با 
برچسب تولید ایران به مشتری قالب می کنند، اما مشتریان 
باهوش و حرفــه ای کاالی بدیع، بی بدیل و اصیل ایرانی 
را به راحتی تشــخیص می دهند. از طرفی صنایع دستی در 
چند سال اخیر عالوه بر جایگاه فرهنگی، نقش اقتصادی 
خود را در هم پیداکرده اســت و به یک جریان اقتصادی 
و اشــتغال زا در کشــور تبدیل شده اســت به گونه ای که 
علی اصغر مونســان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی معتقد است صنایع دستی به جریانی زنده و 
پویا در جامعه تبدیل و در میان جوانان هم رونق پیداکرده 
است هم دولت و هم مجلس به آینده وزارتخانه امیدوارتر 
نگاه می کنند. بر اســاس آمار، ارزش کل صادرات رسمی 
صنایع دســتی در ١٨سال گذشته ۲ میلیارد و ۱۷۳ میلیون 
دالر بوده است و با توجه به ثبت و ارزیابی تقریبی صادرات 
غیررســمی )تجارت چمدانی( به میزان ۴٣٣ میلیون دالر 
در ۴ سال گذشــته، کل رقم ارزآوری صنایع دستی کشور 
)در کمتــر از دو دهه( به ۲ میلیــارد و ۶۰۶ میلیون دالر 
می رسد که ٧۴ درصد آن در فاصله زمانی دولت یازدهم و 
دوازدهم انجام شده است. این در حالی است که صادرات 
صنایع دستی پیش از دولت یازدهم در سال های ٨٢ تا ٩١ 
به میزان ۵۶۵ میلیون دالر بوده است که در دولت یازدهم 
به ۶٧٧ میلیون دالر رســید، درحالی کــه ارزش تقریبی 
مجموع صادرات رســمی و غیررسمی )تجارت چمدانی( 
صنایع دســتی از ابتدای دولت یازدهم تا شهریور سال ٩٩ 
بیش از ۲ میلیارد و ۴۱ میلیون دالر ثبت شــده است. آمار 
نشــان می دهد که صادرات رسمی صنایع دستی کشور در 
دولت یازدهم و دوازدهم تا ۶ ماهه اول سال ٩٩به میزان 

یــک میلیارد و ۶۰۸ میلیون دالر و صادرات غیررســمی 
)تجارت چمدانی( صنایع دستی کشور در سال ٩۶ به ارزش 
تقریبی ۴٩ میلیون دالر از ٢٢ اســتان و در ســال ٩٧ به 
ارزش تقریبی ٩٢ میلیون دالر از ١٨ اســتان بوده اســت 
که این مقدار در سال ۹۸ با آمارگیری از همه استان های 
کشور رشد٣٠٠ درصدی را نشان می دهد و ارزش تقریبی 
آن ٢٩٢ میلیون اســت. از آغاز دولــت دوازدهم تا پایان 
شــهریورماه ٩٩ بخش صادرات رسمی صنایع دستی رقم 
٩٣١ میلیون دالر را ثبــت کرده و ارزش تقریبی تجارت 
چمدانی صنایع دســتی در همین مدت، ۴٣٣ میلیون دالر 
بوده است. گزارش ها نشان می دهد صادرات محصوالت 
صنایع دستی در ۶ ماهه نخست سال ٩٩ به ارزش تقریبی 
١٠۶ میلیون دالر بوده و این رقم در پایان آذرماه به ۲۱۴ 
میلیون دالر رسیده است و به گفته پویا محمودیان معاون 
صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور بر اساس آمار گمرک 
از ابتدای دولت دوازدهم تا آذر ســال ۹۹ صادرات رسمی 
صنایع دســتی به بیش از یک میلیارد دالر رســیده است. 
صنایع دستی و هنرهای ســنتی، حوزه ای وسیع است که 
بیــش از نیم میلیون هنرمنــد و صنعتگر را در برمی گیرد 
و معاونت صنایع دســتی و هنرهای سنتی وزارت میراث 
فرهنگی در حوزه تولید با اعطای ۱۸۱ هزار و ۷۹۵ مجوز 
صنایع دســتی در ســه بخش انفرادی، گروهی و مشاغل 
خانگی برای ۱۴۴ هزار و ۷۶۲ نفر شغل از محل مجوزهای 
تولید صنایع دســتی و بــا پرداخت ۲۳۵ میلیــارد تومان 
تسهیالت از محل مجوزهای مشاغل خانگی، ۳۳ هزار و 
۹۷۲ شغل ایجاد کرده است. پویا محمودیان درباره اعطای 

تسهیالت اشتغال زا به فعاالن صنایع دستی می گوید: بیش 
از ۶۶ میلیارد تومان تســهیالت از محل کمک های فنی 
و اعتباری به ذی نفعان صنایع دســتی پرداخت شده است، 
در زمینه تســهیالت روســتایی هم بیش از ۲۵۶ میلیارد 
تومان از محل تسهیالت روستایی به حوزه صنایع دستی 
پرداخــت و از پرداخت این میزان تســهیالت، ۱۹ هزار و 
۲۶۵ فرصت شــغلی ایجادشده اســت. بیش از ۹ میلیارد 
تومان نیز تسهیالت از محل اشتغال فراگیر اختصاص پیدا 
کرد که منجر به ایجاد ۵۰۷ فرصت شــغلی شد. این در 
حالی اســت که در سال ۹۷ )بعد از پنج سال توقف( بیمه 
تأمین اجتماعی هنرمندان مجدد برقرار شد و ۸۱۲ نفر از 
هنرمندان حوزه صنایع دستی و از محل صندوق عشایری 
و روستایی ۳ هزار و ۴۶۵ نفر را بیمه شده اند. همچنین در 
سال ۹۹ با دستور رئیس جمهوری و بر اساس تفاهم نامه ای 
که بسته شد ســهمیه ۱۵۰ هزار نفری از محل صندوق 
بیمه روســتایی به هنرمندان صنایع دستی اختصاص پیدا 
کرد. احیا و باز زنده سازی ۱۰۵ رشته صنایع دستی، صدور 
۱۰۵۴ گواهی کیفیت و مرغوبیت، اخذ گواهی اســتاندارد 
توسط ۳۸ رشته صنایع دستی، دریافت ۸۳۱ گواهینامه مهر 
اصالت ملی، ۴۶ مهر اصالت بین المللی، ۳۶ نشــان ملی 
جغرافیایی، هشت نشان ملی بین المللی جغرافیایی و ثبت 
۱۴ شــهر و روستای جهانی و ۵۲ شــهر و روستای ملی 
حوزه صنایع دستی از اقدامات و دستاوردهای وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که موجی از امید 
و هویت بخشی در میان هنرمندان و صنعتگران در سراسر 

کشور ایجاد کرده است.

عضـو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی اسـتان اصفهـان بابیـان اینکه نورپـردازی 
گیاهـان در حـد افراطـی مـورد تائیـد نیسـت، گفـت: بهتـر 
اسـت برای زیباسـازی فضای شـهری به دنبـال المان های 

دیگری باشـیم.
مسـعود برهانـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـه نورپـردازی 
درختـان در شـهر اشـاره و اظهـار کـرد: نورپـردازی درختان 
مرتبـط بـا فیزیولوژی گیاهی اسـت. در این زمینـه اگر منبع 
نـوری کـه مورداسـتفاده قرار می گیـرد دارای نـور محدودی 
باشـد، مشکل سـاز نخواهـد بـود ماننـد المپ هـای قدیمی 
کـه نـور و رنگ مختصـری داشـتند و به دلیل اینکـه دامنه 
گسـترش و شـدت این نـور خیلی زیاد نیسـت مشکل سـاز 
نخواهـد بـود. او افزود: نورپردازی درختان زمانی مشکل سـاز 
خواهنـد شـد کـه از المپ هـای LED و یـا المپ هایـی با 
شـدت نـور زیـاد در یک بـازه زمانـی طوالنی مدت اسـتفاده 
شـود. این نورپـردازی بر گیاهان و درختـان بی تأثیر نخواهد 
بـود و ایـن تأثیـر تابعی از شـدت نور، کیفیت نـور، رنگی که 
مورداسـتفاده قـرار می گیرد و طول مدت تابش اسـت. عضو 
هیئت علمـی مرکـز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزی و منابع 
طبیعـی اسـتان اصفهـان با اشـاره بـه اینکـه در فیزیولوژی 
گیاهـی مبحثـی  اسـت به نـام فتوپریودیسـم کـه واکنش 
گیـاه را بـه مدت زمـان تابـش نـور نشـان می دهـد، گفـت: 
در ایـن مبحـث گیاهـان بـه سـه دسـته گیاهـان روزکوتاه، 
گیاهـان روزبلنـد و گیاهـان بی تفاوت تقسـیم می شـوند. او 
بابیـان اینکـه بیشـتر گیاهانـی که در فضای سـبز شـهری 
مورداسـتفاده قـرار می گیرند شـامل درختچه هـا و گل هایی 
کـه معمـوال در فصل بهـار گلدار هسـتند، گیاهـان روزبلند 
هسـتند، تصریـح کـرد: زمانـی کـه مدت زمـان روز بیشـتر 
تولیـد  گیاهـان  در  کـه  گیاهـی  هورمون هـای  می شـود 
می شـود، فرآیند رشـد و گلدهی آنها را تسـریع می کند، البته 
یکسـری از گل ها مثل گل داوودی در پاییز گل می دهد که 
ایـن گیـاه روزکوتـاه اسـت، به این معنـا کـه مدت زمانی که 
طـول روزکوتاه می شـود، شـروع به گلدهی می کند، بیشـتر 
درختـان هـم روزکوتـاه هسـتند. برهانی افزود: مشـکلی که 
ممکـن اسـت بـه وجـود آید مربـوط بـه نورهایی اسـت که 
مدت زمـان طوالنی و شـدت زیـاد دارند، به ویـژه در دو طیف 
قرمـز و آبـی و به خصـوص قرمز که برای فتوسـنتز گیاهان 
اسـتفاده می شـود و رشـد گیاه نیز متأثر از فتوسـنتز اسـت. 
او نـور را یکـی از فاکتورهـا و علـل تغییـر گیـاه و برگشـت 
آن از فـاز خـواب بـه بیـداری و رشـد اولیه برشـمرد و افزود: 

فاکتورهـای دیگـری چـون دما نیـز در این زمینـه تأثیرگذار 
است.
Á  برای زیباسازی فضای شهر به دنبال المان های

دیگری باشیم
پژوهشـگر منابع طبیعـی و آبخیزداری با اشـاره به اینکه 
در سـال های اخیـر تغییر اقلیم و تغییرات دمایـی در حال رخ 
دادن اسـت، توضیـح داد: به عنوان مثـال در زمسـتان )که در 
سـال ۹۹ نیز تجربه کردیم( در اواسـط و اواخر بهمن ماه هوا 
گـرم می شـود و بعد دوباره در اسـفند هوا سـرد می شـود. در 
این شـرایط اگـر مدت زمان دریافـت نور گیـاه را نیز افزایش 
دهیـم درواقـع سـبب فعل وانفعاالتـی در گیـاه می شـود که 
شـروع رشـد آن را تسـریع می کند، درحالی که ممکن اسـت 
با سـرمای بعدازآن به گیاه آسـیب وارد شـود. او خاطرنشـان 
کـرد: یکـی دیگـر از موضوعاتـی کـه در خصوص اسـتفاده 
از نورهـا بـر گیاهـان مطـرح می شـود اثراتـی اسـت کـه بر 
رشـد حشـرات می گـذارد، حشـراتی کـه برخـی از آنها آفت 
هسـتند و همچنیـن پرنـدگان. این ها مباحثی اسـت که نیاز 
بـه مطالعـات جامعی پیرامون تأثیر نورهای مختلـف بر انواع 
گیاهـان و گیاهـان فضای سـبز داریـم. برهانی بـا تأکید بر 
اینکه به طورکلی موافق نورپردازی گسـترده گیاهان نیسـتم، 
توضیح داد: زیباسـازی همیشـه با نور و درخشـندگی و رنگ 
مرتبط نیسـت و درجاهایی الزم اسـت چشم استراحت کند. 
نورپـردازی درختـان حتـی مباحـث ایمنـی را تحـت شـعاع 
قـرار می دهـد، چراکـه نورهـا سـبب خیرگـی و خسـتگی 
چشـم می شـود کـه در حیـن رانندگـی می توانـد عواقبـی 
بـه دنبال داشـته باشـد، بنابراین نورپـردازی گیاهـان در حد 
افراطـی مورد تائید نیسـت. او بابیان اینکه اگـر درجایی الزم 
اسـت از نورپردازی اسـتفاده شـود، بهتر اسـت از المپ هایی 

اسـتفاده شـود کـه نـور شـدید و گسـترده نداشـته باشـند و 
افـزود: نـوری که بـرای نورپردازی اسـتفاده می شـود، طیف 
وسـیعی از رنـگ را شـامل شـود، نه فقـط تک رنگ هـای 
قرمـز و آبـی. به عنوان مثـال نـور قرمز، رشـد طولـی در گیاه 
ایجـاد کند کـه رشـدی ناقص در گیاه محسـوب می شـود، 
یعنـی گیاه صرفـا ازنظر طولی رشـد می کنـد، درصورتی که 
ضعیـف باقـی می ماند. نـور آبی هـم موجب ضخیم شـدن 
شـاخه ها می شـود. برهانی ادامه داد: هرکدام از رنگ ها تأثیر 
متفاوتـی بر گیـاه دارند، بنابرایـن باید ترکیبی از نـور و رنگ 
مورداسـتفاده قرار گیرد و اگر قرار اسـت گیاه از حالت خواب 
خـارج شـود، می تـوان از نورهـای دیگـری مانند نـور زرد و 
سـبز اسـتفاده شـود و چراغ ها خیلی کم نور باشـد، همچنین 
بهتـر اسـت نورهـا در سـطح زمین قـرار بگیرنـد و نورهای 
مورداسـتفاده کمرنـگ و مالیم باشـند. بهتر اسـت نورهای 
مورداسـتفاده در نزدیک تاج پوشـش درختان قرار نگیرد و با 
تاج پوشـش درختان فاصله داشـته باشـد تا تأثیرات کمتری 
بـر درختـان داشـته باشـد. حتـی زمـان تابـش هـم فاکتور 
مهمی اسـت، مثال از اول شـب تا سـاعت ۱۰ و ۱۱ شـب و 
بعـدازآن کـه تردد در سـطح خیابان هـا کم می شـود لزومی 
نـدارد چراغ هـا تا صبح روشـن باشـد، چون روشـنایی ممتد 
نورهـا، بـر گیاهان بی تأثیـر نخواهد بـود. عضو هیئت علمی 
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
اسـتان برایـن اسـاس توصیـه کرد بـرای زیباسـازی فضای 
شـهری بـه دنبـال المان هـای دیگری باشـیم و افـزود: اگر 
می خواهیـم درختـان خیابانـی را نورپردازی کنیـم، می توان 
تعـداد محـدودی از درختـان در طـول خیابـان را بـا فواصل 
زیـاد نورپـردازی کـرد به جای اینکـه کل درختـان خیابان را 

نورپـردازی و چراغانـی کنیم. 

سهم 74 درصدی دولت تدبیر و امید از صادرات 
صنایع دستی

نورپردازی افراطی گیاهان مورد تائید نیست

با تالش و  ۹ محصول کاربردی صنعت هسته ای 
تخصص دانشمندان ایرانی در منطقه هسته ای اصفهان 

بومی سازی شد.
به گزارش صداوسیما، کارشناس ارشد هسته ای یو 
سی اف با اشاره به اینکه طراحی و تولید این محصوالت 
تأثیر بسزایی در فرایند تولید سوخت هسته ای دارد گفت: 
کشور  چندین  انحصار  در  محصوالت  این  از  بسیاری 
اروپایی بود که با تولید آن کشورمان به جمع سازندگان 
در جهان پیوست. او به طراحی و تولید نمونه سوخت 
مجازی نخستین بار اشاره کرد و افزود: توانستیم با این 
ابتکار عمل، سوخت مجازی راکتور اراک را طراحی و 
پیاده سازی  این طرح  بر روی  را  تست های عملکردی 

کنیم. این دانشمند هسته ای اورانیوم فلزی برای تولید 
سوخت راکتور ها را دیگر محصول تولیدی دانست افزود: 
جمع  به  ایران  اینکه  بر  عالوه  محصول  این  تولید  با 
گروهی از طراحان سوخت در دنیا پیوست به توان توسعه 
سوخت در راکتور تهران هم دست یافت. او با تأکید بر 
بااراده  هم  سوخت  طراحی  پشتیبانی  تأسیسات  اینکه 
دانشمندان ساخته شد افزود: با توجه به درخواست هایی 
کمک  ما  به  آن ها  داشتیم  خارجی  کشور های  به  که 
نکردند و توانستیم آن را بومی سازی کنیم. این کارشناس 
هسته ای گفت: محصوالتی هم تولیدشده که به عنوان 
رادیو دارو برای تشخیص بسیاری از بیماری ها استفاده 

می شوند و در درمان سرطان ها استفاده می شود.

رئیـس سـازمان فضایـی ایـران، برنامه هـای 
را  ایـن سـازمان  انجـام سـال ۱۴۰۰  در دسـت 
اعـالم کـرد و گفـت: پروژه هـای فضایـی مطابق 
بـا برنامـه زمان بنـدی و در زمـان مقـرر تکمیـل 

می شـود.
بـه گـزارش مهـر، مرتضـی بـراری در توئیتی 
بـا اشـاره بـه برگـزاری نشسـت آنالیـن بـا وزیر 
فضایـی  برنامه هـای  خصـوص  در  ارتباطـات، 
کشـور در سـال ۱۴۰۰ توضیـح داد و گفـت: در 
ایـن نشسـت بر لـزوم تکمیـل پروژه هـای جاری 
مطابـق بـا برنامـه زمان بنـدی و در زمـان مقـرر 
پروژه هـای  بـرای  برنامه ریـزی  او  شـد.  تأکیـد 
و  فضایـی  حـوزه  راه  نقشـه  بـا  مطابـق  جدیـد 
نقش آفرینـی  و  ورود  بـرای  بیشـتر  تسـهیلگری 
بخـش خصوصـی در حـوزه فضایـی را از دیگـر 
پروانه هـای  گفـت:  و  کـرد  عنـوان  برنامه هـا 
منظومه هـای  و  سنجشـی  ماهـواره  اپراتـوری 
سـازمان  رئیـس  می شـود.  تصویـب  ماهـواره ای 
فضایـی بـر حمایت بیشـتر از بخـش خصوصی و 
اسـتارت آپ های حـوزه فضایی و نیـز برنامه ریزی 
بـرای ارائـه خدمـات جدیـد و کاربردی بـه جامعه 
و کمـک بـه رفـع نیازهـای اساسـی کشـور در 
حوزه هـای مختلـف تأکیـد کـرد. به گفتـه براری، 
در ایـن نشسـت وزیـر ارتباطـات تغییـر رویکـرد 
و نگـرش مثبـت جامعـه نسـبت بـه کاربردهـای 
فنـاوری فضایـی را از نتایـج فعالیت هـای حـوزه 
فعـاالن  تمامـی  زحمـات  از  و  دانسـت  فضایـی 

حـوزه فضایـی تشـکر کـرد.

رونمایی از ۹ محصول هایتک هسته ای در 
یو سی اف اصفهان

برنامه های فضایی کشور 
برای سال 1400 اعالم 

شد

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست
طاقت بار فراق این همه ایامم نیست

سعدی

شهادت سردار شهید علی صیاد شیرازی  بخیل  را آسایشی  نیست  ، و حسود را خوشی  و لذتی  نیست  ، و 
زمامدار را وفایی  نیست  ، و دروغگو را مروت  و مردانگی  نیست 

امام رضا)ع(

پس چون در صور دمیده شود، آن روز چه روز ناگوارى است، بر كافران آسان نیست
8تا 10 مدثر

مناسبتسخن بزرگان یک فنجان آیات نورانی
شعر

رئیس دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر اینکه برنامه 
آموزش معلم در این دانشــگاه با نگاه ۳۰ تا ۳۵ سال 
صورت می گیــرد، گفت: باید با عبــور از بحران ها و 
پذیرش نقدهای منصفانه زمینه دســتیابی به اهداف 

پیش رو را تسهیل کرد.
به گزارش ایســنا، دکتر حســین خنیفر در پایان 
بیســت و هفتمین اجالس مجازی مشترک سراسری 
سرپرستان مدیریت های اســتانی، پردیس ها و مراکز 
دانشــگاه فرهنگیان اهداف تحقــق تعلیم و تربیت را 
درگرو تربیت نیروی انســانی کارآمد دانست و تصریح 
کرد: جذب و نگهداشــت، توانمندسازی و به روز بودن 
نیرو از مهم ترین عوامل اثرگذار در تداوم و استمرار یک 
سیســتم پویا به شمار می رود. او تأکید کرد: مسئولیت 
در آموزش وپرورش بس سنگین و خطیر است؛ درواقع  
آموزش کامل، نظارت به موقع و کارورزی غنی از اهم 
عوامل در تربیت دانشــجو معلم به شمار می رود. او با 
تأکید بر اولویت بندی امور در سازمان خاطرنشان کرد: 
خالقیــت، نوآوری و صرفه جویــی ازجمله معیارهای 
اساسی پیشــرفت ســازمان اســت. رئیس دانشگاه 
فرهنگیان بابیان اینکه بررســی آثــار برخی از وقایع 
همچون انقالب هــا صرفا پس از وقــوع امکان پذیر 
اســت، افزود: پاندمی کرونا ازجمله این وقایع اســت؛ 
درواقع هنر انســان، سازگاری است. چراکه سازش به 
معنای تســلیم، پایان و اطاعت اســت؛ اما سازگاری، 
تطبیق با شــرایط و مصادره شرایط به نفع فرد است. 
دبیر هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان تصویر نظام های 
آموزشی عصر حاضر را جدید خواند و با تأکید بر ترسیم 
نظام آموزشــی خود در این تابلــو، اظهار کرد: محتوا، 
روش، استاد، دانشــجو معلم، آزمون، نظارت، ارزیابی، 
بودجه، مســائل فرهنگی و فعالیت های دانشجویی و 
پژوهشی باید خالقانه، جدید و مطابق با تحوالت روز 
باشد. دکتر خنیفر، شــرایط موجود را فرصتی مناسب 
به منظور محک زدن شایســتگی ها دانست و تصریح 
کــرد: زندگی در شــرایط موجود غلبه بــر بحران و 
تبدیل بحران به فرصت و پیشــرفت است. او، خطاب 

به مدیران اســتانی تبدیل فرصت و تهدید به رشد و 
تعالی در دانشگاه فرهنگیان را ضروری خواند و افزود: 
این دانشگاه گره گشای منابع انسانی آموزش وپرورش 
است. ما پذیرفته ایم که در کشــتی آموزش وپرورش 
از لنگرگاه های منابع انســانی به جا و به موقع استفاده 
کنیم. این مقام مســئول، با تأکید بر حفظ نیرو توسط 
آموزش وپرورش و دانشگاه فرهنگیان، یادآور شد: تفکر 
بــر روی ایده ها و ارائه راهــکار برای چگونگی حفظ 
نیرو به منظور ۳۰ ســال فعالیت در آموزش وپرورش، 
نیازمند تفکر جمعی است. رئیس دانشگاه فرهنگیان، 
دســتیابی به اهداف بلندمــدت دانشــگاه را نیازمند 
شــناخت و تقسیم بندی مناســب امور خواند و گفت: 
باید با همفکــری، زمینه دســتیابی و تحقق اهداف 
غایــی از اهداف کالن و متکثر ریز شــده فراهم آید. 
دبیر هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان، تالش برای حل 
مسائل را مهم دانســت و افزود: انجام کارهای بزرگ 
نیازمند اراده هایی بزرگ اســت. تقسیم کار نیز باید بر 
اســاس وظایف سازمانی صورت گیرد. دکتر خنیفر در 
پایان تأمین، تضمیــن و تجهیز معلم و تداوم آموزش 
معلم با نگاه ۳۰ تا ۳۵ سال را از وظایف خطیر دانشگاه 
فرهنگیان اعالم و تأکید کرد: انســداد بی ســوادی و 
تأمین کمبود نیروی انسانی آموزش وپرورش در دستان 
دانشگاه فرهنگیان اســت. باید با عبور از بحران ها و 
پذیرش نقدهای منصفانه زمینه دســتیابی به اهداف 

پیش رو را تسهیل کرد.

محققان موفق به کشف ژنی شدند که به آنها در تولید 
محصوالت مقاوم در برابر گرما کمک می کند.

به گــزارش خبرگــزاری یونایتدپرس، الگوها نشــان 
می دهند که با گرم شــدن سیاره زمین، تولید محصوالت 
کشاورزی کاهش می یابد. بیشتر محصوالت گرمای شدید 
و خشکسالی طوالنی مدت را تحمل نمی کنند؛ اما به تازگی 
محققان موفق به کشــف ژنی شــده اند که به گیاهان در 
درک گرما کمک می کند. محققان امیدوارند که این کشف 
تولید انواع محصوالت مقــاوم در برابر گرما را امکان پذیر 
کند. منگ چن استاد گیاه شناسی و علوم گیاهی در دانشگاه 
کالیفرنیا گفت: ما به گیاهانی احتیاج داریم که بتوانند دمای 
گرم تری را تحمل کنند، زمان بیشتری برای گلدهی و دوره 
رشد طوالنی تری داشته باشند.  او افزود: اما  برای اصالح 
واکنش های حرارتــی گیاهان باید ابتدا نحوه عملکرد آنها 
را دریافت. به همین دلیل اســت که شناســایی  ژنی که 
واکنش گیاه در برابر گرما را امکان پذیر می ســازد، بسیار 

مهم اســت.  ژن توصیف شده در مقاله جدید محققان که 
در مجله Nature Communications چاپ شده 
است، دومین ژن گیاهی مرتبط با گرما است که توسط چن 
و شــرکای تحقیقاتی وی کشف شده است. آنها ژن اول را 
HEMERA نامیدند. گیاهان به سرعت در برابر تغییرات 
دمای محیط واکنش نشان می دهند - به عنوان مثال منافذ 
موجود در برگ های خود را می بندند تا از دست دادن مقدار 
زیــاد آب جلوگیری کنند. محققان برای کشــف ژن های 
اضافــی مرتبط با گرما، ژن های گیاه Arabidopsis را 
که به دما حســاس نبود، اصالح کردند. محققان بر اساس 
آنچه از کشــف ژن HEMERA آموختند، ژنوم این گیاه 
را تغییر دادند تا جایی که گیاه شــروع به واکنش نسبت به 
 RCB تغییرات دما کرد. این آزمایش ها ژن جدیدی را بانام
نشان داد. سپس آنها در یک آزمایش دیگر، بیان ژن های  
HEMERA و RCB را از فعالیــت انداختند و دوباره با 
گیاهی کاماًل بی حس نسبت به دمای محیط مواجه شدند.

برنامه 3۵ ساله دانشگاه فرهنگیان برای آموزش 
دانشجو معلم

کشف ژنی که به تولید محصوالت مقاوم به گرما کمک می کند

از  ریـه  پیونـد  جهـان  در  بـار  اولیـن  بـرای 
اهداکننـده زنـده بـر روی یک بیمـار مبتالبه کرونا 

انجـام شـد.
بـه گـزارش ایمنـا، بـرای اولیـن بـار در جهان 
پیونـد ریـه از اهداکننـده زنـده بر روی یـک بیمار 
مبتالبـه کرونـا انجـام شـد. یـک زن ژاپنـی اولین 
بیمـار مبتالبـه کووید در جهان اسـت که توانسـته 
پیونـد ریـه از یـک اهداکننـده زنده داشـته باشـد. 
ایـن بیمـار در پـی ازکارافتـادن اعضـای بدنش به 
دلیـل آسـیب ناشـی از ویـروس کرونـا، درروشـی 
بسـیار نـادر، بخش هایـی از ریه پسـر و همسـرش 
را دریافـت کـرد. وضعیـت ایـن زن و اهداکنندگان 
کیوتـو  در  پزشـکان  اسـت.  توصیف شـده  پایـدار 
امیدوارنـد کـه او طـی چنـد مـاه بهبـودی کامـل 
پیـدا کنـد. در ژاپـن و همچنیـن جاهـای دیگـر 
انتظـار بـرای پیونـد کامـل ریـه از  دنیـا لیسـت 
اهداکنندگانـی کـه درگذشـته اند، بسـیار طوالنـی 
اسـت. پزشـکان گفته انـد کـه ایـن زن بیـش از 
دو سـال بایـد صبـر می کـرد تا امـکان انجـام این 

پیونـد برایـش فراهـم می شـد.

پیوند ریه به یک بیمار 
مبتالبه کرونا در ژاپن


