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 دندانپزشکی؛  
 درمان پرمخاطره

 در کرونا

فرانسوی ها به بازار ایران ایران چشم 
دارند

زمزمه های بازگشت 
»رنو« به ایران

غنی سازی بدون توقف

 سرنخ های خرابکاری 
 در سایت نطنز 

پیدا شد

روزه داری، تغذیه صحیح 
 و پیشگیری از

 کرونا

بانک ها، چک های مغازه های 
بسته را برگشت می زنند

م الف: 862030

موضوع: انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل 
فشار، حفاظت از زنگ، جابجایی، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول 

مطالبات، نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگوالتور و خدمات عمومی در سطح شهرستان تیران و کرون و توابع 
به شماره فراخوان ) 2000091138000008( مورخ )1400/01/18( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(

ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 46542072 می باشد.

 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 14:00 چهارشنبه تاریخ 1400/01/18 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 14:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/01/29 می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/02/08 می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت : 11:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/02/12 می باشد. 

مبلغ تضمین مناقصه: 2,389,000,000 ریال می باشد. 
-به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد 4 و 7  از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

- ارایه صورتهای مالی حسابرســی شده، اشخاص مشمول آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه 
شماره26510/ت39039ک مورخ 1388/2/9

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان 
اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک- امور قراردادها و تلفن )داخلی 2466 و یا 2574( 031-38132

- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 41934 - 021
دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

م الف: 1121744

آگهي مناقصه 

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

نوبت اول 
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اکنون بانک ها، شهرداری ها، مراکز حمل ونقل عمومی، دفاتر 
پیشخوان دولتی و ... به عنوان مراکز تجمعی بزرگ و عامل 
گسترش کرونا باز هستند، درحالی که اصناف تعطیل هستند 

و بانک ها، چک های کسبه را برگشت می زنند.

جنگ کرونا و محدودیت ها در قله
    صفحه 3

 اصفهان به رعایت دقیق پروتکل ها نیاز دارد

 نیازمند رعایت صددرصدی پروتکل های بهداشتی و پایبندی به محدودیت های وضع شده هستیم، ولی با تعطیلی نصفه و  نیمه و تعارفات
 این موج سرکش فروکش نمی کند

چهلستون | صفحه 8

کاهش ۷۰ درصدی 
تقاضا برای سفر به 

استان اصفهان

 کرونا
 از وضعیت قرمز هم 

فراتر می رود

 شركت گاز 
استان اصفهان

سینا عشوری هافبک پیشین سبزها وآخرین 
مصاحبه فوتبالی

مدیون باشگاه 
ذوب آهن هستم

جامعه | صفحه 4

رویداد | صفحه 2

ورزش | صفحه 7

م الف: 862030

بدینوسیله شهرداری دســتگرد در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات  
 جدولگــذاری و آســفالت معابر شــهر دســتگرد اقــدام نماید لذا 
شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد مالی 
و عمران شــهرداری تا آخر وقت اداری مورخ 1400/02/04 مراجعه و تا تاریخ 

1400/02/05 نسبت به تحویل اسناد به واحد حراست اقدام نمایند.
مبلغ اعتبارعنوانردیف

اجرای عملیات جدولگذاری و آسفالت 1
4/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالمعابر شهر دستگرد

م الف: 1119431

آگهی مناقصه 

سید محسن تجویدی- شهردار دستگرد

نوبت دوم

م الف: 862030

بدینوسیله شهرداری سین به استناد صورتجلسه مورخ 1400/01/05 کمیسیون معامالت در 
نظر دارد با توجه به ابالغ اعتبار ســازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شماره مجوز یک 
مورخ 1399/10/15 و نیز شــماره 51871 مورخ 1399/12/6 نســبت به خرید قیر عملکردی PG اقدام 
نماید لذا شــرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری پنج شنبه 
مورخ 1400/01/26 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( مراجعه و تا آخر وقت اداری سه شنبه مورخ 

1400/02/07 نسبت به بارگذاری اسناد در سامانه مذکور اقدام نمایند.
مبلغ اعتبارعنوانردیف

1 PG 5/55۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالخرید قیر عملکردی

تلفن تماس : 031-45834516-7
www.sh-seen.ir : آدرس پرتال شهرداری

م الف: 1119473

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم 

محمد طرمه فروشان طهرانی- شهردار سین

چاپ دوم
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 425 سال سکوت
حسن روانشید|ماللی نیست به جز دوری شما که شروع 
نامه های قدیمی از شهری به شهر دیگر بود تا فامیل، دوست 
و آشنا بتوانند مکنونات قلبی خود را بدین وسیله تخلیه نمایند. 
پیشینه ارسال مکاتبات در آغاز با چاپارها شروع می شد و 
سپس توسط درشکه یا همان کالسکه های مسافربر انجام 
می گردید و اگر نامه ها محرمانه و فوری بود به پای پرندگان 
تیزپرواز اهلی همچون کبوترها بسته می شد تا به مبدأ و 
محل تولد خود یعنی مقصد مرسوله برسد. اما محتوای اکثر 
این مکنونات مشابه هم بودند زیرا فرستنده سعی می کرد 
داده  اختصاص  خود  احساسات  تخلیه  به  را  اول  صفحه 
و اصل ماجرا را از دومین برگ شروع کند تا ضمن ابراز 
چاق سالمتی به مخاطب و اطرافیان دور و نزدیک، سالم 
نزدیکان را هم به آن ها ابالغ نماید. انسان اصواًل نیازمند ابزار 
است که نامه نگاری پس از ایجاد دود از اولین روش های 
ارتباطی بوده و همچنان ادامه دارد اما به راحت ترین طریق 
همچون فکس، ایمیل و دیگر امکانات صورت می گیرد. پس 
از مکاتبه نوبت به معاشرت و مشاوره می رسد که از دیرباز 
و قبل از مسلط شدن انسان ها به نگارش نیاز بدویان بود 
تا با سنگ نبشته در غارها شروع شود و به نقش انداختن 
گل و حیوان اهلی و وحشی و حتی چهره ها بپردازند و آنگاه 
همین انتقال بصری باعث گردید تا فاصله ها را نزدیک و 
نزدیک تر کند و ترس و واهمه از یکدیگر را بکاهد تا به جز دو 
جنس مخالف که در کنار هم می زیستند و به کمک یکدیگر 
به تأمین معاش و غذا می پرداختند، با دیگران هم مراوده 
داشته باشند و از پاره سنگ هایی هم که به کارد و تبر شباهت 
داشت به منظور شکار و تأمین خوراک و کشت و زرع بهره 
ببرند. هریک از این رفتارها جنبه کلیدی را برای شروع تمدن 
داشته تا قرن به قرن ادامه یابد و به سرفصل پیشینه های 
تاریخی برسد. ایجاد سرپناه امن به منظور اقامت زوج ها و 
همچنین ساخت لوازم زندگی و ابزار شکار و کشت و زرع را 
می توان بر جنبه های تمدن گرایی بشر افزود تا به مرورزمان 
دیگر نیازهای عاطفی ازجمله فرهنگ را بروز دهد. احداث 
از  به منظور حفاظت  انسان ها  برای  اقامتی  مجموعه های 
حمله حیوانات وحشی و پس ازآن امنیت در مقابل کسانی 
که همچنان در جنگل ها و بی خبر از مدنیت زندگی می کردند 
آغاز تمدن و تجمع نشینی به حساب می آید که پس ازاین، 
مسیر به سرعت گسترش یافت تا شهرها و کشورها ایجاد 
امروز  گردد.  فراهم  رفاهی  امکانات  آن ها  درون  و  شوند 
کشورهای معدودی مدعی میراث های کهن هستند که ایران 
یکی از نادرترینشان است زیرا تاریخ تمدن هفت هزارساله را 
یدک می کشد. اصفهان یکی از این مهدهاست که خیابانی 
با پیشینه 425 ساله به نام چهارباغ دارد. این خیابان اگرچه 
در آغاز تفرجگاهی بیش برای عوامل حکومت صفویه نبود 
اما به مرورزمان جنبه عمومی یافت تا طی یک قرن گذشته 
متحول شود اگرچه قبل از آن آثار ارزشمندی را براثر جهل 
و سهل انگاری حکام ازدست داده بود اما طی سده اخیر آحاد 
جامعه به آن توجه قابل اعتنایی داشته اند که سکوهای ضلع 
شرقی و درست کنار ورودی مدرسه چهارباغ آن در تمام 
نیم قرن اول ۱۳۰۰ جایگاه تجمع بازنشستگان و فرهیختگان 
این کالن شهر بود که به مرورزمان پارک شهید رجایی را 
به خود اختصاص داده و برگزیدند زیرا چهارباغ از نوستالژی 
425 ساله خود خارج می شد تا دیگر نام پرافتخار خیابانی 
با خاطرات بیشمار تلخ و شیرین را به همراه نداشته باشد. 
اگرچه به ظاهر قسمتی از بدنه شرقی آن در حاشیه پارک 
تخریب و مجددًا ساخته شده اما دیدیم که استقبال چندانی 
به منظور افتتاح واحدهای تجاری بخصوص درزمینه عرضه 
صنایع دستی صورت نپذیرفته تا خاطره تخریب کاروانسرای 
تجاری  مجتمع  احداث  و  دولت  دروازه  میدان  در  تحدید 
جهان نما که پس از گذشت بیست سال هنوز نتوانسته است 
فعال شود، زنده نگه دارد و طول این خیابان را از میدان 
انقالب تا دروازه دولت فروشندگان دوره گرد، اغذیه فروشان، 
متکدیان و معتادان بیکار قرق ننموده درحالی که قبل از آن و 
بخصوص در دهه چهل مملو از اندیشمندان و فرهیختگانی 
بود که کافه قنادی ها را همچون پلونیا، پارک و ارگ را به 
مراکز آموزشی و انتقال داشته های علمی، هنری و فرهنگی 
تبدیل کرده بودند. نه تنها آنچه با عنوان میراث و آثار تاریخی 
در اصفهان وجود دارد که لقب جهانی پایتخت فرهنگ و 
تمدن را به خود اختصاص داده بلکه ده ها اثر ناشناخته و یا 
نادیده گرفته شده ثبتی ازجمله خانه باغ های دوران قاجار در 
محدوده صارمیه این شهر هم به راحتی در دفاتر ثبت اسناد و 
امالک دست به دست می شوند تا آنچه به عموم اختصاص 
دارد به بهای کالن عرضه و در آن سوی آب ها خرج اتینا 
شود. امروز همه ارگان های دولتی به دلیل ضعف مدیریت 
میراث فرهنگی اصفهان دست به دست هم داده اند که بافت 
نوستالژی و پرخاطره آن را به خیش غفلت بکشند تا اسراف 
در هزینه های بی حدوحصر بعضی از ارگان ها تأمین شود که 
فضای چهارباغ همان مرغ سیاه با پیشینه 425 ساله است تا 
همچنان برای ذبح در عزا و عروسی ها باقی بماند که با نادیده 
گرفتن چالش های ایجادشده توسط یونسکو برای مجتمع 
تجاری جهان نمای آن طی بیست سال گذشته به علت 
عدم رعایت ارتفاع به منظور حفظ موقعیت میدان نقش جهان، 
بغرنج دیگری پس از گذر مترو در زیر آن ایجاد شود و در 
ضلع غربی یعنی اول خیابان شیخ بهایی حمام تاریخی باغ 
تخت و خیاط خانه نوستالژی پارس مد که از مجموعه های 
دهه اول ۱۳۰۰ شمسی است با چراغ سبز میراث فرهنگی به 
تیشه به دستان انبوه ساز سپرده و تخریب شود و بازهم ارتفاع، 
تراکم و بافت فرهنگی - تاریخی را نادیده گرفته و بزرگترین 
هتل در وسعت آن احداث گردد اگرچه اصرارهای رسانه ای 
طی چند سال گذشته پیرامون وضعیت هتل جهان یعنی 
گراند هتل یا همان آمریکن پاالس دهه اول ۱۳۰۰ مؤثر 
افتاد و عملیات بازسازی آن آغاز گردید اما نباید از یاد برد که 
با یک گل بهار نمی آید زیرا تعداد اینگونه اماکن ایستاده در 
غبار غربت چهارباغ بسیار است که ازجمله می توان به سینما 
همایون، سرای عطاءالملک و دفاتر روزنامه های شهر واقع در 
اول خیابان آمادگاه اشاره نمود تا 425 سال سکوت چهارباغ 

در زیر بار جفا همچنان باقی بماند.!
ادامه دارد

رونمایی از پایگاه مطالعات 
اصفهان پژوهی در اصفهان

بازگردانـدن آرشـیو مطبوعـات اصفهـان، ایجـاد تـاالر 
پژوهـش در کتابخانه مرکـزی و انعقاد تفاهم نامه ای بین 
اداره امـور کتابخانه هـا و سـالن های مطالعـه شـهرداری 
اصفهـان با کتابخانـه ملی جمهوری اسـالمی به منظور 
افزایش سـطح دسـترس پذیری مخاطبین بـه اطالعات 
موردنیـاز، از جملـه اقداماتی اسـت کـه رئیس ایـن اداره 
دربـاره جزئیـات آن توضیـح می دهـد. طیبـه فاطمـی 
بـه ایسـنا می گویـد: ایـن روزها و در آسـتانه فرارسـیدن 
مشـغول  اردیبهشـت،  در  اصفهـان  فرهنگـی  هفتـه 
تهیـه کلیپ هایـی از اقدامـات انجام شـده در اداره امـور 
کتابخانه هـا و سـالن های مطالعـه سـازمان فرهنگـی 
اجتماعی و ورزشـی شهرداری اصفهان هستیم تا بتوانیم 
در موعـد مقـرر آن را پخـش  کنیـم. او ادامـه می دهـد: 
یکـی از اقدامات انجام شـده، گشـایش تـاالر پژوهش در 
کتابخانه مرکزی اسـت که به نام بزرگانی چون فضل ا... 
صلواتی، منوچهر قدسـی و مرتضی تیموری نامیده شـده 
و دارای میزهـای مرجـع و پژوهـش، بـرای بهره گیـری 
محققیـن و پژوهشـگران از منابع موجود اسـت. فاطمی 
خاطرنشـان می کنـد: به تازگـی تفاهم نامه ای بیـن اداره 
امـور کتابخانه ها و سـالن های مطالعه سـازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشـی شـهرداری اصفهان با کتابخانه ملی 
جمهـوری اسـالمی منعقدشـده که طـی آن، قرار اسـت 
منابـع دیجیتالـی ایـن دو کتابخانـه بـا هم به اشـتراک 
گذاشـته شـود. رئیس اداره امور کتابخانه ها و سـالن های 
مطالعه سـازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشـی شهرداری 
اصفهـان، یـادآور می شـود: پیرو ایـن تفاهم نامه، آرشـیو 
مجـالت و روزنامه های اصفهان از زمان ناصرالدین شـاه 
قاجـار تـا بـه امـروز کـه زمانـی از اصفهـان بـه تهـران 
منتقل شـده بود، به اصفهان برگشـت و مقرر شـد برخی 
از عناویـن این مجالت پس از اسـکن و دیجیتال سـازی 
در اختیـار کتابخانه های شـهرداری اصفهـان قرار بگیرد. 
او همچنیـن می افزایـد: قرار شـد تعـداد ۷۰ عنوان مجله 
در موضوعـات مختلـف بویـژه اصفهان، برای نخسـتین 
بـار در اختیـار کتابخانه هـای شـهرداری اصفهـان قـرار 
گیـرد و نسـخه هایی از کتاب هایـی که به مناسـبت های 
مختلـف بـه کتابخانـه ملـی جمهـوری اسـالمی تعلق 
می گیـرد، بـه کتابخانه هـای شـهرداری اصفهـان هـم 
اهـدا شـود. فاطمی با اشـاره به دیگـر تحـوالت رخ داده 
در کتابخانه هـای شـهرداری اصفهان، تصریـح می کند: 
بعـد از ۱4 سـال، کتابخانـه و سـالن مطالعه هـای شـهر 
دارای پورتالی شـدند که پیـام آن، »بیایید با کتاب بزرگ 
شـویم« اسـت و بسـتر مناسـبی را جهت افزایش میزان 
مخاطبـان کـودک و نوجـوان برای ایجاد عـادت مطالعه 
فراهـم خواهـد کـرد؛ پورتالـی کـه اطالعات مربـوط به 
شـهرداری  مطالعـه  سـالن های  و  کتابخانه هـا   تمـام 
اسـامی  ارائه شـده،  خدمـات  موجـود  منابـع  اصفهـان، 
کارکنـان مرکـز و طرح هـای ترویجـی بـرای ارتقـای 
فرهنـگ مطالعـه را پوشـش می دهـد. بـه گفتـه رئیس 
اداره امـور کتابخانه هـا و سـالن های مطالعـه سـازمان 
اصفهـان،  شـهرداری  ورزشـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی 
به تازگـی از بخـش نشـریات قدیـم و جدیـد اصفهـان 
در کتابخانـه مرکـزی نیـز بـا حضـور رئیس کمیسـیون 
فرهنگی ورزشـی شـورای شـهر اصفهان رونمایی شـده 
اسـت. او خبـر می دهـد: بـا رونمایـی از پایـگاه مطالعات 
اصفهـان پژوهـی کـه شـامل کتاب هـا، مقـاالت معتبر، 
اسـناد خطـی و نفیـس دربـاره اصفهـان اسـت، بیش از 
پیـش پذیـرای پژوهشـگران عالقه منـد بـه تاریـخ و 

فرهنـگ اصفهان هسـتیم.

48 بیمار مبتال به کرونا در 
گلپایگان بستری شدند

بـه گفتـه رئیـس شـبکه بهداشـت و درمـان گلپایـگان 
بیمـاری  شـیوع  ابتـدای  از  گلپایـگان  شهرسـتان  در 
کرونـا تاکنـون حـدود 2۰درصـد بسـتری ها مربـوط به 
فروردیـن۱4۰۰ اسـت کـه نشـان می دهـد خطر شـیوع 
مـوج چهـارم کرونـا در گلپایـگان افزایـش یافته اسـت.
به گزارش ایمنا، ناصر رسـتمی اظهار کرد: در شهرسـتان 
تاکنـون  سـال ۱4۰۰  فروردیـن  ابتـدای  از  گلپایـگان 
22۱بیمـار مبتـال بـه کرونـا در بیمارسـتان امام حسـین 
بسـتری شـدند که بـه صـورت میانگیـن روزانـه ۱۰نفر 
بسـتری جدیـد داشـتیم. او افـزود: از ابتـدای فروردیـن 
تاکنـون روزانـه ۱5۰نفـر بـه مراکز منتخب برای تسـت 
کرونـا مراجعه کردند، در شهرسـتان گلپایـگان از ابتدای 
شـیوع بیمـاری کرونـا تاکنـون در مجمـوع آمـار، حدود 
2۰درصـد بسـتری ها مربـوط بـه فروردیـن سـال۱4۰۰ 
می شـود کـه نشـان می دهـد خطر شـیوع مـوج چهارم 
کرونـا در گلپایـگان نسـبت بـه موج های قبلـی افزایش 
یافته اسـت. رئیس شـبکه بهداشـت و درمـان گلپایگان 
گفـت: در حـال حاضـر 4۸بیمـار مبتـال بـه کرونـا در 
بیمارسـتان امـام حسـین گلپایگان بسـتری هسـتند که 
پنـج نفـر آ نهـا در بخـش آی سـی یـو بسـتری شـدند. 
رسـتمی افـزود: از اسـفند سـال گذشـته تاکنون هـزار و 
۱۹۰بیمار در بیمارسـتان امام حسـین گلپایگان بسـتری 
شـدند، همچنیـن ۱2هـزار نفـر نیـز بـه مراکـز منتخب 
بـرای تسـت کرونـا مراجعـه کردنـد و 2۰نفـر نیـز جان 
باختند. او خاطرنشـان کرد: در شهرستان گلپایگان، کادر 
درمانی شـامل بخـش دولتی و مراکـز خیریه، همچنین 
افـرادی که در غسـالخانه شـهر و به جمع آوری پسـماند 
پزشـکی مشغول هسـتند واکسینه شـدند. رئیس شبکه 
بهداشـت و درمـان گلپایـگان خاطرنشـان کـرد: صنایع 
تولیـدی در ردیـف گروه های شـغلی یک قـرار دارند که 
واحد بهداشـت حرفـه ای به صورت مسـتمر از واحدهای 
تولیـدی شهرسـتان گلپایـگان بازدیـد دارند کـه تاکنون 

مـورد تخلفـی اطالع داده نشـده اسـت.

گروه رویداد| بنا به گفته مدیرعامل ســازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان ۸ پروژه توسعه در حوزه پسماند 
شــهر اصفهان با صرف اعتبار بیش از 42 میلیارد تومان تا 

خردادماه ۱4۰۰ بهره برداری می شود.
رحیم محمدی با اشاره به پروژه های در آستانه گشایش 
و بهره برداری سازمان مدیریت پسماند در نیمه نخست سال 
۱4۰۰ اظهار کرد: یکی از این طرح ها، طراحی، راه اندازی و 
اســتقرار فاز نخست اپلیکیشن شهروندی است که با هدف 
بهبود نگرش و تغییر رفتار در حوزه مدیریت پســماند، ارتقا 
فرآیند آموزش و جمع آوری پسماند، افزایش میزان تفکیک از 
مبدأ اجرایی شــده است. او زمان بهره برداری از این پروژه را 
اردیبهشت ماه ۱4۰۰ عنوان کرد و گفت: برای این طرح 2۰۰ 
میلیون تومان هزینه شده است و می تواند افزایش مشارکت 
شــهروندان و ارائه خدمات جامع در حوزه مدیریت پسماند 
را به همراه داشته باشد. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: با طراحی و پیاده ســازی 
اپلیکیشــن موبایل می توان نســبت به جمع آوری پسماند 
الکترونیکی، ارائه آموزش شهروندی به صورت هدفمند در 
حوزه مدیریت پسماند، اطالع رسانی و ثبت درخواست های 
شهروندان و ارائه خدمات مدیریت پسماند به آنها اقدام کرد.

Á  خطوط اول و دوم پردازش پسماند خردادماه
افتتاح می شود

او احداث خطوط اول و دوم پردازش پســماند از مجتمع 
فناوری های محیط زیســتی شــهر اصفهــان را از دیگر 
پروژه های در دســت افتتاح سال جاری عنوان و اظهار کرد: 
این طرح در خردادماه ســال جاری به بهره برداری می رسد. 
محمدی ادامه داد: این پروژه در ســه فاز طراحی، ســاخت 
تجهیزات و احداث ابنیه و نصب و بهره برداری در حوزه های 
مکانیــک، عمران و برق در مــدت ۳۳ ماه با محوریت تیم 
فنی سازمان مدیریت پسماند و پیمانکاران داخلی انجام شده 
است. او با اشاره به اینکه ظرفیت هر خط پردازش 25۰ تن 
در هر شــیفت ۸ ساعته اســت، افزود: بودجه اختصاصی به 
این پروژه ۳۷۰ میلیارد ریال است و می تواند افزایش راندمان 
پردازش پســماند تر، ارتقا کرامت انسانی کارگران و رعایت 
اصول ایمنی و ارگونومی کار پسماند را به دنبال داشته باشد. 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بیان 
کرد: با این اقدام، خطوط پسماند و کیفیت خوراک موردنیاز 
در فناوری هــای نوین مانند هاضم و پیرولیز بهبود می یابد. 
او با اشــاره به اینکه ســاماندهی و توسعه سایت های توده 
ریزی در ســازمان مدیریت پســماند از دیگر طرح های در 
آستانه بهره برداری است، گفت: برآورد می شود این طرح در 
اردیبهشــت ماه سال جاری بهره برداری شود که با این اقدام 

سایت های توده ریزی به میزان ۹ هکتار توسعه می یابد.
Á  تحقق هدف کاهش نفوذ شیرابه به خاک با

توسعه الگن های تبخیری
محمدی با بیان اینکه این پــروژه در محل الگن های 
قدیمی ســازمان با اعتبــار 25 میلیارد ریال احداث شــده 
است، افزود: برای تنظیم شیب بندی سایت حدود ۳۰ هزار 
مترمکعب خاکریزی انجام شده و با استفاده از عملیات کوبش 
خــاک، تراکم به حدود ۹5 درصد رســیده که این عامل در 
نفوذناپذیری شیرابه نقش مؤثری دارد. او ساماندهی و توسعه 
الگن های تبخیری و مسیرهای دسترسی اتصال سایت ها 
و کانال های شیرابه به الگن ها با اعتبار ۱5 میلیارد ریال را 
دیگر پروژه ســازمان مدیریت پسماند در سال ۱4۰۰ عنوان 
و اظهــار کرد: احداث ســه الگن تبخیری بــا ظرفیت هر 
الگن چهار هزار مترمکعب، احداث کانال انتقال شــیرابه به 
طول حدود ۷۰۰ متر، احداث حوضچه ته نشینی با ظرفیت 
6۰ مترمکعــب، احداث حوضچه آشــغالگیر به ظرفیت 24 
مترمکعب و بهسازی مسیرهای دسترسی به طول حدود یک 
هزار متر از جمله بخش های این پروژه اســت. مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان افزود: این طرح 
در اردیبهشت ماه ســال جاری آماده بهره برداری است. او با 
بیان اینکه همچنین با اعتبار 6۰۰ میلیون تومان از نخستین 

نمایشــگاه و مرکز آموزشی مدیریت پســماند با همکاری 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان در اردیبهشــت ماه سال 
جاری بهره برداری خواهد شد، گفت: افزایش آگاهی و تغییر 
نگرش دانش آموزان بازدید کننده در راســتای اصالح رفتار 
و اطالع رســانی در خصوص فعالیت ها و اقدامات سازمان 
مدیریت پسماند از برنامه های این نمایشگاه است. محمدی 
افزود: ارتقای فرآیند آموزش مدیریت پســماند، پیاده سازی 
هرم مدیریت پسماند و بهبود نگرش و تغییر رفتار در حوزه 
مدیریت پسماند از اهداف اجرای این طرح است؛ این پروژه 
در محل مــوزه علوم و فنــون اداره کل آموزش و پرورش 
استان کلید خورده و با تمرکز بر ابزارهای دیجیتال و آموزش 
هوشمند، اطالعات مختلف آموزش در فازهای آگاهی، تغییر 
نگرش و اصالح رفتــار را در اختیار مخاطبان قرار می دهد. 
عمده مخاطبان این پروژه دانش آموزان هســتند و آموزش 
های مبتنی بر اصول هرم استراتژیک مدیریت پسماند ارائه 
می شود. او مکانیزاسیون سیســتم آمار و اطالعات سازمان 
مدیریت پســماند را نیز جزو پروژه هایی عنوان کرد که در 
اردیبهشت ماه ســال جاری رونمایی می شود و افزود: بهبود 
مدیریت منابع اطالعاتی و افزایش بهره وری منابع سازمانی 
از اهداف این طرح اســت و شفافیت آمار و اطالعات تولید 
شده در سازمان و به حداقل رساندن دخالت انسانی در فرآیند 

تولید آمار از جمله دستاوردهای این طرح به شمار می رود که 
با اعتبار ۱5۰ میلیون تومان اجرایی شده است.

Á  نخاله های ساختمانی مکانیزه جمع آوری 
می شود

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، 
ساماندهی و اســتقرار سیســتم مدیریت یکپارچه پسماند 
ســاختمانی با اعتبار 25۰ میلیون تومان را دیگر پروژه آماده 
بهره برداری در اردیبهشــت ماه ۱4۰۰ عنوان و تصریح کرد: 
کاهش تخلیه های غیرمجاز پسماندهای ساختمانی در سطح 
و حومه شهر، ساماندهی خودروهای حمل کننده پسماندهای 
ساختمانی، ساماندهی سایت تخلیه پسماندهای ساختمانی و 
بسترسازی برای استقرار سیستم بازیافت پسماندهای عمرانی 
و ساختمانی با اجرای این طرح محقق می شود. او بیان کرد: 
ساماندهی پسماندهای ساختمانی از نقطه تولید تا محل دفع 
نهایی و ساماندهی خودروهای حمل پسماندهای ساختمانی 
و جلوگیری از تخلف بخشــی از تاثیــرات اجرای این طرح 

خواهد بود.
Á  همکاری شهرداری با محققان داخلی برای

تولید انرژی از پسماند
محمدی، خریــد، راه اندازی و بهره برداری از دســتگاه 
پایلوت هاضم بیهــوازی برای تولید بیوگاز را دیگر طرح در 
دســت بهره برداری حوزه پسماند شهرداری دانست و گفت: 
این طرح با اعتبار یکصد میلیون تومان اجرایی شده است و تا 
خردادماه سال جاری آماده بهره برداری می شود. او دستیابی به 
دانش ساخت و بهره برداری، تعیین میزان گاز خروجی و بهینه 
ســازی روش های بهره برداری را از دستاوردهای این پروژه 
عنوان و تصریح کرد: تبدیل پسماند به انرژی، توسعه پایدار 
مدیریت پسماند، بررسی میزان اثرگذاری هاضم بیهوازی در 
مدیریت پسماند شهری، بررسی پارامترهای موثر و بازدارنده 
ها در بهره برداری از کارخانه هاضم بیهوازی، دســتیابی به 
دانش ســاخت و بهره برداری از کارخانه هاضم بیهوازی از 
دستاوردهای اجرای چنین طرحی است. مدیرعامل سازمان 
مدیریت پســماند شهرداری اصفهان افزود: با بهره گیری از 
دانش ساخت یک شــرکت ایرانی که وظیفه بومی سازی 
دانش شرکت آلمانی را داشته است و با همکاری متخصصان 
و پژوهشگران پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران برای 
اولین بار دستگاه پایلوت هاضم بیهوازی به روش خشک و 
گنجایش ۷۰۰ لیتر و ظرفیت خوراک دهی ۳۰ کیلو در روز 
احداث شده است. او افزود: بعد از مرحله پایلوت، امکان بومی 
ســازی دانش و فّناوری این فرآیند وجود داشته و می توان 
در فــاز بعدی احداث کارخانه به ظرفیــت 2۰ تن در روز را 

عملیاتی کرد.

بهره برداری از 8 پروژه توسعه در حوزه پسماند شهر اصفهان تا خردادماه 14۰۰

امکان جمع آوری پسماند با اپلیکیشن شهروندی فراهم شد

صنعت هسته ای ایران بیدی نیست که با این بادها بلرزد
گروه رویداد| روز گذشته رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان 
اینکه سرنخ های خرابکاری در سایت نطنز پیدا شده است، گفت: 
هم  امور  بقیه  و  شده  راه اندازی  سایت  اضطراری  برق  سیستم 
پیش خواهد رفت. علی اکبر صالحی در حاشیه گشایش مرکز ملی 
فناوری های کوانتومی با اشاره به عملیات خرابکاری در سایت شهید 
احمدی روشن نطنز گفت: دشمن می خواهد یاس و ناامیدی را در 

دل ملت ما بکارد اما کور خوانده است . 
به گزارش ایرنا، او اضافه کرد: آنها در گزارش های خود گفته اند 
که فعالیت های هسته ای ما را در نطنز ۹ ماه عقب انداخته اند؛ اما 
تأکید می کنم بخش قابل توجهی از خرابکاری های دشمن جبران 
خواهد شد و این کاروان از حرکت بازنخواهد ایستاد. صالحی بهترین 
نوع بازدارندگی را حفظ نشاط و روحیه عنوان کرد و با بیان اینکه به 
دشمن نشان می دهیم که ملت ایران تسلیم ناپذیر است، گفت: سالن 
مدرن مونتاژ سانتریفیوژ که سری قبل از بین رفت، امروز بخش 
قابل توجهی از آن را سرپا کرده ایم. ضمن اینکه در دل کوه در حال 
ساخت سالن های بسیار پیشرفته ای هستیم. رئیس سازمان انرژی 
اتمی  گفت: این حادثه قطعا خرابکاری بوده و سیستم های امنیتی ما 
به ریشه یابی اتفاق اخیر رسیدند. سرنخ ها پیدا شده و سیستم امنیتی 
این مسئله را با قدرت و قوت پیگیری می کند و خودشان به موقع 
اطالع رسانی می کنند. صالحی با تأکید بر اینکه این گونه کارهای 
ایذایی به هیچ عنوان ما را متوقف نخواهد کرد، گفت: اهل شعار و 
گزافه گویی نبودم و نیستم همین امروز سیستم برق اضطراری 
راه اندازی شده و ظرف روزهای آینده برق اصلی هم وصل خواهد 
شد و بقیه امور هم پیش خواهد رفت. او افزود: غنی سازی در نطنز 
متوقف نشده و با قوت جلو می رود البته برخی ماشین هایی که از 
مدار خارج شده اند باید بازنگری شود. هر اتفاقی که افتاد جبران  آن 
چندین درصد باالتر بوده است تا دشمن بداند ما هم راه مقابله داریم. 
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: 
راه مقابله ما راه شرافتمندانه علمی و تالش و کوشش است اما 
راه آنان زبونانه و خبیثانه است اقدام ما تنها جبران گذشته نیست 
بلکه جبران گذشته بعالوه اقدامات دیگر است. رئیس سازمان انرژی 
اتمی با رد این اظهارات که اقدامات خرابکارانه را باید با مذاکرات 
وین جواب دهیم و آن را متوقف کنیم، تصریح کرد:  هر چیزی 
جای خود دارد و اقدامات ایذایی دشمن همان طور که دیشب هم 
به استحضار ملت رساندم، نشان از توفیقات فعالیت های صلح آمیز 
هسته ای کشورمان داشته که به عنوان یک پشتوانه قوی برای 
مذاکره کنندگان در نظر گرفته می شد. او افزود: آنها فکر می کردند  
این کارشان این پشتوانه را تضعیف می کند که قطعا اشتباه کرده اند 
و پشتوانه ما قوی تر شد و مذاکرات سر جایش است و هیچ ربطی 
این  آیا  به پرسش دیگری که  پاسخ  در  ندارند. صالحی  به هم 
موضوع خرابکاری بود یا اتفاق فنی، گفت: قطعا خرابکاری بود و 
این یک حادثه اتفاقی فنی نبود. سیستم های امنیتی به آن ورود 
و ردپای مسئله را روشن کردند؛ فعال بیش از این راجع به این 
موضوع نظر نمی دهم و سیستم های امنیتی در صورت مصلحت 
در آینده اطالع رسانی می کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی اضافه 

کرد: سانتریفیوژهای صدمه دیده در نوع خود جبران می شود  و با 
اصالحاتی، کیفیت و کارآمدی سانتریفیوژها حداقل 5۰ درصد باال 
می رود. او در پاسخ به اینکه آیا همان سالن قبلی در این اتفاق آسیب 
دیده است، گفت: حادثه قبلی مربوط به سالن سانتریفیوژ بود که 
جبران کردیم و تعداد مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید ما در حد 
قابل قبولی باال رفته است و نمی خواهم عدد بدهم اما عمال اتفاقی 
را که قبال افتاد را جبران کردیم و این حادثه ربطی به حادثه تیرماه 
 IR۱ ندارد. صالحی با بیان اینکه سانتریفیوژهای آسیب دیده عمدتا
بوده است، گفت: سانتریفیوژهای IR۱ جایگزین با یک راندمان باال 
و ارتقای کیفیت باالی 5۰ درصد خواهد بود و دشمن بداند هر قدم 
ایذایی که بردارد ما به حالت قبل برنمی گردیم بلکه به یک حالت 
بسیار باالتر می رویم. رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به دیگر 
پرسش که آیا با آژانس درباره این خرابکاری ها صحبت کرده اید یا 
نه گفت: با آژانس در این زمینه صحبتی نداشتیم اما اعتراض کردیم. 
صالحی درباره اینکه آیا ساخت سوخت راکتور با اورانیوم فلزی یک 
ساختار جدیدی است که ایران انجام می دهد یا اینکه قبال در دنیا 
بوده است، گفت: دنیا تازه وارد این عرصه شده است و هم زمان با 
دنیا نوع جدیدی از سوخت 2۰درصد را استفاده می کنیم. او درباره 
مطابقت این ساخت با استانداردها ادامه داد: مرکز نظام ایمنی ما همه 
مالحظات ایمنی و فنی را در نظر می گیرد و تاب آوری آن مدتی در 
راکتور اندازه گیری می شود. صالحی همچنین با اشاره به گشایش 
نخستین مرکز پزشکی هسته ای اطفال در بیمارستان امام خمینی 
در اوایل اردیبهشت امسال گفت: این تنها مرکز هسته ای اطفال 
در کودکان خواهد بود که سازمان انرژی اتمی برای راه اندازی آن 
کمک فراوانی کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین با 

تشریح اتفاقی که در نطنز برای سخنگوی این سازمان افتاد، گفت: 
به همراه برادرمان آقای کمالوندی صبح اول وقت برابر برای بازدید 
رفتیم و آنجا ایشان ناگهان کنترل خود را از دست داد آسیب دید 
که پایش و قسمتی از سر نزدیک چشم ایشان آسیب دید.  اقدامات 
الزم در کاشان انجام شد و به تهران منتقل می شود و حال عمومی 

آقای کمالوندی خوب است.
Á  صنعت هسته ای ایران بیدی نیست که با این

بادها بلرزد
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به حادثه تروریستی 
صنعت  گفت:  )نطنز(  روشن  احمدی  شهید  غنی سازی  مجتمع 
هسته ای آن قدر عمق و نفوذ دارد و بیدی نیست که با این بادها 
بلرزد؛ قطعا ما در این صنعت پیروز هستیم. بهروز کمالوندی که 
احمدی  شهید  غنی سازی  مجتمع  در  ارتفاع  از  سقوط  دلیل  به 
روشن)نطنز( در بیمارستان کاشان بستری بود، روز گذشته گفت: 
نبرد ما در صنعت هسته ای کشور ادامه دارد و با استقامت در این 
عرصه به پیروزی دست خواهیم یافت. او ادامه داد: یقین دارم که در 
صنعت هسته ای پیروز هستیم بنابراین مردم هیچ تردیدی در این 
زمینه نداشته باشند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه 
4۰ سال تجربه دیپلماتیک دارم و هشت سال است که در صنعت 
هسته ای فعالیت می کنم؛ گفت: با شناختی که از صنعت هسته ای 
دارم، قطعا ما پیروز هستیم. با امکانات و تخصص توأم با تعهد 
و دلسوزی و ایثار فعاالن صنعت هسته ای کشور، پیروزی در این 

عرصه قطعی است و تردیدی ندارم که به اهداف خود می رسیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی یکشنبه گذشته هنگام بازدید از 
مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن از ارتفاع چندم تری سقوط 

کرده و دچار شکستگی های سطحی از ناحیه پا و سر شد. او پس 
از بروز حادثه به یکی از بیمارستان های کاشان منتقل شده و تحت 
مراقبت و درمان قرار گرفت. این در حالی است که سخنگوی 
تروریستی  حادثه  یک  بررسی  به منظور  اتمی  انرژی  سازمان 
هسته ای به نطنز رفته بود تا پیامدهای وقوع حادثه  در بخشی از 
شبکه توزیع برق تأسیسات غنی سازی را از نزدیک مشاهده کند. 
کمالوندی درباره این حادثه گفت: این حادثه صدمات انسانی و 
آلودگی به دنبال نداشته و علل آن در دست بررسی است. کمالوندی 
افزود: بامداد یکشنبه گذشته حادثه ای در بخشی از شبکه توزیع 
برق مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن )نطنز( رخ داد که 
صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته است. در همین راستا 
آخرین  درباره  یثربی)ره( کاشان  ا...  آیت  بیمارستان  درمان  مدیر 
وضعیت بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: حال 
عمومی او بعد از انجام جراحی بسیار خوب است و بزودی ترخیص 
می شود. محمدرضا جمالی با اشاره به شکستگی مختصر در مچ پای 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: با هماهنگی های انجام شده 
کمالوندی   پس از ترخیص، از کاشان به تهران انتقال داده  می شود. 
رئیس بیمارستان آیت ا... یثربی)ره( کاشان نیز اظهار داشت: در 
تمامی نواحی که حدس پزشکی آسیب دیدگی داشت، تصویربرداری 
سی تی اسکن و ام آر آی انجام شد. مصطفی سروی زاده با بیان اینکه 
بیشتر آسیب دیدگی در ناحیه های پا و ستون فقرات بود، افزود: در 
ناحیه مچ پای راست به طور فوری جراحی صورت گرفت و سایر 
قسمت های آسیب دیده نیز در مرحله های بعدی درمان می شود. او 
خاطرنشان کرد: سخنگوی سازمان انرژی اتمی از کاشان به تهران 

منتقل می شود و شاید امروز برای ریکاوری به بیمارستان برود.

غنی سازی بدون توقف

سرنخ های خرابکاری در سایت نطنز پیدا شد
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»در برنامه پنجم و بودجــه ۱4۰۰ بر رعایت ارتفاع مجاز 
معین شده در طرح تفصیلی تأکید شده است و حتی در بودجه 
سال جاری احتیاط بیشتری نسبت به گذشته برای دور ماندن 

شهرداری از شهر فروشی اعمال شده است.«
به گزارش ایمنا، اخذ درآمدهای نامطلوب که به آینده شهرها 
آسیب می زند یکی از معضالتی است که شهرهای ایران در 
مسیر تحقق بودجه ســاالنه خود دچار آن هستند و حمایت 
نکردن دولت از مدیریت های شهری، سیاست گذاری نادرست 
شورای شهر و گاهی غفلت مناطق در رعایت چهارچوب های 
قانونی مزید بر علت می شود تا شهرها برای ادامه حیات خود به 

منابع درآمدی که نباید متوسل شوند.
فتح ا... معین، رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری 
شورای اسالمی شهر اصفهان بودجه شهرداری اصفهان را در 
نگاهی به این چالش ها، تشــریح کرده که متن آن را در ادامه 

می خوانید:
Á  که متهم می شوند  بعضا  *شــهرداری ها 

در حال پیمودن مســیری هستند که ناشی 
از نبود حمایت دولت بوده و منجر به کســب 
درآمدهای مســموم مانند عوارض مازاد بر 
تراکم مسکونی برای تحقق بودجه می شود، 
این اتفاق در شهرداری اصفهان نیز رخ داده 

است؟
در جلســاتی که بعضا در محافل مختلف برگزار می شد، 
میزان تحقق بودجه ۹۹ شهرداری از جمله برنامه های درخشان 
مجموعه مدیریت شهری اصفهان قلمداد شده و نحوه تحقق 
بودجه در جلسه ای که بسیاری از مدیران فعلی و سابق کشور 
بودند ذکر شد که تحسین و تعجب آنها را برانگیخت. کدهای 
درآمدی و هزینه ای را هر ســال وزارت کشــور ابالغ کرده و 
بودجه شهرداری هرساله بر اساس آن تدوین می شود و آنچه 
در کدبندی آمده است و گفته می شود باید آن را از دولت بگیرم 
این گونه است که دولت نیز مانند شهرداری فقط در چهارچوب 
بودجه مصوب امکان پرداخت به شهرداری یا هر جای دیگری 
دارد. در مجلس شورای اسالمی به دلیل غلبه نمایندگان شهرها 
و شهرستان های کوچک تر همیشه این بند آمده است که از 
ارقامی که در بودجه برای کمک به شــهرداری ها پیش بینی 
می شــود در گام اول مراکز استان ها و در گام های بعدی نیز 
شــهرهای باالی 5۰۰ یا 2۰۰ هزار نفر از دریافت مبالغ منع 
می شوند بنابراین هیچ دولتی نمی تواند مصوبه مجلس را اجرا 
نکند و متهم کردن شهرداری ها به اینکه چرا مبالغ را از دولت 
دریافت نکردند مبنای قانونی ندارد. اقدامات شورای شهر در 
تدوین بودجه و افزایش درآمدها، بســیار منطقی و با رعایت 
صرفه و صالح جامعه بوده است و بر این تأکید شده است که 
رونق اقتصادی در شهر محقق شود. تالش اعضای شورا برای 
منطقی کردن اقالم دریافتی با توجه به واقعیت های موجود بوده 
است. وزارت کشور تأکید می کند که اگر از محل کمک های 
دولتی مبالغی در بودجه آورده می شود باید مطمئن شویم که این 

مورد در قانون بودجه سنواتی موجود است.
Á  ،بنابراین در تحقق بودجه ســال جاری*

حرکت  فروشی  شــهر  سمت  به  شهرداری 
نمی کند؟

طرح های جامع و تفصیلی شــهرها تراکم و ارتفاع مجاز 
ساخت وساز را مشخص می کنند و دو طبقه روی پیلوت برای 
هر ساخت وســازی ممکن است. طرح جامع، مازاد بر آن را در 
نقاطی که تأسیســات زیربنایی و عرض گذرها کشش داشته 

باشــد اجازه داده و حتی در بعضی نقاط تا پنج طبقه نیز اجازه 
ساخت داده می شــود. هر جا این طبقات مازاد بر ارتفاع پایه 
وجود داشته باشد، قانون اجازه داده شهرداری به عنوان تراکم، 
عوارض بیشتری را از مالکان و متقاضیان اخذ کند. این موضوع 
در شهرهای سراسر ایران بوده و مبنای قانونی دارد؛ بنابراین 
مجوز ســاخت ساختمان ها اگر در حد تراکم مجاز باشد عمل 
قانونی بوده و شهر فروشی نیست بلکه بخشی از درآمد همه 

شهرداری ها را تأمین می کند. از طرفی دو طبقه روی پیلوت 
به منظور مساعدت به همه شهروندان میزان عوارض بسیار 
پایین منظور می شــود که این بیشتر شــامل ساخت وسازها 
شخصی سازی است و شــهرداری باید از انبوه سازان عوارض 
متعلقه را دریافت کند چون بخشی از حقوق شهروندان است 
و هرکس بیشــتر از امکانات استفاده می کند باید هزینه آن را 
بپردازد. این رویه در تمام ســال های گذشــته وجود داشته و 
در برنامه پنجم و بودجــه ۱4۰۰ بر رعایت ارتفاع مجاز طرح 
تفصیلی تأکید شده است حتی به نظرم در بودجه سال جاری 
احتیاط بیشــتری برای دور ماندن شهرداری از شهر فروشی 

اعمال شده است.
Á  این احتیاط توســط شورای شهر اعمال*

شده است اما آیا از تصویب تا اجرا در مناطق 
نیز احتیاط ها رعایت می شود؟

خاصیتی که اضافه ارتفاع دارد این اســت که خیلی سریع 
خود را در ایجاد ازدحام، مشکالت ترافیکی و سایه اندازی نشان 
می دهد. در این خصوص هم دستگاه های نظارتی وجود دارند 
هم مردم بر نحوه ساخت وسازها نظارت می کنند؛ اگر ساخت 

طبقه اضافه شاکی داشته باشد شهرداری مکلف به رسیدگی 
به شــکایت اهالی محل و تمام ذی نفعان است. دستگاه های 
نظارتی بیرونی نیز بر رعایت طرح تفصیلی و جامع نظارت دارند.

Á  اخذ اوراق مشارکت به زعم برخی، باعث*
ایجاد بدهی برای آینده شــهر شده و آن را 
درآمد نامطلوب برای شهرها می دانند، با توجه 
به اینکه این اوراق سهم باالیی در تحقق بودجه 
به  شهرداری اصفهان دارد، توجیه پذیری آن 

چه شکل است؟
دریافت تســهیالت اوراق مشــارکت به عنوان امتیازاتی 
اســت که در قالب بودجه سنواتی کشور و توسط نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی به تصویب می رسد. درواقع اخذ اوراق 
مشارکتی که 5۰ درصد اصل و سود را دولت تضمین می کند 
امری است که بر اساس پرداخت به موقع و صحیح بوده است 
و باید به یک عنوان یک موقعیت مطلوب تلقی شــود چون 
اعتباری در اختیار شهرداری قرار می گیرد که برای بازپرداخت 
آن از بانک ها نیز مهلت گرفته می شــود. اتفاقًا این امر بسیار 
مطلوبی بوده و سبب می شود دولت در بسیاری از پروژه های 
شهری سهم خود را بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی 

به صورت اوراق مشارکت پرداخت کند.
*درباره ســهم عوارض بر پروانه های ســاختمانی در حد 
تراکم مسکونی و مازاد بر تراکم مسکونی نیز توضیح بدهید. آیا 
افزایش آن باعث نمی شود که الگوهای قیمت گذاری شهرداری 

که به آن استناد می شود قیمت مسکن را افزایش دهد؟
دریافت مبالغ بر اســاس مــازاد بر تراکم در ســال های 
گذشــته وجود داشته و شهرداران در گذشته نیز بر اساس آن 
کار می کردنــد و از آن دفاع نیز می کردند. این بحث در قالب 
یک توافقی اســت که شهردار منطقه ریسک آن را می پذیرد 
و کســانی که متقاضی توافق مازاد هســتند باید هزینه های 
مترتــب را پرداخت کنند. این رویه در ۱5 ســال اخیر که در 
شــورا بوده ام انجام می شده و به طور مستمر اجرا شده است. 
در شــورای سوم کمیته ای با حضور بسیاری از صاحب نظران 
از جمله انجمن انبوه سازان و برخی کارشناسان دستگاه های 
دولتی تشــکیل و با آن ها مشورت کردیم و این سؤال مطرح 
شــد که مجموع عوارضی که شهرداری باید از هر ساختمان 
دریافت کند چند درصد قیمت فروش باشد. در همین خصوص 

مذاکراتی شد و درصدی مقرر که کاماًل منطقی است تعیین 
شــد که در تمام این ســال ها این عوارض با یک نوسان کم 
اعمال شده اســت. در ســال ۹۹ که قصد افزایش عوارض 
ســاختمان را داشتیم این نسبت را مجددًا محاسبه کردم که 
 میزان آن کماکان برقرار بود یعنی در این قضیه تغییر بزرگی

 رخ نداده است.
Á  پس چرا برخی نسبت به افزایش عوارض*

معترض هســتند و آن را فشاری مضاعف بر 
مردم می دانند؟

بخشی از افزایش ها به دلیل افزایش نرخ زمین و مسکن 
در نقاط مختلف بوده است. به طور مثال سال های گذشته در 
چهارباغ عباســی برای آزادسازی بعضی واحدهایی که مقابل 
پارک شــهید رجایی بــود قیمت ۱5 تــا 25 میلیون تومان 
را پرداخــت می کردیم اما در حــال حاضر این نرخ در کجای 
اصفهان اســت؟ چندی پیش در شورای عالی مشارکت ها در 
یکــی از فرعی های خیابان امام خمینی نرخ زمین متری ۱5 
میلیون تومان محاسبه شد و تعداد افرادی که برای مشارکت 
اقدام کرده بودند بسیار زیاد بود، این نشان می دهد قیمت ۱5 
میلیون تومان قیمت مناسبی برای آن نقطه شهر بوده است 

افزایش قیمت زمین و مسکن در این سال ها به چشم می آید.
Á  به نظر شــما چرا انبوه سازی در اصفهان*

کمتر از سایر کالنشهرها مانند مشهد است؟ 
با سیاســت حاکم، روند صــدور پروانه های 
ساخت وساز را در دوره پنجم مطلوب می دانید؟

اتفاقا این گونه نیســت؛ اصفهان از نظر انبوه سازی یکی 
از شــهرهایی اســت که وضعیت خوبی دارد. ما در این دوره 
نسبت به ســال های گذشته به طور مســتمر افزایش سطح 
زیربنایی پروانه های صادره را شاهد بوده ایم و اگر سیاست ها 
دچار مشــکل بود این نتیجه و بازخورد را نمی توانستیم از آن 
داشــته باشیم. البته این افزایش در سال های گذشته نیز بوده 
و می تــوان گفت هر ســال در حال افزایش اســت. در مورد 
کالنشهر مشهد هم که به آن اشاره کردید این شهر وضعیت 
متفاوتی دارد به طور مثال بســیاری از واحدهای آپارتمانی در 
روزهای سال خالی هستند و مالکان تنها برای ایام زیارتی از 
 آن استفاده می کنند که همین امر سبب شکل گیری ساخت

 وسازها به طور انبوه شده است.

شهر فروشی نکرده ایم
54 هزار لیتر فرآورده نفتی 

قاچاق در شاهین شهر توقیف 
شد

گــروه جامعه: 54 هزار لیتر فــرآورده نفتی قاچاق در 
شهرستان شاهین شهر و میمه استان اصفهان کشف و توقیف 

شد.
 فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر گفت: مأموران 
گشت انتظامی بخش میمه و پاسگاه مورچه خورت حین کنترل 
یکی از محور های فرعی این شهرستان به 2 کامیون کشنده 
مشکوک و آن ها را متوقف کردند. سرهنگ علی صادقی افزود: 
در این خودرو ها 54 هزار لیتر فرآورده نفتی بدون مدارک قانونی 
بارگیری شده بود. او گفت: 2 قاچاقچی دستگیر و تحویل مراجع 

قضایی شدند.

5 تن مرغ زنده قاچاق در آران 
و بیدگل کشف شد

گروه استان: فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل از 
توقیف یک دستگاه کامیون حامل پنج تن و ۷۹۰ کیلو مرغ زنده 
به ارزش یک میلیارد ریال در عملیات مأموران این فرماندهی 
خبر داد. سرهنگ علی اصغر محمدی اظهار داشت: مأموران 
کالنتری ۱۳ فرماندهی انتظامی شهرســتان آران و بیدگل 
حین کنترل خودروهای عبوری در محور خروجی شهرستان 
به یک دســتگاه خودروی کامیون ویژه حمل طیور مشکوک 
و آن را برای بررسی های بیشــتر متوقف کردند. او افزود: در 
بررسی های صورت گرفته مشخص شد راننده فاقد بارنامه و 
مجوز دامپزشکی برای بار خود است بالفاصله نسبت به توقیف 
خودرو و جلوگیری از خروج آن اقدام شــد. فرمانده انتظامی 
شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه این در عملیات پنج تن 
و ۷۹۰ کیلو مرغ زنده که ارزش آن برابر اعالم کارشناســان 
مربوطه یک میلیارد ریال برآورد شده کشف شد اظهار داشت: 
محموله مرغ های زنده مکشوفه با هماهنگی های قانونی به 

منظور کشتار به کشتارگاه شهرستان کاشان تحویل شد.

معضل فقدان تجهیزات اطفای 
حریق در انبارهای خمینی شهر

به گفته رئیس ســازمان آتش نشانی خمینی شهر بیشتر 
انبارهای مستقر در این شــهر بویژه در محدوده خیابان های 
کهندژ، امیرکبیر، میردامادی و بســیج فاقد تجهیزات اطفای 

حریق هستند که خطرساز است.
مهدی مرادیان به ایرنا گفت: تاکنون هشدارهای زیادی 
به متصدیان واحدهای صنفی و انبارداران در خمینی شهر برای 
نصب و تأمین تجهیزات اطفای حریق و کپسول آتش نشانی در 
این اماکن داده شده اما تعداد کمی از آنها از این موضوع استقبال 
کردند. او با بیان اینکه در این انبارها، اجناس و کاالهای مختلف 
نگهداری می شود، اظهار داشت: نگهداری هر یک از این کاالها 
در انبار به ایجاد شرایط و ملزومات ویژه و در نظر گرفتن موارد 
ایمنی نیاز دارد اما در بسیاری از موارد این نکات رعایت نمی شود 
و هر از چند گاهی شــاهد بروز حوادث آتش سوزی در انبارها 
هستیم. مرادیان با اشاره به نامه نگاری هایی که در این زمینه 
انجام شده اســت، تصریح کرد: ما قوه قهریه نسبت به الزام 
نصب تجهیزات اطفای حریق در اماکنی مانند انبارها نداریم 
اما تالش کردیم تا با آموزش، اطالع رســانی و بازرسی های 
دوره ای تا جای ممکن در این زمینه اقدام شــود. او با تأکید بر 
اینکه در انبارهایی که نکات ایمنی و مسائل انبارداری رعایت 
نمی شود کوچکترین عامل می تواند به بروز بزرگترین حوادث 
منجر شود، خاطرنشــان کرد: در یک مورد در خیابان بسیج 
خمینی شهر، گرمای لوله بخاری چوبی در طبقه زیرین منجر 
به آتش گرفتن محموله پنبه در طبقه فوقانی انبار شد. رئیس 
سازمان آتش نشانی خمینی شهر به حادثه آتش سوزی شامگاه 
شنبه هفتم فروردین جاری نیز اشاره و اضافه کرد: در این حادثه 
یــک انبار لوازم یدکی و خانگی در خیابان کهندژ دچار حریق 
گسترده و پس از پنج ساعت مهار شد. او با بیان اینکه این حادثه 
ساعت ۱۹ و 5۸ دقیقه به آتش نشانی خمینی شهر گزارش شد، 
ادامه داد: در کوتاهترین زمان ممکن نیروهای آتش نشانی از 
خمینی شهر، درچه، کوشک، نجف آباد و اصفهان به محل حادثه 
اعزام شــدند. مرادیان با اشاره به اینکه وزش باد به گسترش 
آتش منجر شد، اظهار داشت: هنوز علت اصلی حادثه مشخص 
نشده است اما میزان خســارت وارده حدود ۱۰ میلیارد تومان 
برآورد می شود. او با تأکید بر اینکه هیچ یک از منازل مسکونی 
اطراف این انبار دچار آتش ســوزی نشدند، تصریح کرد: چهار 
واحد مسکونی هم جوار فقط دچار دودگرفتگی شدند و هیچ یک 
از اهالی آنها آسیب ندیدند. شهرستان خمینی شهر با حدود ۳2۰ 

هزار نفر جمعیت در ۱۰ کیلومتری غرب اصفهان است.

شیوع گسترده موج چهارم 
کرونا در فریدن

موج چهارم کرونا در فریدن با شیوع گسترده ای همراه بوده 
است.

رئیــس  ســیما،  و  صــدا  گزارش خبرگــزاری  بــه 
بیمارســتان شــهید رجائــی داران گفــت: در کرونــای 
انگلیســی دوره کمــون یا نهفتگــی بیماری بســیار کوتاه 
 اســت و عالئم بیمــاری خیلی ســریع نمایان می شــود.

مهدی ابن النصیر افزود: 25 اســفند پارســال تنها یک بیمار 
کرونایی در بیمارســتان شــهید رجائی داران بســتری بود 
درحالی که اکنون ۹۳ بیمار مبتال به کرونا با شــدت بیماری 
در این بیمارســتان بستری هستند. او از مردم خواست عالوه 
بر شستشــوی مداوم دست ها و ماســک زدن، فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت کننــد و از هرگونه دورهمی خانوادگی و 
برگزاری اجتماعات و مراســم خودداری کنند. رضا قاســمی 
متخصص داخلی نیز گفت: تا روز ششم فرودین مشکل خاصی 
نداشــتیم، اما بعد با ورود مسافران و مهمانان نوروزی اپیدمی 
 بیماری آغاز شــد و بیشتر افراد به صورت خانوادگی به کرونا 

مبتال شدند.

    شهر   استان

پروژه تعریض پل زندان تا 
تیرماه سال جاری تکمیل 

می شود
مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان از پیشــرفت ۳5 
درصدی پروژه تعریض پل زندان خبر داد و گفت: این پروژه 

به صورت تیرهای پیش ساخته اجرا می شود.
محمد شرفا به ایمنا گفت: با توجه به آغاز تعریض پل 
زندان با هدف کاهش بار ترافیکی روی پل در ساعات پیک 
رفت وآمد قطعات این پل در محل کارگاه با سرعت مطلوب 
در حال ســاخت است که امیدواریم تا تیرماه شاهد تکمیل 
و بهره برداری از این پروژه باشــیم. او افزود: دیواره ســازی 
پروژه تعریض پل زنــدان 4۸مترمربع، جدول گذاری آن به 
طول 4۰۰ مترمربع و آســفالت پروژه هزار و ۸۰۰ مترمربع 
خواهــد بود. مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه ورودی جنوب غربی شــهر اصفهان چشم نواز شده 
اســت، تصریح کرد: هم زمان با آغاز سال ۱4۰۰ با نصب 
تابلــو ورودی خوش آمدگویی به اصفهان همچنین نصب 
المان اصفهان رنگ و بویی تازه به این ســمت از ورودی 
شهر داده شده است. او خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط 
مکانی خاص زندان اصفهان و حضور مردم در این محل و 
انجام هماهنگی ها با مدیریت زندان و تبادل نظر شده، دیوار 
۱5۰ متری زندان نقاشی دیواری شد و چهره شهر در این 

محل تغییر کرد.

34 خدمت آنالین شهرسازی 
در سامانه اصفهان نما ارائه 

می شود
به گفته مدیرکل نظارت بر اجرای ضوابط شهرســازی 
شهرداری اصفهان شهروندان با مراجعه به سایت اصفهان 
نما می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به مناطق ۱5گانه 
شــهرداری از ۳4خدمت شهرسازی به صورت الکترونیک 

بهره مند شوند.
خلیل عسگرپور با اشاره به ارائه خدمات آنالین در حوزه 
شهرســازی و توسعه الکترونیک و شهر هوشمند، به ایمنا 
گفت: چشم انداز شهر اصفهان بر اساس برنامه سنجش پذیر 
توســعه دولت الکترونیک و شهر هوشمند است. او با بیان 
اینکه ارتقای سطح رضایت مندی شهروندان از خدماتی که 
توسط معاونت شهرسازی ارائه می شود همواره موردتوجه 
بوده است، افزود: با هدف توسعه زیرساخت ها و بسترهای 
موردنیاز شــهر الکترونیک و در راستای ایفای مسئولیت 
اجتماعی با هدف کاهش مراجعه شهروندان به مناطق ۱5 
گانه به دلیل شرایط کرونایی، معاونت شهرسازی با همکاری 
سایر بخش ها و سازمان ها اقدام به راه اندازی سایت اصفهان 
نما به نشــانی my.Isfahan.IR کرد. مدیرکل نظارت بر 
اجرای ضوابط شهرســازی شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
سامانه اصفهان نما به منظور کاهش مراجعات شهروندان 
و اتالف وقت و همچنین تسهیل امور مردم بدون مراجعه 
به شهرداری ها در مناطق ۱5گانه، راه اندازی شده و در حال 
حاضر امکان اســتفاده از ۳4خدمت در حوزه شهرســازی 
قابل استفاده شهروندان است. او خاطرنشان کرد: آگاهی از 
آخرین وضعیت گواهی پایان کار، پایان سفت کاری، امکان 
ثبت نام برای بازدید، صدور پروانه ساختمانی، مشاهده آنالین 
پرونده های شهرسازی، ورود اطالعات و مشخصات مالکان، 
اســتعالمات بانک و دفترخانه از جمله خدماتی است که از 
طریق این سایت برای شــهروندان قابل دسترسی است. 
عســگرپور در خصوص قابلیت دریافت گواهی پایان کار 
و پایان ســفت کاری )بدون مراجعه به شهرداری( از طریق 
سایت اصفهان نما، افزود: در این قسمت از خدمات سامانه 
بعد از ثبت درخواست توسط شهروند، پرونده جهت تأیید به 
کارتابل مهندسان ناظر ارجاع داده شده و با پیامک به مالک 
و ناظران اطالع رسانی های الزم می شود. او ادامه داد: پس 
از تأیید پرونده توسط مهندسان ناظر به صورت غیرحضوری 
جهت ادامه فراینــد و انتخاب زمان بازدید به مالک اطالع 
رسانی می شود. مدیرکل نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: شهروندان می توانند بدون 
مراجعه و به صورت آنالین نتیجه درخواست های ثبت شده 

قبلی و گواهی های صادره را از این سامانه پیگیری کنند.

عالئم بیماران مبتال به کرونا در 
اصفهان شدت یافته است

گروه اصفهان: مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز 
بهداشت استان اصفهان از آغاز مرحله پنجم واکسیناسیون 
کرونا در اصفهان با 6هزار و 6۰۰ دز واکســن خبر داد. رضا 
فدایی بــا بیان اینکه واکسیناســیون کرونا در اصفهان از 
2۱بهمن ماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: 
تاکنون واکسیناسیون تنها برای کادر درمان انجام شده است. 
او با بیان اینکه تاکنون حدود 2۷هزار دز واکسن به دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان تحویل شده است، ابراز داشت: 6هزار 
و 6۰۰دز این واکسن در ۱۷فروردین تحویل مراکز درمانی 
شده اســت. مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
استان اصفهان افزود: در این محله از واکسیناسیون عالوه 
بر کادر درمان مرتبط با کرونا افراد مطب پزشــکان را نیز 
واکســینه می کنیم. او همچنین با بیان اینکه روند ابتال به 
کرونا در اصفهان همچنان صعودی است، ادامه داد: عالئم 
بیماران مبتال به کرونا نیز تشدید شده است. فدایی با بیان 
اینکه تعداد تســت قابل انجام برای کرونای جهش یافته 
انگلیسی در اصفهان محدود است، اضافه کرد: این تست در 
حال حاضر تنها در آزمایشگاه مرکز بهداشت استان اصفهان 
و به صورت محدود انجام می شود. او با بیان اینکه در حال 
حاضر واکسن های روسی، چینی و هندی در اصفهان تزریق 
می شود، اضافه کرد: اخبار اعالم شده در مورد بی تأثیر بودن 
واکسن چینی صحت ندارد و ما شاهد تأثیرات خوبی در این 

زمینه بوده ایم.

سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان، شاه کلید 
جلوگیری از روند پرشــتاب و موج بلند کرونا را ساکن شدن 
جمعیت و به حداقل رســاندن ترددها و اجتماعات دانست و 
گفت: نیازمند رعایت صددرصدی پروتکل های بهداشــتی و 
پایبندی به محدودیت های وضع شده هستیم، ولی با تعطیلی 

نصفه و  نیمه و تعارفات این موج سرکش فروکش نمی کند.
آرش نجیمی با اشــاره به اینکه تعداد بیماران بستری در 
بیمارستان های حوزه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به ۱۸۰۰ 
بیمار رسید، به ایسنا گفت: ظرفیت عادی بیمارستان الزهرا)س( 
تقریبا پر شده و تالش می کنیم ظرفیت این بیمارستان را با 
۱5۰ تا 2۰۰ تخت جدید افزایش دهیم، درحالی که با روند پر 
شــتاب بیماری، این افزایش تخت نهایتا می تواند تا چند روز 
آینده پاسخگو باشد. او به افزایش تعداد تست های کرونا اشاره 
کرد و گفت: برخی روزها بیش از 5 هزار تست می گیریم که 
بین 2 هزار تا 26۰۰ بیمار شناســایی می کنیم، ضمن اینکه 
نرخ مثبت شدن تست ها نیز بیش از 45 درصد است که رقم 
باالیی اســت و نشان می دهد شیوع ویروس در جامعه بسیار 
زیاد است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان 

اینکه تعداد بیماران کووید۱۹ در اســتان روز به روز شــتاب 
بیشــتری به خود می گیرد، افزود: در 4۸ ســاعت پیش ۳۸۰ 
بیمار کووید در بیمارستان های استان بستری کردیم که رقم 
باالیی است و با ادامه این روند کم کم به آستانه تحمل بخش 
درمانی و بیمارستان ها می رسیم که امیدواریم این اتفاق نیفتد. 
او همچنین از افزایش فوت بیماران کووید در استان اصفهان 
خبر داد و گفت: تعداد فوتی های روزانه از عدد 2۰ باالتر رفته، 
این در حالی است که با این تعداد بیمار احتماال هفته های آینده 
تعداد فوتی ها روند تصاعدی بگیرد و حتی احتمال دارد فوت 
روزانه 5۰ بیمار در آبان ماه ســال گذشته را رد کنیم. نجیمی 
ادامه داد: این احتمال وجود دارد که با تعداد بیشتر بیماران و نیاز 
به افزایش تخت حتی خارج از بیمارستان ها، کیفیت مراقبت از 
بیماران نیز تغییر کند و موارد فوت را تحت تأثیر قرار دهد. او 
از تشــدید نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در استان 
خبر داد و ابراز امیــدواری کرد که این نظارت ها تغییراتی در 
تردد افراد، باز بودن مشاغل گروه های 2، ۳ و 4، فعالیت ادارات 
و سازمان ها ایجاد کند، چراکه شاه کلید جلوگیری از این روند 
و موج بلند کرونا کاهش حضور افراد در جامعه و ساکن شدن 

جمیعت است. سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
افزایش ترددها و تراکم جمعیت از ۱5 اســفند سال گذشته 
را یادآور شــد و گفت: ایــن موج بلند کرونا به خاطر تغییرات، 
جابجایی ها و تحرکات بیش از حد جمعیت از نیمه اسفند به 
بعد بود. او در مورد وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی در 
اســتان نیز گفت: نسبت به دو هفته گذشته وضعیت رعایت 
پروتکل های بهداشتی از ســوی مردم بهتر شده، ولی هنوز 
به حد قابل قبولی نرســیده که بتواند جلوی این تعداد بیمار و 
شیوع بیماری را بگیرد. نجیمی با تأکید بر اینکه محدودیت های 

کرونایی نباید نصفه نیمه اجرا شود، تصریح کرد: برای جلوگیری 
از این موج بلند به رعایت صددرصدی پروتکل های بهداشتی 
و پایبنــدی کامل مردم به محدودیت های وضع شــده نیاز 
داریم. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه 
با تعطیلی نصفه نیمه و تعارفات این موج ســرکش فروکش 
نمی کند، خاطرنشــان کرد: نیاز داریم به طور کامل و جدی 
حداقل به مدت ۱۰ تا ۱4 روز محدودیت ها را حفظ کنیم، در 
 غیر این صورت بعید است به این زودی روند بستری و فوت

 بیماران را کاهش دهیم.

 اصفهان به رعایت دقیق پروتکل ها نیاز دارد

 جنگ کرونا و محدودیت ها 
در قله

در گفتگو با رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح شد

در بودجه سال جاری احتیاط بیشتری برای دور ماندن شهرداری از شهر فروشی اعمال شده است.

بنا به گفته مدیرعامل ســازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان در اردیبهشــت ماه هم زمان با هفته فرهنگی در 
مورد موضوعات مختلف شهر، دیوارنگاره ها را اجرا خواهیم 

کرد تا جلوه خاصی به این کالنشهر ببخشد.

حســن مؤذنی به ایمنا گفت: طرح دیوارنگاری شهر 
کار مشترکی با انجمن نقاشان اصفهان بود که به صورت 
فراخوان از هنرمندان دعوت کردیم تا ایده ها و طرح های 
خود را ارائه کنند. او افزود: پس از بررسی طرح ها، انجمن 

نقاشــان انتخاب شد و پس از مشــخص شدن تیم های 
اجرایی در مدت ۱۰ روز دیوارنگاره ها اجرا شد. مدیرعامل 
سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان تصریح کرد: تعامل 
با انجمن نقاشان اتفاق خوبی بود و امیدوارم بتوانیم از این 
ظرفیت در هفته فرهنگی اصفهان استفاده کنیم. مؤذنی 
با بیان اینکــه موضوعات دیوارنگاره ها مربوط به شــهر 
اصفهان است، خاطرنشــان کرد: امسال در نظر داریم از 
ظرفیت شعر نیز در طرح دیوارنگاره ها استفاده کنیم بر این 

اساس اشعار با لهجه اصفهانی کنار هم قرار می گیرد تا که 
همه با لهجه شیرین اصفهانی آشنا شوند.

مدیرعامل زیبا سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
گفت: 2۰۰ میلیون تومان در آستانه نوروز برای دیوارنگاری 
هزینه شده است و در آینده نیز با توجه به ظرفیت بودجه، 
دیوارنگاری ها انجام خواهد شد. او افزود: با توجه به اینکه 
در اردیبهشــت ماه هفته فرهنگــی را داریم با موضوعات 

اصفهان، دیوارنگاری ها را اجرا خواهیم کرد.

هم زمان با هفته فرهنگی در اردیبهشت ماه انجام می شود

نقش فرهنگ بر دیوارنگاره های اصفهان
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 کوتاه از  اصفهان   خبر

سالمت دهان، بخشی از ســالمت عمومی است، امروزه 
لزوم رعایت بهداشت دهان و زیبایی دندان ها بیش از گذشته 
حس می شــود و با توجه به اینکه ســالمت عمومی بدن با 
ســالمت دهان رابطه مســتقیم دارد، تالش دندان پزشکان 
می تواند به این ارتقای ســالمت کمک کند اما این حوزه در 

دوران کرونا با مخاطراتی همراه بود.
به گزارش ایمنا، در دوران شیوع کرونا دندانپزشکی به علت 
ماهیت خود که نیازمند تمــاس نزدیک کادر درمانی با دهان 
و صورت بیمار اســت در زمره امور پرخطر از نظر شیوع کرونا 
جای گرفت. هزینه دندانپزشکی و تعرفه های تعیین شده برای 
درمان های دهان و دندانــی می تواند زیر نظر هر متخصص 
یا پزشکی متفاوت باشــد که این تفاوت اندک در تعرفه های 
دندانپزشــکی می تواند متأثر از موادی باشــد که برای درمان 
استفاده می شود، عالوه بر نوع مواد، تخصص و تجربه پزشک 
نیز در این میان تأثیرگذار خواهد بود. هزینه های خدمات ارائه 
شده در کلینیک ها شــامل مواردی مانند معاینه و تشخیص، 
جراحی دهان، درمان ریشــه دندان بدون ترمیم، جراحی لثه، 
پروتز، دندان پزشک اطفال، دندانپزشکی ترمیمی، ارتودنسی و 

ایمپلنت است.
امیــد فاخران، متخصص جراحی لثه و عضو هیئت علمی 
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه اصفهان در خصوص تعرفه های 
دندانپزشــکی و نحوه تعیین آن ها، اظهار می کند: تعرفه ها بر 
اســاس مصوبه هیئت وزیران و به پیشنهاد مشترک بهداشت، 
تعاون کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه وبودجه کشور و تأیید 
شورای عالی بیمه سالمت کشور تنظیم و ابالغ شده است و 
دارای سه جزو حرفه ای، فنی و مواد و لوازم مصرف است. مدیر 
روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی اصفهان، اضافه می کند: 
این تعرفه ها بر اســاس نوع خدمات دندانپزشکی تعیین شده 
است و در سراسر کشور در بخش خصوصی، دولتی و غیردولتی 
و خیریه ها اجرای آنها الزم اســت، بر این اساس تعرفه های 
خدمات دندانپزشکی یک روال منطقی و یکنواخت و منصفانه 
پیدا کرده و حقوق بیمار، دندان پزشک و سایر حرفه های وابسته 
رعایت خواهد شــد. او درباره نحوه نظــارت بر فعالیت های 
دندان پزشــکان، تصریح می کند: به طورکلی مسئول و متولی 
نظارت بر تمام جنبه های درمان از جمله خدمات دندانپزشکی 
و دندان پزشکان، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی در هر 
اســتان است، بر این اســاس مأموریت اداره نظارت بر درمان 
مراجعه به صورت دوره ای به مطب های خصوصی، کلینیک ها 
و مراکز درمانی است و همه امور درمان از جمله کنترل عفونت، 
فضــای مطب یا کلینیک، مجوزهــای مربوطه و هزینه های 

دریافتی بررسی می شود.
Á هزینه های باال و ناکارآمدی پوشش بیمه ها

این متخصص جراحی لثه و ایمپلنت درباره اینکه بسیاری از 
مردم توانایی پرداخت هزینه ها را ندارند و پوشش بیمه ها هم در 
این زمینه ناکارآمد بوده و جوابگوی مردم نیستند، تأکید می کند: 
اصواًل خدمات دندانپزشکی در همه نقاط و کشورهای دنیا بسیار 
گران است و در مقایســه با ایران هزینه ها چند برابر هستند، 
این اتفاق به دلیل خدمــات، هزینه باالی مواد و تجهیزات و 
مدت محدودی اســت  که یک دندان پزشک قادر به فعالیت 
حرفه ای است. فاخران، اظهار می کند: در کشورهای پیشرفته 
ســازمان های بیمه گر به واسطه قدرت مالی زیاد، در خصوص 
هزینه های دندانپزشکی پوشــش های مطلوبی ارائه می کنند 
بااین وجود پرداخت برخی هزینه ها نیز بر عهده بیمار اســت تا 
کل جامعه ترغیب به رعایت بیشــتر بهداشت دهان و دندان 
بوده تا پیشگیری را بر درمان ترجیح دهند. عضو هیئت علمی 
دانشــکده دندانپزشکی اصفهان، اضافه می کند: اگر در کشور 
سازمان های بیمه گر بتوانند سقف پوشش بیمه ای در رابطه با 
خدمات دندانپزشکی را به حد مطلوبی افزایش دهند و از طرفی 
مطالبات دندان پزشکان طرف قرارداد را به موقع پرداخت کنند، 
بار مالی هزینه ها تا حد زیادی از دوش بیماران برداشته خواهد 
شد. مدیر روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی اصفهان، تصریح 

می کند: در حال حاضر هدف اصلی در دانشکده دندانپزشکی 
آموزش دانشجویان جهت افزایش توانایی های علمی و عملی 

در زمینه پیشگیری های مشکالت دندانپزشکی است.
Á  دندان پزشــکان از افراد پرخطر در ابتال به

کرونا
ماندانــا دهقان نــژاد، جراح و دندان پزشــک در خصوص 
دشواری های شغل دندانپزشکی، اظهار می کند: دندان پزشکان 
از نظر خستگی جسمی و روحی و روانی تحت تأثیر این شغل 
قــرار می گیرند و خطراتی مانند ابتال به بیماری های اچ ای او 
هپاتیت برای آنها بیش از دیگــران وجود دارد، با همه گیری 
ویــروس کرونا این حرفه نیز درگیر مشــکالت ابتال به این 
بیماری قرار گرفت و دندان پزشــکان از افراد پرخطر ابتال به 
این ویروس هستند، تنفسی که از طریق بیمار جابجا می شود 
و دندان پزشکان به شــدت در معرض بزاق و تنفس بیماران 
قرار دارند و احتمال ابتال به این ویروس در بین دندان پزشکان 
زیاد اســت و همه گیری ایــن ویروس شــرایط را برای کار 
دندان پزشکان و بیماران بسیار سخت کرده است. او، می افزاید: 
در بحران کرونا بــه دلیل نبود اعتماد به رعایت پروتکل های 
بهداشتی در مطب ها و کلینیک ها بیماران نمی توانستند برای 
دریافت خدمات دندانپزشــکی به هــر مکانی مراجعه کنند و 
شرایط کار در این حرفه از قبل مشکالتی داشت و با همه گیری 
ویروس کرونا مشکالت مضاعف شد. او تصریح می کند: ابتدای 
شــیوع ویروس کرونا وسایل محافظتی مثل ماسک n۹5 و 
ماسک های جراحی و لباس های محافظتی تقریبًا نایاب بود، 
بســیاری از بیماران بعد از مدت طوالنی و با وجود داشتن درد 
زیاد و عفونت شدید به دندان پزشک مراجعه داشتند، در بحران 
کرونا مراجعه بیماران به دندان پزشــکان نسبت به سال های 
قبل کاهش زیــادی پیدا کرد و دندان پزشــکان هم موظف 
بودند بین بیماران فاصله زمانــی طوالنی بیندازند. این جراح 
و دندان پزشــک، اضافه می کند: با توجه به اینکه این بیماری 
ناشــناخته بود و نظریه های متفاوتی ارائه می شد تا زمانی که 
از نظر انتقال ویروس از طریق هوا مسئله ساز بود این وضعیت 
وجود داشــت تا تهویه هوا به طور کامل با فاصله زمانی نیم 
یا یک ساعت صورت بگیرد، ضدعفونی مرتب سطوح ویزیت 
کم تعداد بیماران همچنان مدنظر است تا سالمت بیماران در 
اولویت باشد و در ابتدای شیوع پاندمی وضعیت قرمز کرونایی 
در امور غیراورژانســی بیماری پذیرش نشد و همه این موارد 

مسائل شغلی دندان پزشکان را سخت تر از قبل کرده است.

Á  در بیماران  برای  دســتورالعمل های  ارائه 
پاندمی کرونا

دهقان نژاد در خصوص ارائه دستورالعمل برای بیماران در 
پاندمی کرونا، اظهار می کند: در اپیدمی کرونا برخی مســائل 
مانند پوشش بیماران، ماسک محافظتی و داشتن کاور کفش 
برای ورود به محیط دندانپزشکی اضافه شد، استفاده از لباس 
ایزوله و گذاشــتن مواد ضدعفونی کننده در مطب ها، استریل 
کردن همه وسایل، تهویه هوا و رعایت موازین بهداشتی برای 
دندان پزشکان ضروری بود، اما از سوی دیگر در همه مکان ها 
و بین هیچ گروه صنفی نمی توان به طور قاطع اعالم کرد همه 
موارد ایده آل است و پروتکل ها به طور کامل رعایت می شود 
و حرفه دندانپزشکی هم از این قاعده مستثنا نیست، اما همه 
پزشکان در حد توان سعی داشتند در بحران کرونا حداکثر موارد 
بهداشــتی را رعایت کنند. او اضافه می کند: سال گذشته که 
ارائه آموزش ها، اطالع رسانی و سطح آگاهی مردم درباره این 
بیماری کمتر بود رعایت موارد بهداشتی و پروتکل ها از جانب 
بیماران زیاد به چشم نمی خورد، اما امسال با افزایش آگاهی ها 
و اینکه کرونا بخشــی از زندگی مردم شده است، همه به این 
موضوع و رعایت بهداشت بسیار حساس هستند. دهقان نژاد، 
درباره خدمات ضــروری و غیرضروری بیماران برای مراجعه 
به دندانپزشــکی در روزهایی کرونایی، تأکید می کند: خدمات 
اورژانســی مواردی است که بیمار درد و عفونت دارد و نیازمند 
دریافت خدمات اورژانسی خاصی است که هر دندانپزشکی باید 
بیمار را در وضعیت کرونایی هم پذیرش کند و به دلیل شیوع 
کرونا نمی توان گفت از پذیرش این گروه از بیماران خودداری 
کنیــم، اما کارهای زیبایی دندان جزو اولویت ها نیســتند و از 
کارهای انتخابی بیماران هستند، توصیه می شود در این دوران 
بویژه در مواقع قرمز شیوع کرونا بیماران از مراجعه پرهیز کنند 
و انجام این کار را به زمان مناسب تری موکول کنند. این جراح 
و دندان پزشک، اظهار می کند: با توجه به اینکه واکسیناسیون 
کادر درمان و پزشــکان در اولویت است واکسیناسیون عموم 
مردم زمان می برد، بیمارانــی که دندان آنها به دلیل عفونت، 
پوسیدگی و موارد دیگر کشیده شده و مطابق نظر پزشک نیاز 
به کاشت دندان و ایمپلنت وجود دارد، می توانند برای چند ماه و 
تا واکسیناسیون همگانی انجام این کار را به تأخیر بیندازند، اما 
نکته حائز اهمیت اینکه اگر تعداد دندان های کشیده بیمار زیاد 
باشد و کیفیت زندگی او را تأثیر قرار دهد و نتواند به درستی غذا 
بخورد و دچار ضعف هاضمه و مشکالت گوارشی شود، بهتر 

است در صورت لزوم و با توجه به نظر پزشک معالج خود سریع 
برای درمان و ایمپلنت و کاشت دندان اقدام کند.

Á  کاهش سطح بهداشــت دهان و دندان در
دوران کرونا

او دربــاره بایدها و نبایدهای بهداشــت دهان و دندان در 
روزهــای کرونایی بــه خانواده ها، توصیه می کنــد: توجه به 
مسائل بهداشتی دهان و دندان در دوران کرونا بسیار ضعیف 
شده اســت، بویژه در بین کودکان که قبل از شیوع کرونا به 
مهدکودک، آموزشــگاه و مدرســه می رفتند و آموزش های 
بهداشــتی الزم به آنها ارائه می شد و معاینه دندان ها صورت 
می گرفت، هر روز به آنها یادآوری می شد حتما مسواک بزنند 
و از نخ دندان اســتفاده کنند اما در دوران کرونا از ســطح این 
رعایت ها کاسته شده است. دهقان نژاد، می افزاید: اما با شیوع 
بیش از یک سال کرونا در واقع فرزندان از مهدکودک و مدرسه 
محروم شــدند و آموزش های الزم و توصیه ها به گوش آنها 
نمی رســد، از سوی دیگر در خانه بیشتر اوقات پرخوری کرده 
و تنقالت مصرف می کنند و این اتفاق باعث شــده پوسیدگی 
دندان در بین کودکان افزایش یابد، قبل از شیوع کرونا میزان 
پوسیدگی دندان در بین کودکان باال بود و با شیوع این اپیدمی 
این روند رو به رشــد هم شده است. این دندان پزشک، تأکید 
می کند: در بزرگســاالن هم مورد قابل توجه در زمینه رعایت 
نشدن بهداشت دهان و دندان این است که قبل از شیوع کرونا 
به دهان، دندان و پیشــگیری از بوی بد دهان برای ارتباط با 
دیگران و معاشــرت اهمیت زیادی می دادند، اما با شیوع این 
پاندمــی و قرنطینه ها و زدن ماســک بر صورت کمتر به این 
مسئله و زدن مسواک و رعایت بهداشت دهان توجه می کنند، 
بزرگساالن با ماسکی که به صورت می زنند دیگر توجه الزم به 
موارد بهداشتی دهان و حساسیت های قبل را به دلیل کاهش 
انگیزه و افزایش ناامیدی ها با شــیوع کرونا ندارند. او تصریح 
می کند: کار زیبایی دندان از نظر جسمی یک کار غیر اورژانسی 
است و بیماران می توانند بعد از پایان کرونا مراجعه کنند، اما از 
نظر روحی و روانی بسیاری از اشخاص هم در این پاندمی دچار 
افسردگی شدند و مســائلی برای آنها به وجود آمده و نیازمند 
یک اتفاق مثبت در زندگی هستند و انجام کار زیبایی دندان در 
تقویت روحیه آنها مؤثر است، این افراد می توانند به مطب هایی 
که مراجعه کننده کمتری دارند و از رعایت پروتکل ها و موازین 
بهداشــتی اطمینان دارند، مراجعه کرده و نسبت به انجام کار 

زیبایی دندان اقدام کنند.

کرونا از وضعیت قرمز هم 
فراتر می رود

معاون کل وزارت بهداشت ضمن تشریح روند فعلی 
گردش ویروس کرونا در کشــور، بر لزوم اطالع رسانی 
گســترده به منظور انتقال مفاهیم پیشگیری از کرونا با 

بیانی مردمی، تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر ایرج حریرچی در پویش ملی 
اطالع رســانی مقابله با کرونا، گفت: سالمت موضوعی 
چندوجهی و مرتبط با ســایر مســائل اجتماعی است و 
سالمت مردم از تمام منظرها بیش از ۸۰ درصد وابسته 
به عوامل اجتماعی مؤثر بر ســالمت است که خارج از 
حوزه بهداشــت و درمان رخ می دهد؛ مثل میزان درآمد 
ملی آن کشــور، توزیع عادالنه درآمد، اشــتغال مردم، 
بهره مندی از مســکن و تفریح مناسب، اعتیاد، طالق و 
غیره همگی در ســالمت مؤثر است و بی راهه است که 
فکر کنیم همه مسائل بهداشــت و درمان کشور را  با 
مدیکالیزیشن و پزشکی می توان رفع کرد. هر حوزه باید 
کار خود را انجام دهد و ثابت شــده که افزایش ســرانه 
درآمدی هر کشوری یا افزایش سواد عمومی هر کشوری 
رابطه مستقیمی با افزایش طول عمر، کیفیت زندگی و 
عدم بیماری افراد جامعــه دارد. او افزود: در دوره کرونا 
این موضوع تشدید شــد، هیچ کشوری آمادگی مقابله 
با کرونا نداشت و انسجام مدیریتی، دسترسی به منابع، 
ســرمایه اجتماعی و میزان اعتماد اجتماعی بین مردم و 
مردم با دولت تعیین کننــده اصلی در موفقیت مدیریت 
کرونا بود؛ به طوری که اکنــون مدیریت مقابله با کرونا 
و میــزان موفقیت در آن و کاهــش اثرات منفی آن به 
عنوان یک ســنجش اصلی کارآیــی حکومت و میزان 
توسعه اجتماعی کشورها اســت. حریرچی ادامه داد: در 
این بین سازمان هایی که توانستند در شرایطی که مردم 
ایران و جهان دچار مشکل شدند و سخت ترین دوران  
۱۰۰ ســال اخیر خود را گذراندند ایفای نقش سازمان ها 
در این شــرایط مشکل مهم است.  بعد از دو سال پیاپی 
رشــد منفی اقتصادی، وارد بحران کرونا شدیم آنهم در 
شرایطی که در اوج تحریم ها بودیم، رشد اقتصادی منفی 
داشــتیم، تورم، مشکالت ناشی از کاهش اشتغال و... را 
تجربه کردیم. به تعبیری شــنای با دست و پای بسته 
و با چشمان بســته انجام دادیم. در این شرایط سخت 
که ۳سال پی در پی شــرایط اقتصادی خوبی نداشتیم 
در مواجهه با کرونا نقش ســازمان ها در حمایت از مردم 
بسیار ضروری است و نه تنها وزارت بهداشت از پس آن 
برنمی آید بلکه کل دولــت و نظام هم برنمی آید و باید 
مردم و سازمان های بزرگ و خیریه ها هم کمک کنند. 
این کار هم نقش اجتماعی ســازمان ها را نشان می دهد 
و هم می تواند وسیله ای برای تبلیغ آنها باشد. حریرچی 
تأکید کــرد: آالن در اکثر ایالت هــای آمریکا ۷۰درصد 
بیمارستان ها توسط سازمان ها و افرادی ایجاد شده است 
که غیرانتفاعی هســتند و افراد از منابع خود بیمارستان 
تأسیس کردند و این موضوع برای دانشگاه ها هم برقرار 
است. ما در این راه از حمایت همراهان پویش ملی کرونا 
بهره مند بودیم و دست بوس همراهان خود هستیم و در 
ادامه راه هم نیاز به این همراهی داریم. معاون کل وزارت 
بهداشــت با اشاره به بروز موج چهارم کرونا، اظهار کرد: 
وضعیــت احتماال از وضعیت فعلی هم بدتر شــود و در 
شرایطی هستیم که وزیر بهداشت هم می گویند وضعیت 
از قرمز هم فراتر خواهد رفت و ممکن اســت آن پاییز 
و آبان ســیاه را که مرگ ومیر تا حدود 5۰۰ نفر افزایش 
یافت را تجربه کنیم و این در حالی است که ما در قبال 
کوچکترین آســیب به مردم مســئولیم و اکنون با جان 
انسان هایی سر و کار داریم که هرکدام عزیز یک خانواده 
هستند. او افزود: این موضوع نیازمند متقاعدسازی مردم 
است. ما در الیه هایی از مردم موفق بودیم ولی الیه هایی 
از مردم یا به دلیل نیاز اقتصادی یا به دلیل مشکل ایجاد 
باور عملکرد مناسب نتوانستیم کاری کنیم. در شرایطی 
که در شش ماهه دوم ســال ۹۹ حدود 25درصد کشور 
که در حوزه مدارس و دانشــگاه ها هســتند با جمعیت 
۱6میلیونی دانش آموزان و حدود 4میلیونی دانشجویان 
تعطیل فیزیکی بودند و منع رفت وآمد ســاعت ۹شــب 
تا 4صبح، محدودیت ســفر و غیره داشتیم ولی میزان 
کاهش تردد مردم فقط  4 تا ۱۰درصد نسبت به شرایط 
قبل از کرونا کاهش یافته است؛ یعنی اگر مردم از سفر 
منع شــدند به جای آن به کوه یا منازل هم رفتند.  اگر 
۳۰ تا ۳5درصد بســیار خوب رعایت می کنند اما برخی  
حتی نســبت به قبل هم بدتر رفتار می کنند. حریرچی 
افزود: درخواســت شفاف ما این است که با کمک شما 
همیاران عملیات اطالع رسانی را با بیانی مردمی مفاهیم 
پیشــگیری از کرونا را انتقال دهیم. اطالع رســانی باید 
در سطح گسترده تر انجام شــود و این کار پویش ملی 
اطالع رســانی برای غلبه بر کرونا در سراسر کشور اجرا 
خواهد شد. از شرکت فوالد مبارکه اصفهان، شرکت ملی 
مس ایران، ســازمان منطقه آزاد قشم و کیش،  شرکت 
فوالد هرمزگان و... تشــکر می کنم و از سایر شرکت ها 
هم می خواهم برای مسئولیت اجتماعی خود در این مسیر 
از ما حمایت کنند تا گام های بلندی برای اطالع رسانی 
مردم انجام دهیم. با اقداماتی که در این مدت انجام دهید 
در پسا کرونا ارزش افزوده بیشتری کسب خواهید کرد و 

از تبلیغات مستقیم هم مؤثرتر خواهد بود.

بانک سینا به دانش آموزان 
زیرپوشش کمیته امداد 4۰تبلت 

اهدا کرد
گروه جامعه: بانک ســینا 4۰دستگاه تبلت برای کمک به 
تحصیل مجازی دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان 

اصفهان اهدا کرد.
کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان 
اصفهــان، در جلســه ای که با حضور مدیران بانک ســینا و 
شرکت های بنیاد مستضعفان در استان اصفهان و چهارمحال 
و بختیاری برگزار شد، گفت: بنیاد مستضعفان در همه زمینه ها 
در قالب های مختلف و به صــورت بالعوض و وام، یاور امداد 
بود و در حمایت نیازمندان، از ورود کمیته امداد به یک بحران 
جلوگیــری کرد. کریم زارع اظهار داشــت: کمیته امداد برای 
تحصیل فرزندان مددجویان تأکیــد دارد و هم اکنون 26هزار 
دانش آموز در سطح استان از خدمات فرهنگی این نهاد بهره مند 
می شوند.  زارع با توجه به شرایط کنونی و تحصیل دانش آموزان 
به صورت مجازی و تأمین 4۰دستگاه تبلت توسط بانک سینا 
برای دانش آموزان تحت حمایت امداد گفت: با شروع تحصیل 
دانش  آمــوزان به صورت مجازی و با اســتفاده از تجهیزات 
الکترونیکی با کمک سازمان آموزش وپرورش استان نیازسنجی 
انجام و افراد تحت حمایت بررسی شد. در این راستا تاکنون با 
همراهی و مشارکت خیران نیکوکار، بانک سینا و شرکت های 
صنعتی، تولیدی، بیش از چهار هزار دستگاه تبلت تهیه و در چند 
مرحله به دانش  آموزان تحت حمایت در استان اهدا شده است 
و این روند ادامه دارد. کریم زارع با اشاره به عدم دسترسی برخی 
کودکان بویژه مددجویان کمیته امداد به تبلت یا گوشی های 
هوشمند برای آموزش دروس خود ادامه داد: ۷۰۰فرزند تحت 
حمایت امداد از مددجویان نخبه در زمینه تحصیلی، ورزشی و 
غیره هســتند و اگر حمایت های امداد و مردم نیکوکار از آنها 
صورت نمی گرفت شاید چنین جایگاهی را کسب نمی کردند. 
در این جلسه مظفری رئیس شورای هماهنگی مدیران بنیادی 
استان اصفهان اظهار داشت: بنیاد مستضعفان بانک سینا در 
راســتای انجام وظیفه ســازمانی و اجتماعی خود توانسته در 
یاری رساندن به نیازمندان به خوبی وارد عمل شود و به شعار 
خدمت صادقانه جامه عمل بپوشــاند. همچنین اکبر جلیلی 
مدیریت شعب بانک سینا در استان های اصفهان و چهارمحال و 
بختیاری نیز گزارشی از عملکرد و خدمات بانک سینا در سال۹۹ 
در راستای کمک به آسیب دیدگان ناشی از کرونا ارائه داشت 
و افزود: به صورت ابتکاری و به عنوان اولین بانک یکســری 
از هزینه های تبلیغاتی به خرید تبلــت برای مددجویان امداد 
اختصاص داده شد. گفتنی است؛ در این جلسه به صورت نمادین 
به 4فرزند تحت حمایت کمیته امداد نیز تبلت های اهدایی بانک 

سینا تقدیم شد.

فوت 1۰3 نفر ناشی از حوادث 
کار در سال گذشته

گروه جامعه: مدیرکل پزشــکی قانونی استان اصفهان در 
خصوص آخرین آمار فوت ناشی از حوادث کار و مرگ ناشی از 

مسمومیت با قرص برنج توضیحاتی ارائه داد.
علی سلیمان پور در خصوص حوادث ناشی از کار، اظهار 
کرد: در ۱۱ماهه سال۹۹ تعداد ۱۰۳نفر که همگی مرد بوده اند 
به دلیل فوت ناشــی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی 
استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفتند. او ادامه داد: این تعداد 
در مقایســه با مدت مشابه سال قبل که ۷6نفر و همگی مرد 
بودند، افزایش داشته اســت. مدیرکل پزشکی قانونی استان 
اصفهان در خصوص بیشترین علت فوت در حوادث ناشی از 
کار، افزود: بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به برخورد 
جســم سخت و ســقوط از بلندی بوده است. او با بیان اینکه 
آمار مصدومان ناشی از حوادث کار در سال ۹۹نسبت به سال 
گذشته کاهش داشته است، تصریح کرد: آمار مصدومان ناشی 
از حوادث کار در ســال۹۹ دو هــزار و 2۷۸نفر بوده که از این 
تعداد حدود ۱۱۷نفر زن و حدود دو هزار و ۱6۱نفر مرد بوده اند 
همچنین این آمار نسبت به مدت مشابه در سال۹۸ که حدود دو 
هزار و 4۷5مورد بوده حدود ۸درصد کاهش داشته است، از این 
تعداد حدود ۱5۷نفر زن و حدود دو هزار و ۳۱۸ نفر مرد بوده اند. 
سلیمان پور خاطرنشــان کرد: در ۱۱ماهه سال۹۹ آمار اجساد 
معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان با تشخیص 
علت مرگ مسمومیت با قرص برنج، ۸ نفر بوده که از این تعداد 
۳نفر زن و 5نفر مرد بوده اند و این آمار نســبت به مدت مشابه 
سال۹۸ کاهش داشته است. او اضافه کرد: آمار متوفیان ناشی از 
مسمومیت با قرص برنج در یازده ماه سال۹۸ حدود ۱۹ نفر بوده 

که از این تعداد 5 نفر زن و ۱4نفر مرد بوده اند.

بهره مندی 35 هزار نفر از 
خدمات مراکز ترک اعتیاد در 

سال گذشته
بنا به گفته مدیرکل پیشگیری بهزیستی استان اصفهان در 
حوزه درمان مراکز سرپایی درمان با متادون تعداد 54 مرکز، ۸۷ 
مرکز اقامتی پرهیزمدار و یک مرکز الگوی جامع همچنین یک 
مرکز اجتماع درمان مدار زنان تحت پوشش بهزیستی در استان 
اصفهان فعالیت می کنند که در سال ۹۹ حدود ۳5 هزار نفر از 

خدمات این مراکز استفاده کردند.
علی اکبــر ابراهیمی به ایمنا گفت: پیشــگیری، درمان و 
کاهش اعتیاد یکی از مهمترین وظایف معاونت پیشــگیری 
بهزیســتی است که در این راستا برنامه اجتماع محور با هدف 
تقویت مشارکت افراد محلی و توانمندسازی آنها در جهت رفع 
مشکالت این حوزه با اقداماتی نظیر آموزش مهارت های زندگی 
در ســطح خانواده و اقدامات پیشگیرانه از خشونت و اعتیاد در 
جامعه صورت می گیرد. او در خصوص تعداد مراکز درمان اعتیاد 
در استان، افزود: در حوزه درمان مراکز سرپایی درمان با متادون 
تعداد 54 مرکز، ۸۷ مرکز اقامتی پرهیزمدار و یک مرکز الگوی 
جامع همچنین یک مرکز اجتماع درمان مدار زنان تحت پوشش 
بهزیســتی در استان اصفهان فعالیت می کنند که در سال ۹۹ 

حدود ۳5 هزار نفر از خدمات این مراکز استفاده کردند. 

دندانپزشکی؛ درمان پرمخاطره در کرونا

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ضمن تشریح 
اقدامات این معاونت در سال گذشته اعالم کرد: علیرغم اینکه 
در سال گذشته و امسال که هنوز درگیر موضوع کرونا هستیم، 
فرزندخواندگی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۰ درصد 

افزایش یافته است.
به گزارش ایســنا، مســعودی فرید در خصوص اقدامات 
شاخص معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی در سال ۱۳۹۹، 
اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که سال گذشته بر 
روی آن متمرکز شدیم موضوع راه اندازی سامانه فرزندخواندگی 
بود. موضوع فرزندخواندگی از مســائل بسیار مهم در سازمان 
بهزیستی اســت، بویژه بعد از قانون سال ۹2 مجلس شورای 
اسالمی و آئین نامه هایی که در سال ۹4 به تصویب هیأت دولت 
رسید روند فزاینده ای در موضوع فرزندخواندگی ایجاد شد و نه 
تنها قانون، بلکه تالش ســازمان بهزیستی و همکاران ما به 
تحقق دادن به این شعار اصلی که جای کودک در خانواده است 
باعث شــد همکاران تالش بیشتری کنند و با بررسی دائمی 
پرونده های کودکانی که در مراکز شــبه خانواده حضور دارند، 
کودکانی که قابل رفتن به عنوان فرزندخوانده هستند را شناسایی 
کنند. او ادامه داد: اما این در فرم کاغذی بود و هم دسترســی 
مردم را به فرآیند فرزندخواندگی سخت می کرد و هم ممکن 
بود حضور مکرر مردم بوروکراسی اداری را طوالنی تر کند. به 
گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با راه اندازی 
ســامانه فرزندخواندگی که از اردیبهشت سال گذشته رسما 
شروع به کار کرد، باعث شد مردم بتوانند با وارد شدن به این 
سامانه هم اطالعات خود را بیشتر کنند، به طور مثال با قانون 
فرزندخواندگی آشنا شوند و آئین نامه های مربوطه را مطالعه کنند 

و با آگاهی بیشتری بتوانند وارد موضوع فرزندخواندگی شوند. در 
آنجا سؤاالتی از خانواده ها پرسیده می شود و این کمک کرد که 
خانواده ها به طور شفاف تر نیازهایشان را مطرح کنند. روند کار 
به گونه ای است که سامانه به افراد پاسخ می دهد و هر زمانی که 
مرحله ای از کار پیش رود می توانند پرونده شان را ره گیری کنند 
و ببینند در چه مرحله ای قرار دارد. او خاطرنشان کرد: کودکی 
که در اســتانی وجود دارد ممکن است در آنجا داوطلبی برای 
فرزندخواندگی نباشد اما ممکن است استان های دیگر داوطلب 
باشند و یا برعکس، خانواده ای که در استان دیگر است در آن 
استان فرزندی برای او نباشد اما در استان دیگری این امکان 
وجود داشته باشد. در حقیقت سامانه فرزندخواندگی کمک کرد 
بتوانیم دسترسی ها را راحت تر کنیم و موضوع فرزندخواندگی 

را تسهیل کنیم.
Á  افزایش 1۰ درصدی فرزندخواندگی در سال
۹۹

فرید با بیان اینکه در ســال قبل و امسال که هنوز درگیر 
موضوع کرونا هســتیم، جمع بندی که داشتیم نشان می دهد 
فرزندخواندگی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۰ درصد 
افزایش یافته است و این جای امیدواری دارد، گفت: امید است 
روزی برسد ما دیگر جایی به عنوان مرکز نگهداری شبانه روزی 
نداشته باشیم و بتوانیم با روش های مختلف در کمترین زمان 
کودکان را در قالب خانواده هــا )چه خانواده های دائمی و چه 
خانواده های موقت( به آن خانواده دهیم و یا در آنجا جانمایی 
شوند تا بتوانند محبت و عاطفه پدر و مادری را از نزدیک احساس 
کنند که این می تواند در رشد روانی و اجتماعی کودکان نقش 
بسزایی داشته باشد. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 

کشــور به بخش دیگری که در موضوع کرونا بسیار مهم بود 
اشاره کرد و افزود: بسیاری از فعالیت ها به مجازی تبدیل شده؛ 
بســیاری از فرزندان تحت پوشش سازمان عمدتا گروه هایی 
هستند که نیازمند کمک هستند و بسیاری از آنها توان اینکه 
برای خود تبلت یا لپ تاپ بخرند را نداشتند. فرزندانی در مراکز 
بهزیستی هستند و خیران خودشان به هر طریقی تعدادی تبلت 
و تلفن همراه برایشان فراهم کردند اما فرزندانی هم بودند که 
در داخل خانواده نیازمنــد و در قالب فرزند امداد بگیر زندگی 
می کنند. کاری که ما توانستیم با همکاری سایر نهادها بویژه 
بنیاد مستضعفان و دیجی کاال و رایتل انجام دهیم این بود که 
حدود ۸ هزار دســتگاه تبلت را به فرزندان امداد بگیر، با حفظ 
کرامت انسانی ارائه دهیم. او در ادامه به موضوع دیگری که در 
حوزه کودکان و نوجوانان موردتوجه است اشاره کرد و گفت: از 
حدود 6۸۰ مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان و نوجوانان که 
در ســازمان داریم حدود 64۰ مورد از این مراکز توسط بخش 
غیردولتی و خیریه ها مدیریت می شود و جز شرکا و همکاران 
اصلی ما هستند. فرید افزود: با توجه به اینکه سازمان بهزیستی 
اعتقاد دارد که نقش سازمان به عنوان نهاد سیاست گذار عمدتا 
سیاست گذاری است از طرفی باید بر روند اجرای کار نظارت و 
فرآیندها را تسهیل کند؛ عالوه بر این باید موانع را از سر اجرای 
کارها بردارد و اگر مؤسسات و خیرانی تمایل دارند در عرصه این 
خدمات ورود پیدا کنند، بتواند تسهیلگری الزم را انجام داده و 

گره گشایی ها صورت گیرد.
Á  شیرخوارگاه ها به بخش غیردولتی واگذار

می شوند
معاون بهزیستی کشــور اظهار کرد: در گذشته مدیریت 

سنین سه ســال به باال را به بخش غیردولتی )در قالب ماده 
26( واگذار کرده بودیم و این مسئله مطرح شد که ما می توانیم 
حتی شیرخوارگاه ها را هم به متقاضیان دهیم البته متقاضیان 
صاحبان صالحیت و کسانی که سابقه کار در این زمینه ها را 
دارند و از لحاظ رفتاری و سالمت همه جانبه مورد تأیید هستند. 
فرآیند آن در تمام اســتان ها انجام شده و هر استانی فراخوان 
داده شــده که هر کسی که تمایل به این کار دارد وارد عرصه 
شــود. به قدری این موضوع مهــم بود که ما مصاحبه با این 
مؤسســات داوطلب را در ستاد کشور مدیریت کردیم، البته به 
دلیل شرایط کرونا مصاحبه ها همگی به صورت مجازی برگزار 
شــد. فرید در بخش دیگری خاطرنشان کرد: با مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره این مؤسســات مصاحبه ها را انجام دادیم 
و بررســی های دیگری نیز توسط همکارانمان در بخش های 
دیگر انجام شده و این فرآیند رو به پایان است. این استفاده از 
ظرفیت خیران و مؤسسات صاحب صالحیت برای شیرخوارگاه 
 یکی از نکاتی بود که در ســال ۹۹ شــروع کردیم و امسال

 به عملیات منجر می شود.

با همکاری بنیاد مستضعفان ، دیجی کاال و رایتل صورت گرفت؛

واگذاری 8 هزار تبلت به فرزندان امداد بگیر بهزیستی
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  قاب جادویی

ویژه برنامه های صدا و سیمای 
اصفهان برای ماه مبارک 

رمضان اعالم شد
شبکه اصفهان از ابتدای ماه مبارک رمضان برنامه های یک 
شهر ضیافت ویژه افطار و بهشت اجابت ویژه سحر را تهیه 

و پخش می کند.
به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، ویژه 
برنامه یک شهر ضیافت به صورت زنده در ۳۰ برنامه ۷۰ 
دقیقه ای با همکاری دادگستری کل استان، دادستانی، اداره 
نوع دوست  استان و عموم مردم  زندان ها، ستاد دیه  کل 
مناسک  و  احکام  به  برنامه  این  می شود.  تولید  اصفهان 
اجتماعی ماه رمضان، اخالق مداری و سبک زندگی اهل 
بیت، اهمیت روزه داری، امر به معروف و نهی از منکر و 
آزادی زندانیان جرایم غیر عمد و کمک به خانواده زندانیان 

نیازمند می پردازد.
ویژه برنامه بهشت اجابت نیز در ۳۰ قسمت ۷5 دقیقه ای 
در هنگام سحر پخش می شود و به اهمیت سحرخیزی و 
عبادت در سحر، احکام و مناسک اجتماعی ماه رمضان، 
اخالق مداری و سبک زندگی اهل بیت )ع(، معرفی علمای 

قدیمی اصفهان و بیان زندگی آنها می پردازد.
برنامه جز خوانی قرآن به صورت زنده هر روز صبح و عصر 
به مدت 6۰ دقیقه پخش می شود. برنامه پزشکی سیب در 
۳۰ قسمت 55 دقیقه ای در زمینه ارتقای فرهنگ تغذیه، 
سبک زندگی و بهداشت فردی و ارائه راهکارهای مناسب 
تغذیه در ایام مبارک رمضان به مخاطب اطالعاتی می دهد.

همچنین این شبکه در ایام ماه مبارک رمضان، عالوه بر 
پخش فیلم و سریال های متناسب با این ماه، برنامه های 
حدیث سرو ویژه علما، چلچراغ ویژه خانواده،، به وقت خانه 
با موضوع هم افزایی برای ارتقای نشاط امید و سالمت 
اجتماعی، پرانتز )جوان(  با موضوعات سبک زندگی اسالمی، 
و  شهروندی  حقوق  زندگی،  مهارت  کارآفرینی،  فرهنگ 
صداقت در تعامالت فردی و اجتماعی و همچنین برنامه های 

معارفی و احکام را در طول روز تهیه و پخش می کند.
در حوزه صدا نیز عالوه بر پخش ترتیل قرآن و جز خوانی 
در دو نوبت صبح و عصر هر نوبت به مدت 6۰ دقیقه و 
سخنرانی های مذهبی مرتبط با ماه مبارک رمضان در دو 
نوبت صبح و عصر، دو ویژه برنامه با عنوان های در بارگاه 
ملکوت هنگام سحر به مدت ۱2۰ دقیقه و دعوت نامه زمان 
افطار به مدت ۹۰ دقیقه با بخش های متنوع تهیه و پخش 
می شود.همچنین برنامه زنده روایت هجران به مدت ۱2۰ 
دقیقه ویژه ایام شهادت حضرت علی )ع(، ویژه برنامه روز 
جهانی قدس به مدت ۱۸۰ دقیقه و برنامه آینه با موضوعات 
ماه مبارک رمضان تولید و پخش می شود.برنامه اشاره ها و 
نشانه ها با موضوع اخالق در قرآن و برنامه یک آیه دانایی 
با موضوع اعجاز علمی قرآن از دیگر ویژه برنامه های ماه 
مبارک رمضان است.پخش ادعیه ای همچون دعای افتتاح 
به مدت 25 دقیقه، مناجات امیرالمومنین علی علیه السالم در 
مسجد کوفه به مدت ۳5 دقیقه، همچنین تهیه و تولید خبر 
و گزارش در بخش های خبری رادیویی و تلویزیونی با هدف 
ایجاد نشاط معنوی در جامعه دیگر برنامه های صدای مرکز 

اصفهان را در ماه مبارک رمضان شامل می شود.
معاونت خبر مرکز اصفهان تهیه و پخش خبر و گزارش های 
ویژه از برنامه های خیریه های استان و اهدا خون با هدف 
ایجاد نشاط معنوی در بخش های مختلف خبری رادیویی و 

تلویزیونی را نیز در دستور کار دارد.
معاونت فضای مجازی مرکز اصفهان نیز به مناسبت ماه 
مبارک رمضان برنامه ها و تولیدات متنوعی را در نظر گرفته 
است.راه اندازی صفحه ویژه ماه رمضان در وب سایت مرکز 
و بارگذاری تولیدات صدا، سیما، خبر و فضای مجازی، ادعیه 
ماه مبارک رمضان و اوقات شرعی در این صفحه از جمله 
برنامه های معاونت فضای مجازی در ماه مبارک رمضان 

امسال است.

اکران رمضان 14۰۰ بدون فیلم 
جدید

محمدرضا صابری عضو شورای صنفی نمایش تأکید کرد 
در صورت بازگشایی سینماها فیلم جدیدی به چرخه اکران 

برای ماه رمضان اضافه نمی شود.
درباره  نمایش  صنفی  شورای  عضو  صابری  محمدرضا 
جلسه این هفته شورا به مهر گفت: جلسه هفتگی شورای 
صنفی نمایش به دلیل تعطیلی سینماها امروز برگزار نشد.

وی افزود: طبق توافقات قرار است اکران فیلم های نوروزی 
همچنان ادامه داشته باشد چون زمان زیادی از اکران آنها 
نگذشته است ضمن اینکه با تعطیلی سینماها مواجه شدند.

صابری در پایان بیان کرد: به همین ترتیب فیلم جدیدی 
برای ماه مبارک رمضان به چرخه اکران اضافه نمی شود.

هفته ای یک بار آدم باش به کارگردانی شهرام شاه حسینی، 
»تکخال«  مجیدی،  مجید  کارگردانی  به  »خورشید« 
کارگردانی  به  شد«  »خون  مافی،  مجید  کارگردانی  به 
مسعود کیمیایی و »الله« به کارگردانی اسداهلل نیک نژاد 
ترکیب اکران نوروزی ۱4۰۰ را تشکیل می دادند که پس 
از بازگشایی سینماها همچنان اکران آن ها در سینماهای 

کشور ادامه خواهد داشت.

اکثر هنرمندان تئاتر این 
روزها بیکارند

عزت اهلل مهرآوران معتقد است تئاتر کار کردن در شرایط 
کرونایی بسیار سخت شده و هنرمندان تئاتر در وضعیت 

دردناکی به سر می برند و اکثر بیکار هستند.
عزت اهلل مهرآوران از چهره های با سابقه نمایشنامه نویسی، 
بازیگر و کارگردان تئاتر است که طی سال های متمادی 
فعالیت خود در این عرصه آثار متعددی از جمله »مال 
کنون«، »هنرپیشه هملت«، »مکبث روئین تن«، »تقدیر 
نفرین شده لیدی مکبث«، »خطر مجسمه عبید جدی 
است«، »ژولیت مجنون«، »رکاب« و »تخت و الماس« را 
در کارنامه نویسندگی، بازیگری و کارگردانی خود به ثبت 

رسانده است.
مهرآوران مدت هاست که قصد کارگردانی و به صحنه 
بردن نمایشی جدید را دارد که متأسفانه به دلیل شرایط 
کرونایی ایجاد شده، این امر برایش میسر نشده و بیشتر در 

پروژه های تصویری به ایفای نقش می پردازد.
عزت اهلل مهرآوران درباره برنامه ریزی خود برای اجرای 
اثری نمایشی به مهر گفت: دلم می خواهد که اثری را 
روی صحنه ببرم ولی نمی شود زیرا در حال حاضر کار 
تئاتر کردن نه به نفع خود هنرمند و گروه است و نه به 

نفع مخاطب.
وی متذکر شد: هیچ امکانی در تئاتر وجود ندارد که بتوان 
در پناه آن به اجرای یک اثر نمایشی پرداخت. در چنین 
شرایطی که کرونا به وجود آورده، گروه هایی که قصد اجرا 
در سالن های خصوصی را داشته باشند باید حداقل برای 
هر اجرا یک میلیون و 5۰۰ هزار تومان به عنوان هزینه 
سالن بپردازند که وضعیت را برای گروه ها سخت تر می کند.

این هنرمند تئاتر معتقد است اداره کل هنرهای نمایشی در 
شرایط سخت کنونی می تواند با گروه های تئاتری قراردادی 
و  برای عوامل  آن دستمزدی  اساس  بر  کند که  منعقد 
بازیگران گروه ها در نظر گرفته شود و تضمینی مالی ارائه 
دهد تا گروه ها حداقل با دغدغه کمتری به تولید و اجرای 

تئاتر در این شرایط بپردازند.
مهرآوران با بیان اینکه در شرایط کنونی تأمین هزینه های 
تولید و اجرای یک اثر نمایشی توسط گروه بسیار سخت و 
دردناک است، تأکید کرد: متأسفانه اکثر تئاتری ها در حال 
حاضر بیکار هستند و در شرایط سخت و دردناکی به سر 

می برند.
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فیلـم سـینمایی »تکخـال« بـه کارگردانی »مجیـد مافی« 
بـدون شـک عجیب تریـن و ناشـناخته ترین گزینـه اکـران 
نـوروزی سـال جـاری بـود کـه پیـش از تعطیـالت تـازه 
کرونایـی سـینما ها تنهـا موفـق بـه فروشـی معـادل 2۸۰ 

میلیـون تومان شـود.
تکخال یک کمدی موزیکال اسـت دربـاره مردی گرفتار در 
میـان بانـوان متعدد؛ این مـرد تالش دارد با خویشـتن داری، 
در مسـیر راسـت قرار گیرد، ولی درسـتکاری در روزگار غلبه 
ناراسـتی ها، کار سـاده ای نیسـت. این خالصه کوتاه نشـان 
می دهـد کـه ایـن فیلـم در ادامه آثـار سـوپرمارکتی کمدی 
سـال های دهه هشـتاد سینما اسـت که همچنان امید دارند 
کـه بـا همان نسـخه نـخ نمـا مخاطب را به سـالن سـینما 

بکشانند. 
پوریـا پورسـرخ، سـحر قریشـی، شـبنم قلی خانـی، امیـر 
کربالیـی زاده۰، مریـم قجر، الهام عقیلی و با حضور یوسـف 

تیمـوری بازیگـران تکخال هسـتند.
یـک  اسـت،  موجـود  خـال«  »تـک  از  کمـی  اطالعـات 
فیلمسـاز فیلـم اولـی آن را سـاخته و محمدحسـین فـرح 
بخـش تهیه کننده نـام آشـنا آن را تهیه کرده اسـت. حضور 
فرح بخـش مطمئنـا تاثیر ویـژه ای در گرفتن اکـران نوروزی 
بـرای این فیلم داشـته اسـت و اینکـه کارگردانـش پیش از 
سـاخت این فیلم تجربه دسـتیاری در سریال های تلویزیونی 
مانند »پدر« و »شـهربانو«  را داشـته اسـت. »تکخال« یک 

کمـدی موزیکال اسـت.
هفته گذشـته با تغییر رده شـغلی سـینما از رده سـوم به رده 
دوم بسـیاری از سینماگران خیالشـان راحت بود که این هنر 
بـه ایـن زودی هـا رنـگ تعطیلـی را نمی بینـد و می تواند در 
وضعیـت نارنجـی به کار خـود ادامه دهد، اما دیـروز با اعالم 
وضعیـت قرمـز بـار دیگـر سـالن های سـینما بـه تعطیلـی 

کشـانده شدند.
از ابتدای سـال ۱4۰۰ سـینما ها همچنان در بحرانی شـدید 
بـه سـر می برنـد، شـروع ایـن بحـران را می تـوان در میزان 
فـروش پنـج فیلـم اکـران نـوروزی دانسـت کـه مجموعـا 
هنـوز بـه دویسـت میلیـون فـروش هـم نرسـیده انـد، از 
سـویی اوایـل فروردیـن مـاه تنهـا یـک روز پس از شـروع 
کار رسـمی ادارات تئاتر و سـینما دو روز تعطیل شـدند، این 
تعطیلـی طوالنـی نبـود و بـا تغییـر رده شـغلی ایـن دو هنر 
بـه سـرعت بازگشـایی ها صـورت گرفـت تـا اینکه ایـن بار 
بـا اعـالم وضعیـت قرمز تمـام امید اهالی سـینما تـا اطالع 

ثانـوی بـر بـاد رفت.
سـینمای کشـور از اسـفند ماه دو سال گذشـته با مشکالت 
فراوانـی روبـرو بـوده و همچنـان بعـد از گذشـت بیـش از 
یکسـال همچنـان این مشـکالت را پشـت سـر می گـذارد، 
مشـکالتی کـه سـال ۹۹ را بـه شـکل کابوسـی بـرای این 
هنـر تبدیـل کـرد و حـاال آینده چندان روشـنی پیـش روی 

سـینمای سـال ۱4۰۰ بـه وجود نمـی آورد.
از سـویی توقف چرخه اکران شکسـتی بزرگ برای اکثریت 
تولیدات سـینمایی رقم زد و از سـویی دیگر هم نبود امکان 
سـاخت آثـار سـینمایی باعث شـد تـا بسـیاری از هنرمندان 

ایـن عرصه بیـکار و یا کم کار شـوند. 
تعطیلـی سـالن های سـینما، اما ضربـه ای دیگر بـه این هنر 
زد، ضربـه ای کـه بـا تعطیلی کامـل برخی سـالن ها و تغییر 
کاربـری آن ها شـاید بـه طور واضـح آینده تاریکـی را پیش 

روی هنـر هفتم قـرار دهد.
بـدون شـک در نهایـت روزی بیمـاری کرونـا بـه اتمـام 
می رسـد، امـا در آن زمـان ورشکسـتگی و تعطیلـی کامـل 
برخـی از سـینما ها معضلی بـزرگ در چرخه اکـران به وجود 
خواهـد آورد، مشـکلی که صف بلند تولیدات بـرای اکران را 

طوالنی تـر از قبـل خواهـد کرد.

فیلـم »سـرزمین خانه به دوش هـا« از بفتـا 4 جایـزه گرفـت 
و در ایـن رویـداد مهم سـینمایی نیز پیشـتاز شـد.به گزارش 
خبرآنالیـن، بی تردیـد عنـوان موفق تریـن فیلـم سـال را 
 »)nomadland( می توان به »سـرزمین خانه به دوش هـا
بـه کارگردانـی کلویـی ژائـو اهـدا کـرد. فیلمـی که مسـیر 
درخشـش را از بـا بـردن شـیر طالیـی جشـنواره ونیـز آغاز 
کـرد و بـه ترتیـب تـا اینجـای کار کوله بـاری از جوایز مهم 

سـینمایی جمـع کرده اسـت.
بهتریـن فیلـم، بهتریـن بازیگـر زن نقـش اول، بهتریـن 
کارگردانـی و بهتریـن فیلمبـرداری، چهـار جایـزه ای اسـت 
کـه »سـرزمین  خانه به دوش هـا« دیشـب در مراسـم جوایـز 
سـینمایی بفتـا بـه دسـت آورد.بـه روال دیگـر رویدادهـای 

سـینمایی دوران کرونـا در مراسـم اهـدای جوایـز بفتـا نیـز 
شـرکت کنندگان حضـوری مجـازی داشـتند و امـا مجریان 
مراسـم بـه روال هـر سـال در رویال آلبرت هـال لندن روی 
صحنـه رفتنـد.در ایـن مراسـم از پرنس فیلیپ، همسـر تازه 
درگذشـته ملکـه انگلسـتان یـاد شـد. او که چنـد روز پیش 
در ۹۹ سـالگی درگذشـت، نخسـتین رییـس بفتـا بـود.در 
حالـی که فرانسـیس مک دورمند بـرای بازی در »سـرزمین 
خانه به دوش هـا« بهتریـن بازیگـر زن نقـش اول شـده بود، 
بـازی درخشـان آنتونـی هاپکینـز در »پدر« جایـزه بهترین 
بازیگـر مرد نقـش اول را برایش به ارمغـان آورد.کلویی ژائو 
بهتریـن کارگـردان شـد. جایـزه بهتریـن موسـیقی متن به 
انیمیشـن »روح« رسـید و امرالد فنل جایزه بهترین فیلمنامه 

را بـرای »زن جـوان خوش آتیـه« دریافـت کـرد.
بهترین فیلم : »سرزمین خانه به دوش ها«

»سـرزمین  بـرای  ژائـو  کلویـی  کارگـردان:  بهتریـن 
» ش هـا و نه به د خا

بهترین فیلمنامه: امرالد فنل برای »زن جوان خوش آتیه«
بهتریـن فیلمنامه )اقتباسـی(: کریسـتوفر همتـون و فلورین 

زلـر بـرای »پدر«
بهترین بازیگر مرد )نقش اول(: آنتونی هاپکینز در »پدر«

بهتریـن بازیگـر زن )نقـش اول(: فرانسـیس مک دورمند در 
»سـرزمین  خانه به دوش هـا«

بهتریـن فیلمبرداری: جاشـوا جیمز ریچارد برای »سـرزمین 
خانه به دوش هـا«

بهتریـن فیلـم غیرانگلیسـی زبان: »یـک دور دیگـر« بـه 
وینتربـرگ تومـاس  کارگردانـی 

بهترین انیمیشن: »روح« به کارگردانی پیت داکتر و دانا موری
بهترین موسیقی متن: »روح«

  اکران 

  چهره ها 

فروش ۲۸۰ میلیونی ناشناخته ترین فیلم اکران نوروزی ۱۴۰۰

بازگرداندن آرشیو مطبوعات اصفهان، ایجاد تاالر پژوهش 
اداره امور  انعقاد تفاهم نامه ای بین  در کتابخانه مرکزی و 
با  اصفهان  شهرداری  مطالعه  سالن های  و  کتابخانه ها 
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی به منظور افزایش سطح 
دسترس پذیری مخاطبین به اطالعات مورد نیاز، از جمله 
آن  جزئیات   دربار اداره  این  رئیس  که  است  اقداماتی 
توضیح می دهد.طیبه فاطمی به ایسنا می گوید: این روزها و 
در آستانه فرارسیدن هفته فرهنگی اصفهان در اردیبهشت، 
مشغول تهیه کلیپ هایی از اقدامات انجام شده در اداره امور 
کتابخانه ها و سالن های مطالعه سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان هستیم تا بتوانیم در موعد مقرر 
آن را پخش  کنیم.او ادامه می دهد: یکی از اقدامات انجام شده، 
گشایش تاالر پژوهش در کتابخانه مرکزی است که به نام 

بزرگانی چون فضل اهلل صلواتی، منوچهر قدسی و مرتضی 
تیموری نامیده شده و دارای میزهای مرجع و پژوهش، برای 

بهره گیری محققین و پژوهشگران از منابع موجود است.
فاطمی خاطرنشان می کند: اخیرًا تفاهم نامه ای بین اداره امور 
کتابخانه ها و سالن های مطالعه سازمان فرهنگی اجتماعی 
ملی جمهوری  کتابخانه  با  اصفهان  ورزشی شهرداری  و 
اسالمی منعقدشده که طی آن، قرار است منابع دیجیتالی این 

دو کتابخانه با هم به اشتراک گذاشته شود.
امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه سازمان  اداره  رئیس 
یادآور  اصفهان،  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی 
می شود: پیرو این تفاهم نامه، آرشیو مجالت و روزنامه های 
اصفهان از زمان ناصرالدین شاه قاجار تا به امروز که زمانی 
از اصفهان به تهران منتقل شده بود، به اصفهان برگشت 

و مقرر شد برخی از عناوین این مجالت پس از اسکن و 
دیجیتال سازی در اختیار کتابخانه های شهرداری اصفهان 
قرار بگیرد.او همچنین می افزاید: قرار شد تعداد ۷۰ عنوان 
مجله در موضوعات مختلف به ویژه اصفهان، برای نخستین 
گیرد  قرار  اصفهان  کتابخانه های شهرداری  اختیار  در  بار 
و نسخه هایی از کتاب هایی که به مناسبت های مختلف 
به  می گیرد،  تعلق  اسالمی  جمهوری  ملی  کتابخانه  به 

کتابخانه های شهرداری اصفهان هم اهدا شود.
فاطمی با اشاره به دیگر تحوالت رخ داده در کتابخانه های 
شهرداری اصفهان، تصریح می کند: بعد از ۱4 سال، کتابخانه 
و سالن مطالعه های شهر دارای پورتالی شدند که پیام آن، 
»بیایید با کتاب بزرگ شویم« است و بستر مناسبی را جهت 
افزایش میزان مخاطبان کودک و نوجوان برای ایجاد عادت 

مطالعه فراهم خواهد کرد؛ پورتالی که اطالعات مربوط به 
 تمام کتابخانه ها و سالن های مطالعه شهرداری اصفهان، منابع 
موجود خدمات ارائه شده، اسامی کارکنان مرکز و طرح های 

ترویجی برای ارتقای فرهنگ مطالعه را پوشش می دهد.
به گفته رئیس اداره امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، 
به تازگی از بخش نشریات قدیم و جدید اصفهان در کتابخانه 
با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی  نیز  مرکزی 

شورای شهر اصفهان رونمایی شده است.
او خبر می دهد: با رونمایی از پایگاه مطالعات اصفهان پژوهی 
که شامل کتاب ها، مقاالت معتبر، اسناد خطی و نفیس درباره 
اصفهان است، بیش از پیش پذیرای پژوهشگران عالقه مند 

به تاریخ و فرهنگ اصفهان هستیم.

تحوالت تازه در کتابخانه های شهر اصفهان

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زالل آب پارتاک درتاریخ 
1400/01/18 به شماره ثبت 67406 به شناسه ملی 

14009929805
ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصه آن به شـرح زیر جهـت اطالع 
عمـوم آگهـی میگردد. موضـوع فعالیـت :واردات و صادرات کلیه اقالم مجـاز بازرگانی 
و طراحـی و نظـارت و اجرا ی کلیه پروژه های سـاختمانی راهسـازی تاسیسـات آب و 
فاضـالب شـهری و بین شـهری و تاسیسـات و تجهیزات مربوطه بـه پروژه های نفت 
و گاز و پتروشـیمی درصـورت لـزوم پس از اخذ مجوزهـای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیـت : از تاریـخ ثبـت به مـدت نامحدود مرکز اصلی : اسـتان اصفهان ، شهرسـتان 
اصفهـان ، بخـش مرکزی ، شـهر اصفهـان، محله همت آبـاد ، خیابـان حضرت قائم 
، کوچـه پرتـو ]6۷[ ، پـالک -22 ، طبقـه همکف کدپسـتی ۸۱6۷۹۸۳55۱ سـرمایه 
شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی میزان سـهم الشـرکه 
هـر یـک از شـرکا خانـم آرزو خراجی منوچهـر آبادی به شـماره ملـی ۱2۷۱22۷5۱۷ 
دارنـده ۱۰۰۰۰ ریـال سـهم الشـرکه آقـای مصطفـی رحمانـی بـه شـماره ملـی 
464۰۰452۹۸ دارنـده ۹۹۰۰۰۰ ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئت مدیـره خانم آرزو 
خراجـی منوچهـر آبادی به شـماره ملی ۱2۷۱22۷5۱۷ و به سـمت نایب رئیس هیئت 
مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقای مصطفـی رحمانی به شـماره ملـی 464۰۰452۹۸ و 
بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره به مـدت نامحـدود و به سـمت مدیرعامـل به مدت 
نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیه اوراق و اسـناد بهادار و تعهدآور شـرکت از قبیل 
چک،سـفته،بروات،قراردادها،عقود اسـالمی و همچنین کلیه نامه های عـادی و اداری 
بـا امضـاء مدیـر عامل همـراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد اختیارات مدیـر عامل : 
طبق اساسـنامه روزنامه کثیر االنتشـار اصفهان امروز جهت درج آگهی های شـرکت 
تعییـن گردیـد. ثبت موضوع فعالیت مذکـور به منزله اخذ و صـدور پروانه فعالیت نمی 
باشـد. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان اصفهان اداره ثبت شـرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهـان )۱۱22۰5۸(

تاسیس شرکت سهامی خاص پیشخوان ارکیده فردای خانه 
اصفهان درتاریخ 1400/01/11 به شماره ثبت 67368 به 

شناسه ملی 14009916071
ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده که خالصـه آن به شـرح زیر جهت 
اطـالع عموم آگهی میگـردد. موضوع فعالیـت :ارائه خدمات پیشـخوان دولت 
الکترونیـک از قبیـل ایجـاد و بهـره بـرداری و انجـام کلیـه خدمـات مرتبط و 
قابـل ارائـه در دفاتـر پیشـخوان دولت و بخـش عمومی غیر دولتـی درصورت 
لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربط مـدت فعالیـت : از تاریخ 
ثبـت بـه مدت نامحـدود مرکز اصلـی : اسـتان اصفهان ، شهرسـتان اصفهان 
، بخـش مرکـزی ، شـهر اصفهـان، محلـه شـهرک نگیـن ، کوچه شـبنم ۱ ، 
کوچه نیلوفر ۱ ]2[ ، پالک ۱6 ، طبقه اول کدپسـتی ۸۱۹6۱4۳۳۷5 سـرمایه 
شـخصیت حقوقـی عبارت اسـت از مبلـغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی منقسـم به 
۱۰ سـهم ۱۰۰۰۰۰ ریالـی تعـداد ۱۰ سـهم آن بی نام عادی مبلـغ ۱۰۰۰۰۰۰ 
ریال توسـط موسسـین طی گواهی بانکی شـماره ۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱2/2۰ نزد 
بانـک ملـی شـعبه مطهری ملک شـهر بـا کـد ۳۰54 پرداخت گردیده اسـت 
اعضـا هیئـت مدیره آقـای رضا نـادری بـه شـماره ملـی ۱۰۸۰2۷۹۱۰5 و به 
سـمت مدیرعامـل به مدت ۱ سـال و به سـمت رئیس هیئت مدیـره به مدت 
۱ سـال آقـای علی نـادری به شـماره ملـی ۱2۷2۷6542۳ و به سـمت عضو 
اصلـی هیئـت مدیره به مدت ۱ سـال خانم محدثه سـلیمی جوبنی به شـماره 
ملـی 265۰2۱5۷۸۱ و بـه سـمت نایب رئیـس هیئت مدیره به مدت ۱ سـال 
دارنـدگان حـق امضـا : کلیه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهد آور شـرکت از قبیل 
چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا عقود اسـالمی و همچنین کلیـه نامه های 
عـادی و اداری باامضـاء رضـا نـادری و محدثه سـلیمی جوبنی و علـی نادری 
همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسـنامه 
بازرسـان آقـای امیرحسـین نادری اشـنی بـه شـماره ملـی ۱۰۸۰4۳65۷۱ به 
سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت ۱ سـال خانم مریـم نـادری به شـماره ملی 
۱2۷۳۳۹4۸۳6 بـه سـمت بـازرس علـی البدل به مـدت ۱ سـال روزنامه کثیر 
االنتشـار اصفهـان امـروز جهـت درج آگهی های شـرکت تعییـن گردید. ثبت 
موضـوع فعالیـت مذکور به منزله اخذ و صـدور پروانه فعالیت نمی باشـد. اداره 
کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان اصفهان اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات 

غیرتجاری اصفهـان )۱۱22۳۸۰(

آگهی تغییرات شرکت رایمند ارتباطات نقش جهان سهامی خاص به 
شماره ثبت 64593 و شناسه ملی 14009139302

به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی فـوق العـاده مـورخ ۱۳۹۹/۱2/2۰ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شـد : سـال مالی شـرکت از یکم فروردین ماه هر سـال شـروع و در پایان 
اسـفند ماه همان سـال خاتمه می یابد و ماده ۷ اساسـنامه به شـرح فوق تغییر یافت. 
اداره کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان اصفهـان اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات 

غیرتجاری اصفهـان )۱۱22۳۷۹(

آگهی تغییرات شرکت سفیر فوالد صفاهان سهامی خاص به شماره ثبت 
1659 و شناسه ملی 14004360449

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مورخ ۱4۰۰/۰۱/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : غالمعلی 
اکبـری۱۱۱۱۰2۰442 بعنـوان مدیرعامـل و بهنام رضائی۱۱۱۱۱5۱۹54 به سـمت نایب رئیس 
هیـات مدیـره وروح اله جمشـیدی ۱۱۱۱۱۹۷2۱۰ بسـمت رئیـس هیات مدیره بـرای مدت دو 
سـال انتخـاب شـدندکلیه اوراق و اسـناد مالـی و تعهدات شـرکت بـا امضاء ثابـت مدیرعامل و 
یکـی از اعضـای هیات مدیره و با مهر شـرکت معتبر اسـت . ضمنا مدیر عامل شـرکت مجری 
مصوبـات هیـات مدیـره خواهد بود. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان اصفهـان مرجع ثبت 

شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری فالورجـان )۱۱22۳۹۸(

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان برخوار

۹۳-۱- بدینوسـیله بـه اسـتحضار مـی رسـاند کـه بـا توجه بـه دادخواسـت آقـای عمار 
قربانـی بـه طرفیـت آقای امیـد محمدی به خواسـته مطالبه به این شـعبه تسـلیم نموده 
اسـت کـه بـه کالسـه  5۳۱/۹۹  ثبـت و بـرای روز ۱4۰۰/2/26  سـاعت ۱۹:۰۰  وقـت 
رسـیدگی تعییـن شـده اسـت ، نظـر بـه اینکه خوانـده مجهـول المکان مـی باشـد . لذا 
حسـب مـاده ۷۳ قانون آیین دادرسـی مدنـی مراتب یک نوبـت چاپ در یکـی از روزنامه 
هـای کثیراالنشـار طبـع و نشـر مـی شـود و از خوانـده مذکـور دعـوت به عمـل می آید 
جهـت دریافت نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائم به دفتر شـورا مراجعـه و در وقت مقرر 
فـوق نیز جهت رسـیدگی حاضر شـود. در صـورت عدم حضـور خوانده دادخواسـت ابالغ 
شـده محسـوب و شـورا تصمیم اتخـاذ خواهد نمـود. چنانچه بعـدا نیازی به آگهی باشـد 
فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز اسـت . مدیر دفتر شـعبه اول شـورای حل اختالف 

شهرسـتان برخـوار ۱۱2۱۹۱۱/م الف
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

شهرستان برخوار
۹4-۱- بدینوسـیله بـه اسـتحضار مـی رسـاند کـه بـا توجه بـه دادخواسـت آقـای عمار 
قربانـی سـینی بـه طرفیت خانم فرزانه تقی زاده به خواسـته مطالبه به این شـعبه تسـلیم 
نموده اسـت که به کالسـه 4۸۰/۹۹  ثبت و برای روز ۱4۰۰/2/26  سـاعت ۱۸:۳۰  وقت 
رسـیدگی تعییـن شـده اسـت ، نظـر بـه اینکه خوانـده مجهـول المکان مـی باشـد . لذا 
حسـب مـاده ۷۳ قانون آیین دادرسـی مدنـی مراتب یک نوبـت چاپ در یکـی از روزنامه 
هـای کثیراالنشـار طبـع و نشـر مـی شـود و از خوانـده مذکـور دعـوت به عمـل می آید 
جهـت دریافت نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائم به دفتر شـورا مراجعـه و در وقت مقرر 
فـوق نیز جهت رسـیدگی حاضر شـود. در صـورت عدم حضـور خوانده دادخواسـت ابالغ 
شـده محسـوب و شـورا تصمیم اتخـاذ خواهد نمـود. چنانچه بعـدا نیازی به آگهی باشـد 
فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز اسـت. مدیر دفتر شـعبه اول شـورای حل اختالف 

شهرسـتان برخوار ۱۱2۱۹۱4/م الف
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم به مهران ناصری

 ۹5-۱- آقـای  عمـار قربانـی با وکالت آقای فروزان مهر دادخواسـتی به خواسـته مطالبه 
بـه طرفیـت آقـای مهـران ناصری به این شـورا تسـلیم که بـه کالسـه 54۷/۹۹  ثبت و 
برای روز ۱4۰۰/4/۱۳  سـاعت  6 عصر  وقت رسـیدگی تعیین شـده اسـت نظر به اینکه 

خوانـده مجهول المکان می باشـد لذا حسـب مـاده ۷۳ قانون آیین دادرسـی مدنی مراتب 
یـک نوبـت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشـار طبع و نشـر می شـود و از خوانده مذکور 
دعـوت بـه عمل مـی آید جهت دریافت نسـخه ثانی دادخواسـت و ضمائم به دفتر شـورا 
مراجعـه و در وقـت مقـرر فـوق نیز جهت رسـیدگی حاضر شـود.  در صـورت عدم حضور 
دادخواسـت ابالغ شـده محسـوب و شـورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود چنانچه بعد 
نیازی به آگهی باشـد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز اسـت. دبیر شـعبه4 شـورای 

حل اختـالف برخوار- خـورزوق  ۱۱2۱۹۱۳/م الف

برندگان »بفتا« معرفی شدند
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در سایت اصفهان امروز اسکن کنید
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همراه با قوت گرفتن احیای برجام، برخی از دست اندرکاران 
صنعت خودرو از احتمال بازگشت »رنو« به خودروسازی ایران 
خبر می دهند. گفته می شود رنو قصد دارد بالفاصله پس از لغو 
تحریم ها، به ایران برگــردد و فعالیتی جدید و البته متفاوت از 
گذشــته را در خودروسازی کشور آغاز کند. بازگشت پایدار این 
شرکت فرانسوی نیازمند بستر مناسب همکاری است. به گزارش 
ایسنا، رنو قصد دارد بالفاصله پس از لغو تحریم ها و با استفاده 
از خأل حضور هموطن اش پژو، به ایران برگردد و فعالیتی جدید 
و البته متفاوت از گذشــته را در خودروسازی کشور آغاز کند. 
بر این اســاس با توجه به ادغام سال گذشته پژو - سیتروئن با 
فیات - کرایسلر و تولد برند استالنتیس، پژو فعال امکان حضور 
در ایران را ندارد. از همین رو رنویی ها با قوت گرفتن حذف پژو 
)حتی اگر موقتی باشــد( فرصتی طالیی برای پیشبرد اهداف 
خود در ایران پیش  رو دارند و به همین دلیل نمی خواهند زمان 
را از دست بدهند و از همین حاال بابت بازگشتشان برنامه ریزی 
کرده اند. بازگشــت رنو را برخی فعاالن صنعت خودرو از جمله 
قطعه سازان نیز تائید کرده و می گویند خودروساز فرانسوی طی 
حدودا ســه سال گذشته همواره در انتظار لغو تحریم ها بوده تا 
به ایران بازگردد. البته گویا رنویی ها خود عنوان »بازگشت« را 
چندان قبول ندارند، زیرا معتقدند به طور کامل از ایران نرفته و 
تنها فعالیت هایشان را تعلیق کرده اند و حاال نیز به دنبال احیای 
خود در این بازار هســتند. حتی گفته می شود شرکت مشترک 
ایرانی ها و رنو )رنوپارس( نیــز در دوران تحریم پابرجا بوده و 
منحل نشده است. هرچه هست اما رنو برای حضور دوباره در 
ایــران پس از لغو تحریم، برنامه های جدیدی دارد که به گفته 
منابع آگاه، محور آن، فعالیت مستقل است. رنو این بار نمی خواهد 
خود را محدود به مشارکت با ایران خودرو و سایپا کند، بلکه قصد 
دارد با تأسیس یا خرید یک کارخانه در ایران، فعالیت مستقل 
خود را نیز ادامه دهد. آن ها در قرارداد قبلی با سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران که ناکام ماند، قصد داشتند سایت بن رو 
)متعلق به ســایپا( را خریداری و برای تولید محصوالتشــان 
تجهیز کنند اما در نهایت موفق به این کار نشــدند. آن ها البته 
مشکلی بابت ساخت کارخانه در ایران نمی بینند، به نحوی که اگر 
مجوزهای الزم صادر شود، رنو اتفاقا تمایل به احداث کارخانه 
مســتقل خود در کشــور را دارد. رنویی ها اما در کنار فعالیت 
مستقل، مشــکلی نیز بابت همکاری مشترک با خودروسازان 
ایرانی ندارند، منتها این مشارکت در حد مونتاژکاری خواهد بود 
و خودروســاز فرانسوی در کنار آن، کارخانه مخصوص خود را 
هم خواهد داشــت. نکته دیگر در مورد بازگشت رنو به ایران 
این است که این شرکت نمی خواهد مانند گذشته تقریبا تمام 
تمرکز خود را روی محصوالت ســواری بگذارد، بلکه به دنبال 
تولید و مونتاژ مجموعه ای از انواع خودرو است. طبق اطالعات 
دیگری که به دست ما رسیده، صادرات یکی از محورهای اصلی 
فعالیت جدید رنو در ایران است، به نحوی که این شرکت قصد 
دارد بخشــی از خودروهای تولیدی در کشور را روانه بازارهای 
خارجی کنــد. در نهایت اینکه گویا رنو دیگر اعتقادی به ادامه 
تولید تندر-۹۰ و ساندرو در مدل های فعلی )آن ها که در ایران 
ساخته شدند( ندارد. از دید این خودروساز، مدل های فعلی تندر و 

ساندرو در ایران به نوعی از رده خارج محسوب می شوند و اگرهم 
قرار بر ادامه تولید چنین خودروهایی در ایران خودرو و ســایپا 
باشد، نوع جدید آن ها ساخته خواهد شد. با توجه به برنامه هایی 
که رنو دارد، به نظر می رسد این شرکت می خواهد نسخه جهانی 
خود را برای ایران نیز بپیچد. این خودروساز فرانسوی در همه 
پلنت های خارجی اش یک الگو را پیش برده و آن فعالیت مستقل 
است، به نحوی که در کشورهایی مانند رومانی، روسیه و ترکیه، 
کارخانه و خطوط تولید متعلق به خود را دارد. به اعتقاد بسیاری 
از کارشناســان، اگر سیاست ها و قوانین داخلی اجازه دهند رنو 
برنامه خود را در ایران پیاده کند، طی ۱۰ سال آینده خودروسازان 
دیگری نیز با مدل این شــرکت راهی کشــور خواهند شد که 
نتیجه آن، تبدیل خودروسازی ایران به صنعتی صادرات محور 

است.
Á رنو چرا رفت؟

رنو در ســال 2۰۱۷ )۱۳۹۷( و پس ازآنکه آمریکا از توافق 
هسته ای و برجام خارج و خودروســازی ایران را تحریم کرد، 
مجبور به رفتن شــد، آن هم درحالی که قصد ســرمایه گذاری 
مستقیم و فعالیت مستقل را در کشور داشت. رنویی ها در دوران 
پسابرجام دیرتر از هموطن شان پژو به ایران برگشتند و از همان 
ابتدا اعالم کردند که قصد دارند حضوری متفاوت از گذشته در 
صنعت و بازار خودروی کشور داشته باشند. با این حال مجموعه 
حواشی، مانع تراشــی و سنگ اندازی های داخلی اجازه نداد رنو 
کار خود را در ایران آغاز کند و با فرا رسیدن تحریم، خودروساز 
فرانسوی چون انگیزه ای برای ماندن نداشت، رفت. مدلی که 
رنو قصد داشــت در خودروسازی ایران پیاده کند، در نوع خود 
منحصربه فرد بود. بر این اساس، برای اولین بار در تاریخ داخلی 
این صنعت، یک خودروساز خارجی می خواست با سرمایه گذاری 
مستقیم، فعالیتی مستقل را آغاز کند. فعالیت مستقل رنو در واقع 
می توانست پایه گذار رقابتی واقعی در بازار خودروی ایران باشد 
و سبب شــود برای اولین بار، ایران خودرو و سایپا به عنوان دو 
غول داخلی، در مســیر رقابت با یک رقیب خارجی معتبر قرار 

گیرند. با این حال طبق معمول، حاشیه سازی ها، عدم پشتیبانی 
دولتی و حاکمیتی و مانع تراشی ها، اجازه تحقق این برنامه را که 
می توانست زمینه ساز اقدام مشابه دیگر خودروسازان خارجی در 
ایران باشد، نداد. رنو تابستان چهار سال پیش قرارداد همکاری 
مشترک خود را با سازمان گسترش امضا کرد و قرار شد اوایل 
ســال 2۰۱۸ میالدی، طرفین وارد فاز اجرایی و تولید شوند. بر 
این اساس، رنو و ایدرو یکسری تعهدات را پذیرا شدند که یکی 
از مهم ترین آن ها، تامین یک ســایت تولیدی در ایران برای 
آغاز به کار خودروســاز فرانسوی بود. به همین منظور قرار شد 
ســایت بن رو )واقع در شهرستان ســاوه و متعلق به سایپا( در 
اختیار رنویی ها قرار گیرد تا آن ها نســبت به تجهیز آن اقدام و 
تولید محصوالت جدید خود را کلید بزنند. بنا به گفته مسووالن 
ایدرو، ســایت بن رو باید در عوض بدهی ســایپا )به سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران( و به عنوان آورده این سازمان 
در قرارداد رنو، در اختیار خودروســاز فرانسوی گذاشته می شد. 
این در حالی بود که مســووالن سایپا در همان ابتدا مخالفت 
خود را با این ماجرا اعالم و اولین مانع بزرگ بر سر راه اجرایی 
شدن قرارداد رنو گذاشته شد. هرچند بعدها مسووالن سازمان 
گســترش خبر از قطعی شــدن واگذاری بن رو به رنو دادند و 
تاکید کردند این پرونده بســته شده است، با این حال گذشت 
زمان نشــان داد زور خودروسازان داخلی بیش از اینهاست. در 
نهایــت نیز طرف های داخلی آنقدر مانع ایجاد کرده و ماجرا را 
کش دادند تا نهایتا آمریکایی ها از برجام خارج و دســت و پای 
رنویی ها برای حضوری جدید و متفاوت در خودروسازی ایران 
سست شد. هرچند کارلوس گوسن مدیرعامل وقت رنو بعد از 
خروج آمریکا از برجام تاکید کرد این شرکت همچنان در ایران 
می ماند، اما با آغاز تحریم ها نظر رنویی ها عوض شد و مجبور 
به رفتن یا به قول خودشــان تعلیق فعالیت هایشان شدند. این 
اتفاق در حالی رخ داد که اگر حواشی و موانع داخلی به خصوص 
انحصارطلبی خودروسازان داخلی نبود، رنو نه تنها پیش از خروج 
آمریکا از برجام، فعالیت جدید خود را در کشــور آغاز می کرد؛ 

بلکه سرمایه گذاری نیز انجام می داد، بنابراین انگیزه زیادی برای 
ایســتادگی در قبال تحریم های آتی آمریکا و ماندن در ایران 
داشت. در رخ دادن چنین اتفاقی، البته دولت به خصوص وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیز کم مقصر نبودند، چه  آنکه به نظر 
می رسد حمایت های الزم را از قرارداد رنو انجام ندادند. در واقع 
وزارت صنعــت به جای آنکه تا پیش از خروج آمریکا از برجام، 
رنو را به عنوان یک سرمایه گذار معتبر خارجی تحت حمایت قرار 
داده و مسیر حضور در صنعت خودرو کشور را برای این شرکت 
هموار کند، دل به دل خودروســازان داخلی داد و نتیجه اش آن 

شد که نباید می شد.
Á شانس دوباره

بــا توجه به برنامه رنو برای بازگشــت به ایران پس از لغو 
تحریم ها، حاال این پرســش پیش می آید کــه آیا این بار هم 
فرصت طالیی ســرمایه گذاری مســتقیم و حضور مســتقل 
خارجی ها در صنعت و بازار خودرو کشور از دست خواهد رفت؟ 
بسیاری از کارشناســان و فعاالن صنعت خودرو معتقدند اگر 
رنو در دوران پسابرجام فعالیت مســتقل خود را آغاز می کرد، 
تحریم نمی توانست این خودروساز را به طور کامل از ایران دور 
کند؛ زیرا رنویی ها بابت حفظ سرمایه و کسب وکارشان انگیزه 
ماندن داشــتند. حاال که رنو قصد بازگشــت دارد و باز هم به 
دنبال فعالیت مستقل است، کارشناسان و فعاالن عرصه خودرو 
هشدار می دهند نباید اجازه داد این فرصت طالیی بار دیگر و 
در نتیجه حواشــی و مانع تراشی ها از دست برود که اگر برود، 
شاید حداقل تا سال ها هیچ خودروساز خارجی معتبری به فکر 
سرمایه گذاری در ایران نیفتد، چه آنکه همین حاال نیز خیلی ها 
گزینه حضور توأم با ســرمایه را در صنعت خودرو کشور، کنار 
گذاشته اند. تردیدی نیست که در عقد قرارداد جدید با رنو باید 
امتیازاتی از این شرکت گرفت، اما امتیاز گرفتن، امتیاز دادن هم 
نیاز دارد و نمی توان از این خودروســاز و امثال آن انتظار داشت 
منافع خود را زیر پا بگذارند. به نظر می رســد در کنار حواشی 
و سنگ اندازی خودروســازان بزرگ کشور که حضور مستقل 
رنو را در پســابرجام ناکام گذاشت، مشکل و چالش اصلی در 
برابر قراردادهای خارجی، سیاســت ها و قوانین دست و پا گیر 
داخلی است که اگر حل نشوند، نه رنو نه هیچ خودروساز خارجی 
دیگری نمی تواند فعالیتی مســتقل در کشور داشته باشد. رنو 
می خواهد برگردد و این بار با انگیزه ای بیشتر )ناشی از نبود پژو( 
و با برنامه ای گسترده تر؛ بنابراین شانسی دوباره به صنعت و بازار 
خودرو ایران رو کرده تا حضور مستقل یک خودروساز خارجی را 
تجربه و پایه های رقابت در آن شکل گیرد. توصیه کارشناسان 
و فعاالن صنعت خودرو این است که این بار به هر نحو ممکن 
نباید فرصت سرمایه گذاری خارجی را در خودروسازی از دست 
بدهیم، چه آنکه موفقیت پروژه »رنوی مستقل« می تواند بعدها 
به حضور دیگر بزرگان خودروســازی جهــان در ایران منجر 
شود. به عبارت بهتر، اگر تجربه فعالیت مستقل در ایران برای 
رنو موفقیت آمیز باشد، خودروســازان دیگری نیز راهی کشور 
می شوند و در نتیجه می توان امیدوار بود صنعت خودرو در دهه 
آینده شکل و شمایلی جهانی به خود بگیرد و از انحصار و انزوا 

خارج شود.

فرانسوی ها به بازار ایران ایران چشم دارند

مخابرات منطقه اصفهان حائز زمزمه های بازگشت »رنو« به ایران
رتبه نخست معاونت راهبرد و 

توسعه و کسب وکار
معاونت  رتبه نخست  مخابرات منطقه اصفهان حائز 
راهبرد و توسعه و کسب وکار شرکت مخابرات ایران شد. 
مخابرات منطقه اصفهان در ارزیابی معاونت های ستادی 
معاونت  نخست  رتبه  کسب  به  موفق  ایران  مخابرات 
راهبرد و توسعه کسب وکار شد. به گزارش روابط عمومی 
مخابرات منطقه اصفهان، طبق گزارش معاونت راهبرد و 
توسعه کسب وکار شرکت مخابرات ایران و بر مبنای ارزیابی 
معاونت های ستادی از مناطق مخابراتی کشور در سه ماهه 
با  توانست  اصفهان  منطقه  مخابرات  سال ۱۳۹۹،  سوم 
کسب باالترین امتیاز رتبه نخست معاونت راهبرد و توسعه 
کسب وکار را در بین استان های کشور کسب کند. این 
موفقیت در سایه مدیریت خوب و پاسخگویی بموقع و 
پیاده سازی اصول برنامه ریزی و کیفیت و نیل به اهداف و 
چشم اندازهای تعیین شده شرکت مخابرات ایران به دست 

آمده است.

درخشش مخابرات اصفهان در 
ارزیابی معاونت امور مشتریان

اول  رتبه  به کسب  موفق  اصفهان  منطقه  مخابرات 
کشوری در ارزیابی معاونت امور مشتریان شد. به گزارش 
گزارش  طبق  اصفهان،  منطقه  مخابرات  عمومی  روابط 
مخابرات  شرکت  کسب وکار  توسعه  و  راهبردی  معاونت 
ایران و بر مبنای ارزیابی معاونت های ستادی از مناطق 
عملکرد مناطق مخابراتی در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹، 
مخابرات اصفهان توانست با کسب باالترین امتیاز، رتبه 
نخست معاونت امور مشتریان را در بین استان های کشور 
کسب کند. این موفقیت در سایه ارائه خدمات و سرویس 
های بهینه و نیل به اهداف و چشم اندازهای تعیین شده از 
طرف شرکت مخابرات ایران به دست آمده است. گفتنی 
است رضایتمندی مشتریان از خدمات و سرویس های ارائه 
شده یکی از شاخصه های مهم در اهداف تعیین شده از 
سمت شرکت مخابرات ایران بوده و در مخابرات منطقه 
اصفهان نیز پایش مستمر رضایتمندی مشتریان به صورت 
ماهانه، دوره ای و سالیانه در راستای بهبود کیفیت خدمات 
و سرویس ها در واحد تحلیل و سنجش مشتریان صورت 
می پذیرد. الزم به ذکر است،شفاف سازی و گزارش دهی 
منجر به حرکت می شود و حرکت و تالش، ضامن دستیابی 
به خدمات ارتباطی مطلوب، به موقع و با کیفیت به مردم 

عزیز و مشتریان گرانقدر می گردد.

دو سال تا باز شدن درهای 
اقتصاد ایران به روی روس ها

رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید، مذاکرات برای 
رسیدن به توافق تجارت آزاد با اعضای اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا ادامه دارد. به گزارش ایسنا، از آبان سال ۱۳۹۸ که 
عضویت آزمایشی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز 
شد، هنوز میزان تجارت مشترک دو طرف به اهداف ابتدایی 
در نظر گرفته شده نرسیده است. جدای از نیازهای ابتدایی و 
زیرساخت های تجاری، دو عامل تحریم ها و شیوع ویروس 
کرونا، باعث شده میزان تجارت مشترک چندان افزایش پیدا 
نکند. بااین وجود اما فرصت ایران برای ارزیابی شرایط این 
اتحاد اقتصادی و نهایی شدن عضویتش چندان طوالنی 
ابتدایی صورت گرفته گام  نیست. بر اساس برنامه ریزی 
نخست عضویت ایران سه ساله برنامه ریزی شده و پس از 
آن دو طرف در صورت موافقت می توانند برای دائمی شدن 
این عضویت برنامه ریزی کنند. در حال حاضر تعدادی از 
کاالهای دو طرف برای صادرات و واردات از تعرفه ترجیحی 
بهره مند شده اند اما آن طور که رئیس سازمان توسعه تجارت 
می گوید، هدف نهایی، دست یابی به تجارت آزاد با اعضای 
اتحاد اوراسیا است. زادبوم گفته: اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
شامل پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و 
بالروس است و این پنج کشور با ظرفیت ها و توانمندی های 
مختلف کنار هم قرار گرفته اند که محوریت این اتحادیه 
کشور روسیه است. تجارت با سه کشور همسایه ارمنستان، 
قزاقستان و روسیه از اهمیت باالیی برای ایران برخوردار 
کشورها  این  با  اقتصادی  همگرایی  راستای  در  و  است 
است؛ لذا با توجه به روابط سیاسی ایران و روسیه و سایر 
کشورهای عضو اتحادیه، اهمیت این اتحادیه و توسعه روابط 
با آن خود را بیشتر نشان می دهد. رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران با بیان اینکه با تبدیل موافقت نامه تجارت 
موقت به موافقت نامه تجارت آزاد می توانیم تجارت آزاد بین 
ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را توسعه 
دهیم، گفت: موافقت نامه تجارت موقت ایران و اوراسیا از 
5 آبان ۱۳۹۸ اجرایی شده و یک سال بعدازآن مذاکرات 
موافقت نامه تجارت آزاد آغاز شد. از 5 آبان ۱۳۹۹ مذاکرات 
باید ظرف  مذاکرات  این  و  کردیم  را شروع  آزاد  تجارت 
دو سال به نتیجه برسد. در نتیجه جمعا ظرف سه سال 
ما می توانیم به موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و این 
پنج کشور دست یابیم. در حال حاضر موافقت نامه تجارت 
موقت برای ۸62 قلم کاال منعقد شده و پس از به نتیجه 
رسیدن مذاکرات، ظرف دو سال آینده موافقت نامه تجارت 
موقت به موافقت نامه تجارت آزاد تبدیل می شود. در کنار 
اتحادیه اوراسیا و محوریت روسیه، ایران در ماه های گذشته 
مذاکراتی را با چند کشور دیگر برای آزادسازی تجارت و 
کاهش رقم تعرفه ها آغاز کرده که به گفته رئیس سازمان 
توسعه تجارت، امکان دست یابی به آن ها در آینده نزدیک 
وجود دارد. به این ترتیب تا کمتر از دو سال دیگر مشخص 
اوراسیا کارنامه موفقی داشته و  ایران در  آیا  می شود که 
درهای اقتصادش را به روی اعضای این اتحادیه و به طور 
خاص روسیه باز می کند یا نیاز به تداوم مذاکرات و فراهم 

کردن مقدمات بیشتری وجود دارد.

قرار نیست شرکت های داخلی 
در دوران پساتحریم تضعیف 

شوند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر حمایت 
از شرکت های داخلی در رفع نیازهای مردم گفت: جایگاه 
شرکت های موفق بومی در پسابرجام نه تنها تضعیف نمی شود 
بلکه فعالیت  تولیدی در آن ها تقویت خواهد شد و فرصت اینکه 
شرکت های خارجی بتوانند صفر تا صد محصوالت خود را 
به ایران عرضه کنند از بین رفته است. علی آقامحمدی در 
حاشیه بازدید از شهرک صنعتی محمودآباد در قم، به مسئله 
خروج شرکت های بزرگ صنعتی در شرایط تحریم از ایران، 
اشاره کرد و افزود: امکان عقب راندن شرکت های بومی که 
در دوران تحریم به شکوفایی رسیدند در پساتحریم وجود 
جدید  نوآوری های  می توانند  خارجی  شرکت های  و  ندارد 
خود را به این واحدها معرفی کنند. عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با اشاره به ضرورت ممنوعیت ورود کاالهای 
قاچاق یادآور شد: با اتصال زنجیره به یکدیگر مبارزه با واردات 
کاالهای مشابه داخلی در عرصه لوازم خانگی به خود چنین 
شرکت هایی واگذار خواهد شد. وی تصریح کرد: در قالب طرح 
اتصال زنجیره تولیدات صنعتی به یکدیگر با سخت گیری های 
پیش بینی شده در رعایت استانداردهای الزم، همه واحدهای 
استانداردهای  باید  مشترک  محصول  تولیدکننده  صنعتی 
الزم را با همکاری همدیگر انجام داده و تیراژ تولیدات خود 
را به میزان تقاضای مردم افزایش دهند. وی بیان کرد: بعد 
از شرایط تحریم شاهد تحول در تولیدات داخلی بودیم و 
برخی از این محصوالت توانسته اند جای خالی صنایع خارجی 
را پر کنند و یکی از این واحدهای موفق مجموعه صنعتی 
پاکشوما در قم است. آقامحمدی تصریح کرد: ویژگی مهم 
واحد صنعتی پاکشوما رعایت استانداردهای مورد نیاز تولید، 
راه اندازی آزمایشگاه های ارزیابی و سخت گیری در فرآیند تولید 
برای جلب نظر مشتریان در بازار مصرف است. عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد مجموعه صنعتی پاکشوما 
می تواند به یکی از قدرت های مهم زنجیره لوازم خانگی تبدیل 
شود و تالش می کنیم با اتصال زنجیره تولیدات مختلف این 
مجموعه صنعتی قیمت تمام شده در کاالهای مصرفی مردم 

کاهش پیدا کند.

چرا ارزش پول ملی کم است؟
کاهش  علت  مهم ترین  اینکه  بیان  با  اقتصاددان  یک 
ارزش پول ملی از نظر فنی در تفاضل رشد نقدینگی با رشد 
اقتصادی است، گفت: کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت 
در سه سال اخیر از یک طرف و هزینه های دولت در حمایت 
از طبقات محروم نیز از طرف دیگر دست به دست هم داده 
و نرخ تورم را به باالترین حد ممکن رسانده است. به گزارش 
ایسنا، سعید لیالز در مورد موضوع کاهش ارزش پول ملی؛ 
حاصل تحریم ها یا ناکارآمدی مدیریتی مهم ترین علت کاهش 
ارزش پول ملی را از نظر فنی در تفاضل رشد نقدینگی با 
رشد اقتصادی دانست و گفت: مسئله اصلی در اقتصاد ایران 
افزایش نقدینگی و رشد پایین اقتصادی است. وی کسری 
بودجه دولت و فساد در شبکه بانکی )ناترازی منابع بانکی( را 
به عنوان دو عامل رشد نقدینگی عنوان کرد و افزود: کاهش 
درآمدهای ارزی و ریالی دولت در سه سال اخیر از یک طرف 
و هزینه های دولت در حمایت از طبقات محروم نیز از طرف 
دیگر دست به دست هم داده و نرخ تورم را به باالترین حد 
ممکن رسانده است. این مدرس دانشگاه که در یک برنامه 
رادیویی سخن می گفت، نقش تحریم ها را نیز در کاهش رشد 
اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم بسیار پررنگ 
دانست و گفت: نرخ تورم در سال های ۹5 و ۹6 تک رقمی بود 
اما از سال ۹۷ به بعد به دلیل کاهش شدید درآمدهای ارزی 
دولت ناشی از تحریم ها تورم افزایش یافت. لیالز خاطرنشان 
کرد: اقتصاد ایران قبل از شروع تحریم ها و کرونا از یک 
ناترازی وحشتناک مزمن تاریخی در حوزه تورم رنج می برد 
بطوریکه نرخ تورم از اوایل دهه 5۰ تاکنون به جز دو سه سال، 
همیشه دو رقمی بوده که این هم ناشی از بار مالی تکفل 
دولت ها و استقراض از بانک مرکزی بوده است. این اقتصاددان 
ناکارآمدی مدیریتی را نیز در این قضیه دخیل دانست و گفت: 
البته این ناکارآمدی را نمی توان فقط محصور در دولت دانست، 
چون وقتی قوه مقننه دائمًا وظایف سنگینی را بر دوش دولت 
می گذارد بازتاب آن هم در حوزه نقدینگی نمایان می شود. وی 
که اعتقاد چندانی هم به استقالل بانک مرکزی ندارد به دالیل 
آن اشاره و اظهار کرد: طبق قانون اساسی، تنها حوزه ای که 
دولت می تواند در آن دخالت کند اقتصاد است و اگر بانک 
مرکزی هم مستقل باشد عماًل نمی توان کاری انجام داد و 

دولت، دیگر کنترلی بر اقتصاد نخواهد داشت.

هیچ مشکلی در ترخیص 
خوراک مرغ نیست

معاون فنی گمرک ایران اعالم کرد که هیچ مشکلی 
در ترخیص کاالهای اساسی از جمله نهاده های تولید دام و 
طیور از گمرک وجود ندارد و کاالهای مربوطه در صورت 
وجود در صف تخصیص ارز تا ۹۰ درصد و داشتن اعالمیه 
ارز به طور کامل و فوری ترخیص می شود. پیگیری وضعیت 
واردات نهاده های تولید دام و طیور و موانع موجود برای 
آن از گمرک ایران با توضیحاتی از سوی مهرداد جمال 
ایران- به ایسنا همراه بود  ارونقی - معاون فنی گمرک 
و وی اعالم کرد که در این رابطه مشکلی وجود نداشته و 
صاحبان کاال می توانند بر اساس شرایط تعیین شده نسبت 
به ترخیص اقدام کنند. ارونقی توضیح داد که در سال گذشته 
تمهیدات خاصی برای ترخیص کاالهای اساسی اندیشیده 
شد و در مقطعی با هماهنگی بانک مرکزی، برای پنج قلم 
دانه های  سویا،  کنجاله  ذرت،  جو،  شامل  اساسی  کاالی 
روغنی و روغن خام،صاحبان کاال می توانستند بدون صدور 
کد رهگیری نسبت به ترخیص اقدام کنند که البته چندان 

از آن استقبال نکردند. 

رئیـس اتـاق اصناف اصفهان بـا انتقـاد از اینکه اکنون 
بانک هـا، شـهرداری ها، مراکـز حمل ونقل عمومـی، دفاتر 
پیشـخوان دولتـی و ... بـه عنـوان مراکـز تجمعـی بزرگ 
و عامـل گسـترش کرونـا بـاز هسـتند، گفـت: درحالی که 
اصنـاف تعطیـل هسـتند و بانک هـا، چک هـای کسـبه را 

می زنند. برگشـت 
رسـول جهانگیـری در گفت وگـو بـا ایسـنا دربـاره باز 
بـودن بسـیاری از مغازه هـای گـروه 2، ۳ و 4 بـا وجـود 
وضعیـت قرمـز اصفهـان بـه لحـاظ شـیوع کرونـا، اظهار 
کـرد: ایـن موضـوع بزرگ بینـی اسـت و گاهـی مـردم 
اطالعـی ندارنـد کـه در گـروه یـک کـدام رسـته ها قـرار 

دارند.
وی تأکیـد کـرد: وضعیـت تمکیـن اصنـاف در ایـن 
تعطیلـی ۱۰ روزه نسـبت به تمام کشـور بهتر اسـت، بازار 
اصفهـان و تمـام پاسـاژهای اصفهـان از سه شـنبه هفتـه 
پیـش تعطیل اسـت. همچنین بـاالی ۹۰ درصد مشـاغل 
گـروه 2، ۳ و 4 تعطیـل هسـتند، البتـه در هـر صنـف و 
رسـته ای افـراد قانون گریـزی وجـود دارنـد کـه بـا آن هـا 

برخـورد می شـود.
رئیـس اتـاق اصنـاف اصفهان در پاسـخ به این سـؤال 
ایسـنا که آیـا دفاتر مشـاوران امـالک و پارچه فروشـان و 
لباس فروشـی ها نیـز در گـروه یـک قـرار دارنـد؟ توضیح 

داد: ایـن مشـاغل در گـروه یک قرار ندارنـد و به طور حتم 
بـا آن هـا برخورد می شـود.

وی دربـاره اینکـه بـا وجـود قرمـز بـودن اصفهـان، 
پارچه فروشـان خیابـان ابـن سـینا، عبدالـرزاق و بسـیاری 
از مغازه هـای سـبزه میـدان اصفهـان هنـوز بـاز هسـتند، 
تصریـح کـرد: امـروز بـه رئیـس اتحادیـه پارچه فروشـان 

اصفهـان دراین بـاره تذکـر داده ام.
جهانگیـری گفت: اگـر مغازه ای در این سـه گـروه باز 

باشـد ابتـدا تذکـر داده می شـود و در صـورت تکـرار، فورا 
پلمب خواهد شـد.

وی در ادامـه بـا تأکیـد بـر اینکـه بـا وجـود وضعیـت 
قرمـز اصفهـان و اعتقاد بر رعایت پروتکل های بهداشـتی 
کرونـا، مخالـف بسـتن اصنـاف هسـتم، تصریـح کـرد: 
اوج گیـری ویـروس کرونـا سـفرهای  مهم تریـن دلیـل 
نـوروزی و ارتباطـات و دورهمـی هـای خانوادگـی بـود، 
بایـد توجـه داشـت که تا پیـش از نوروز تمام کسـبه فعال 

بودنـد و مـوج چهارم کرونا شـکل نگرفت، از سـوی دیگر 
میـزان انتقـال کرونا بر اسـاس اعـالم وزارت بهداشـت از 
طریـق اصناف ۱۰ درصد اسـت و ۹۰ درصـد عامل انتقال 

ویـروس، بخش هـای دیگر اسـت.
رئیـس اتاق اصناف اصفهان توضیـح داد: امروز اصناف 
را بـه عنـوان تابلـو اعالم خطـر، بلند می کننـد و معتقدند 
اصنـاف ویتریـن شـهر هسـتند و زمانـی که ایـن ویترین 
بسـته باشـد، مـردم بابـت شـیوع کرونـا احسـاس خطـر 

می کننـد.
وی بـا انتقـاد بـر اینکـه متأسـفانه اصناف در شـرایط 
فعلـی کرونـا، تـاوان اعالم خطـر را پس می دهنـد، گفت: 
بهتـر بـود بـرای کنتـرل رونـد بیمـاری کرونا در کشـور، 
دولت از روز شـنبه تا جمعه این هفته را تعطیل سراسـری 

می کرد. اعـالم 
جهانگیـری تصریـح کـرد: در حـال حاضـر بانک هـا، 
شـهرداری ها، مراکـز حمل ونقل عمومی، دفاتر پیشـخوان 
دولتـی و ... بـه عنـوان مراکـز تجمعـی بـزرگ و عامـل 

گسـترش کرونـا باز هسـتند.
تعطیـل  اصنـاف  درحالی کـه  متأسـفانه  گفـت:  وی 
هسـتند، بانک هـا، چک هـای کسـبه را برگشـت می زنند 
کـه با ایـن کار ضربه بزرگی به اقتصاد کشـور وارد خواهد 

. شد

رئیس اتاق اصناف اصفهان:

بانک ها، چک های مغازه های بسته را برگشت می زنند

توزیع برق اصفهان رتبه های برتر ملی کسب کرد

   خبر
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   خبر

در مراســم افتتاحیه پویش هر هفتــه الف، ب ایران، 
شرکت توزیع برق اصفهان در پنج شاخص برنامه تحول 
دیجیتال صنعت برق در جایــگاه خوبی قرار گرفت و در 
توسعه خدمات غیرحضوری، هوشمند سازی مراکز اتفاقات 
)طرح هما(، توســعه خدمات غیرحضوری، کاهش تلفات 
شــبکه توزیع برق به کمتر از ۹.۷ درصد، راه اندازی مرکز 

ملی پایش صنعت برق رتبه های برتر را از آن خود کرد.
افتتــاح هم زمان پنج طرح شــبکه توزیع نیروی برق 
کشــور در قالب ۸ هــزار و ۱42 پروژه توســعه، احداث، 
اصالح و بهینه ســازی شبکه برق، در ۳۱ استان با حضور 
ویدئوکنفرانســی وزیر نیرو و شماری از مسئوالن وزارت 
نیرو، شرکت توانیر و مدیران عامل شرکت های توزیع برق 

کشور همراه بود. 
مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین شرکت توزیع 

برق شهرســتان اصفهان با اعالم این خبر، گفت: شرکت 
توزیع برق اصفهان بر اســاس رســالت اجتماعی خود از 
ســال های گذشته خدمات را به صورت غیرحضوری  ارائه 
می کرد، اما با شیوع ویروس کرونا تهدید به فرصتی تبدیل 
شد تا ما خدمات را از ۹5 درصد  به ۱۰۰ درصد ارتقا دهیم 
و خوشــبختانه با حمایت های صورت گرفته این مهم به 
نتیجه رســید و به دنبال آن تعریف ملی خدمات ســبز از 
ســوی وزارت نیرو کلید خورد و نرم افزار و اپلیکیشن برق 
من تحت اندروید و Ios در اختیار همشــهریان اصفهانی 

قرار گرفت.
 به نقل از شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان، 
علیرضــا محمدی تصریــح کرد: در ادامــه این خدمات 
تماس های مردمی از شماره تلفن ۳۸۱2۱ به شماره تلفن 

۱52۱ تغییر یافت و  آماده پاسخگویی به مردم است.  

وی به اهمیت غیرحضوری نمودن خدمات اشــاره و 
تصریح کرد: امکانات الکترونیکی ازجمله کاهش هزینه ها، 
صرفه جویــی در زمــان و اجتناب از ترددهــای بیهوده 
درون شــهری صورت گرفت و در نتیجه آســایش و رفاه 

بیشتر را در پی داشته است.
مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین شرکت توزیع 
برق شهرســتان اصفهان تأکید کرد: در ســال گذشــته 
یک میلیون و  ۳۰۰ هزار درخواســت از بسترهای مختلف 
غیرحضوری شدند که از جمله می توان به تلفن، سایت، اپ 
برق من اشــاره کرد و نزدیک به یک میلیون و 4۰۰ تردد 
شــهری حذف شد و شاهد کاهش 4 میلیون و ۱5۰ هزار 
لیتر در مصرف سوخت بودیم و در یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
برگ a4 صرفه جویی شــد و به عبارتی صیانت از محیط 

زیست با غیرحضوری شدن خدمات شکل گرفت.
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   خبر کوتاه  منهای فوتبال
رونمایی از کیت جدید 

ذوب آهن مقابل استقالل
تیم ذوب آهن در بازی جام حذفی مقابل اســتقالل با 
کیت جدید خود به میدان مــی رود. تیم فوتبال ذوب آهن 
قرار اســت در مرحله یک هشــتم نهایی جــام حذفی به 
مصاف استقالل برود. طبق وعده مدیرعامل این باشگاه، 
مجتبی فریدونی، قرار اســت در این بازی از کیت فصل 
آینده ذوب آهن که به تازگی طراحی شــده رونمایی شود و 
برای نخستین بار مورداستفاده قرار بگیرد. این دیدار هشتم 

اردیبهشت ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

پیام تبریک باشگاه سپاهان 
برای فوالدی ها

باشگاه سپاهان در نامه ای به مدیرعامل و سرمربی تیم 
فوتبال فوالد خوزستان، صعود آن ها به مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آســیا را تبریک گفت. پس از پیروزی چهارگله 
شــاگردان جواد نکونام مقابل العیــن و صعود به مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا، محمدرضا ساکت مدیرعامل 
باشگاه سپاهان اصفهان که امسال تیمش جایی در میان 
چهــار نماینده فوتبال ایران در لیــگ قهرمانان ندارد، در 
نامه ای به ســعید آذری مدیرعامل و جواد نکونام سرمربی 
تیم فوتبال فوالد خوزستان، صعود این تیم را تبریک گفت. 
در بخشــی از پیام ساکت آمده اســت: »غریو غیرتمندانه 
مردان آن باشگاه تحت اندیشه های راهبردی مدیریتی و 
فنی و ورزشی شما بزرگواران افتخاری باشکوه در سرزمینی 
دیگر برای ایران اسالمی، خوزستان سرافراز و آن باشگاه 
محترم آفرید.« نامه تبریک باشــگاه سپاهان در شرایطی 
برای باشگاه فوالد خوزستان ارسال شده که چنین اتفاقاتی 
در فوتبال ایران چندان مرســوم نیســت و رفتار حرفه ای 
مدیرعامل طالیی پوشــان اصفهانی در قبال صعود فوالد، 

یک اتفاق جالب توجه و ویژه برشمرده می شود.

سفر شاگردان منصوریان به 
اصفهان یا تهران

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک تصمیم گرفت دو 
روز به شاگردانش استراحت بدهد. آلومینیوم اراک یکشنبه 
گذشته در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر فوتبال، میهمان 
ماشین ســازی تبریز بود و با نتیجه تســاوی یک بریک 
متوقف شــد. پس ازاین بازی و با نظر علیرضا منصوریان، 
تمرینــات تیــم آلومینیوم به مدت دو روز تعطیل شــد و 
سفیدوسبزپوشان اراکی از روز چهارشنبه، تمرینات خود را 
در اراک پیگیری می کنند. همچنین با رایزنی کادر فنی تیم 
اراکی، آلومینیوم یک دیدار دوســتانه را در تعطیالت پیش 
رو برگزار می کند. دیدار با ذوب آهن در اصفهان یا مصاف 
با مس رفسنجان در تهران در برنامه شاگردان منصوریان 
اســت و اعضای تیم آلومینیوم برای یکی از این بازی ها، 
اراک را برای سفری یک روزه به مقصد اصفهان یا تهران 
ترک می کنند. مطابق برنامه سازمان لیگ، آلومینیوم اراک 
روز 2 اردیبهشــت در هفته بیست ویکم لیگ برتر فوتبال 

میزبان پیکان خواهد بود.

رضایت استقاللی ها از میزبانی 
عربستان در آسیا

اعضای تیم اســتقالل از میزبانی عربســتان در لیگ 
قهرمانان رضایت دارند. کاروان تیم استقالل برای شرکت 
در مســابقات لیگ قهرمانان آسیا در شهر جده عربستان 
اقامت پیدا کردند و کارشان را برای دیدارهای آسیایی جلو 
می برند. یکی از نگرانی هایی که قبل از اعزام استقالل به 
عربستان وجود داشــت نحوه میزبانی این کشور با توجه 
به اختالف نظرهای سیاسی میان دو کشور بود. بااین حال 
باگذشــت دو روز ســاعت از اقامت استقالل در عربستان 
ظاهرا همه چیز خوب است و اعضای تیم از وضعیت موجود 
راضی هستند. استقاللی ها در بدو ورود به کشور عربستان 
با استقبال مسئوالن کشور میزبان مواجه شدند و معطلی 
خاصی نیز در فرودگاه جده برای اعضای آبی پوش به وجود 
نیامد. همچنین عربستانی ها دو دستگاه اتوبوس در اختیار 
استقالل قراردادند وپلیس جده نیز تا هتل اعضای این تیم 
را اسکورت کرد. استقاللی ها در عربستان در هتلی اقامت 
پیداکرده اند که خلوت اســت و ازنظر رعایت پروتکل های 
بهداشــتی مورد تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا قرارگرفته 
است. احمد مددی مدیرعامل استقالل نیز در این خصوص 
به تسنیم گفته است: »میزبانی عربستانی ها تا اینجا خوب 
بوده و امیدوارم تا پایان مسابقات امکانات مدنظر ما تامین 

شود.«

برگزاری لیگ قهرمانان آسیا 
VAR بدون

رســانه های عربســتانی خبر دادند که مرحله گروهی 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا همچون دوره گذشته بدون 
VaR برگزار می شود. رقابت های لیگ قهرمانان آسیا از 
روز چهارشنبه 25 فروردین و با برگزاری دیدار پرسپولیس 
و الوحده امارات در شهر گوا هند شروع می شود تا این دوره 
از رقابت ها به صورت رسمی آغاز شود؛ اما با توجه به اینکه 
از مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
در فصل گذشته از فناوری کمک داور ویدیویی استفاده شد 
و همچنین در رقابت های لیگ داخلی عربستان و امارات 
از VaR اســتفاده می شــود، با توجه به اعطای میزبانی 
چهار گروه از گروه های پنج گانه به این دو کشور، بحث و 
گمانه زنی درباره استفاده از این فناوری در مرحله گروهی 
aCl مطرح شد؛ اما اکنون رسانه های عربستانی به نقل 
از منابع آگاه اعالم کرده اند که این دوره از رقابت ها بدون 

استفاده از کمک داور ویدیویی برگزار می شود.

بازی دشوار پیش روی تیم 
فوتسال کوثر اصفهان

بازیکن تیم فوتســال بازارهای کوثر اصفهان از بازی 
دشــوار این تیم مقابل ایمان شیراز سخن گفت. حمیدرضا 
یوســفی درباره وضعیت تیمش پیش از دیدار با تیم ایمان 
شــیراز در پلی آف بقا در لیگ برتر فوتســال اظهار داشت: 
خوشــبختانه تمرینات خوبی را پشت ســر گذاشته ایم و 
در تعطیالت لیگ طبق نظــر کادرفنی به انجام تمرینات 
بدنسازی پرداختیم. تمام بازیکنان آماده و سرحال هستند و 
امیدوارم بتوانیم با تمام قدرت امتیازات کافی را از مسابقات 
پیش رو کســب کنیم. وی افزود: در پلی آف بقا تمام تیم ها 
برای نیفتادن می جنگند و بازی ها سخت است چون تیم ها 
دوســت دارند در لیگ برتر بمانند و به همین دلیل شرایط 
رقابت در پلی آف سقوط بسیار سخت است. امیدوارم بتوانیم 
در این مرحله نتایج خوبی کسب کنیم. بازیکن تیم فوتسال 
بازارهای روز کوثر اصفهان درباره وضعیت تیم ایمان شیراز 
گفت: بازی اولمان برابر اهورای بهبهان به دلیل ابتالی چند 
بازیکــن ما به کرونا لغو شــد و به همین خاطر یک هفته 
دیرتر از ســایر تیم ها مســابقات خود را آغاز می کنیم. تیم 
ایمان شیراز از یک هفته پیش در شرایط مسابقه قرارگرفته 
و قطعا بازی ســختی برابر این تیم پیش روداریم، اما چون 
از شــرایط مســابقه به دور بوده ایم باید تالش خود را چند 
برابر کنیم تا مقابل این تیم نتیجه مناسبی کسب کنیم. تیم 
فوتســال بازارهای روز کوثر اصفهان در هفته دوم مرحله 
پلی آف بقا در لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور پنجشنبه 

26 فروردین ماه در اصفهان میزبان تیم ایمان شیراز است.

حمایت از بانوان اولویت  هیئت 
دوومیدانی اصفهان است

رئیس هیئت دوومیدانی اصفهان حمایت بیشتر از تیم ها 
و ورزش بانــوان را ازجمله اولویت های این هیئت باهدف 
بهبود مقام ها و افتخارات در سال جاری برشمرد. محمدرضا 
برکــت افزود: ظرفیت بانوان اســتان اصفهان در رشــته 
دوومیدانی باالســت و حمایت هرچه بیشتر از آنان کسب 
ســکوهای کشوری و حضور موفق در عرصه بین المللی را 
در پی خواهد داشــت. وی ادامه داد: بانوان استان در قالب 
رقابت های فردی یا باشگاهی در چند سال اخیر مقام های 
خوبی کســب کردند و ارتقای آن در سال جدید نیز دور از 
دسترس نیســت. رئیس هیئت دوومیدانی اصفهان بابیان 
اینکه هدف هیئت حضور بانوان استان در تمامی رقابت های 
ملی اســت تصریح کرد: این امر سبب پیشرفت رشته در 
اســتان و بهبود وضعیت ورزشــکاران خواهد شد و شمار 
بیشــتری از عالقه مندان را به این رشته سوق خواهد داد. 
برکت با اشــاره به کسب مقام ســوم تیم بانوان استان در 
رقابت های بین المللی جام امام رضا )ع( که با ۱۷۰ ورزشکار 
در قالب ۳2 تیم ۱۹ و 2۰ فروردین در مشــهد برگزار شد 
خاطرنشــان کرد: در این رقابت ها همچنین ریحانه مبینی 
از اصفهان در ماده پرش طول موفق شــد رکورد ملی این 
ماده را که پیش تر با رکورد 6/۱۷ متر به خودش اختصاص 
داشت با ثبت حدنصاب 6/26 متر، ۹ سانتیمتر بهبود بخشد. 
وی اضافه کرد: این مسابقات از کیفیت خوبی برخوردار بود 
و اکثر قهرمانان بنام و عنوان دار کشــور حضور داشتند و 
تیم اصفهان متشکل از ملیحه بختی، فاطمه نصری، نگین 
ولی پور، بهناز شریفیان، ریحانه مبینی، یگانه پرویزی، لیال 
قندانی، فاطمه علیزاده در این رقابت ها حضور یافت. برکت با 
اشاره به اینکه دوومیدانی کاران اصفهان در این مسابقات دو 
مدال طال، دو مدال نقره و دو مدال برنز کسب کردند گفت: 
با توجه به این که مســابقات قهرمانی کشور بانوان خرداد 
امسال برگزار خواهد شد هدف ما کسب عنوان قهرمانی در 

بخش بانوان کشور است.

دردسر های تصمیم ایتالیا برای 
والیبال ایران

با تصمیــم میزبان رقابت های لیــگ ملت های والیبال 
دردسر جدیدی برای تیم ملی ایران در اعزام پیش آمده است. 
رقابت های لیگ ملت های والیبال از هفتم خردادماه ســال 
جاری به میزبانی ایتالیا برگزار خواهد شد. با تصمیم میزبان 
مسابقات، هر تیم 25 نفر را می تواند با خود اعزام کند و تیم ها 
در طــول یک ماه برگزاری رقابت قرنطینه هســتند و هیچ 
بازیکن و فرد جدیدی نمی تواند وارد شود و تنها حق خروج 
دارند. با این تصمیم تیم ملی والیبال برای اعزام نفرات خود 
دچار مشکل خواهد شد. سرمربی تیم ملی باهدف آماده سازی 
بازیکنان برای المپیک توکیو درخواست حضور ۱۸ بازیکن را 
دارد که در این صورت ماساژور، آنالیزور و برخی نفرات دیگر 
ممکن است بیرون بمانند. امیر خوش خبر درباره پروتکل های 
بهداشتی لیگ ملت های والیبال و دستورالعمل های ارائه شده از 
طرف ایتالیا میزبان مسابقات برای تعداد نفرات اعزامی تیم ها 
گفت: طبق دستورالعمل ارائه شده، هر تیم درمجموع می تواند 
25 نفر را اعزام کند. اگر حتی یک نفر اضافه تر در لیست باشد، 

خود میزبان نفر بیست و ششم را خط خواهد زد.

اعزام کمانداران به کاپ جهانی 
لوزان

کمانداران کشورمان در کاپ دو جهانی سوئیس شرکت 
خواهند کرد. با توجه به اینکه آخرین مسابقه کسب سهمیه 
المپیک خردادماه در پاریس برگزار می شــود، فدراســیون 
تیراندازی باکمان در تالش اســت تا کمانداران را به کاپ 
جهانی مرحلــه دوم اعزام کند. این مســابقه که قرار بود 
پیش ازاین در چین برگزار شود، به لوزان سوئیس منتقل شده 
است. فدراسیون تیراندازی باکمان برنامه دارد تا کمانداران 
ریکــرو و کامپونــد را به این کاپ که اردیبهشــت برگزار 
می شود، اعزام کند. کاروان تیراندازی باکمان یک سهمیه 

المپیک توسط میالد وزیری کسب کرده است.

هافبـک اصفهانی سـابق تراکتور بابت سـال دوم قرارداد 
بـا تراکتـور ایـن باشـگاه را مبلـغ یـک میلیـارد و صـد و 
پنجـاه میلیـون تومـان جریمه کرد. سـینا عشـوری به دلیل 
مصدومیـت از ناحیه رباط صلیبـی از اردوی بازیکنان تراکتور 
کنار گذاشته شـده بـود و دسـتمزدش پرداخت نشـده بود که 
پـس از شـکایت و پیگیـری طوالنـی، حاال حکم خـود را از 
کمیتـه تعیین وضعیت دریافت کرده اسـت. سـینا عشـوری 
یکـی از بازیکنـان موردتوجـه فوتبـال ایـران در سـال های 
ابتدایـی دهـه ۹۰ بـود ولـی دو مصدومیـت در ذوب آهـن و 
سـپس تراکتور سـبب شـد تـا در کنـار اتفاقـات دیگـر این 
هافبـک دفاعـی در ۳۱ سـالگی تصمیـم بـه خداحافظـی از 
فوتبـال بگیـرد؛ امـا هافبـک سـابق تراکتـور می گوید اصال 
قصـد شـکایت از ایـن باشـگاه را نداشـته ولـی رفتـاری که 
مدیـران بـا او داشـته اند، راه دیگـری برای او باقی نگذاشـته 
اسـت. بـه گـزارش ورزش سـه، دو روز پیـش بود که سـینا 
عشـوری پـس از نزدیـک بـه سـه سـال توانسـت حکـم 

دریافـت مطالبـات خـود را از کمیتـه تعیین وضعیـت بگیرد 
و حـاال باشـگاه تبریزی برای اینکه پنجره اش بسـته نشـود 
بایـد مبلـغ یـک میلیـارد و صـد و پنجـاه میلیون تومـان به 
بازیکـن سـابقش پرداخـت کند. ایـن بازیکن کـه خیلی زود 
و در ۳۱ سـالگی از دنیـای فوتبـال خداحافظـی کـرد، درباره 
شـکایت از تراکتـور و حکمـی کـه دریافـت کـرده، این طور 
حرف هایـش را در گفتگویی با ورزش سـه آغاز کرد و گفت: 
»دو سـال و نیم از شـکایتی که من داشـته ام، گذشته است. 
اول اینکـه جـا دارد از هـواداران عزیـز تراکتـور عذرخواهـی 
کنـم، ولـی آن ها باید شـرایط من را هـم درک کنند. من در 
۳۱ سـالگی فوتبالـم تمـام شـد و ایـن آخرین پولـی بود که 
می توانسـتم بگیرم.« هافبک تدافعی سـابق ذوب آهن ادامه 
داد: »همیشـه مدیون هواداران تراکتـور بوده ام و بازهم بابت 
اینکـه مجبـور شـدم از این تیم شـکایت کنـم، عذرخواهی 
می کنـم. مـن نمی خواسـتم داسـتان این طـور تمـام شـود. 
طـی سـال های گذشـته چندیـن مدیرعامـل عوض شـد و 

مـن دوسـت داشـتم بـه نحـوی صلـح کنیـم و ایـن ماجرا 
تمـام شـود. در ایـن مـدت اما فقط یک بـار مدیران باشـگاه 
تراکتـور پیگیـر مطالبات من شـدند و آن هم در زمـان آقای 
علیپـور بـود که گفتند بیـا امضا کن و رضایت بـده تا بتوانیم 
بازیکـن بگیریـم و بعد پول شـما را بدهیم. واقعـا حرفی که 
زدنـد خنـده دار بـود. حتی زمـان آقـای آجرلو گفتنـد بیا ۸۰ 
درصـد قـراردادت را ببخـش؛ 2۰ درصـد را بگیـر و رضایت 
بـده ولـی گفتنـد رسـانه ای نشـود که مـن به همیـن خاطر 
نپذیرفتـم. گفتـم اگر می خواهید ایـن اتفاق انجام شـود، آن 
را رسـانه ای کنیـد کـه نپذیرفتنـد. فکـر می کنـم اولیـن بار 

باشـد که چنیـن اتفاقی رخ داده اسـت.«
Á مجبور به شکایت شدم

عشـوری ادامـه داد: »چندیـن بـار واسـطه فرسـتادم تـا 
توافـق انجـام شـود، ولـی متاسـفانه اینقـدر بی نظمـی بـود 
کـه مـن مجبـور به شـکایت شـدم. اصـال منتی نیسـت بر 
سـر باشـگاه تراکتـور. باشـگاه تراکتـور و هوادارانـش نیازی 

بـه تعریـف ندارنـد واالن به راحتـی می توانیـم بگوییم یکی 
از شناخته شـده ترین تیم هـای آسـیا هسـتند و طبـق آمـار 
نیـز پرهوادارتریـن تیـم قـاره بـه شـمار می رونـد. بـا تمـام 
ایـن حرف هـا ایـن کوچک تریـن حقـی بـود کـه داشـتم و 
می توانسـتم بگیـرم. البتـه اگر من دو سـال و نیم پیش یک 
میلیـارد و صـد می گرفتـم دسـت کم االن آن را ده میلیـارد 

بـودم.« کرده 
Á من را کنار گذاشتند

 او سـپس در مـورد پایـان زودهنـگام فوتبالـش در ۳۱ 
سـالگی نیـز صحبـت کـرد و افـزود: »اشـتباهاتی بـود کـه 
خـودم انجـام دادم و بـا مصدومیـت بـازی کـردم و بعـد که 
رسـیدیم تبریـز مـن را کنار گذاشـتند. حتـی اجـازه ورود به 
تمریـن به مـن نمی دادند و من مجبور شـدم به فدراسـیون 
نامـه بزنـم. ایـن بـار دومی بـود که مصـدوم می شـدم. این 
هـم بـه این خاطر بود که زود برگشـتم و خیلـی زیبا و بدون 

تعـارف مـن را کنار گذاشـتند. «
Á سیدجالل با کسی قابل مقایسه نیست

عشـوری در واکنـش به این موضوع کـه بازیکنانی نظیر 
سـیدجالل تا آسـتانه 4۰ سـالگی بـه فوتبال حرفـه ای ادامه 
داده انـد، تاکیـد کـرد و گفت: »سـیدجالل حسـینی اصال با 
کسـی قابل مقایسـه نیسـت. به هرحال اما زندگی ادامه دارد. 
بـرای هرکسـی ممکن اسـت اتفاقاتی که برای مـن رخ داد، 
اتفـاق بیفتـد؛ البته شـاید یک سـری از کوتاهی هـای خودم 
و مربیانـی کـه اطرافـم بودنـد هـم در اتفاقی که بـرای من 
افتـاد، دخیـل بوده انـد. به هرحـال ناراحتی هایـی بـوده، ولی 

نیست.« دائمی 
Á دست هواداران تراکتور را می بوسم

هافبـک دفاعـی سـابق تیم هـای تراکتـور و ذوب آهـن 
کـه در سـال های ابتدایـی دهـه ۹۰ یکـی از آماده تریـن 
هافبک هـای فوتبـال ایـران بـود و بخش اعظمی از مسـیر 
حرفـه ای خود را در جمع سبزپوشـان اصفهانی سـپری کرد، 
این طـور حرف هایـش را خاتمـه داد: »ایـن آخرین مصاحبه 
فوتبالی من اسـت. اول تشـکر می کنم از باشـگاه ذوب آهن 
کـه خیلـی بـرای مـن زحمـت کشـید و همین طور دسـت 

تمـام هـواداران عزیـز تیـم تراکتور را می بوسـم.«

سینا عشوری هافبک پیشین سبزها وآخرین مصاحبه فوتبالی

مدیون باشگاه ذوب آهن هستم

مهاجم برزیلی و زهرآلود فوالد خوزستان این 
فرصت را خواهد داشت تا حذف تلخ هفت سال 
پیش را در دیدار برابر این تیم جبران کند. فوالد 
خوزستان باید روز چهارشنبه به مصاف السد قطر 
برود، شــاگردان نکونام پس از پیروزی چهار بر 
صفر برابر العین باروحیه باال به این دیدار خواهند 
رفت و البته می دانند که این دیدار داستان خاص 
خودش را دارد. لوسیانو پریرا که در فصل 2۰۱4 
لیگ قهرمانــان که فوالد توانســت از مرحله 
گروهی صعود کند و به مصاف السد برود حضور 
داشت، پریرا در آن فصل دور گروهی برای فوالد 
چهار گل زد و با آمار درخشــان به مصاف السد 

رفت. فوالد خوزستان در بازی رفت در ورزشگاه 
جاسم بن حمد شهر دوحه نمایش برتری از خود 
نشان داد و البته آن دیدار با نتیجه صفر بر صفر 
به پایان رســید تا همه چیز به بازی برگشت و 
ورزشگاه غدیر اهواز کشیده شود. ورزشگاه غدیر 
کــه 5۰ هزار نفر را در خود جــا داده بود خیلی 
زود غرق در ناراحتی شــد، دو شــوت ناگهانی 
السدی ها با اشتباهات سوشا مکانی وارد دروازه 
شــد تا فوالد همان ابتدای بازی با دو گل عقب 
بیفتد. تالش فوالدی ها در نیمه نخست جواب 
نداد و در دقیقه ۷6 لوسیانو پریرا گل نخست را 
از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند و در دقیقه ۸6 

روی ســانتر زیبای ایوب والی گل دوم را زد تا 
بازی به تساوی کشیده شود اما پس ازآن هرچه 
فوالد زد به دربسته خورد تا در پایان السد صعود 
کند و فوالد حذف شود. در فصل بعد نیز فوالد 
در گروه الهالل، السد و بنیادکار قرار گرفت و با 
حضور در زده سوم از مسابقات خداحافظی کرد. 
فوالد در قطر یک بر صفر برابر الســد شکست 
خورد و در اهواز نیز بازی با تســاوی بدون گل 
به پایان رســید. حال فرصت خوبی برای فوالد 
است تا آن دو حذف تلخ را با جواد نکونام جبران 
کند و بتواند از این تیم امتیاز بگیرد و در پایان از 

گروه صعود کند.

شیمبا به دنبال هت  تریک  برابر السد

سرپرست تیم سپاهان گفته اســت اگر استادیوم شهید 
چمران ساوه استانداردهای الزم کنفدراسیون فوتبال آسیا را 
نداشــته باشد این تیم برای بازی با تیم خوشه طالیی راهی 
این شــهر نخواهد شد. حســین پرویزی مدیرعامل باشگاه 
خوشــه طالیی در پاسخ به مصاحبه رضا فتاحی این طور به 
گفته است: بر اساس قرعه کشی سازمان لیگ تیم سپاهان 
بایــد برای بازی با تیم خوشــه طالیی به ســاوه بیاید و ما 
حاضر نیستیم در شــهری غیر از ساوه پذیرای تیم سپاهان 
باشــیم. جهت اطالع باید بگویم ما در سه ماه اخیر در ساوه 
بازی نکردیم تا چمن اســتادیوم شهید چمران ساوه که تازه 
کاشت شده است شرایط مساعدی پیدا کند که آقای فریبرز 

محمود زاده بعد از بازید از چمن استادیوم اعالم کرد که این 
چمن یکی از بهترین هاست. رختکن استادیوم فصل گذشته 
بازسازی شــده و از سویی ما فصل گذشته بازی ها را زیر نور 
برگزار می کردیم. صحبت از اســتانداردهای کنفدراســیون 
فوتبال آسیا است. به خوبی می دانیم خیلی از استادیوم تیم های 
لیگ برتری هم نمی توانند استانداردهای کنفدراسیون فوتبال 
آسیا را پاس کنند. همین چند وقت پیش بود که کنفدراسیون 
فوتبال آسیا از استادیوم آزادی برای برگزاری دیدار برگشت 
نهایی لیگ قهرمانان آســیا ایراد گرفت. مدیرعامل باشگاه 
خوشــه طالیی ادامه داد: ســازمان لیگ به مــا مجوز داده 
که می توانیم میزبان تیم های دســته اولی باشیم و حتما بر 

همین اساس می توانیم برگزارکننده دیدار جام حذفی در برابر 
سپاهان هم باشیم و با سپاهان تنها در ساوه بازی کنیم. در 
فوتبال حرفه ای هم این طور است. خیلی از تیم های شاخص 
و لیگ برتری در اســتادیوم های کوچک تیم های دســته 
اولی و دســته دومی و حتی دسته سومی به میدان می روند 
و اصال بحث این حرف وحدیث ها نیست. چمن استادیوم ما 
شرایط بسیار مساعدی دارد و هتلی که در شهر صنعتی کاوه 
بزرگ ترین شهر صنعتی ایران قرار دارد می تواند میزبان خوبی 
برای تیم های میهمان باشد. ساوه چندی پیش توسط شن سا 
میزبان بازی های بزرگ و بین المللی فوتسال آسیا بود و هیچ 

مشکلی برای پذیرایی از تیم سپاهان ندارد.

ساوه هیچ مشکلی برای پذیرای از سپاهان ندارد

پیشکســوت تیم فوتبال اســتقالل می گوید، آبی ها با 
این گونه بازی ها هیچ جایگاهی در آســیا نخواهند داشت. 
صادق ورمزیار درباره قرعه کشــی مرحله یک هشتم نهایی 

جام حذفی اظهار داشت: تیمی که می خواهد قهرمان شود 
باید باقدرت تمام مراحل را پشت سر بگذارد و فرقی ندارد در 
چه مرحله ای با تیم های لیگ برتری بازی کند. جام حذفی، 
جام شگفتی ها است و چه بســا تیم های ضعیف تر بتوانند 
تیم های بزرگ را حذف کنند. وی همچنین درباره رویارویی 

اســتقالل با ذوب آهن در این مرحله عنوان کرد: استقالل 
کار ســختی در این مرحله نخواهد داشت، چون ذوب آهن 
تیم جوانی اســت و ازنظر روحی و روانی شــرایط خوبی را 
ندارد و این به نفع استقالل است 
و از این مرحله عبور خواهند کرد. 
پیشکســوت اســتقالل در ادامه 
در مورد هیئت مدیره اســتقالل و 
اضافه شدن نامداری به جمع آن ها 
بیان کرد: هیئت مدیره جایی است 
که باید تصمیمــات کالن در آن 
گرفته شود و هرچه زودتر باید نفر 
موردنظر مشخص شود. نامداری از 
متعصب  و  قدیمی  استقاللی های 
هســتند و به نظــرم می تواند در 
مواقع که احتیاج باشد کمک الزم 
را انجام دهــد. ورمزیار در رابطه با حضور نمایندگان ایران 
در آســیا عنوان کرد: در حال حاضر شرایط ایده الی وجود 
ندارد و بازیکنان در این دو، ســه ماه باید مقررات بیشتری 
برای خود لحاظ کنند، چون چشــم میلیون ها نفر به آن ها 

دوخته شده است. 

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن می گوید این تیم تحت هیچ 
شرایطی به سقوط فکر نمی کند و مطمئنا از پایین جدول جدا 
خواهد شد. مجتبی حق دوست درباره آخرین وضعیت ذوب آهن 

گفت: بعــد از تعطیالت عید موفق به 
شکســت دادن صنعت نفت شدیم و 
خدا را شکر وضعیت تیم خوب است. 
یک اردوی چهــارروزه هم بعدازاین 
بازی داشــتیم که روز شنبه تمام شد 
و حاال هم برای بــازی با پدیده آماده 
می شویم. خدا را شکر که پیشرفت فنی 
داشتیم و امیدوارم در ادامه بازی ها نتایج 
خوبی بگیریم. وی در مورد تاثیر حضور 
مجتبی حسینی در ذوب آهن تصریح 
کرد: ایشان نیازی به تعریف من ندارد 
و ازلحاظ فنی ثابت شده است. تیم ما 
بعد از حضور مجتبی حسینی پیشرفت 

کرده اســت و تمرینات فشرده و خوبی را هم انجام می دهیم. 
حق دوســت در پاسخ به این پرســش که »آیا ذوب آهن خطر 
سقوط را احساس نمی کند؟«، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
چند تیم وضعیت خطرناکی دارند و حتی تیم هایی که باالتر از 

ما هستند نیز خطر را احساس می کنند. بااین حال باید بگویم که 
ذوب آهن اصاًل به ســقوط فکر نمی کند. ما تیم خوبی داریم و 
مطمئنا با کسب نتایج خوب در هفته های آینده از پایین جدول 

جدا خواهیم شد. هافبک ذوب آهن پیرامون بازی تیمش برابر 
شهر خودرو هم اظهار داشت: بازی هایی که تا پایان فصل برای 
ما باقی مانده است، حکم فینال رادارند و دیگر نباید مثل گذشته 

ساده امتیاز از دست بدهیم.

واکنش یک استقاللی به تقابل با ذوب آهن 
در جام حذفی

 ذوب آهن تحت هیچ شرایطی 
سقوط نمی کند
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زان باده که در میکده عشق فروشند
ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش

حافظ

بازگشایی مدرسه عالی تلویزیون و سینما  دو گروه از امت من هستند که اگر صالح یابند، امت من صالح 
می یابد و اگر فاسد شوند، امت من فاسد می شود: علما و حّکام.

حضرت محمد)ص(

ما این كتاب را به حق به سوى تو فرود آوردیم پس خدا را در حالى كه اعتقاد خود را براى او خالص كننده  اى عبادت 
كن

زمر2

مناسبتسخن بزرگان یک فنجان آیات نورانی
شعر

یک کارشناس ارشد تغذیه در مورد تغذیه صحیح در ماه 
مبارک رمضان نکاتی را ارائه کرد.حیدری- کارشــناس ارشد 
تغذیــه اظهار کرد: مطالعات متعدد نقش مؤثر روزه داری را در 
سالمتی به خصوص بر روی سطح گلوکز، چربی ها و فشارخون، 
کنتــرل وزن و بهبود بیماری های مختلف نشــان داده اند. او 
افزود: روزه گرفتن برای مبتالیان به چربی باال بســیار مفید 
اســت و میزان چربی های نامطلوب موجود در خون را تنظیم 
می کند و موجب افزایش میزان چربی های مفید خون می شود. 
این کارشناس ارشد تغذیه بابیان اینکه در اغلب بیماری هایی که 
عادات غلط غذایی، چاقی و افزایش وزن در آن ها دخالت دارند، 
روزه داری مفید است، تصریح کرد: روزه داری می تواند موجب 

کاهش پاسخ های التهابی و تنظیم سیستم ایمنی بدن شود.
Á  ممانعت از تحلیــل بافت عضالنی، وظیفه

اصلی برنامه غذایی صحیح در ماه رمضان
حیــدری اضافه کرد: با روزه داری صحیح می توان از ابتال 
به کرونا پیشگیری کرد. او در خصوص تغذیه صحیح در ماه 
مبارک رمضان گفت: تغذیه صحیح در این دوران مانند سایر 
اوقات به معنی رعایت 2 اصل تنوع و تعادل در برنامه غذایی 
اســت. وظیفه اصلی برنامه غذایی در ماه رمضان که در آن 
گرسنگی طوالنی وجود دارد، ممانعت از تحلیل بافت عضالنی 
اســت. این کارشناس ارشد تغذیه به رفتارهای غذایی اشتباه 
در وعده سحر اشــاره و تأکید کرد: نخوردن سحری، خوردن 

غذاهای مملو از پروتئین، چای پررنگ و نوشــابه های گازدار، 
مصرف آب زیاد به خصوص بین غذا، مصرف غذاهای پرچرب 
و ســرخ کردنی و پرکالری و مصرف شیرینی و قندهای ساده 
ازجمله اشــتباهات رایجی است که باید رعایت شود. حیدری 
در توضیح توصیه های غذایی در وعده سحر گفت: وعده سحر 
شبیه ناهار است و باید غذاهای کم نمک، کم چرب و با شیرینی 
کم مصرف شود. غذاهای خورشتی و پلوهای مخلوط سبزی 
و حبوبات بســیار مناسب است. همچنین منابع پرفیبر مانند 
ساالد، ســبزی خوردن و حبوبات نباید فراموش شود. شربت 
کم شــیرین مانند تخم شربتی، خاکشیر و لیموترش مناسب 
است. او اضافه کرد: شروع افطار با آب سرد، پرخوری، مصرف 
غذاهای سنگین، پرچرب و دیرهضم، زیاده روی در مصرف مواد 
قندی و شیرین، مصرف حلیم چرب و پر از پیازداغ و آش رشته 
غلیظ و پر حبوبات نیز از اشتباهات رایج در وعده افطار است. 

او در توضیح توصیه های غذایی در وعده افطار خاطرنشان کرد: 
تأمین ســریع قند خون، مصرف غذاهای سبک و پرانرژی، 
غذاهای بخارپز و کم چرب و نمک توصیه می شود. شروع افطار 
باید با یک لیوان آب گرم، چای کمرنگ، شــیر گرم و خرما و 
عسل و کشمش باشد. غذاهای سبک مانند فرنی، شیر برنج، 
نان و پنیر و ســبزی، آش کم حبوبات و تخم مرغ آب پز نیز 
مناسب اســت. به گفته این کارشناس ارشد تغذیه در فاصله 
افطار تا سحر نیز رعایت رژیم غذایی صحیح الزم است. باید 
با غذای سبک افطار شود و 2 ساعت بعد شام سبک مصرف 
شــود. همچنین عدم مصرف تنقالت و مصرف زیاد میوه و 
داشتن تحرک و فعالیت بدنی متوسط ضروری است. حیدری 
برای پیشــگیری از تشــنگی در طول روز گفت: تأمین آب 
کافی بدن در پیشگیری از کرونا مؤثر است. برای این منظور، 
شــروع مصرف آب و مایعات یک ساعت پس از افطار تا نیم 
ساعت قبل از ســحری باید انجام شود. مصرف ۸ لیوان آب 
و مایعات، مصرف شــیر کم چرب و دوغ بدون نمک بالمانع 
است. همچنین برای تأمین آب می توان با مصرف شربت های 
حاوی تخم شربتی، خاکشیر و لیموترش، میوه، آش و سوپ در 
افطار و مصرف سبزی و ساالد در وعده سحر این کار را انجام 
داد. ضمن اینکه پرهیز از چای زیاد و پررنگ و حذف مصرف 
غذاهای پرچرب، خشک و سرخ کردنی به خصوص در سحر 

توصیه می شود.

روزه داری، تغذیه صحیح و پیشگیری از کرونا

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان 
اصفهان، گفت: آمار سفر در ایام نوروز تقریبًا به ۳۰ الی 
۴۰ درصد رسید، اما از اواخر تعطیالت نوروزی و با اعالم 
وضعیت قرمز کرونایی در استان اصفهان، تقاضا برای 

سفر به این استان با کاهشی ۷۰ درصدی مواجه شد.
محســن روناســی در گفت وگو با ایمنا، با اشاره به 
آمار ســفر به اســتان اصفهان در روزهای اخیر، گفت: 
تردد و ســفرهای زمینی و هوایی هیــچ محدودیتی 
ندارد چراکه در آن ها پروتکل های بهداشتی به صورت 
کامل رعایت می شود اما باوجود رعایت حداکثری این 
پروتکل ها، تقاضا برای سفر به حداقل رسیده است. او 
ادامــه داد: این کاهش آمار بــه دلیل وضعیت قرمزی 
اســت که در شهرهای استان به وجود آمده است. آمار 
ســفر در ایام نوروز تقریبًا به ۳۰ الی ۴۰ درصد رسید و 
این امر تا حدودی باعث رضایت فعاالن گردشــگری 
شــد، اما از اواخر تعطیالت نوروزی و با اعالم وضعیت 
قرمز کرونایی در اســتان اصفهان، تقاضا برای سفر به 
این اســتان با کاهش ۷۰ درصدی مواجه شد. رئیس 
انجمن صنفی دفاتر خدماتی استان اصفهان، افزود: با 
توجه به رعایت کامل پروتکل ها و نظارت های پی درپی 
در زمینه رعایت نکات بهداشتی، نمی توان سفر را تنها 
عامل شیوع ویروس کرونا دانست. برای نمونه می توان 
نگاهی به استان خوزستان پیش از ایام نوروز انداخت که 
هیچ سفری به آنجا انجام نشد، اما وضعیت کرونایی آن 
قرمز بود. در مقابل، عواملی چون رعایت نکردن فاصله 
فیزیکی و پروتکل های بهداشتی در ایام نوروز، منجر به 
اوج گرفتن شــیوع کرونا در شمال کشور شد. روناسی 
بابیان این که نبود برنامه در زمینه ســفر، باعث آسیب 
به سفرهای برنامه ریزی شده و ایمن شده است، تصریح 
کرد: مشخص اســت که عوامل دیگری نیز در شیوع 
ویروس کرونا دخیل است که دولتمردان باید به آن ها 

نیز توجه داشته باشند.
Á  آیــا روزه داری ســبب کاهش وزن

می شود؟
او با طرح این پرسش که آیا روزه داری سبب کاهش 
وزن می شود، گفت: در کسانی که به نحو صحیح روزه 
می گیرند و دو وعده غذای نسبتا سبک در سحر و افطار 
می خورند و آهســته غذا می خورند، روزه سبب کاهش 
وزن می شــود. حیدری افزود: اگر هنــگام روزه داری، 
کالری دریافتی کمتر از نیاز بدن باشــد، طبعا از چربی 
ذخیره در بدن استفاده خواهد شد و وزن کاهش می یابد؛ 
اما اگر غذای مصرفی در سحر، افطار و تا هنگام خواب، 
در حد نیاز بدن و حتی بیشتر باشد، فعالیت بدنی در ماه 
کاهش یافته و یا صفر شود، دچار زیاده روی در مصرف 
شیرینی شویم دچار اضافه وزن خواهید شد. او به افرادی 
که قصد کاهش وزن دارند، توصیه کرد که حتما افطار را 

با مقدار کمی شیر و چند عدد خرما آغاز کنند و سپس 
یک الی ۲ ساعت بعد، وعده اصلی به صورت شام سبک 

میل شود.
Á  تقویت بــرای  تغذیه ای  توصیه های 

سیستم ایمنی بدن
این کارشناس ارشد تغذیه، در خصوص توصیه های 
تغذیه ای برای تقویت سیســتم ایمنــی بدن، گفت: 
مصــرف منابع غذایی حــاوی ریزمغذی های تقویت 
سیســتم ایمنی برای پیشــگیری از ابتال به کرونا در 
ماه مبارک رمضان کمک می کند. این منابع شــامل 
ویتامین هــای A، D، E،C و B و منابع آهن و روی 
هســتند. حیدری توضیح داد: ویتامیــن A در انواع 
ســبزی ها و میوه های زرد و نارنجی مانند هویج، موز 
و انــواع مرکبات و منابع حیوانی مانند زرده تخم مرغ، 
شیر و لبنیات یافت می شود و ویتامین D در غذاهای 
حاوی لبنیات زرده تخم مرغ و ماهی های چرب است. 
ویتامین E در روغن های مایع و انواع آجیل و ویتامین 
C در انواع میوه و ســبزی به وفور یافت می شــود. با 
مصرف سبزی های برگ سبز، میوه ها، شیر و لبنیات 
و انواع گوشت، غالت، حبوبات و سبوس نیز ویتامین 
B تأمین می شــود. او در خصوص مشکالت رایج در 
روزه داری نیز توضیح داد: یبوست، سوءهاضمه و نفخ، 
سردرد، افت قند خون و گرفتگی عضالت شایع ترین 
مشــکالت اســت که با راهکارهایی می توان آن ها 
را برطــرف کــرد. او توضیــح داد: راه حــل درمان 
یبوســت، مصرف کم قندهای تصفیه شــده، افزایش 
دریافــت آب و مایعات، افزایش دریافت فیبر، تحرک 
و فعالیت بدنی، مصرف خاکشیر و تخم شربتی با آب 
گرم قبل از خواب و مصرف آلو، انجیر و زردآلو اســت 
و برای درمان ســوءهاضمه و نفخ نیز باید از مصرف 
غذاهای چرب، ســرخ کردنی و ادویه دار و نوشابه های 
گازدار پرهیز کرد و با مصرف غذاهای ساده و کم چرب 
و خیساندن حداقل ۸ ســاعتی حبوبات قبل از پخت 
و دراز نکشــیدن تا یک ســاعت بعد از وعده افطار و 
سحر این مشکل را برطرف کرد. این کارشناس ارشد 
تغذیه راه حــل برطرف کردن افت قند خون را تنظیم 
داروهای کنترل کننده دیابت بر اساس توصیه پزشک، 
پرهیــز از مصرف غذاهای حاوی قندهای ســاده در 
وعده سحری و مصرف وعده سحری با رژیم غذایی 
ســالم اعالم کرد و گفت: ضعف، سرگیجه، خستگی، 
عدم تمرکز، تعریــق، لرزش، کاهش فعالیت و قدرت 
جسمانی، سردرد و تپش قلب از عالئم افت قند خون 
هستند. به گفته حیدری پرهیز از غذاهای پرچرب در 
آخر شب و نوشیدن مایعات به میزان کافی و مصرف 
غذاهای غنی از کلســیم، منیزیوم، ســدیم و پتاسیم 

در برطرف کردن گرفتگی عضالت مهم است.

یک محقق ایرانی با بررسی اسکن های ام آر 
آی مغز و اســتفاده از هوش مصنوعی موفق به 
شناسایی نشانه های چند نوع مختلف از بیماری ام 

اس در مغز شده است.
به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، استفاده 
از الگوریتم های هوش مصنوعی برای بررســی 
در  داده های ام آر آی مغز  از  بزرگــی  مجموعه 
بیماران مبتال به ام اس موجب شده تا شناسایی 
ســریع ســه نوع از این بیماری با کسب اطالع 
از تغییر شــرایط چند ناحیه خــاص از مغز که 
ابتدا درگیر می شــوند، ممکن شود. با تمرکز بر 
درمان بخش هایی از مغز که در ابتدا درگیر بیماری 
یادشده می شوند، امیدواری ها به ریشه کنی بیماری 
ام اس افزایش می یابد. بیماری ام اس زمانی شکل 
می گیرد که سیستم ایمنی بدن به اشتباه به بافت 
چربی موجود در اعصاب مغز حمله می کند. این 
بافت مانند عایق سیم کشی برق عمل می کند و 
آسیب دیدن آن انتقال پیام های عصبی را دشوار 
کرده و باعث مشکالتی مانند ضعف عضالنی، 
اسپاســم، بی حســی و مشــکالت در تعادل یا 
هماهنگی می شود. به گفته دکتر آرمان اسحاقی 
متخصص علوم اعصاب در دانشگاه کالج لندن و 
فارغ التحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، 
تابه حال چهار نوع از بیماری ام اس بر مبنای نحوه 
تخریب فعالیت های مغز و شــدت پیشرفت این 
بیماری شناسایی شده که سیستم هوش مصنوعی 
 جدیــد می تواند ســه تای آن ها را شناســایی

 کند. 
به گفته وی تابه حال دسته بندی انواع بیماری 
ام اس بیشتر بر مبنای شدت پیشرفت بیماری و 
تأثیرات مخرب آن صورت می گرفت که ناشی از 
بررسی وضعیت ظاهری بیماران بود؛ اما با استفاده 
از هوش مصنوعی می توان اطالعات بیولوژیک 
تازه ای در مورد بیماری ام اس جمع آوری کرد که 
تابه حال در دسترس پزشکان نبود. او می افزاید: 
با دسترســی به این اطالعات می توان الگوهای 
بهتــر و دقیق تــری را برای درمــان مبتالیان 
به ام اس شناسایی و روش های درمانی بهتری را 
ارائه کرد. از این طریق دسته بندی های دقیق تری 
برای انواع بیماری ام اس در دسترس قرار می گیرد 
و درمان های پیشنهادشده مناسب تر خواهند بود. 
به گفته اســحاقی این روش با موفقیت بر روی 
۳۰۶۸ بیمار ام اس آزمایش شــده و بــا افزایش 
داده های جمع آوری شــده دقت آن بازهم بیشتر 
خواهد شد و کاربرد آن در آینده حتی پیش بینی 
واکنش بیماران به درمان های مورداستفاده را نیز 

ممکن می کند.

پیچ وخم هایی که طرح تشــکیل شهرداری بافت تاریخی 
تاکنون برای اجرایی شــدن در کشــور طی کرده، موضوعی 
است که معاون دفتر حفاظت بافت های تاریخی وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، درباره آن توضیحاتی را 

بیان می کند.
محسن طوســی ثانی به ایســنا می گوید: شروع موضوع 
شهرداری بافت تاریخی به دهه ۷۰ برمی گردد و بند »ج« ماده 
۱۶۶ قانون برنامه ســوم توسعه که در آن از تشکیل مدیریتی 
مختص بافت تاریخی در شهرداری ها سخن به میان آمده بود. 
در بند »الف« و »ب« این قانون نیز ســازمان میراث فرهنگی 
موظف شده بود محدوده ای را تعیین کند و وزارت کشور به اندازه 
آن محدوده، مدیریت مختصی را در شهرداری ها شکل بدهد. 
او ادامه می دهد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مسئولیت 
حفاظت، حراست و مدیریت بافت تاریخی مجموعه های شهری 
با شهرداری هاست. درواقع شهر، سیستم یکپارچه ای از محالت 
تاریخی قدیمی و معاصر است که شــهروندان ساکن در این 
محدوده ها، زندگی روزمره خود را دارند و بابت دریافت خدمات 
شهری، عوارض پرداخت می کنند. ارتقای کیفیت  شهر و احیای 
ساختار گذشته شهر هم مأنوس با مرمت، نوسازی و بهسازِی 
ســطح کالبدی و اجتماعی آن بوده و همه این موارد، مرتبط 
با شهرداری اســت. این کارشناس ارشد رشته مرمت شهری، 
خاطرنشان می کند: به جرأت می توان گفت بیشترین ضربه ای 
که به مراکز تاریخی شهرها وارد شد، به تبع تلقی های ناصحیح و 
اطالق عناوینی چون بافت فرسوده به بافت تاریخی به وجود آمد.   
طوسی توضیح می دهد: شهرداری های فاقد بدنه تخصصی، در 
مواجهه با بافت های تاریخی با تعاریف شــاخص های سه گانه 
و غلط مصوب ســال های ۱۳۸۷ شــورای عالی شهرسازی و 
معماری، بسیاری از محدوده و محورهای تاریخی شهر را مورد 
تخریب قراردادند و بعضًا ساکنان آن ها را بیرون راندند. )رجوع 
شود به طرح های بهسازی و نوسازی شرکت عمران و بهسازی 
دهه شصت و هشتاد و بعضًا طرح هایی تحت عنوان ساماندهی 
بافت فرسوده که توسط کمیسیون های ماده ۵ استان ها مصوب 
شد و مراکز شهری را تخریب و به ویرانه هایی پر از معضالت 
شــهری تبدیل کرد.( به عقیده معاون دفتر حفاظت بافت های 
تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بر 
اساس قانون برنامه سوم توسعه، باید شهرداری بافت تاریخی 
شکل پیدا می کرد و مســئولیت تخصصی حفاظت و احیا به 
مدیریت شــهری داده می شد تا مدیریت شهری در قالب یک 
حوزه تخصصی مدیریتی به مدیریت عرصه های تاریخی ورود 
پیدا کند. او می افزاید: میراث فرهنگی وقت، بر اساس بند »ج« 
مــاده ۱۶۶ و ماده ۱۱۵ قانون برنامه چهارم توســعه، موضوع 
تعیین محدوده بافت های تاریخی را به جد در دستور کار خود 
قرار می دهد و تا سال ۱۳۸۸، محدوده های تاریخی ۱۶۸ شهر 
کشور را به استناد بند ۶ ماده ۳ قانون اساسنامه خود، به عنوان 
یکی از فهرست های ذی ربط آثار ملی ایران مصوب و به وزارت 
کشور و شهرداری ها و شورای شهرها و چهار دستگاه مدیریت 
شــهری ابالغ می کند تا مالک عمل تشکیل شهرداری بافت 
تاریخی توسط وزارت کشــور قرار بگیرد، اما متأسفانه وزارت 
کشور وقت، تحقق قانون را پیگیری نمی کند. طوسی می گوید: 
علی رغــم تفاهم نامه ای که میان ســازمان میراث فرهنگی و 
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها وجود داشت، اجرای آیین نامه 
بند »ج« ماده ۱۶۶ مصــوب هیئت وزیران نیز مورد بی مهری 
دستگاه های متولی قرار گرفت و در آن زمان حتی وزرای وزارت 
راه و شهرســازی و وزارت کشور، خواهان فرسوده خواندن این 
بافت ها،  تخریب و نوســازی و ایجاد مســکن مهر در مراکز 
تاریخی شهرها شدند. این امر تناقضی صریح با مصوبه هیئت 
محترم وزیران )آیین نامه بند »ج« ماده ۱۶۶( و وظایفی که برای 
شهرداری و وزارت کشور و سازمان های متولی تعیین شده بود 
داشت؛ آیین نامه ای که به موجب آن شهرداری ها و دهیاری ها 
موظف شدند در محدوده های تعیین شده کلیه اقدامات خود را 
با میراث فرهنگی هماهنگ کنند و مجری ضوابط این سازمان 
باشــند. معاون دفتر حفاظت بافت های تاریخی وزارت میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پاسخ به این سؤال که 
چرا تشکیل شهرداری بافت تاریخی به صورت جدی پیگیری 
نشــد و تداوم پیدا نکرد، اظهار می کند: در برنامه سوم توسعه، 
شــهرداری افزون بر تکالیف اجرایی قبلی خــود، موظف به 
مدیریت و احیای شهرهای تاریخی شد. شهرداری ها، به واسطه 
کاستی هایی همچون نداشتن ســاختاری سازمانی متناسب، 
نداشــتن ظرفیت کارشناســی و مدیریتی، امکان پیگیری و 
تحقق  تکالیف افزوده شده را نداشتند که بتوانند طرح شهرداری 
بافت تاریخی را پیاده کنند و برای مســائلی همچون جذب و 
استخدام نیرو و هزینه های زیرساختی آن نیز مطالباتی را طرح 
کردند.   این دانش آموخته رشته مرمت شهری تصریح می کند: 
در زمان تصویب آیین نامه بند »ج« ماده ۱۶۶، وزارت کشــور 
و سازمان میراث فرهنگی، از سازمان  برنامه وبودجه و سازمان 
اداری و اســتخدامی کشور مسئله اســتخدام و تأمین مالی و 
تجهیز شهرداری ها و دهیاری ها را مورد پیگیری قراردادند، اما 
به دلیل تداوم نداشتن پیگیری های وزارت کشور و بعضًا رغبت 
نداشتن شهرداران و شوراهای شهرها، اعتبارات متناسب جذب 
نشد و تخصیص نیافت و طرح تشکیل شهرداری بافت تاریخی 
مسکوت ماند. البته در شــهرهایی مثل نراق، شیراز، سبزوار، 
مشهد، الر و... تشکیل شد، اما در برخی شهرها مثل اصفهان 
نه. طوسی یادآور می شود:  با پیگیری وزارت میراث فرهنگی، 
امر مغفول مانده تشــکیل شهرداری بافت تاریخی و مدیریت 
شهری مختص بافت تاریخی، در بند ۱۶ قانون حمایت از احیای 
بافت های تاریخی سال ۱۳۹۸ مصوب شد و شوراهای  شهر نیز 
موظف شدند برای حفاظت و احیای  بافت تاریخی در بودجه 
عمومی شهر رقمی را ببیند و هرسال برای محدوده تاریخی آن 
شهر و یا ده، از اعتبارات عمومی، بخشی را به منظور حفاظت در 
نظر بگیرند. او ادامه می دهد: در این قانون، سازمان  برنامه وبودجه 
و ســازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به اصالح ساختار 
سازمانی شــهرداری ها شده اند و شهرداری نیز موظف است با 
همکاری وزارت کشور، تشکیل شهرداری بافت تاریخی را در 
دســتور کار قرار بدهد. معاون دفتر حفاظت بافت های تاریخی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی، در پاسخ 
به این ســؤال که »ساختار اداری شهرداری بافت تاریخی باید 
چگونه باشد تا شــهرداری بتواند وظایف خود را در این حوزه 
تخصصی تمام و کمال انجام بدهد؟« می گوید: انجام این کار 
مســتلزم جذب نیروی متخصص در رشته هایی مثل مرمت و 
مرمت شهری است تا اقداماتی مثل صدور مجوز و نوسازی و 
بهسازی که شهرداری در بافت تاریخی انجام می دهد توسط این 
تیم تخصصی کنترل و پیگیری شود. طوسی تصریح می کند: 
مطابق با قانون شهرداری ها، نهاد عمومی این دستگاه معطوف 
به انجام خدمات شــهری و فاقد ساختار تخصصی و مختص 
مدیریت میراث شهری است؛ حال آنکه پیگیری امور و مسائل 
حفاظت و احیای میراث های شهری یک امر تخصصی است. 
بر همین اساس، شهرداری ها نخســت باید به اصالح جدی 
ساختار سازمانی خود بپردازند تا بتوانند برای این امور تخصصی 

تولی گری کنند. او شــهرداری را نیازمند اصالحات ساختاری 
و ســازمانی همچون جذب پرســنل تخصصی، آموزش های 
تخصصــی، درجه بندی و تغییر در چــارت انتخاب و گزینش 
شهرداران مناطق تاریخی، ظرفیت سازی، سرویس دهی متنوع 
و داشتن تجهیزات مناسب می داند تا بتواند خدماتی متناسب با 
بافت تاریخی ارائه کند. این دانش آموخته رشته مرمت شهری، 
یادآور می شــود که در شرح تکالیف شهرداری ها چیزی تحت 
عنوان حفاظــت، احیا، مرمت و نگهداری وجود ندارد و هر چه 
بوده ارائه خدمات شهری، مدیریت نحوه ساماندهی و بهسازی و 
نوسازی پالک و سرویس و تجهیز شهری بوده است. به گفته 
طوسی، الزم اســت واحد سازمانی و متولی امور احیا و مرمت 
شهری در شهرداری تعریف شود و برای این امر باید یک سازمان 
یــا اداره کل تخصصی )معاونت تخصصی( در شــهرداری ها 
همانند سازمان زیباسازی شــکل بگیرد تا برنامه ریزی برای 
احیای بافت تاریخی توسط این واحد عملیاتی شود. معاون دفتر 
حفاظت بافت های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی، در ادامه توضیح می دهد: برنامه ریزی برای احیای 
بافت تاریخی شهرها، نیازمند روش های توانمندسازی احیا، طرح 
محرک احیا و پروژه های ظرفیت ســازی اجتماعی و اقتصادی 
است. برای نمونه مدیریت شهری بخش های تاریخی، نیازمند 
تزریق خدمات مختص گردشگری، تفرجی و نیز رفع موانع و 
معضالت و حتی بهسازی زیســت محیطی و شهری است و 
این واحد تخصصی شهرداری هاســت که باید تغییر کاربری و 
احیای خدمات برای زائرپذیری و جذب  انواع گردشگر در بخش 
اعظمی از پالک های بافت تاریخی را به صورت مؤثر پیگیری 
کند. او خاطرنشان می کند: کنترل و بررسی کیفیت اقداماتی مثل 
احیا، تغییر کاربری و ارائه خدمات به ساکنان بافت تاریخی نیز 
نیازمند یک گروه تخصصی و عملیاتی در حوزه مرمت شهری 
اســت؛ بنابراین یکی از الزامات طرح تشکیل شهرداری بافت 
تاریخی، جذب نیروی متخصص اســت. طوسی می گوید: در 
قانون هم مشــخصًا »مدیریت مختص« ذکرشده و این بدان 
معنی اســت که تشکیل شهرداری بافت تاریخی نمی تواند در 
حد تغییر عنوان باشد، بلکه باید امر تخصصی دیگری از جنس 
مرمت، حفاظت و احیای شهری در کنار سایر وظایف شهرداری 
با بدنه ای مختص به خود پیگیری شــود. به گفته معاون دفتر 
حفاظت بافت های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی، بافت های تاریخی موجود در مرکز شهر عمدتًا 
پرمسئله و کانون بحران ها و مخاطرات هستند و تصمیماتی که 
بــرای حل معضل ترافیک و حمل ونقل این محدوده ها گرفته 
می شود، نمی تواند مشابه سایر مناطق و با استاندارد شریان های 
شــهری باشــد، پس ضرورت دارد که یــک اداره تخصصی 
مسئولیت بهسازی معابر گذرهای تاریخی و حمل ونقل آن را به 
انجام برساند. او برای شرح بیشتر این مطلب، مثال می زند: در 
حوزه مدیریت ریسک و خطر، خدمات آتش نشانی بافت تاریخی 
با کوچه های تنگ و باریک آن، همچنین شیوه خاموش کردن 

حریق در این محدوده، باید متفاوت باشد. 

کاهش ۷۰ درصدی تقاضا برای سفر به 
استان اصفهان

انواع بیماری ام اس 
باهوش مصنوعی ابداعی 
محقق ایرانی شناسایی 

شد

شهرداری بافت تاریخی؛ یک عنوان یا بیشتر

معاون گردشگری کشور از امهال بازپرداخت تسهیالت 
کرونا در حوزه گردشگری تا پایان شهریورماه ۱4۰۰ خبر 

داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، ولی تیموری 
معاون گردشــگری کشــور بیان کرد: بــا پیگیری های 
انجام شــده از ســوی وزارت میراث فرهنگی و قولی که 
به فعــاالن حوزه گردشــگری داده بودیــم، بازپرداخت 
تسهیالت بانکی حوزه گردشگری که در قالب بسته های 
حمایتی دوگانه در ســال گذشــته پرداخت شــده بود تا 
پایان شهریورماه ســال جاری امهال شد. او افزود: امهال 
مالیات و حق بیمه کارفرمایی نیز در حال پیگیری ا ســت. 
گفتنی است؛ بر اســاس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
در مهر ماه به تمامی کســب و کار های گردشگری با توجه 
بــه نوع فعالیت، بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ســتاره، 
تســهیالتی از ۱6۰ میلیون ریال تا ۹ میلیارد ریال با نرخ 
سود ۱2 درصد و با دوره تنفس حدود شش ماه اختصاص 
پیدا کرد که این زمان تا پایان شهریور ۱4۰۰ تمدید شد. 
مبلغ این وام به تفکیک برای راهنمایان گردشگری 2۰۰ 
میلیــون ریال، دفاتر خدمات مســافرتی بین یک میلیارد 
و 5۰۰ میلیون ریال تا ســه میلیارد ریال، شــرکت های 
حمل ونقــل گردشــگری ۸۰۰ میلیون ریال، مؤسســات 

آموزش گردشگری 6۰۰ میلیون ریال، شرکت های عامل 
تطبیق 5۰۰ میلیون ریال، ارزیابان و عوامل تطبیق ۱6۰ 
میلیون ریال، اقامتگاه های بوم گردی و ســنتی بر اساس 
تعداد اتاق، مســاحت و درجه واحد بین ۸۰۰ میلیون تا 2 
میلیارد ریال، هتل ها برحســب ســتاره و تعداد اتاق از دو 
میلیارد تا ۹ میلیــارد ریــال و هتل آپارتمان ها، متل ها و 
مهمان پذیرها به تفکیک درجه و تعداد اتاق از دو تا ســه 

میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال تعیین شــده است. همچنین 
ســفره خانه های ســنتی و واحد های پذیرایی بین راهی، 
مراکز ســرگرمی و تفریحی، مجتمع های گردشــگری و 
آب درمانی دارای مجوز فعالیت از وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی بر اســاس نوع و درجه واحد 
 بین یک تا ســه میلیارد و 5۰۰ میلیــون ریال می توانند 

دریافت کنند.

 امهال بازپرداخت تسهیالت کرونا در حوزه گردشگری
 تا 6 ماه آینده


